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El Consell de l'Aigua que s’ha
reunit a Madrid ha aprovat amb
una àmplia majoria el Pla de
Conca de l'Ebre, que rebaixa
fins a 3.100 els hm3 d'aigua al
tram final del riu i contempla la
creació de 445.000 noves
hectàrees de regadiu. Se sumen
a les 965.000 que ja existeixen
de manera que el nombre total
d'hectàrees que es regaran amb
aquesta aigua ascendeix a 1,4
milions. El conseller Santi Vila
ha lamentat que el Ministeri hagi
actuat en aquesta direcció "per
les presses i per atendre només
les necessitats dels regants". La
PDE no ha tardat tampoc en
mobilitzar-se, i aquest diumenge
ja està organitzada la primera
acció de protesta. La Marea
Blava es torna a mobilitzar.

P3

La Marea Blava es rearma

Va ser el dia més important, esportivament, del calero Alex Gómez. La seua etapa amb el Kitchee de Hong
Kong incloia un partit contra el Manchester United, equip que ha fet la gira per Asia. Alex explica per a Més
Ebre les sensacions que va tenir des del dia abans, durant el partit i en acabar el mateix. Un relat emotiu
d’un dia que el jove entrenador ebrenc mai oblidarà: “puc dir que va ser una experiència magnífica”. Gombau
ja ho va viure en anys anteriors així com Fernando Recio,  jugador ebrenc del Kitchhe, que va repetir viven-
ces. El campió anglès es va imposar per 2-5. P10

Alex Gómez: Tècnic de Champions per un dia

Terres de l’Ebre. El futur d’Agrofruit és una
incògnita, tot i que l’empresa transmet un
missatge de tranquil·litat a l'espera de que una
auditoria externa esclareixi els comptes.         P4

Esports. Montañés, a semifinals del torneig de
Kitzbühel d’Aústria. Va superar a la revelació,
Dominic Thiem, i avui divendres s’enfronta a
Juan Mónaco, en semis. P 17

Terres de l’Ebre. Ascó demana al Govern que
estudiï com eradicar la mosca negra.
L'Ajuntament qualifica l'insecte de "força
perjudicial". P6Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

El passat cap de setmana Les Terres de l'Ebre vam
viure uns dies en que van coincidir actes indepen-
dentistes de singular transcendència, que ens va
reafirmar en la idea que la funció que ens van pro-
posar en crear l'ANC Terres de l'Ebre, amb la finali-
tat de sumar, s'està duent a terme amb escreix.
En primer lloc, divendres hi havia convocada una
cadena humana al pont de les Arcades que uneix
Móra la Nova amb Móra d'Ebre. Era la primera que
es feia a la Ribera d'Ebre i la quarta a les nostres
terres. La cadena va unir les dues poblacions amb
unes 800 persones, van haver-hi parlaments, crits
d'independència i cant dels Segadors, però amb
una especial emotivitat, car el dia abans, 25 de
juliol, es commemoraven els 75 anys de l'inici de la
Batalla de l'Ebre, l'ANC, no podia obviar aquest dia,
i va recordar tots aquells que hi van participar,
llençat un ram de flors al riu.
La cadena es va formar i va servir d'assaig, com
totes les que es fan arreu del territori, preparant la
del 11 de setembre, per tal de millorar  tot el que
no sembla correcte i  anar  llimant imperfeccions,
de les que es va prendre nota, encara que no va
caldre  massa.
Gairebé a la mateixa hora a El Perelló es feia una
representació teatral amb els grups The Ramones
i Tramaca diccionari de Butxaca amb el títol “Les
nostres vides” en la que es va invitar al públic a par-
ticipar en un fictici referèndum. També hi va haver
parlaments a càrrec d'Irene Fornós, Coordinadora
de les Terres de l'Ebre i Carme Forcadell, presenta-
des per Josep Fornós, coordinador local. L'acte es
va acabar en un sopar popular i ball amb el grup
musical Tabú.
L'endemà teníem un plat fort  a La Fatarella, la
Primera Diada Independentista de la Terra Alta.
Quin goig, veure com, després del temps que ha
costat organitzar les assemblees a La Terra Alta,
ara ens sorprenen amb una Diada impecable, on hi
va haver de tot: jocs i cercavila per a nens i nenes,
un flashmob que esperem que es faci públic el més
aviat possible, castells amb el “Xics  Caleros”, de la
Cala,  i parlaments després d'un  sopar popular
amb gairebé 200 persones.
Van intervenir en els parlaments, Júlia Urgell, secre-
taria de l'ANC de La Fatarella qui es va lamentar de
la poca implicació d'alguns ajuntaments, en la cele-
bració de la Diada, Josep Andreu, vicepresident de
l'AMI i alcalde de Montblanc reivindicant la catalaneï-
tat de les terres del sud, Montserrat Carulla recitant
Espriu, Segarra, Margarit... i Carme Forcadell,
encoratjant com sempre a seguir treballant, con-
vencent i sumant. Tot això presentat per Mª Jesús
Ardevol.
La Diada la va tancar  Joan Reig,  en concert, enca-
ra que per als qui van voler continuar, hi va haver
disco-mobìl fins ben entrada la nit.
Naturalment els crits d'independència no van faltar
en tots els actes i el cant dels Segadors va ser ben
present i com sempre emotiu.
Com a punt i final d'un cap de setmana que molts
recordarem per un seguit d'anar d'aquí cap allà i
amb el regust de tenir totes les nostres terres tre-

ballant amb la mateixa direcció, diumenge a Arnes,
vam poder escoltar tres protagonistes importants
de la nostra marxa cap a l'Estat Propi. En primer
lloc Rita Marzoa d'Omnium Cultural, Josep Rull de
CIU i Marta Rovira d'ERC. el mercat Municipal
d'Arnes es va omplir de gent el dia que s'acabava
la seua Festa Major, prova infalible que tots tenim
ganes d'escoltar missatges que ens són espe-
rançadors. L'acte el va presentar Ramon Bel, por-
tantveu de l'ANC de les Terres de l'Ebre.
Però això només ha estat un cap de setmana.
Tenim molts més actes, al llarg de tot l'estiu, dis-
sabte 3 d'agost  a Les Cases d'Alcanar encendrem
una estelada de llums, diumenge 4 a Móra d'Ebre
omplirem  el riu d'estelades, Móra la Nova
encendrà una estelada dilluns dia 5, cadenes huma-
nes als ponts de Riba-roja, Flix i Tortosa  i molts
actes  més que s'aniran anunciant i que publicarem
puntualment a la nostra agenda. Tot de cara a
sumar gent, i  convèncer a qui encara dubta i no ho
veu del tot clar.
Però la nostra finalitat més urgent és omplir la Via
Catalana l'11 de setembre, són 74 km que ens
corresponen a les Terres de l'Ebre, del tramp 1 al
123. S'hi està treballant de valent de la mà del nos-
tre coordinador de la Via  i membre del Secretariat
de l'ANC, Marcel Guiu, de moment encara ens falta
gent, són molts Km i a les Terres de l'Ebre som
pocs, fa falta que gent de fora també s'apunti, si
coneixeu qui encara no ho ha fet no dubteu en fer-
los baixar cap aquí, els pobles per on passa la Via,
els esperen  organitzant actes que de ben segur els
deixaran un bon record d'una Diada, que ens hem
marcat transcendental, preludi d'uns dies en què
canviarà la nostra  història i que necessitem que
surti impecable per tot el ressò internacional que
sens dubte portarà. 
No deixeu que us ho expliquin guardeu-vos un lloc
per a la història.

Assemblea Nacional Catalana - Terres de l´Ebre

(A la foto: assaig de la cadena 
humana a El Perelló)

Malgrat els vots en contra de Catalunya i els
grups ecologistes, la resta de comunitats autòno-
mes, regants i associacions representandes al
Consell de l'Aigua han aprovat el pla de Conca de
l'Ebre. El pla, que ja es va aprovar inicialment el
4 de juliol, va rebre el vist-i-plau final amb una
àmplia majoria dels vots a favor, 66, 4 en contra
i 8 abstencions. 
Tot i això, i malgrat l'aprovació i les presses del
govern espanyol, el ministeri d'Agricultura podria
no tirar endavant immediatament el pla perquè ha
de respondre a el vot particular de les empreses
elèctriques. 

El pla planteja la construcció de nous embassa-
ments que se sumarien als 109 que actualment
ja hi ha en explotació, majoritàriament per al rec,
i preveu un augment substancial del consum de
l'aigua del riu. 
La Generalitat i els grups ecologies denuncien l'a-
menaça que el pla suposa per al Delta de l'Ebre.
Actualment la demanda d'aigua de l'Ebre ascen-
deix a 8.210 hm3 anuals, el 55% del total, però
la planificació del govern espanyol amplia aques-
ta xifra i permet arribar a 10.700 hm3 al 2027,
que és el 70%, de manera que el Delta de l'Ebre
hauria de sobreviure amb el 30% restant. 

Editorial

S’aprova el pla de conca de l’Ebre Festa Major del barri de Sant
Llàtzer

Opinió

El rècord-man de natació extrema
italià escull l’Ebre per al proper repte

Actualitat

L’ANC de l’Ebre referma la idea de sumar

Opinió

Un any més arribem a l'equa-
dor de l'estiu i el barri de Sant
Llàtzer comença a fer olor a
Festa Major.
Al nostre barri vivim les festes
amb una gran intensitat.
Desde els mes joves de la
casa fins als més grans gau-
deixen d'uns dies de gresca,
festa i disbauxa carregats
d'actes i activitats per a totes
les edats.
Aquest any hem recuperat el
concurs de Carrers
Engalanats fet pel que des de
la junta mostrem la nostra
satisfacció pel dur treball que
estan realitzant molts veins
per posar de gala els seus
carrers i els seus balcons. El
jurat ho tindrà realment difícil.
També recuperem el concurs
d'all i oli  que permetrà que des-
prés tots els assistents el
podran degustar acompanyats
de una torrada de llonganissa.
Incorporem per primer cop el
campionat de Futbolin, Tenis
Taula i el de Parxis.
L'acte més emotiu es viurà el
dijous a la nit  -ahir per al lector
de Més Ebre- quan celebrarem
els 30 anys de l’Associació de
Veïns amb la projecció d’un
audiovisual de fotografies cedi-
des pels veïns en uns moments
en els que a més d’un/a li cau-
ran les llàgrimes de veure els
nostres avantpassats. Tot
seguit és farà un homentage al
tots els Presidents que han
passat per l’entitat al llarg dels
30 anys i també a les 6 prime-
res pubilles de l’Associació de
Veïns a l’any 1983.
El punt fort de la nit arribarà a
partir de les 23h amb el con-
cert de Quico el Celio, el Noi i
el Mut de Ferreries que ens pre-

sentaran el seu nou disc 20
anys. Per finalitzar la nit gaudi-
rem de la música de Toni Malla
desde Pub Möet.
En definitiva 5 dies atapaits
d'actes i activitats per a que
tota la gent del barri i els que
ens vulguen visitar de fora xali-
guen dev alent i per uns dies
ens oblidem de tots els proble-
mes que ens envolten en el dia
a dia i visquem les festes amb
una gran intensitat.
Amb els temps que correm es
indispensable la complicitat
entre la gent del barri i l’organit-
zació perquè les festes siguen
un any mes un gran èxit entre
tots plegats. 
Desde la junta només podem
agrair a tothom la seva
col.laboració i les seves forces
per fer cada dia d'una barri
millor i més gran i més encan-
tador.
Molt bones Festes majors a tot-
hom!!

Alejandro Gibello Tàrrega
President AAVV Sant Llàtzer-

Tortosa

Mauro Giaconio, el rècord-man ita-
lià de natació extrema, escull el Riu
Ebre per al seu pròxim repte espor-
tiu. Intentarà superar -se a si
mateix i als 101 quilòmetres en 24
hores realitzades l'any 2009 a Xile,
per a batre els 150 quilòmetres de
natació en solitari.
L'Ultra Ebro River - 150 km
Marathon Swim, així s'anomena el
nom del repte, es desenvoluparà
entre els dies 10-11 d'agost i
compta amb la col·laboració de la
Secretaria General de l'Esport de
Catalunya, l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre (IDECE), i la
Unitat de Medicina de l'Esport de la Clínica Terres de l'Ebre.
L'inici d'aquesta gesta es preveu que comenci el dissabte 10 d'a-
gost, a partir de la rampa situada a baix del Castell de Mequinensa,
per seguir endavant creuant els 18 pobles que rodegen el riu, fins
arribar al moll turístic del Port de Deltebre, recorrent els 150 quilò-
metres en un temps estimat entre 30 i 36 hores. L’atleta italià cal-
cula una despesa energètica total de 28.00 Kcal i espera comple-
tar la prova en unes 56.000 braçades.        
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Se sumen a les 965.000
que ja existeixen de mane-
ra que el nombre total
d'hectàrees que es regaran
amb aquesta aigua ascen-
deix a 1,4 milions. 
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, ha
qualificat de "desastre" el
resultat del Consell de
l'Aigua. En declaracions als
mitjans, Vila ha lamentat
que el Consell no hagi
pogut fer un "projecte inte-
gral" de gestió de l'Ebre i
finalment només hi hagi

prevalgut "l'interès territo-
rial i de part". "No hem
pogut fer prevaldre la via
de cabal ecològic i una
gestió que ens garantís
aturar la regressió del
Delta de l'Ebre, la seva sali-
nització", ha dit. Amb tot
s'ha mostrat confiat que es
podrà redreçar la situació
al nou pla de conca de
l'Ebre 2015-2021, que es
comença a negociar al
setembre.
El territori no ha tardat en
mobilitzar-se. Per tant, els
ebrencs faran la primera
acció de protesta pel Pla
de Conca de l'Ebre el pro-
per diumenge, 4 d'agost.
El vaixell solar de l'ONG
WWF tancarà la seva cam-
panya de defensa de la
Mediterrània amb una
entrada per la desemboca-
dura de l'Ebre fins a
Amposta. 
La PDE fa una crida a la
marea blava perquè es
sumi a la protesta rebent el
catamarà des del riu, amb
piragües, o des de la ribe-
ra. 
Com ha explicat la porta-
veu de la PDE, Matilde
Font, la participació de
WWF ajudarà al ressò inter-
nacional de la manifesta-
ció. 

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta i Deltebre han
aprovat una moció conjunta
de tots els grups amb
representació municipal de
rebuig a aquest  Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre. 

Aprovat el Pla de Conca de l’Ebre

El Consell de l'Aigua que
ha reunit, aquesta set-
mana a Madrid, les con-
federacions hidrogràfi-
ques, regants, entitats
ecologistes, consellers i
delegats de les autono-
mies, i patronal i sindi-
cats, ha aprovat amb
una àmplia majoria (66
vots a favor, 4 en contra
i 8 abstencions) el Pla
de Conca de l'Ebre, que
rebaixa fins a 3.100 els
hm3 d'aigua al tram
final del riu i contempla
la creació de 445.000
noves hectàrees de
regadiu.

El Consell de l’Aigua s’ha reunit aquesta setmana a Madrid

La PDE ja ha preparat la primera acció de protesta aquest diumenge

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El vaixell solar de l’ONG WWF tancarà la seua campanya de
defensa de la Mediterrània amb una entrada diumenge per la

desembocadura de l’Ebre, fins a Amposta. 
La PDE fa una crida a la marea blava perquè se sumi a la

protesta rebent el catamarà des del riu
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La situació es va precipitar
a finals de la setmana pas-
sada amb la destitució ful-
minant de Guarner, al timó
de l'empresa des de feia
més de deu anys, “per
pèrdua de confiança”. 
Poc després, aquest pas-
sat dilluns 22 de juliol, es
va començar a tramitar
l'expedient del preconcurs
de creditors i es va
començar a tramitar al jut-
jat Mercantil de Tarragona,
segons han confirmat
fonts jurídiques.
La raó formal, d'acord

amb les diverses fonts
consultades per l'ACN,
rauria en la suposada
manipulació dels comptes
de l'empresa des de fa
diversos exercicis. Així,
tot i que les auditories
efectuades no haurien pre-
sentat cap anotació ni
detectat cap anomalia al
respecte, els números no
coincidirien amb la situa-
ció financera real de l'em-
presa, que hauria acumu-
lat un forat de dimensions
encara desconegudes
durant els últims anys.
L'auditoria encarregada
ara haurà de determinar
aquest extrem: un deute
acumulat que algunes
fonts xifren en uns 11
milions d'euros. 
Tampoc descarten possi-
bles accions judicials con-
tra la gestió de Guarner.
“Ara com ara, però, el
futur de l'empresa és una
incògnita”. 

Sobre el paper, els resul-
tats dels estudis encarre-
gats han de permetre els
propietaris valorar, amb
xifres concretes, la possi-
ble viabilitat futura de l'ac-
tivitat i el seu possible
redimensionament per
continuar. Els problemes

financers d'Agrofruit ja
eren coneguts al territori
des de fa força anys i, pre-
cisament, van provocar
que la passada campanya
iniciés l'activitat mesos
més tard del que és habi-
tual. Errors en la política
comercial o pèrdua d'ajuts

en el passat haurien con-
tribuït a l'espiral de pèr-
dues. 
Les protestes de treballa-
dors també han estat fre-
qüents, en molts casos
per impagaments de nòmi-
nes o vulneració de condi-
cions laborals.

L'empresa ha acomia-
dat el gerent i elabora
una auditoria dels
comptes per verificar
si es van manipular les
dades sobre la seva
situació econòmica.

Alcanar (ACN).- Una
sentència de l'Audiència
Nacional, amb data
15/04/2013, ha anul·lat
la resolució de la
Secretaria d'Estat del
Canvi Climàtic que va con-
siderar que el gasoducte

terrestre del projecte
Castor, el magatzem sub-
marí de gas situat davant
la costa del Delta de
l'Ebre, no necessitava d'a-
valuació d'impacte
ambiental. L'empresa Río
Cenia, afectada pel pas

del gasoducte pels seus
terrenys, va interposar un
recurs contra aquesta
decisió i l'alt tribunal li ha
donat la raó "ja que el
gasoducte terrestre forma
part del projecte i té
alguns riscos ambientals

en l'apartat hídric i paisat-
gístic". La Plataforma en
Defensa de les Terres del

Sénia ha celebrat la
sentència i ha demanat l'a-
turada del projecte. 

Una sentència anul.la la decisió de no
sotmetre a impacte ambiental el

gasoducte del projecte Castor
La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ho celebra i 

demana l’aturada d’aquest

Ercros ha retallat durant
els sis primers mesos
d'aquest any un 35% les
pèrdues respecte el
mateix període del 2012.
Així, segons l'empresa,
les pèrdues aquest any
han estat de 3,70 milions
d'euros, a diferència dels
5,70 entre el gener i juny
del 2012. Aquestes
dades mostren una millo-
ra de dos milions d'eu-
ros, que segons Ercros,
hauria estat de 6 milions
d'euros i hagués fet
entrar l'empresa en
guanys si no fos pels 4
milions d'euros que es
van haver de destinar a
les indemnitzacions dels
treballadors afectats per
l'ERO del passat mes
març. 

En el ple que l'ens comar-
cal va celebrar aquest
passat divendres es va
aprovar signar un conve-
ni amb el departament
d'Empresa i Ocupació
per la concessió d'una
subvenció pel finança-
ment de l'ampliació del
viver que ha estat sufra-
gada en un 80% amb
ajuts europeus Leader.
En aquest punt, el presi-
dent del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, va anunciar-
que les obres estan pràc-
ticament enllestides i que
avui mateix s'inaugurarà
l'ampliació d'unes
instal·lacions que han de
donar encara "més
cobertura" als emprene-
dors de la comarca. 

Ercros mostra
millores

econòmiques

Inauguració 
del viver

d’empreses

«El futur d’Agrofruit és una incògnita»
Es tracta d’una de les principals exportadores de cítrics de les Terres de l’Ebre

ACTUALITAT
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Té capacitat per a 220 per-
sones mentre que lal’espai
Chill-Out pot accolir-ne fins
a 130.  Xavi Reverté, el
propietari del nou projecte,
explicava a Més Ebre
que “és un propòsit poder
recuperar el que ha estat la
Ràpita en bodes i banquets
i m’agradaria, amb aquesta
nova aposta, contribuir a

poder fer-ho. Tot això,
sense oblidar la cuina tradi-
cional i l’elaborada que és
la que reclama la majòria
dels clients. A més, amb
una zona Chill-Out que ha
de distingir el local amb
cocteleria i barra selecta
per poder-ne gaudir, en un
contexte extraordinari, des-
prés d’un bon àpat”. 
Xavi es mostrava il.lusionat
davant d’aquesta nova
etapa, ampliant els restau-
rants que ja disposa: “la
veritat és que és un projec-
te diferent i estem animats,
com és natural en un
moment així. Ens hem
retardat uns dies del que
teníem previst per obrir
però, després de molta
feina, ja està tot enllestit.
La nostra millor recompen-
sa serà poder agradar a la
gent que ens visiti.
Comptem amb un gran

equip de professionals,
molt implicats. Confiem en
què tot surti bé”. Ahir
dijous es va fer l’obertura,
però la inauguració oficial
serà avui divendres. 

Inauguració del restaurant 
Noves Algues, avui a la Ràpita

Noves Algues es vestirà
de gala avui divendres
amb la seua inaugura-
ció. El Restaurant està
situat al Passeig Marí-
tim de la Ràpita, a l’A-
vinguda Alfacs.

Situat al Passeig Marítim de la localitat

REDACCIÓ

Xavi Reverté, propietari de Noves Algues.

Avui divendres té lloc la
inauguració de les pistes de
pàdel al Complex Esportiu
la Fanecada d'Alcanar
(19h), un complex que ja
disposa de piscina climatit-
zada (gran i petita) i piscina
d'estiu, sauna, jacuzzi i
bany de vapor, sala fitness,
sala de classes dirigides,
sala d'spinning i sala de
classes suaus.
El pàdel és un esport intens,
complet i, al mateix temps,
molt divertit, en el qual els
jugadors disfruten des del

moment en que comença el
partit i que ofereix unes pos-
sibilitats de millora i evolu-
ció infinites. 
Per aquest motiu atrau a
tanta gent. El practiquen
homes, dones, adults, joves
i nens. Es tracta d'un esport
molt sociable que permet
compartir el temps d'oci
amb la família i els amics.

Per tant, es pot dir
que amb tot aquest equipa-
ment el CEM la Fanecada
d’Alcanar «ja és el conjunt
d'instal·lacions esportives
de referència al nostre terri-
tori».

Pistes de Pàdel a la Fanecada d’Alcanar

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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«»

Comerç local de l'Ametlla
de Mar, molt més que qua-
litat. 
Aquest és el lema d'una
nova actuació de promo-
ció del teixit comercial de
l'Ametlla de Mar, promo-
gut per l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar.
Al llarg d'aquests dies,
s'està repartint pels
comerços locals un tríptic
explicatiu de la campanya
en sis idiomes i uns pòs-
ters on es pot veure la
imatge de diversos comer-
ciants del municipi, oferint
genèricament els seus
productes.
La campanya pretén amb
aquestes imatges donar
valor afegit a la proximitat
del comerciants, a la quali-
tat del producte i a la con-

fiança del client, mostrant
la cara amable del tracte
directe que s'estableix
amb els comerços més
pròxims i de tota la vida.
Albert Medrano, regidor
de Comerç de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, “aquesta es una
segona fase de la campan-
ya que vam iniciar amb els
descomptes de l'aparca-
ment i es tracta de vendre
el producte del petit
comerç com a proper i de
qualitat, i explicar a la gent
del poble i als turistes que
venem proximitat, qualitat
i producte fresc, que d'al-
tres tipus de comerç no
pot vendre”.

Nova campanya
Aquesta campanya se
suma a la que es va ence-
tar a primers de juliol de
descomptes importants
en els tiquets de l'aparca-

ment soterrat, a canvi de
consums en el comerç
local i és complementarà
en els pròxims dies amb la
instal·lació de 7 rètols
amb les imatges dels
comerciants, a les sorti-
des de les urbanitzacions,
Calafat, Sant Jordi i Tres
Cales, i en diferents punts
del trajecte entre l'enllaç
amb la N-340 i l'accés al
casc urbà.
A més, en les pròximes
setmanes l'Ajuntament
pretén instal·lar un fil musi-
cal al centre més comer-
cial i peatonal de la pobla-
ció amb l'objectiu d'am-
bientar les hores de més
afluència de gent.
Amb aquestes actuacions
l'Ajuntament dona sortida
a peticions del propi
comerç amb la intenció de
reduir els efectes negatius
de la crisi sobre el teixit
comercial local.

“Eradicar completament
la plaga de la mosca
negra, d'una vegada per
totes”. 
Aquesta és la demanda

d'una moció aprovada per
la Junta de Govern Local
d'Ascó que insta la
Generalitat i l'administra-
ció central a dur a terme

les accions necessàries
per tal d'eradicar "eficaç-
ment" la plaga, que
enguany s'ha mostrat
especialment agressiva i

ha afectat territoris allun-
yats del riu Ebre.
La moció recorda que en
d'altres zones del país
"s'han dut a terme
esforços importants" per
part de les administra-
cions que han finalitzat
amb el control o l'eradica-
ció total de plagues que
han tingut "un impacte
molt inferior" i és per
aquest motiu que el text
exigeix a les administra-

cions superiors un "tracte
equitatiu" amb les Terres
de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Ascó farà
arribar el text d'aquesta
moció a la totalitat dels
consistoris ebrencs i del
Priorat, als consells
comarcals, la Generalitat
de Catalunya i els partits
polítics amb representa-
ció al Congrès de
Diputats.

Ascó demana mesures per eradicar
completament la mosca negra

S’aprova una moció que faran arribar a tots els ajuntaments ebrencs

El PSC d’Amposta va
votar en el ple ordinari de
dilluns passat en contra
de la modificació del con-
veni amb EUSES, empre-
sa que imparteix els estu-
dis universitaris privats
d'Educació Física per l'ús
de l'Auditori Municipal. El
nou conveni cedeix en
exclusiva i per un període
de 50 anys la totalitat de
l'edifici (auditori i aules
dels pisos superiors) a
canvi només de fer-se
càrrec del seu manteni-
ment (llum, aigua i nete-
ja). El portaveu del grup,
Antoni Espanya, ha recor-
dat que EUSES és una
empresa privada que
cobra gairebé 7000
euros per alumne i que té
beneficis per realitzar
aquesta activitat.

Nou conveni
per a EUSES

Els alcaldes de Móra
d'Ebre, Gandesa i Falset
han acordat aquesta set-
mana sol·licitar una reunió
urgent amb el subdelegat
del Govern de l'Estat a
Tarragona, Jordi Sierra,
per reclamar la reparació
urgent del ferm de la
carretera N-420. El tram
prioritari se situa entre
Móra d'Ebre i Falset, amb
un paviment en avançat
estat de degradació i ple
de fissures. El Ministeri va
admetre de facto l'any
passat el pèssim estat de
la via amb la col·locació
de cartells on s'adverteix
del mal estat del ferm i es
redueix la velocitat màxi-
ma de 100 a 80 quilòme-
tres per hora.

Reclam de
millores a la 

N-420

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
impulsa la campanya: Comerç Local, molt més que qualitat

Es reparteixen tríptics explicatius pels comerços de la població per a la seva divulgació

ACTUALITAT
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El president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, ha fet públic
el suport de la institució a
la promoció del port d'a-
quest municipi del Montsià
com a destinació de
creuers turístics. En una
visita aquest dijous a Sant
Carles de la Ràpita, Poblet
ha assegurat que “hi ha
una clara voluntat política i
institucional de tirar enda-
vant aquesta iniciativa” i,
en aquest sentit, ha desta-
cat el suport tècnic i
econòmic del Patronat de
Turisme Costa Daurada i
Terres de l'Ebre al projecte
pels beneficis que pot
tenir en l'economia local i
del territori.  El president
de la Diputació de
Tarragona ha estat acom-
panyat per l'alcalde de
Sant Carles de la Ràpita,

Joan Martín; el regidor de
Turisme del municipi, Lluís
Granero; i el president de
la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de
Tortosa, José Luis Mora. I
és que, les tres institu-
cions representades, con-
juntament amb Ports de la
Generalitat, formen part
del grup de treball creat
per desenvolupar el pro-
jecte de fer arribar
creuers al port de referèn-
cia de les Terres de l'Ebre.
Aquest grup ha dissenyat
ja un pla d'actuació i ha
portat a terme vàries
accions per donar a conèi-
xer a les companyies de
creuers l'oferta turística,
cultural i paisatgística del
port de la Ràpita. Entre
elles, la creació de la
marca Delta Ebre Port i
l'assistència a fires d'àm-
bit internacional centrades
en el món del turisme de
creuers.
Segons s'ha posat de
manifest, el port de
Palamós, amb més de
catorze anys d'experièn-

cia, seria el model a
seguir pel port de Sant
Carles de la Ràpita. La
destinació de creuers giro-
nina rep 33.000 passat-
gers anuals de mitjana i
l'impacte econòmic esti-
mat per a enguany per
aquesta activitat és de
2.194.775 euros. 
En el cas del port de Sant
Carles de la Ràpita, els

creuers amb tripulacions
d'entre 150 i 300 perso-
nes són el tipus de vaixells
que, a priori, persegueix
aconseguir la destinació.
Per la seva banda, l'alcal-
de de la Ràpita, Joan
Martín, ha avançat que
“encara hem d'acabar de
definir el tipus d'oferta
turística que volem mos-
trar”, tot i que ha assegu-

rat que els recursos natu-
rals i gastronòmics hi tin-
drien un paper representa-
tiu. A més, la recent decla-
ració de les Terres de
l'Ebre com a Reserva de la
Biosfera per part de la
Unesco representa,
segons Martín, “un ele-
ment fonamental en la pro-
jecció turística del territo-
ri”.

La Diputació de Tarragona dóna suport a la
promoció del Port de la Ràpita

Com a destinació de creuers turístics

Es destaca el benefici econòmic que pot tenir per a la zona

REDACCIÓ

El Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, per segon
any consecutiu, continua
impulsant el “Dispositiu
d'inserció laboral per a
col·lectius especials a la
Ribera d'Ebre II”, amb
l'objectiu de millorar la
competitivitat de les
empreses i potenciar l'o-
cupabilitat de les perso-
nes en situació d'atur de
la Ribera d'Ebre. Aquesta
acció s'executa en el
marc del projecte “Treball
a les 7 comarques:
Ribera d'Ebre VIVA”, sub-
vencionat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) i cofinançat pel
Fons Social Europeu

(FSE).
A través del dispositiu, un
total de 40 empreses de
la comarca estan rebent
suport per a l'elaboració
d'un Mapa Ocupacional
que és una eina molt útil
en els processos de con-
tractació, gràcies a la
identificació de les com-
petències necessàries
per a desenvolupar un
lloc de treball determinat. 
Paral·lelament, més de
90 persones en risc d'ex-
clusió social estan partici-
pant dels Tallers que
tenen per objectiu oferir
formació competencial
de les diferents ocupa-
cions demandades a la

Ribera d'Ebre. Aquests
Tallers es complementen
amb Jornades, amb la
col·laboració i participa-

ció d'empresaris de la
comarca, per a donar a
conèixer als usuaris del
dispositiu quines com-

petències es valoren i
quins són els criteris de
selecció per a noves con-
tractacions.

La Ribera d’Ebre segueix apostant per la inserció
laboral de col.lectius especials

Un total de 40 empreses de la comarca hi donen suport

El representant del grup
comarcal de CIU i regidor
de l'Ajuntament de
l'Ampolla, Rafel Tomàs, ha
esdevingut el nou presi-
dent del Consorci de
Residus del Baix Ebre
(REBÉ) després de la ses-
sió plenària del consorci
celebrada el passat diven-
dres. Tomàs agafa, d'a-
questa manera, el relleu
de Moisés Fabra, repre-
sentant del grup del PSC i
alcalde de Xerta, que ha
estat el president durant
aquests darrers dos anys. 
El canvi de presidència s'a-
tén a un pacte entre els
grups de CIU i PSC. El nou
president del REBE, Rafel
Tomàs, ha explicat que “en
el context d'aquesta transi-
ció iniciada en busca del
nou ens de polítiques
ambientals, s'han de bus-
car les solucions més ade-
quades per tal de millorar
el servei als ciutadans i, al
mateix temps, reduir els
costos”.

Rafel Tomàs,
nou president

del REBE

“En la revista, entre d'al-
tres temàtiques, es realit-
za una valoració del final
de l'alcaldia de
Gervasi Aspa al capda-
vant de l'Ajuntament de
Deltebre i es tracten dife-
rents problemàtiques i
casuístiques que afecten
als ciutadans del munici-
pi”. Per al portaveu de
CIU Deltebre, Lluís Soler,
l'edició de la revista “és
necessària per tal de
donar a conèixer
als veïns quina és la nos-
tre visió sobre els esde-
veniments que succeei-
xen a l'Ajuntament i
quin és el nostre anàlisi
dels anys d'alcaldia de
Gervasi Aspa”.
L'agrupació local, junta-
ment amb els regidors,
distribueix la revista per
les diferents cases
del municipi per tal de
conèixer, de primera mà,
les impressions dels ciu-
tadans.

CiU Deltebre
edita la revista:

“Avancem
Junts”

ACTUALITAT
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L'Àrea de Turisme de
Deltebre ha presentat
aquest matí la nova
aplicació Guiarium
Deltebre, en format
d'aplicació per a mòbils i
tabletes. 
Es tracta d'una aplicació
que presentarà tota la
oferta comercial,
gastronòmica, turística i
d'allotjaments del
municipi, tot partint de la
idea d'unificar els serveis
de les aplicacions i portals
web especialitzats en
turisme, per tal d'oferir a
l'usuari un servei de guia
completa. Aquestes guies
(Mercarium, Restarium, i
Alojarium) són guies de
comerços, restaurants i
allotjaments disponibles a
través d'internet i també

per a smartphones i
pissarretes digitals, que
inclouen llistats i
descripcions, adreça,
telèfon de contacte,
fotografia i ubicació al
mapa dels actius turístics i
comercials dels municipis,
així com la possibilitat de
que els mateixos usuaris
hi deixin els seus
comentaris, per tal de
complementar la
informació. 
El regidor de Turisme de
l'Ajuntament de Deltebre,
Joan Alginet, es mostrava
satisfet per la feina feta ja
que “ el municipi en surt
guanyant i és una eina
molt útil i profitosa per
tenir un turisme de
referència” mentre afegia
“aquesta eina és una gran

oportunitat per a
promoure tots els serveis
turístics i comerços del
municipi”. L'aplicació, que
estarà en marxa en quinze

dies, es podrà utilitzar en
set idiomes diferents:
català, castellà, anglès,
francès, italià, alemany i
rus.

El seguici festiu, amb cucafera, gegants i nanos són els protagonistes, enguany

Paco Ibáñez no vindrà

Manel Margalef (Amposta,
1963) exposarà el seu
projecte artístic "Al otro
lado del muro", a l'Stand
42 del Palau de
Congressos i Exposicions
de Santander, on tindrà
lloc la XXIIa edició de
ArteSantader, una fira
d'art internacional
impulsada pel Govern de
Cantàbria i la ciutat de
Santander. L'obra artística
de Manel Margalef ha

estat marcada per la
reflexió sobre allò que és
domèstic i sobre un
concepte tan propi del
món contemporani com
és la "deconstrucció". Si
en els seus primers
projectes Margalef va
treballar l'espai
tridimensional, a través
d'escultures i
instal·lacions, actualment
treballa obres de format
bidimensional. 

«Al otro lado del muro»

El Campus Terres de l'Ebre
de la URV va tancar aquest
dimarts 30 de juliol el perío-
de de matriculacions per al
proper curs 2013/2014.
En total s'han formalitzat
218 matrícules amb les
quals queden cobertes al
cent per cent les places
dels diferents graus que
ofereix el Campus Terres de
l'Ebre. Així, el grau
d'Administració i Direcció
d'Empreses (ADE) compta

amb 50 places i s'hi han
matriculat 55 alumnes; els
graus d'Educació Infantil i
de Primària tenen respecti-
vament 40 places i s'hi han
formalitzat 85 matricula-
cions; finalment, al grau
d'Infermeria, que ofereix 75
places, s'hi han matriculat
78 nous alumnes. Es tracta
de xifres semblants al curs
passat i també es manté la
procedència geogràfica
dels alumnes.

Totes les places cobertes

Les encarregades de
desvetllar la incògnita del
cartell de la Cinta 2013
han estat la Reina de les
Festes, Cinta Ferrando, i
la Reina infantil, Ainara
Cugat, acompanyades per
l'alcalde, Ferran Bel, i pel
regidor de Festes,
Domingo Tomàs. El
cartell, que ha dissenyat
Ignasi Barrera, és una
composició dels diferents
elements que configuren
el seguici festiu de la
ciutat, amb una presència
destacada de la cucafera,
els capgrossos i els
gegants. Els populars
personatges es
concentren al pont del
tren, convertint el nou pas

de la via verda
sobre el riu Ebre
en un carrer en
plena festa major. 
El cartell
incorpora una
imatge de la Mare
de Déu de la Cinta
amb motiu del
150 aniversari
des que fou
d e c l a r a d a
oficialment patrona
de la ciutat. 
L'alcalde ha
explicat que va
ser un Ple de data
19 de gener de
1863 quan es va
aprovar una
moció per
unanimitat que
declarava la Cinta
patrona de

Tortosa. 
Tanmateix, ha recordat
Ferran Bel, les festes
majors ja feia anys que es
celebraven en honor a la
Mare de Déu de la Cinta.
Per commemorar aquesta
efemèride, al marge dels
actes que organitzi la Reial
Arxiconfraria, l'Ajuntament
vol fer el seu particular
homenatge convocant a
totes les Reines de les

festes de la Cinta des que
hi ha pubilles oficialment,
l'any 1966, així com als
alcaldes i regidors de
Festes. 
En els propers dies es
donarà a conèixer el
programa oficial d'actes
així com el nom de la
persona que pronunciarà
el Pregó el proper 24
d'agost.

El cartell enceta el compte enrera
de les festes de la Cinta 2013

Tortosa ha complert
aquesta setmana amb
un dels rituals de l'estiu,
la presentació de la
imatge de les festes de
la Cinta 2013, tot just
quan falten tres
setmanes per a la
presentació de pubilles i
la lectura del Pregó i
menys d'un mes per als
cinc dies de festa gran,
que enguany arrenquen
el dijous 29 d'agost i
acaben dilluns 2 de
setembre. 

Presentació del Cartell Cinta 2013.

cedida

Deltebre posa en marxa la nova
aplicació Guiarium 

Es podrà descarregar des d'Apple Store i des de Google Play de manera gratuïta

ACTUALITAT

REDACCIO

El concert que el cantautor
valencià Paco Ibáñez havia
d'oferir a Deltebre el pro-
per 17 d'agost dins el marc
del festival Bouesia i amb
el suport de l'Ajuntament
de Deltebre s'ha hagut de
suspendre definitivament
per raons pressupostàries. 
L'Ajuntament de Deltebre
com organitzador del con-
cert, i l'Associació cultural

Rabera de Bouetes, com a
promotora del certamen
Bouesia que enguany ha
arribat a la seua novena
edició, lamenten les molès-
ties que primer el canvi de
data i ara la suspensió defi-
nitiva del concert. Des del
15 de juny es podien com-
prar per internet. A tots els
afectats se'ls retornaran
els diners.

Del 3 d'agost al 15 de
setembre de 2013, el
Museu Terracota (baixos
de l'Ajuntament de la
Galera) acollirà una exposi-
ció de pintura i escultura,
coordinada pel Taller d'Art
Cinta Dalmau de Tortosa.
“Acollim de nou, una expo-
sició coordinada pel Taller,

i, com sempre, és un plaer
rebre'ls. Ens agrada man-
tenir una estreta relació
amb ells, perquè aquesta
simbiosi és beneficiosa per
a tots dos, però sobretot
per als espectadors que
ens visiten, ja que poden
gaudir d'art d'una enorme
qualitat”. 

Protecció Civil posa en prealerta el pla INFOCAT i
demana a la població extremar les precaucions prop
de zones forestals. L'augment del perill d'incendis
ve donat per l'increment de les temperatures i les
baixes humitats. 

Actualitat

La Policia Local de Tortosa
ha detingut Rubén M.R. de
26 anys i veí de la ciutat acu-
sat d'un delicte de robatori
amb força. Els fets van tenir
lloc la passada matinada del
dimarts quan la Comissaria
rebia una trucada de la
Catedral advertint de la pos-
sible presència d'un individu a
l'interior del temple, que hau-
ria fet saltar l'alarma poc
abans que el personal obrís
portes. Desplaçats al lloc
dels fets, la patrulla policial

ha fet una inspecció ocular a
l'interior de la Catedral i ha
pogut localitzar al detingut,
que no ha oposat resistència,
amagat rere l'orgue. Els
agents van comprovar com
els calaixos d'almoina que hi
ha distribuïts per les capelles
estaven forçats i buits. Una
part dels diners els portava
l'infractor al damunt i la resta
els havia amagat en diferents
punts de l'edifici. En total, la
Policia li va requisar 290
euros. 

El lladre de la Catedral

«Morfosi». Pintura/Escultura
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

Una vegada acabada l’etapa al
club groguet, Manel estava
esperant quina seria la seua
nova destinació. Els dies calu-
rosos del mes de juliol anaven
passant. La Balompèdica
Linense i el Lucena, equips
andalusos de la Segona B,
eren les possibilitats. La situa-
ció econòmica de clubs d’a-
questa categoria, tot i les
bones referències existents
dels dos esmentats, feien tenir
dubtes a Manel, considerant
també la distància existent i
que tot plegat és el seu primer
pas al futbol professional. Per

tot això, el seu futur esportiu
era una incògnita, fins que la
setmana passada es va obrir
una llum i un camí que potser
l’inici d’un somni. Segons fonts
de la familia, “vam rebre una
trucada de Nike Espanya, a tra-
vés de Juanjo Rovira, en la que
se’ns comunicava que havia
quedat una plaça lliure per a
formar part del projecte, d’a-

questa temporada, de la Nike
Academy, a Anglaterra. Un
jugador del Leganès que
seguia tots els requisits però
que tenia un contracte profes-
sional, un fet que no accepta
aquesta Nike Academy, va pro-
piciar aquesta vacant.. El perfil
d’aquest jugador era similar al
de Manel, per la posició al
camp, i per això van pensar

amb ell, valorant la seua tra-
jectòria en els equips que ha
estat fins ara”. La Nike
Academy és un projecte que
serveix de canal conductor per
a joves jugadors fins a la
Premier. 20 joves europeus,
als que se’ls ha seguit amb
càstings esportius, formen
l’escola. Tenen un treball espe-
cific a la ciutat esportiva Sant
George  (com Las Rozas a
Madrid) i no competeixen en
cap lliga. Únicament disputen
partits amistosos contra filials
de clubs de la Premier (reser-
ved teams). Partits als que
Nike invita a observadors
anglesos i també d’altres
indrets d’Europa. Els observa-
dors van prenent nota i van
seguint al jugador que més els
pot interessar. 
La Premier és la primera direc-
ció. Si no, clubs de Primera o
Segona d’altres paisos poden
ser-ho. L’alumne té un compro-
mís publicitari amb Nike. És el
vincle. I Manel, amb tot això
analitzat, va acceptar la pro-
posta i s’ha convertit en un
dels 20 alumnes d’aquesta
espècie d’Operacion Triunfo
deportiva. El jove canareu és
l’ebrenc a la Nike Academy.

Manel Royo, l’ebrenc a la Nike Academy

Manel Royo és d’Alcanar i
té 19 anys. Ha acabat
enguany del juvenil del Vila-
real, amb qui ha jugat a la
Divisió d’Honor. Es va for-
mar als alevins de l’Alcanar
passant després a l’infantil
de l’Amposta i al del Nàstic
amb el que va ser, amb la
selecció catalana, campió
d’Espanya. Va jugar també
a l’Espanyol (sent cadet) i
va fitxar al Vila-real, amb el
juvenil i debutant amb el
filial C. 

EL CANAREU HA ACABAT ENGUANY LA SEUA ETAPA JUVENIL, AL VILA-REAL

Aquesta escola anglesa té 20 alumnes que es preparen per a poder fer el salt a clubs de la Premier

M.V.

Manel Royo, quan jugava amb el juvenil de Vila-real. 

Serà diumenge, en la presentació dels rapitencs

Rapitenca-Amposta, el derbi
L’ASCÓ GOLEJA EN EL SEGON PARTIT (3-0)

La Rapitenca jugarà demà a
Camarles i diumenge farà la pre-
sentació davant la seua afició, ju-
gant després contra l’Amposta. A
les 18 hores estan previstos els
parlaments de l’alcalde, el presi-
dent i el tècnic, mentre que la Da-
ma i la Pubilla del club, Alba i Mar-
ta, faran el llançament d’honor.
Sobre 18.45 h començarà el der-
bi. No hi ha cap novetat a la Rapi-
tenca, a més de les ja informa-
des baixes de Luis Zambrano i
Luis Garcia i del fitxatge de Marc
Vernet (Pobla). Zambrano mani-
festava a Més Ebre que “em bai-
xaven encara més la fitxa i per
això no va haver-hi entesa. No ha
passat res més”. El jugador volia
“donar les gràcies a tots pel trac-
te i en especial a Joaquin i a Pe-

pito i també al mister, amb

qui he après molt”. Zambrano ha
fitxat al Villarrobledo.

L’Ascó, per la seua part, va
guanyar dimecres l’equip ara-
gonès de l’Altorricó per 3-0. Van
jugar: Sergi, Denis Coch, Jose
Ramon, Edgar, Gabernet, Virgili,
Marc Alís, Giribet, Sergi Moreno,
Juanma i Gerard. Suplents: Chi-
né, Edu Vives, Piju, Sangrà, Cris-
tian, Pau Ripoll, Sergi, Egea i Pe-
re Martínez. Gols: 1-0 min 23'
Virgili; 2-0 min 46' Sergi Moreno;
3-0 min 74' Virgili. El proper com-
promís de l’Ascó serà demà dis-
sabte a Batea. La novetat a la
plantilla és la baixa de Nico Diaz.
El jugador anirà al Catllar, com
Luis Garcia. Per acabar dir que
l’Amposta fa la presentació avui
divendres a les 20.30 h. El pri-
mer partit serà a la Ràpita (diu-
menge). I després jugarà a Ro-
quetes (dia 10) -19 h-. Per festes
(dia 15) el Vinaròs el visitarà. El
18, l’Amposta anirà a Batea; el
24, a l’Ampolla; el 28 a l’Aldeana
i el 30, Tortosa-Amposta. 

El Kitchee va reaccionar a la segona part (2-5), contra el Manchester 

Alex Gómez viu el seu partit de Champions
EL TÈCNIC DE LA CALA EXPLICA A MÉS EBRE LA SEUA EXPERIÈNCIA 

Va ser el dia més important,
esportivament, del calero Alex
Gómez. La seua etapa amb el
Kitchee incloia un partit contra
el Manchester, equip que ha fet
una gira per Asia. Alex explica el
que va viure: “puc dir que va ser
una experiència magnífica; la
història va començar ben aviat,
el dia abans en un hotel de luxe
de Hong Kong on vam ser invi-
tats per rebre el Manchester i
sopar amb ells. Un sopar bene-
fic amb més de 300 persones
on van haber espectacles i sor-
tejos diferents tipus d'articles
del Manchester”.
Alex seguia dient que “els mem-
bres del nostre equip vam que-
dar concentrats a les 17:30 h. i
ens vam traslladar amb autocar
al Hong Kong Estadium, un
camp que preveiem que estaria
ple amb una capacitat aproxi-
mada de 45000 persones i que
totes anirien a favor del
Manchester; el club amb més
seguidors, amb diferència,
d'Asia. Comencem el ritual al
vestidor, música, concentració,
preparem estratègia ofensiva i

defensiva; observo la cara dels
meus jugadors!! Tot correcte,
estan al 100%. Amb la pissarra
els hi faig les indicacions que
creiem seria bó tenir en comp-
te, els últims detalls ...
Sortim al camp a escalfar i ja es
veia un ambient extraordinari;
tota la grada vermella i la boje-
ria quant salten els jugadors del
Manchester al camp i la gent
explota d'alegria. Em va sobtar
tenir tan aprop, quasi a tocar a
Van Persi, Saha, Rafael,
Degea,....Fotos dels equips de
rigor i salutacions dels entrena-
dors ! El partit estava a punt de
començar. Vam intentar jugar
organitzats i amb valentia
tocant la pilota i volent tenir la
màxima possessió possible i
vam aconseguir-ho durant 10
minuts que vam tenir 3 o 4 còr-
ners a favor i un xut sense direc-
ció a porta, però després va
començar a funcionar la màqui-
na del Manchester i ens van
apretar, no ens permetien
cometre errors i ens van saber
trobar els espais interiors que
ens van fer tant de mal: en 20

minuts ens van fer 0-3 i en
aquell moment a tots ens van
passar 1000 coses pel cap;
entre elles, no ho negaré, que
sortiriem del camp golejats. En
el descans vam fer algún retoc
tàctic i vam intentar donar un
missatge de tranquilitat ani-
mant-los a que fossin valents,
que no passava res; és el
Manchester, el campió de la
Premier...La veritat és que la 2a
part va ser molt millor que la 1a
i vam intentar jugar-li de tu a tu i
ni el 0-4 ens va fer venir a baix,
aixó sí, l'extraordinari gol (desig-
nat com el millor gol de la jorna-
da al món per la televisió ameri-
cana FOX) em va causar una
sensació de goig i d'alegria
indescriptible. Tot el camp
aplaudint el gol, la gent disfru-
tant i tenir la sensació que haví-
em marcat un gol al
Manchester; brutal !! El segon ja
no cal dir que a mí em va obrir
la esperànça de poder fer-los
algún més perquè ens havíem
vingut a dalt. Però els equips
grans és el que tenen, en un
error nostre i amb una contra

ràpidissa ens fan el 5è i les nos-
tres esperances van acabar....
Amb el xiulet final va ser quant
més vaig disfrutar perquè esta-
va tranquil; havíem jugat bé, la
gent s'ho havia passat bé, els
jugadors nostres també i el
President estava content amb la
nostra actitud !!. Fotos de rigor,
canvi de camisetes i signatures.
Em vaig dirigir a la sala de
premsa, a l’obligada roda de
preguntes; van ser poques, la
veritat però em va donar la sen-
sació que allò era increÏble;
almenys 30 càmares de televi-
sió i més de 100 fotografs en
una sala no molt gran i tots
escoltant com jo parlava en
Català i el meu traductor ho feia
amb Anglès (em vaig disculpar
però el meu anglès encara no
és prou bó). Ens vam fer la foto
amb alguns components del
Manchester; i amb el nou mís-
ter; David Moyes. Un senyor
correcte i educat. Una gran jor-
nada que mai oblidaré. Ara hem
de seguir amb la pretempora-
da, tot mirant a la lliga i la copa
d'Asia, els nostres objectius”.

L’Amposta es presenta
avui divendres, davant

la seua afició.

Avui,  (20.30 h)

Cada setmana parlo amb re-
presentants dels nostres
clubs. Recordo una conversa
de la setmana passada amb
Pere Rins, delegat del Corbe-
ra, i que fou company meu
quan vam coincidir al Pinell.
Amb Pere, com en general
amb la majoria de presidents,
directius o tècnics, ja em con-
sidero de casa. Fa tants anys
que truco al seu domicili que ja
sóc conegut per la família.
Això és curiós perquè mereixe-
ria un capítol a banda. Quan
vaig començar, fa uns 17
anys, les trucades eren a domi-
cilis particulars, i les relacions
eren familiars. No només amb
el president, tècnic o directiu
en concret, si no amb tota la
seua la familia. Ara, si truques
al mòbil ja és diferent, perquè
parles directament amb la per-
sona que necessites. Però lla-
vors passaves a ser-ne un més
de la familia. I quan encara ara
m’ho recorden, la veritat és
que és molt emocionant. 

En general, ja són molts
anys de confiança i de relació
més amistosa que no pas pro-
fessional. 

Bé, tornant a Pere Rins. 
L’he volgut citar avui perquè

en la conversa esmentada

vam estar comentant que ja
tornava el futbol, amb la pre-
temporada. I em deia que ja te-
nia ganes de tornar-hi i de que
comencés la lliga altre cop,
amb tot el que representa.
Però Pere, un entusiasta i
apassionat com molts altres di-
rectius que coneixo al territori,
lamentava que “cada vegada
s’està posant més complicat ti-
rar endavant els equips. Tot és
més car i ara només ens falte
el tema de la Seguretat So-
cial”. La veritat és aquesta. Els
clubs es queixen que, en èpo-
ca de crisi, s’han pujat taxes fe-
deratives i que això “és un no
parar”. No obstant, em quedo
amb el missatge de Pere,
d’il.lusió i de que “aquesta és la
nostra vida i lluitarem per tirar-
la avant”. 

Dimecres, Ferran Bel, alcal-
de de Tortosa, va convocar en-
titats esportives locals per
transmetre un missatge de
tranquil.litat i de suport i per
oferir el recolzament de l’Ajun-
tament per si en el futur hi ha
inspeccions de treball. Una bo-
na iniciativa que crec que és un
primer pas que s’ha de fer.

D’aquesta manera, amics
com Pere podran estar més
tranquils pel futur del seu club. 

Després de la tormenta...
L’opinió de Michel
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-La UE Aldeana disputarà demà, a l’estadi de la Unió, el primer partit de
pretemporada. Serà contra el Jesús i Maria (19 h). A més del tècnic Toni
Sanchez, les incorporacions han estat: Corella (Deltebre), Albert Monfor-
te (Rapitenca juvenil i Vinaròs) i Adrià Sanchez (Godall). Baixes: Choli (ha
comunicat que deixa de jugar i es dedica a la faceta tècnica), Aleix Calvet
(per motius laborals no pot seguir), Edu Obiol (Camarles) i Chechu (R. Bí-
tem). Hi ha diversos jugadors a prova a més del nou juvenils que han aca-
bat la seua etapa al futbol base. Dani Andreu i Lluc (tots dos operats) són
baixa per la lesió però es compta amb ells per a la temporada. El dia 15,
l’Aldeana rebrà el Campredói el 18  el Tortosa (en festes); el 22 al R. Bí-
tem; el 24 a la Cava B; el 28 a l’Amposta i el 31 en l’Amadeu Cid al Pere-
lló amb els locals i l’Ametlla.
-El Camarles rebrà demà la tarde a la Rapitenca. Repassarem les altes:
Marc Prades (Roquetenc), el porter Juanjo (Tivenys) i Edu Obiol (jugador
que no seguia a l’Aldeana). Hi haurà juvenils que poden alternar entre el ju-
venil i el primer equip. Baixes: Quim Bru (Roquetenc). Jordi Esmel, Ricart
i Rovira, entre altres. J. Mauri s’està recuperant de la lesió (segona opera-
ció) i el porter Quim no serà operat fins el desembre.  
-La UE Sant Jaume comença els entrenaments dilluns i disputarà el pri-
mer partit el dissabte 10 a Ginestar. Enguany tindrà filial. I equip femení.
La plantilla està formada per: Oscar Carrasco, Arnau, Joan, Gerard, Da-
vid, Abraham, Ivan, Joel, Andreu Cervera, Xupo, Murri, Joan Marc, Pere,
Manel, Robert, Juanjo, Miquel i Alex. Podria tenir la incorporació d’un da-
vanter, en les properes hores. El porter juvenil de primer any (16 anys)
Marc Masdeu apunta bones maneres. Farà unes proves amb l’Elx. De si
es queda o no, dependrà de si el Sant Jaume incorpora un altre porter.
Es confia amb els juvenils que pugen i que estaran amb el filial i amb el
primer equip quan sigui necessari.
-El Móra la Nova disputa demà dissabte el primer partit de pretempora-
da, en festes, contra el Benissanet de Barrufet (18 h). Magi, si no hi ha
cap contratemps (ha tingut ofertes de Pinell i Flix), seguirà. Es el pichichi.

Ha fet 77 gols en tres temporades (32, 25 i 20). Les altes, fins ara, són
Alex i Edgar  Robles (Ascó juvenil i l’Olimpic) i Pinxo (Ginestar). Les baixes:
Ivan Lagunas (Olimpic), Ezequiel (Hospitalet), Ramon (Flix) i Sisco que, no
obstant, s’ha d’acabar de decidir. 
-El Corbera inicia la pretemporada el dia 2 d’agost. El primer partit, en
festes, és a Pinell el dia 10. El 15 a casa amb el Móra la Nova en festes,
així com el 18 amb l’0limpic. 23o 24 amb el Benissanetr i el 31 a Gines-
tar. La plantilla per al retorn a Tercera catalana està formada per: Porters:
Manuel Rodero i Àlex Sanchez (Remolins-Bítem); Defenses: Pere Pitarch
(Roquetenc), Oscar Gómez, Oscar Colat, Jonathan Herrero i Ahmed Ait
Abou (Atlas Tortosa): Migcampistes: Josep Blanch, Ivan Descarrega, Marc
Gonzalez, Jordi Porres, Jordan Alvarez, Jordi Montoro (inactiu, va jugar
amb l’Ampolla) i Jordi Morey (inacti, va jugar amb el R. Bitem B); Davan-
ters: Quique Cornejo, Fidel Guardiola i Lucas Sanz (Olimpic). Les baixes
han estat: Pau Pascua (Porter), Marc Torres (Defensa), Marc Sancho,
Juanjo Brusca, Joel Gimenez (migcampistes) i Vili Filev (Davanter).
-El Vilalba ha començat, aquesta setmana, els entrenaments amb pocs
efectius, a  l’espera de poder ampliar la plantilla. Les incorporacions, fins
ara, que té Poley, nou entrenador, són: Villi (Corbera) i John (Atlas). Didac
continua. No fitxarà el porter Fontanet. Es confia en què jugadors que no
es quedin a Gandesa, puguin incorporar-se. Diumenge (18 h) el Nonasp
visita el Vilalba. El 15 d’agost, el Vilalba juga a Bot i el 18 a Ginestar. 
-L’Horta afronta una nova campanya amb la novetat de la continuitat de
Jordi Videllet a la banqueta. El tècnic va tenir una proposta del Tortosa
però va decidir no entrenar a l’equip roigiblanc. Posteriorment, va accep-
tar l’opció de seguir a Horta. La plantilla està formada per: Porters: Clau-
dio Ianau i Jordi Benaiges; Defenses: Enric Sangüesa, Ernest Asensio,
Salvador Clua, Marc Mars, Pau Cortiella i Josep Vicens (Bot); Migcam-
pistes: David Cid, Ruben Barriga, Oscar Celma, Toni Garcia i Joan Cor-
tiella; Davanters: Sisco Balaguer, Miquel Malràs, Isaac Margalef i Ro-
ger Talabera. Benjamin Amposta va anunciar que plegava però
seguirà un any més com a president.
-El Batea té les novetats d’Agustí (jugador de gran presència física que
estava a l’Olimpic i al Pinell), el jove local Jordi Vilanova (Ascó juvenil) i està

La 3a. Catalana al dia. El Pinell fitxa 3 jugadors

El Jesús i Maria va fer el pri-
mer entrenament dilluns, camí
d’una lliga històrica, la del debut
a 1a. catalana. “Un premi molt
gran per un club modest com el
nostre”. Demà partit a l’Aldea i di-
vendres, en  festes, visita del
Nàstic en la Copa: “un somni”. 

Camí d’una temporada històrica
Dilluns començaren els entrenaments. Demà partit a l’Aldea

UD JESÚS I MARIA TORNEIG CIUTAT DE DELTEBRE, DEMÀ DISSABTE

-La Cava va fer el primer en-
trenament dimarts. La setma-
na vinent, concretament di-
marts, farà el primer partit de
preparació, a casa, contra el
Camarles. Hi ha diversos ju-
gadorsa prova i en els pro-
pers dies es decidirà si es
queden o no. El dia 9, el Blai
Sanchís, contra la Rapitenca
(19 h).
-El Catalònia va començar

els entrenaments el dimarts i
demà la tarde disputa el pri-
mer partit, a casa, contra el
R.Bítem B.
-El R. Bítem va iniciar-los di-
lluns i juga el primer partit
demà al Torneig Ciutat de Del-
tebre, amb el conjunt local i el
Tortosa.
-L’Ampolla comença dilluns
vinent.
-El Perelló va començar di-

marts. El primer partit de pre-
temporada, a Flix, s’ha
suspès perquè el club de la
Ribera ha decidit ajornar-lo
per l’estat de la gespa, mal-
mesa per la calor.
-Edu Aguilar ha iniciat la pre-
temporada entrenant amb l’Al-
canar i es preveu que conti-
nui. L’assemblea de socis es
farà en properes setmanes
amb temes importants com
els plantejaments de la nova
campanya pel que respecta el
futbol base. 

Breus 
SEGONA CATALANA

El club de l’Aube treballa
en l’organització del partit
del dia 9 contra el Nàstic

(20.30 h),
de Copa Catalunya

Dia 9, Nàstic

expenses de Cristian Vallès (mitjapunta local que estava al Gandesa i que
ara prova a l’Ascó, de si es queda o no. Si no, fitxarà a Batea). Els juga-
dors de fora que estaven la lliga passada i continuen: Milio, Galende, Os-
car i el porter Joan. No segueix el veterà davanter Alejandro Piñeiro.
Demà, el Batea rebrà l’Ascó. El dia 11 visitarà el Pinell, en festes. 18, en
festes a Batea, rebrà l’Amposta i el 19, el Perelló. Dia 25, el Batea jugarà
a Massalió. El club, i els pares, estudien fer un prebenjamí.
-El Pinell comença avui, una temporada amb renovació (amb nombroses
baixes). Altes: Ruben Barceló i Bernat (Olimpic) i el porter Jordi Ayala (por-
ter barceloní afincat a l’Ametlla que va jugar amb l’equip calero i també
amb la Cava i l’Olimpic). Amb aquest darrer poden arribar tres jugadors
més: Vicenç i Abel (davanters) i Toni (central) tots tres de la Barceloneta.
Jugaran els dies 10 i 11, en festes, contra Corbera i Batea. I podrien arri-
bar a fitxar, “entren dins del pressupost i si ens van bé, cal dir que el preu
és similar al que demanen jugadors d’aquí. Podria ser que vingussin un
dia a la setmana a entrenar. Per tant, és molt probable que fitxin”.

El passat dissabte en Junta General Ordinària es va convenir per
unanimitat entre l'Assemblea de Socis i la Junta Rectora vigent
la proposta de prórroga de mandat de Carlos Garcia, ratificant
la seva continuitat com a President. El procès endegat a la Junta
General Extraordinària del passat 8 de juny “ha permès incorpo-
rar uns quants membres de Junta”. D’altra banda, demà dissab-
te es disputa una nova edició del torneig Ciutat de Deltebre.
Posteriorment, dia 11, Torneig Germanor amb el CF Jesús
Catalònia; 18, visita a la Galera; 24, Deltebre-UE Sant Sadurní i
31CD Alcanar - UE Deltebre. A més de De la Torre, Paco Casas
i Noguera (Vilalba), i Sergi Rodriguez (Pinell) s’incorpora Ruben
(també del Pinell). Els jugadors juniors Marc Casanova (UD Jesús
i Maria -Juvenil) i els locals del Deltebre B Aleix Castellví i Ricard
Sàlvia completen la plantilla de 21 jugadors. 

Carlos Garcia seguirà 
presidint la UE Deltebre
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La jornada “Fes-li un gol al càn-
cer” va concloure amb una
recaptació superior als 600
euros, gràcies a la solidaritat del
centenar llarg d'espectadors
que van passar durant la tarda
de dissabte per les graderies de
l'Estadi Municipal La Ventonella,
i a la contribució de la seixante-
na de jugadors que van oferir
prop de tres hores de futbol de
manera voluntària. En l'acte, la
Joventut Esportiva Flix va obte-
nir el segon triomf de la pretem-
porada, en remuntar, a la sego-
na part, l'encontre que l'enfron-
tava a una Selecció de les
Terres de l'Ebre (3-1). Dani (48')
i els reforços estivals Jeremy
Sánchez (exjugador de l’Ascó)
(31') i Tini Arranz (56') van cap-
girar el gol inicial contrari de

Magí Andreu (4'), davant un
combinat que també va comp-
tar a les seves files amb el
davanter roig-i-blanc Jacob com
a capità, i amb homes com Jordi
Mohedano, David Rojas, Jordi
Miró o el ja retirat German
Inglés. Per la seva banda, els
equips veterans flixanco i del
Falset van encarregar-se d'obrir
la jornada, (1-2). Albert Lizaso,
tècnic de la primera plantilla
roig-i-blanca, natural de la capital
del Priorat, va disputar el xoc
amb els falsetans.
L'esdeveniment, organitzat pel
club flixanco i l'agrupació local
de la Lliga Contra el Càncer, es
nodrí de les aportacions provi-
nents de les entrades venudes,
un punt de marxandatge, el ser-
vei d'entrepans i una part del bar

del camp, i serví per demostrar
de nou la implicació tant del
poble, com de la comarca, com
dels territoris veïns en causes
benèfiques.
D’altra banda, informar que el
primer equip del Flix va
començar a entrenar dimarts,
així com el juvenil que enguany
es crea per tornar a competir.
L’exjugador Ruben Garcia Pons
s’incorpora a la directiva junta-
ment amb Cristian Filella. Dir
també que, per l’estat de la
gespa de la Vetonella, malmès
en determinades zones per la
calor, s’ha ajornat el partit con-
tra el Perelló per jugar en una
altra dat que es pugui acordar.
Per acabar, la segona Gala ‘La
teua cara em sone’ serà el
divendres dia 9. 

Més de 600 euros contra el Càncer
A FLIX

Quines casualitat té el futbol. Dels últims campions de Segona regional o
Tercera catalana solament repeteix l’Ampolla, de la temporada 2001/02.
Els altres campions, Aldeana, Sant Jaume, R. Bítem, CE Ascó, Horta,
Deltebre, la Sénia, Jesús i Maria, Olimpic i Perelló. La temporada passada
vaig apostar per la Sénia, Flix i Perelló. Vaig encertar el campió. 
Però en aquesta temporada vinent, aposto més fort. Solament vaig a dir un
campió: l’Ulldecona. Aposto fort, sí...avui en dia qui no arrisca no guanya.
Fa dotze temporades, l’Ulldecona estava a Preferent. Avui, dues categories
menys. Les il.lusions d’aquest club estan renovades; repassem on va
començar el fracàs i, a la vegada, l’èxit: amb el descens a Tercera catalana i la incertesa que
es va viure que va servir per a donar un gir de 180 %. Ha passat de ser un club amb dèfcit a
ser-ne un amb superàvit. El canvi va començar per la fusió del filial amb el primer equip. Fer
una plantilla amb el 95 de jugadors de casa; el primer any no van cobrar. El segon, 60 euros
al mes. I no van augmentar ni l’IPC. Era el mateix. Ni per a pipes. Mario, el seu president, el
més jove del futbol ebrenc, em diu que “la majoria dels jugadors són del poble, excepte qua-
tre que cal dir que estan del tot implicats. El bon ambient i la bona relació entre la junta i els
jugadors és brutal. Cada cop es parla més de futbol al poble i això que fa tres anys anàvem
camí de la desaparició i gràcies a l’equip B es va poder mantenir el futbol, es podria dir així.
Es juga per amor al seu poble i al seu club i en la ment de tots està l’any de la seua fundació,
el 1915. Des de fa dues temporades el club ha fet un canvi radical; amb el tema econòmic,
està estabilitzat i sense deutes, i també a nivell d’imatge i de compromís”. Per a que diguin
que un filial no serveix, i molt que serveix. 
Si mirem els darrers quatre campions, es pot observar que són equips que van anar de menys
a més, progressant temporada a temporada. El Jesús i Maria abans de ser campió, havia aca-
bat en sisena i en quarta plaça, en les dues campanyes anteriors. L’Olímpic, lloc 11è dues lli-
gues abans de l’ascens i tercer  l’any abans. L’Ampolla va baixar de regional per la reestructu-
ració. Va fer equip per a pujar, i va aconseguir-ho. Perelló, llocs nové i vuitè i campió a la ter-
cera campanya. L’Ulldecona va fer canvis quan estava camí de Quarta catalana. Canvi a la ban-
queta amb l’arribada de Sansano, a la banqueta, i de Borrell i Pau. Va fer una segona volta d’in-
somni. La lliga passada no va perdre ni un partit a casa. Tercer lloc. I si arriba a durar el cam-
pionat unes jornades més, hagués pogut assolir la promoció. Solament dues baixes en l’onze
bàsic de la campanya passada. Rafel, el central, i Borrell, per lesió; les altes són de molta
importància, Alex Nofre i Ivan, fills pròdigs que tornen d l’Ampolla, Saül (Alcanar B) i Robert,
jugador que no va triomfar a la Sénia perquè no va voler, marxant al Sant Jordi on va aconse-
guir els seus objectius. Es curiós la ‘guerra’ que es porten la Sénia i Ulldecona en les darreres
temporades, pels davanters. Pau va marxar a la Sénia, Roberto ara va a l’Ulldecona i fa dos
anys es rifaven a Chescu. 
Aquest Ulldecona és millor encara per l’arribada de fitxatges de categoria superior i el debut del
juvenil Tortajada, que fou el tercer golejador la lliga passada i solament va jugar cinc partits com
a titular. 
A això cal unir el bloc de jugadors experimentats com Joaquin, el capi, Damià, Yassine o Santi.
Ha potenciat la defensa amb el retorn d’Alex Nofre; el mig del camp ha guanya en creació amb
Saül, mentre es manté a l’incombustible Vives i davant, amb Ivan, Santi, Robert i Yassine és un
equip que asusta. 
A casa guanyaran gairebé tots els partits; i a camp contrari seran molt perillosos, amb sobrie-
tat defensiva, contraatac i gol. No obstant, també detecto un inconvenient: veig massa ‘gallets’
a la davantera. S’ha de saber conduir aquesta circumstància perquè es puguin entendre i por-
tar-se bé al vestidor. Sort que allí està el ‘pare Sansano’ i aconseguirà que així sigui. Aquest
Ulldecona, si no és campió, potser segon i aquesta temporada propera hi ha premi perquè puja
el millor dels tres segons classificats i els altres dos jugaran una promoció. Aposto per
l’Ulldecona perquè han trobat cohesió, ser una familia i mantenir un bloc ferm i fort. L’entrenador
té les idees clares, els reforços han estat considerables mentre possibles rivals com la Sénia,
Flix o Camarles estan cadascun en la seua reesctructuració. A Camarles la temporada passa-
da va ser de desil.lusió. Marc Pardes potser que el retorni a les aspiracions d’altres campan-
yes. A Flix comença la seua tercera temporada Albert Lizaso. Es com començar de nou. El van
cessar, el van trucar i ell torna. Ningú millor que ell per portar un vestidor que ja coneix. L’Olímpic
farà enguany un equip jove i molt renovat. Els meus respectes a tots els rivals, però l’Ulldecona
és la meua aposta. Al juny de 2014 veuré si he encertat. A Ulldecona, el futbol ha renascut. Un
president jove, amb il.lusió, i l’economia està sanejada. Els jugadors gairebé no cobren. Aquest
és un exemple que hauria de tenir el Tortosa, per a sortir de la seua situació actual i també
molts clubs de cara el futur. Aquest és el camí. I el millor d’aquest club,  de l’Ulldecona, a hores
d’ara, és el centenari que està prop de commemorar. Fa unes setmanes vaig fer un homenat-
ge al Gandesa i posteriorment a la Rapitenca. Ara, l’Ulldecona. La setmana propera, un atre club
que també s’ho mereix. Hi ha més clubs així. Per a què després diguin que Joaquin Celma és
crític. Tot al contrari. Aplaudeixo als clubs que fan bé la feina, que la fan de meravella. 
EL MISTERI DEL TORTOSA
Sorpresa, se’n va Ximo Rambla, fent-ho oficial a l’assemblea. No es diu, perquè no n’hi ha, qui
serà el nou president. Passen els dies i arriben rumors de que podria ser Rafel Lluís, ell mateix
ho aclareix a Més Ebre la setmana passada. Don Rafel, encara me’n recordo quan repartia
gelats i congelats pels pobles de la comarca, a finals dels setenta. Jo era un ‘pipiolo’, ell un
il.lusionista. Ha triomfat plenament. Seria, sense dubte, un bon president. 
Seguim: el Tortosa i el seu futur, sense president. En el moment de tancar aquest article no sé
sap res de la presidència (tot i que ja està aclarit que el club pot seguir sense màxim respon-
sable, amb el comandament de la directiva). Deixo ara el tema del Tortosa, estem a l’estiu.
D‘aquí uns mesos aprofundiré sobre el Tortosa. El titol el tinc clar: “Ressucitem al Tortosa”. Serà
un article constructiu. Però estic segur que les meues idees no agradaran als mandataris del
Tortosa. Ells, amb les seues idees, han portat el Tortosa on està. Amb les meues i les de molts
tortosins, molts d’ells socis, que pensen com jo, el Tortosa ressucitaria.
AMPOSTA, RAPITENCA I TORTOSA, ZERO PEL TEMA DELS FILIALS. Aquest any rècord
Guinnes de nous filials: la Cava, Sant Jaume i Ascó a més de l’Ebre Escola, que se sumen als
clubs que ja fa anys que en tenen i que, així, permeten que els jugadors sortits de futbol base
tinguin continuitat: Catalònia, Jesús i Maria, Roquetenc, R. Bítem i Alcanar. Però els tres clubs

L’Ulldecona serà el campió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

de localitats grans d’aquestes comarques fan tot al contrari i no ajuden als gairebé 1000 nois
(inclòs el futbol-7) perquè puguin seguir jugant a futbol en el filial, un cop acaben del juvenil. 
POT GUANYAR UN EQUIP INFANTIL A UNA SELECCIÓ DEL MÓN?
Si, si, i un altre cop, sí. Aquests dies vaig comprar una pel.lícula de video de futbol: “El sueño
ideal”, amb actors mexicans i espanyols. El mister de l’equip infantil va dir-li al mister rival (que li
va ‘pendre’ a la seua dona): “si no guanyo, deixo el futbol”. Què va passar? Mireu la pel.lícula, bes-
tial, com informació per a tots els jugadors de futbol base d’aquestes comarques, i també els
entrenadors. Pel.lícula divertida i amb un final de ciència ficció, d’emoció. Aquí tenen el trailer, en
aquest link. http://www.youtube.com/watch?v=NWwu6HW7G3U
QUIN ÉS EL MISTER IDEAL PER AL BARÇA?. No ho sé, i vostès? Les enqüestes dels aficio-
nats indicaven que volien a Luis Enrique. Els que manen han fet el contrari. ¿No n’hi havia un de
més lluny...? Un argentí, Tata. ¿No hi havia entrenadors a Europa, Espanya, Catalunya...? Rubi m’a-
gradava, i a sobre amb tres anys de contracte. Com es pot fitxar només en cinc dies després
que deixés el càrrec el mister Vilanova. Potser amb l’arribada de Neymar, ¿Messi necessitava un
capritx?. Potser. I aquest fitxatge tècnic sembla que té la seua bendició. Axí estarà content i més
protegit. Una altra cosa no entenc...Sort a Tata. I també a Tito. Aquestes línies van per a tu.
Cuida’t. Ets una bona persona. Te curaràs.
I A MÈXIC, QUÈ FAiG...? Qui diu que un no pot seguir l’actualitat del futbol ebrenc des de Mèxic?
Vaig deixar-li a Michel uns articles reserva per si internet no funcionava o sorgia qualsevol proble-
ma. Doncs, excepte un, allí els té aparcats. Segueixo al dia l’actualitat. Quan vostés es lleven del
llit jo ja he llegit l’Sport i el Marca en pdf. I quan vostès esmorzen, jo em prenc unes cerveses
com a premi al final de la jornada. Acostumo a jitar-me a les tres del matí. Sóc un bohemio. De
nit llegeixo, penso, gaudeixo en silenci... però això sí, a les nou del matí, en punt, ‘diana’...esmo-
zar mexicà; ous ferrats, beicon, croassant...i em poso en marxa amb el que tinc previst cada dia
i, a la vegada, estic en contacte amb el futbol ebrenc gràcies a les noves tecnologies. Malgrat
això, hi ha dos entrenadors de Segona catalana d’aquestes terres que no comulguen amb el meu
estil ni amb les meues opinions. En aquests dies ens hem intercanviat mails i han sortit xispes....si
això arriba a passar a Mèxic, ens traiem les pistoles... No, senyors, pau i tranquil.litat.  Es el que
els ho dic a aquests entrenadors. I als detractors que ‘m’ataquen’ i que diuen que com puc par-
lar i escriure de les Terres de l’Ebre des de Madrid, els puc dir que fins i tot ho puc fer de més
lluny, des de  Mèxic com aquestes darreres setmanes.

Jefrey va provar una experiència a Hong Kong,
vinculat al futbol base del Kitchee. El jugador,
passat un any, ha tornat i esportivament ho fa
amb el Santa Bàrbara, l’equip de la seua locali-
tat. Jefrey fou un dels jugadors referents al
Jesús i Maria, abans de marxar a Àsia. Serà un
bon reforç, juntament amb Abdelassis, jugador
planer que també va estar al Jesús i Maria i que
la lliga passada jugava a la Galera. Tots dos

entren dins del projecte fixat per la junta. Les bai-
xes han estat Millan, que ha fitxat amb el Tortosa
juvenil, i Magri, que ha marxat a l’estranger,
segons informen des del S. Bàrbara. Gilabert,
que ha tingut altres propostes, com la del
Tortosa que finalment no s’ha concretat, es con-
fia en què continuï. Partits: dia 11 a la Jana, 24
a casa contra l’Alcanar i el dia 1 presentació
amb un 3x1 amb Traiguera i Jesús i Maria.

Jefrey torna de Hong Kong i jugarà a Santa Bàrbara
TAMBÉ FITXA ABDELASSIS (LA GALERA)

FOTO: PAU FOLQUÉ / JE FLIX
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TTeemmppoorraaddaa 22001133//1144

Jornada 1. 8-9-13

Vilaseca-Calafell
l’Ampolla-Catalònia

Tortosa-Alcanar
Morell-Cambrils

Canonja-la Cava
Roquetenc-R. Bítem

la Selva-Reddis
Roda Berà-Perelló

Gandesa-Valls
Jornada 18. 26-1-14

Jornada 2. 15-9-13

Calafell-Gandesa
Catalònia-Vilaseca
Alcanar-l’Ampolla
Cambrils-Tortosa
la Cava-Morell

R. Bítem-la Canonja
Reddis-Roquetenc

Perelló-la Selva
Valls-Roda Berà

Jornada 19. 2-2-14

Jornada 3. 22-9-13

Calafell-Catalònia
Vilaseca-Alcanar

l’Ampolla-Cambrils
Tortosa-la Cava
Morell-R. Bítem
Canonja-Reddis

Roquetenc-Perelló
la Selva-Valls

Gandesa-Roda Berà
Jornada 20. 9-2-14

Jornada 4. 29-9-13

Catalònia-Gandesa
Alcanar-Calafell
Cambrils-Vilaseca

la Cava-l’Ampolla
R. Bítem-Tortosa

Reddis-Morell
Perelló-Canonja
Valls-Roquetenc

Roda Berà-la Selva
Jornada 21. 16-2-14

Jornada 5. 6-10-13

Catalònia-Alcanar
Calafell-Cambrils
Vilaseca-la Cava

l’Ampolla-R. Bítem
Tortosa-Reddis
Morell-Perelló
Canonja-Valls

Roquetenc-Roda Berà
Gandesa-la Selva

Jornada 22. 23-2-14

Jornada 6. 13-10-13

l’Ametlla-Pinell
Móra Nova-Ulldecona

Olimpic-Camarles
Batea-Horta

la Sénia-Sant Jaume
Vilalba-R. Bítem
Aldeana-Deltebre

Flix-Corbera
S. Bàrbara-Alcanar

Jornada 23. 9-3-14

Jornada 7. 20-10-13

l’Ametlla-Móra Nova
Ulldecona-Olimpic
Camarles-Batea
Horta-la Sénia

Sant Jaume-Vilalba
R. Bítem-Aldeana

Deltebre-Flix
Corbera-S. Bàrbara

Pinell-Alcanar
Jornada 24. 16-3-14

Jornada 8. 27-10-13

Móra Nova-Pinell
Olímpic-l’Ametlla
Batea-Ulldecona

la Sénia-Camarles
Vilalba-Horta

Aldeana-Sant Jaume
Flix-R. Bítem

S. Bàrbara-Deltebre
Alcanar-Corbera

Jornada 25. 23-3-14

Jornada 9. 3-11-13

Móra Nova-Olímpic
l’Ametlla-Batea

Ulldecona-la Sénia
Camarles-Vilalba
Horta-Aldeana

Sant Jaume-Flix
R. Bítem-Santa Bàrbara

Deltebre-Alcanar
Pinell-Corbera

Jornada 26. 30-3-14

Jornada 10. 10-11-13

Olimpic-Pinell
Batea-Móra Nova
la Sénia-l’Ametlla
Vilalba-Ulldecona
Aldeana-Camarles

Flix-Horta
S. Bàrbara-S. Jaume

Alcanar-R. Bítem
Corbera-Deltebre

Jornada 27. 6-4-14

Jornada 11. 17-11-13

Olimpic-Batea
Móra Nova-la Sénia

l’Ametlla-Vilalba
Ulldecona-Aldeana

Camarles-Flix
Horta-S. Bàrbara

Sant Jaume-Alcanar
R. Bítem-Corbera

Pinell-Deltebre
Jornada 28. 13-4-14

Jornada 12. 24-11-13

R. Bítem-Gandesa
Reddis-la Cava
Perelló-Cambrils

Valls-Alcanar
Roda Berà-Catalònia

la Selva-Calafell
Roquetenc-Vilaseca
Canonja-l’Ampolla

Morell-Tortosa
Jornada 29. 27-4-14

Jornada 13. 1-12-13

R. Bítem-Reddis
la Cava-Perelló
Cambrils-Valls

Alcanar-Roda Berà
Catalònia-la Selva
Calafell-Roquetenc

Vilaseca-Canonja
l’Ampolla-Morell

Gandesa-Tortosa
Jornada 30. 4-5-14

Jornada 14. 15-12-13

Reddis-Gandesa
Perelló-R.Bítem

Valls-la Cava
Roda Berà-Cambrils

la Selva-Alcanar
Roquetenc-Catalònia

Canonja-Calafell
Morell-Vilaseca

Tortosa-l’Ampolla
Jornada 31. 11-5-14

Jornada 15. 22-12-13

Reddis-Perelló
R. Bítem-Valls

la Cava-Roda Berà
Cambrils-la Selva

Alcanar-Roquetenc
Catalònia-Canonja

Calafell-Morell
Vilaseca-Tortosa

Gandesa-l’Ampolla
Jornada 32. 18-5-14

Jornada 16. 12-1-14

Gandesa-Perelló
Valls-Reddis

Roda Berà-R. Bítem
la Selva-la Cava

Roquetenc-Cambrils
Canonja-Alcanar
Morell-Catalònia
Tortosa-Calafell

l’Ampolla-Vilaseca
Jornada 33. 25-5-14

Jornada 17. 19-1-14

Perelló-Valls
Reddis-Roda Berà
R. Bítem-la Selva

la Cava-Roquetenc
Cambrils-Canonja
Alcanar-Morell

Catalònia-Tortosa
Calafell-l’Ampolla
Vilaseca-Gandesa

Jornada 34. 1-6-14
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Jornada 1. 8-9-13

Horta-Camarles
Sant Jaume-Ulldecona

R. Bítem-l’Ametlla
Deltebre-Móra Nova

Corbera-Olímpic
Alcanar-Batea

S. Bàrbara-la Sénia
Flix-Vilalba

Pinell-Aldeana
Jornada 18. 26-1-14

Jornada 2. 15-9-13

Camarles-Pinell
Ulldecona-Horta

S. Jaume-l’Ametlla
Móra Nova-R. Bítem

Olimpic-Deltebre
Batea-Corbera

la Sénia-Alcanar
Vilalba-Santa Bàrbara

Aldeana-Flix
Jornada 19. 2-2-14

Jornada 3. 22-9-13

Camarles-Ulldecona
Horta-l’Ametlla

Sant Jaume-Móra Nova
R. Bítem-Olimpic
Deltebre-Batea

Corbera-la Sénia
Alcanar-Vilalba

S. Bàrbara-Aldeana
Pinell-Flix

Jornada 20. 9-2-14

Jornada 4. 29-9-13

Ulldecona-Pinell
l’Ametlla-Camarles
Móra Nova-Horta

Olimpic-Sant Jaume
Batea-R. Bítem

la Sénia-Deltebre
Vilalba-Corbera
Aldeana-Alcanar
Flix-S. Bàrbara

Jornada 21. 16-2-14

Jornada 5. 6-10-13

Ulldecona-l’Ametlla
Camarles-Móra Nova

Horta-Olimpic
Sant Jaume-Batea
R. Bítem-la Sénia
Deltebre-Vilalba
Corbera-Aldeana

Alcanar-Flix
Pinell-S. Bàrbara

Jornada 22. 23-2-14

Jornada 6. 13-10-13

Alcanar-Gandesa
Cambrils-Catalònia

la Cava-Calafell
R. Bítem-Vilaseca
Reddis-l’Ampolla
Perelló-Tortosa

Valls-Morell
Roda Berà-Canonja
la Selva-Roquetenc

Jornada 23. 9-3-14

Jornada 7. 20-10-13

Alcanar-Cambrils
Catalònia-la Cava
Calafell-R. Bítem
Vilaseca-Reddis

l’Ampolla-Perelló
Tortosa-Valls

Morell-Roda Berà
Canonja-la Selva

Gandesa-Roquetenc
Jornada 24. 16-3-14

Jornada 8. 27-10-13

Cambrils-Gandesa
la Cava-Alcanar

R. Bítem-Catalònia
Reddis-Calafell

Perelló-Vilaseca
Valls-l’Ampolla

Roda Berà-Tortosa
la Selva-Morell

Roquetenc-Canonja
Jornada 25. 23-3-14

Jornada 9. 3-11-13

Cambrils-la Cava
Alcanar-R. Bítem
Catalònia-Reddis
Calafell-Perelló
Vilaseca-Valls

l’Ampolla-Roda Berà
Tortosa-la Selva

Morell-Roquetenc
Gandesa-Canonja

Jornada 26. 30-3-14

Jornada 10. 10-11-13

la Cava-Gandesa
R. Bítem-Cambrils

Reddis-Alcanar
Perelló-Catalònia

Valls-Calafell
Roda Berà-Vilaseca
la Selva-l’Ampolla

Roquetenc-Tortosa
Canonja-Morell

Jornada 27. 6-4-14

Jornada 11. 17-11-13

la Cava-R.Bítem
Cambrils-Reddis
Alcanar-Perelló
Catalònia-Valls

Calafell-Roda Berà
Vilaseca-la Selva

l’Ampolla-Roquetenc
Tortosa-Canonja
Gandesa-Morell

Jornada 28. 13-4-14

Jornada 12. 24-11-13

Batea-Pinell
la Sénia-Olimpic

Vilalba-Móra Nova
Aldeana-l’Ametlla

Flix-Ulldecona
S. Bàrbara-Camarles

Alcanar-Horta
Corbera-Sant Jaume

Deltebre-R. Bítem
Jornada 29. 27-4-14

Jornada 13. 1-12-13

Batea-la Sénia
Olimpic-Vilalba

Móra Nova-Aldeana
l’Ametlla-Flix

Ulldecona-S. Bàrbara
Camarles-Alcanar

Horta-Corbera
S. Jaume-Deltebre

Pinell-R. Bítem
Jornada 30. 4-5-14

Jornada 14. 15-12-13

la Sénia-Pinell
Vilalba-Batea

Aldeana-Olimpic
Flix-Móra Nova

S. Bàrbara-l’Ametlla
Alcanar-Ulldecona
Corbera-Camarles

Deltebre-Horta
R. Bítem-Sant Jaume
Jornada 31. 11-5-14

Jornada 15. 22-12-13

la Sénia-Vilalba
Batea-Aldeana

Olimpic-Flix
Móra Nova-S. Bàrbara

l’Ametlla-Alcanar
Ulldecona-Corbera
Camarles-Deltebre

Horta-R. Bítem
Pinell-Sant Jaume

Jornada 32. 18-5-14

Jornada 16. 12-1-14

Pinell-Vilalba
Aldeana-la Sénia

Flix-Batea
S. Bàrbara-Olimpic
Alcanar-Móra Nova
Corbera-l’Ametlla

Deltebre-Ulldecona
R. Bítem-Camarles
Sant Jaume-Horta

Jornada 33. 25-5-14

Jornada 17. 19-1-14

Vilalba-Aldeana
la Sénia-Flix

Batea-S. Bàrbara
Olimpic-Alcanar

Móra Nova-Corbera
l’Ametlla-Deltebre

Ulldecona-R. Bítem
Camarles-Sant Jaume

Horta-Pinell
Jornada 34. 1-6-14
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Albert Montañés va superar
ahir en quartS  de final a l’aus-
triac Dominic Thiem en el tor-
neig de Kitzbühel, després
d’haver vençut a Víctor
Hanescu, en vuitens. El rapi-
tenc va imposar-se per (6-4 i 6-
3) davant d’una de les revela-
cions del torneig i avui, en semi-
finals, jugarà contra Juan
Mónaco.
D’altra banda, Adam Raga no
va poder acostar-se al líder de
la classificació general, Toni
Bou, en el Gran Premi de la
Gran Bretanya degut a que el
pilot de Repsol Montesa es va
imposar. I, d’aquesta forma,
incrementa en 10 punts el seu
avantatge amb l’ulldeconenc,
que va acabar la prova en
segon posició. Era la penúltima
del Campionat del Món.

Montañés, a semis a Kitzbühel
RAGA ES DISTANCIA DE TONI BOU

El Campus Bítem d’en-
guany va començar el
dilluns dia 1 de juliol i
acaba avui divendres. Una
edició que ha comptat amb
un total de 72 participants,
igualant la xifra del 3r
Campus del 2011. 
La novetat d’aquest cinque-
na edició ha estat l'acam-
pada Campus Bitem, que
s'ha fet al mateix camp de
futbol i ha comportat d’una
convivència de 30h segui-
des. Les activitats han
sigut similars a les dels
altres anys, visitant
comerços locals; excur-
sions pels llocs típics de la
població, com la Masada;
s'ha fet el típic hortet, s'ha
realitzat una gimcana amb
endevinalles i manuscrits

per trobar els llocs de les
proves pels carrers i cases
de la població amb la
col·laboració dels
comerços i veïns de la
població; s'ha fet l'aeròbic
a tots els grups, i un llarg
etc... 
Han hagut visites molt inte-
ressants i divertides com
els membres de l'Escola
de Musica de Tortosa, i
també la del campió
Ebrenc Kiko Vallespí, que
va pujar amb els seus gos-
sos a fer-nos una demos-
tració pel camp. Des de
l’organització es volia
“agraïr com cada any als
comerços col.laboradors,
com el Forn de Pedret,
Casal dels Jubilats,
Magatzem de Fruita

d'Agusti, Magatzem de
Cugat, Peixateria Conxita,
Carnisseria Carmina,
Carnisseria Javier Pallejà i
Olis Margenat. També el
recolzament per part de la
EMD de Bitem. Així mateix,
a Juanjo i Jordi Rovira per
la col.laboració amb els
obsequis de cada estiu. A
Pepe Roig, Damián i Àlvaro

Audi per la seva incansable
col·laboració. I sobretot
felicitar al magnífic grup
d'amics i amigues, que
composen els Monitors/es
del Campus, i que formen
una gran família. La que ha
fet gaudir un any més del
Campus d’estiu a Bítem.
Gràcies a tots i fins el pro-
per”. 

Campus 
Bítem

Demà dissabte es disputarà a l’-
Hort de Cruells, el Mototerra de
Roquetes. Per a poder veure als
pilots s’habilitarà un circuit de te-
rra per a l’ocasió. Aquesta prova,
organitzada pel Moto Club Ro-

quetes, buscarà aproximar al te-
rritori els pilots d’off Road, tant
d’enduro com de motocross. Es
tracta d’una prova de terra que
passarà per un traçat d’uns
1000 metres, amb curves i obs-

tacles que el farà molt interes-
sant.   Aquesta carrera és una de
les més espectaculars de tota
Catalunya, importada ja fa alguns
anys directament des dels Estats
Units. 

Mototerra de Roquetes
DEMÀ DISSABTE, A L’HORT DE CRUELLS

Aquest passat cap de set-
mana, la patinadora aldeana
Júlia Ventura ha aconseguit
el segon lloc al Campionat
d’Espanya de patinatge en
categoria sènior. A la locali-
tat Navarra de Noain es va
disputar el campionat on van
competir 26 patinadores i
10 patinadors d’arreu
d’Espanya. Júlia, desprès
d’estar tres temporades reti-
rada de la competició, va
patinar amb l’energia i força
que sempre ha tingut. 
El primer dia es va posicio-
nar en 1r lloc i al dia següent
va baixar una posició que-
dant al pòdium en 2n lloc.
amb la medalla de plata.
Amb aquest campionat
sènior el Club Patí L’Aldea i

el seu tècnic, Manel
Villarroya tanquen els cam-
pionats d’Espanya amb una
valoració molt positiva.
Aquests dies s’està espe-
rant que la Federació
Espanyola de Patinatge tre-
gui el llistat de patinadores i
patinadors convocats al
Campionat d’Europa júnior i
sènior; tant el tècnic com el
club estan il·lusionats en
tenir patinadores aldeanes
en aquests campionats.
Recordem que fa uns dies ja
es va convocar a Elisa
Tomàs del club aldeà (meda-
lla de plata a Espanya) a l’eu-
ropeu per al proper mes de
setembre. 
La patinadora júnior, Núria
Gas (medalla d’or al

d’Espanya) i la patinadora
sènior Júlia Ventura estaran
uns dies esperant aquest

llistat de la federació per si
els dóna pas a l’europeu.

Júlia Ventura, plata al campionat d’Espanya
A Noain, Navarra

PATINATGE ARTÍSTIC

Aina Cid Centelles del Club
Nautic Amposta, juntament
amb Virginia Diez del Club de
Remo Raspas, ha remat al
campionat del Món Sub23
celebrat a Linz (Austria). El bot

era el 2 sense. 
Han remat a la Final B i ha
classificat en 11 lloc final. 
Cal valorar la classificació
d’Aina perquè està estudiant i
competint en una Universitat

Aericana i solament ha fet 2
setmanes d'entrenament en la
seleccio espanyola durant
tota la temporada. 
Aina ha dut a terme una mag-
nifica temporada a EEUU pro-
clamant-se campiona tant a
nivell individual com per clubs
(en aquest cas a la universitat)

i que el mes de setembre
seran rebudes (ella conjunta-
ment en les seves companyes
de Club) a la Casablanca pel
president dels Estats Units
Obama. I avui divendres rebrà
un homenatge a l'ajuntament
d'Amposta per l’alcalde Manel
Ferre.

Campionat del Món sub-23
REM. AIDA CID REBRÀ UN HOMENATGE AVUI A L’AJUNTAMENT

5ENA. EDICIÓ
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

UN ALTRE EBRENC A L’ÈLIT, EL CANAREU ALBERT FONTET, JUGADOR DEL CAI SARAGOSSA

Albert Fontet és d’Alcanar.
Té 27 anys. És jugador
porfessional de bàsquet,
concretament del CAI
Saragossa. Ha defensat
també la samarreta de
València Basket, Barça,
Rosalia de Castro i
Baloncesto Leon.
Amb els seus 212 cms. és
un altre ebrenc a l’èlit, el
que ens representa a la
Lliga ACB.
La seua passió pel bàs-
quet, juntament amb
esforç i amb les seues
aptituds, l’han portat a
estar a la primera línia de
l’esport de la cistella a
nivell estatal. Fontet fa
balanç de la temporada
per a Més Ebre, durant
aquests dies que descan-
sa a Alcanar, la seua
població.

Més Ebre: Quin balanç
fas de la temporada, a
nivell d’equip i personal?
Albert Fontet: A nivell
d'equip immillorable, ja
que els nostres objectius
a principi de temporada
van ser entrar a la Copa
del Rei i als Playoffs. Hem

aconseguit els dos reptes
i a sobre hem quedat ter-
cers, només per darrere
de Reial Madrid i FCB, i
ens hem classificat per
jugar competició europea,
A nivell personal, molt
satisfet per la milloria
experimentada i per aju-
dar a l'equip a aconseguir
els objectius. 
ME: I la propera?
Segueixes al CAI?.
AF: Aquest estiu he reno-
vat el meu contracte amb
el CAI per una temporada
més.
ME: Saragossa va tenir
tradició amb un equip de
bàsquet a l’elit amb els
germans Arcega, Indio
Diaz...però va passar uns
anys de molta dificultat.
Ha revifat el club i la ciu-
tat?
AF: Poc a poc el club està
creixent. Es va crear l'any
2002, per tant, és relativa-
ment nou. S'estan fent les
coses pas a pas, que és la
millor manera de que la
ciutat pugui gaudir del
bàsquet de primer nivell.
De moment, com he dit
abans, aquesta tempora-

da jugarem Eurocup, indi-
cador clar de que el club
és ambiciós.
ME: El mercat també deu
estar complicat, tal com
està tot...

AF: Si que ho està. La
crisi ens afecta a tots i
l'esport professional no és
una excepció.
ME: Per a un jugador de
les Terres de l’Ebre sem-

pre és complicat poder fer
el salt, Albert Fontet ho va
tenir fàcil? Passar de 2
metres obre portes però
hi ha altres circumstàncies
a considerar, no?
AF: Evidentment no ha
estat fàcil. Vaig sortir de
casa amb 13 anys per
anar a Valencia, i he jugat
per diferents equips,
estant durant 4 anys a
LEB OR (segona competi-
ció estatal) i quan estava
preparat, em va sorgir
l'opció de Saragossa, i no
m'ho vaig pensar. I aquí
estic.
ME: Quan vas començar a
jugar a bàsquet? I qui
recordes que més va
influir en la seua trajectò-
ria?.
AF: Vaig començar molt
jove i com tots els ger-
mans petits, quan vaig
començar a jugar em fixa-
va molt amb el meu
germà.
ME: El bàsquet, a l’Ebre,
què és el que li
manca...més escola o que
surtin més jugadors?.
AF: No sabria dir-te que
és que li falta, perquè
passo la gran majoria del
temps fora, només vinc
uns dies a l'estiu. Està clar
que no tenir algun equip
d'elit per la zona és una
pena, perquè hi ha afició, i
animaria als xiquets i a les
xiquetes a jugar.
ME: El seu idol.
AF: Navarro.
ME: Si ha d’escollir, Pau o
Marc Gasol...
AF: Marc.
ME: Millor record?.
AF: El campionat d’Europa

Júnior que vam guanyar a
Saragossa.
ME: No tan bo....?
AF: El descens de catego-
ria que vam sofrir el segon
any d’estar a Santiago de
Compostel.la.
ME: Tècnic amb el que
més s’ha identificat?.
AF: He après una mica de
tots, he tingut la sort de
tenir grans entrenadors
(Pesic, Katsikaris, Casas,
Abos...)
ME: Una pel.lícula?.
AF: La vida de Brian.
ME: Un llibre?.
AF: Ara estic llegint,
Futbolistas de izquierdas,
de Quique Peinado.
ME: Un somni?.
AF: Ser sempre tan feliç
com ara.
ME: Sempre que pots,
t’escapes a Alcanar. Ets
dels canareus il.lustres
per la teua trajectòria.
Segueixes l’actualitat de la
població?
AF: Si que intento seguir-
la, i ara amb les xarxes
socials és molt més fàcil i
la veritat és que estic molt
en contacte amb el que
passa al poble.
ME: 2.12 m. No és molt
freqüent a les nostres
Terres...
AF: No, ni a les nostres
terres ni, en general, a
cap lloc (jeje).
ME: ...amb la teua alçada,
poques bromes et podem
fer, no...?
AF: (jeje). Cap problema,
sóc una persona prou
pacífica.

Fotos: Basket CAI Zaragoza
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

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

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Solomillo ibèric a la crema de xampinyons
RESTAURANT ELS ULLALS - AMPOSTA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

4 filets de Solomillo ibèric
1/2 ceba
4 xampinyons
Crema de llet
Sal
Oli d'oliva
1 espàrrec
Patates

PROCEDIMENT:

En una cassola, posem oli i marquem els solomi-
llos. Els retirem. Després fem el sofregit amb els
xampinyons i la ceba tallada petita, li afegim la
crema de llet i un polsim de sal. Reduïm i tirem la
carn a la cassola amb la salsa. Fem sup-xup tres o
quatre minuts i emplatem.afegim al p,at les pata-
tespreviament fetes al forn i l' espàrrec marcat a
la planxa. Bon profit.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat en general,
si bé de matinada i fins a primera hora del matí, i novament a la nit, hi
haurà intervals de núvols baixos a punts de la meitat sud del litoral i preli-
toral que localment deixaran el cel mig ennuvolat. És possible que de
manera més aïllada també n'apareguin a altres indrets del litoral. A partir
del vespre augmentarà la nuvolositat de tipus mitjà per l'oest del país i al
final del dia el cel quedarà mig ennuvolat a la meitat oest.

Precipitacions
No es descarta a darrera hora de la jornada algun plugim feble al Pirineu
i Prepirineu occidental.

Temperatures
Semblants o lleugerament més altes. De matinada hi haurà inversió tèrmi-
ca. Les mínimes es mouran entre els 12 i 17 ºC al Pirineu, entre 14 i 19
ºC al Prepirineu, entre 19 i 24 ºC al Litoral i al prelitoral sud, i entre 17 i
22 ºC a la resta. Les màximes arribaran a valors d'entre 33 i 37 ºC a la
depressió Central i l'extrem nord-est (de manera puntual poden arribar fins
a 38 ºC), entre 28 i 32 ºC a la resta del litoral, i entre 31 i 36 ºC a la resta
del territori.

Visibilitat
Serà bona en general; al principi del dia serà puntualment regular a la mei-
tat sud del litoral i prelitoral i en altres punts de l'interior on hi haurà algu-
nes boirines.

Vent
Fins a mig matí el vent serà fluix i variable, tot i que amb domini del com-
ponent sud als dos extrems del litoral. A partir de llavors s'imposarà el
component sud arreu, entre fluix i moderat, més reforçat a l'Empordà i a
la vall de l'Ebre on a la tarda hi haurà alguns cops forts. Independentment,
durant la segona meitat del dia hi haurà cops forts de component sud al
vessant nord del Pirineu.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

33º 21°
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Roca Biosca, Monica        

Generalitat, 17 (Cases d'Alcanar) 977737110 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Laura Lluís - Aida Noe               

Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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/.

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Us sentireu  plens  de poder  i de força.
Irradiareu  magnetismes  allà  per on passeu,
però  preferireu  aïllar-vos  o retirar-vos  a un
lloc  solitari , ja que necessiteu  meditar.

Taure
20/4 al 19/5

Ha entrat  la Lluna  al vostre  signe , això  us
posarà  més  en contacte  amb les vostre emo-
cions, i seguireu  més  els vostres  impulsos  i ins-
tints. Serà  un dia molt  actiu.  

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  els vostres  actes  i despeses  aniran  diri-
gits  a alimentar  la vostra  satisfacció, sobretot
la física, eviteu  les  despeses  excessives .
Possible conflicte  amb alguna amistat . 

Cranc
22/6 al 21/7

Estareu  molt actius  i amb  ganes  de fer les
coses i sobretot  voldreu  relacionar-vos  amb la
gent  i els amics , però  us faltarà  una mica de
tacte. Eviteu  les compres  compulsives.

Lleó
22/7 al 22/8

La influència de la Lluna  us farà  estar negui-
tosos, i us  provocarà  alts  i baixos  emocio-
nals; d'altra banda, avui  serà  un bon dia en
els  següents àmbits: fills i mainada. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui tindreu  ganes  de fugir  de les  vostres
responsabilitats  i voldríeu que la gent  us dei-
xés  tranquils, us agradaria  anar  a un lloc soli-
tari, on ningú ni res  us molesti.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui estareu  molt actius, però  els vostres
actes  seran massa impulsius. Haureu  d'evitar
les despeses  excessives , ja que  us vindrà
ganes d'anar  de compres.

Escorpí
22/10 al 21/11

La influència de la Lluna  transitant  pel vos-
tre  signe oposat  us farà  posar de mal
humor  i això  us provocarà  conflictes  amb
els altres , sobretot  amb la parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui serà  un dia  en què  compartireu  activitats
amb d'altra  gent. Hi haurà  algun misteri  o
secret  que voldreu  resoldre . Període  de mol-
tes  transformacions.

Capricorn
21/12 al 19/01

Un serà  un bon dia  en  àmbit  professional;
per  als  que no tinguin  feina , avui la podran
trobar. Dia positiu  envers  els fills  o la maina-
da  en general. Estareu  molt creatius.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui  la influència  de la Lluna us posarà  dels ner-
vis  trastocarà  els vostre  estat  anímic, cosa
que  us provocarà  mal humor , i farà  difícil als
altres  aguantar-vos.

Peixos
19/2 al 20/3

Us sentireu  plens de força  i amb ganes  de fer
coses. La vostra  manera  de fer serà  molt
directe. Però  eviteu  ser massa  directes  amb
la  gent, procureu  tenir més  tacte. 

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

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

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 
LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

Venc pis molt lluminós a
La Cava. 3 habitacions,
totes exteriors, 2 amb

armari. Cuina totalment
equipada. Mosquiteres a

finestres i portes.
Cortines.Ascensor, cale-
facció, aire acondicio-
nat, dos bany, un total-
ment reformat. Piscina
comunitària, parking i
terrassa que dona al
carrer.Preu- 50.000.
Tel. 669 97 37 00.
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L'exposició mostra de
manera gràfica i amena,
les responsabilitats, les
característiques de les
tasques i els rols de
cadascuna de les perso-

nes que ens podem trobar
en una embarcació de
pesca, ja que no tots els
pescadors fan la mateixa
feina. 
Aquesta informació es
atractiva, tant pel que s'hi
sent reflectit per la seva
relació amb la pesca, com
pels profans, que desco-
breixen molts aspectes
desconeguts d'aquest
ofici. Segons Eva del Amo,
regidora de Cultura de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, “per a la gent que
li queda lluny aquest mon,
es molt fàcil de compren-
dre tota la complexitat del
treball que fan els pesca-
dors a dalt de la barca i la
funció que fan cadascun.
Feines que han d'anar molt
coordinades per a que tot
surti be”. 
L'exposició es vertebra al

voltant de sis figures con-
cretes, el patró, el mari-
ner, el cuiner, el motorista,
el llumer i el nano o xiquet
de a bord. Mitjançant imat-
ges i panells informatius
l'exposició fa també una
evolució històrica de les

tasques que fan els pesca-
dors, el lloc que ocupen a
bord o quina formació
necessiten ara per fer

aquestes tasques, la qual,
no sempre ha estat la
mateixa, donant a conèi-
xer algunes de les peculia-
ritats laborals de la feina a
la mar, com ara el cobra-
ment a la part.
L'exposició es podrà visi-

tar durant tot l'estiu, i està
complementada amb una
altra mostra de maquete-
ria naval de Jesús Leiva.

Una mostra feta de mane-
ra 100% artesanal. I és
que aquest veí de l'Ametlla
de Mar, té una autèntica
passió per la realització
d'aquestes miniatures de
vaixells d'entre el anys
1400 i el 1800. Tots els
que s'apropin, per tant,
podran observar les
maquetes de vaixells de
diferents nacionalitats, ita-
lians, anglesos i també
espanyols. Leiva pertanyia
a una associació que pro-
movia la maquetaria naval
realitzant exposicions al
Port de Tarragona i d'al-
tres municipis de la provín-
cia.

Els mariners: protagonistes de
l’exposició «A bord» a l’Ametlla 

El Centre
d'Interpretació de la
Pesca de l'Ametlla de
Mar acull des de pri-
mers de mes l'exposi-
ció, Tripulacions, la
gent de a bord de les
barques de pesca,
exposició cedida pel
Museu de la Pesca de
Palamós, la qual també
ha estat exposada al
Museu Marítim de
Barcelona.

Tripulacions, mostra els diversos rols dels mariners a les embarcacions de pesca

BLAU MARÍ

Es pot visitar durant tot l'estiu al Centre
d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla i

analitza les funcions del Patró, el mariner,
el cuiner, el motorista, ... de a bord.

ACTUALITAT

REDACCIO

                  


