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Els Bombers han donat per controlat l'incendi de Tivissa quan passaven dotze minuts de les
nou del vespre de dimecres. El foc, que ha afectat unes 800 hectàrees de massa forestal de
pi blanc i matolls, la majoria incloses en l'espai d'interès natural (PEIN) de la serra de Tivissa-
Vandellòs, va iniciar-se diumenge la tarda per la caiguda d'un llamp.

P4

L’incendi de Tivissa ha afectat 800 hectàrees

El 9 de juliol de 2014 arribarà al port de la Ràpita el primer creuer turístic. El port rebrà les sis primeres escales de creuer, amb més d'un miler de passatgers. Els turis-
tes disposaran de set hores per visitar la Ràpita i altres indrets del territori ebrenc. Per tant, es potenciarà el sector turístic i també econòmicament el territori, fins el
13 d'agost. Falten pocs dies. És una gran fita. Històrica. 
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El 9 de juliol està previst que arribi al port de la Ràpita el primer creuer turístic
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tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.
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L'Ajuntament de Tortosa i el
Celler Cooperatiu del Pinell
de Brai han posat en marxa
una campanya de promoció
conjunta per tal de donar a
conèixer la seva oferta
turística entre els visitants
de la Costa Daurada, en
particular Cambrils, Salou i
La Pineda. Es tracta d'una
acció dirigida als turistes
que s'allotgen en aquesta
àrea amb l'objectiu de pro-
posar-los sortides d'un o
dos dies a les Terres de
l'Ebre, amb una oferta com-
binada d'enogastronomia,
cultura i patrimoni.
Ajuntament i Celler
Cooperatiu han presentat el
contingut d'aquesta cam-
panya promocional a
Cambrils, en un acte en el
qual han participat l'alcal-
dessa de Cambrils, Mercè
Dalmau, l'alcalde del Pinell
de Brai, Lluís Melich, el
tinent d'alcalde Promoció
Econòmica de l'Ajuntament
de Tortosa, Emili Lehmann,
el regidor de Turisme de
Tortosa, Alfredo Ferré, i els
germans Francesc (xef del
Torreó de l'Indià-1 estrella
Michelín) i Joaquim López
Gilabert. 

La campanya consisteix en
l'edició de 20.000 fulle-
tons, editats en sis idiomes
(cat, cas, ang, fra, rus, ale),
que es podran trobar
durant tota la temporada
d'estiu als expositors dels
hotels membres de
l'Associació Hotelera de
Salou, Cambrils i la Pineda,
així com en altres establi-
ments i equipaments turís-
tics de la Costa Daurada.
Malgrat que és una iniciati-
va pensada per a desplaça-
ments de turistes amb vehi-
cle propi, també és acces-
sible a grups organtitzats
que viatgen amb autocar.
El material gràfic mostra el

celler cooperatiu del Pinell,
obra de Cèsar Martinell,
deixeble d'Antoni Gaudí.
Englobat entre el modernis-
me i noucentisme, l'arqui-
tecte va fer de l'estètica un
principi compatible amb la
utilitat productiva que bus-
caven els cooperativistes
del poble. El museu del
celler mostra els utensilis,
tines i maquinari amb què
s'elaborava el vi i l'oli a
començaments de segle
XX. El celler continua elabo-
rant vi de gran qualitat, que
pot degustar-se seguint les
recomanacions de personal
qualificat. El restaurant del
celler ofereix plats amb pro-
ductes de proximitat,
supervisats pel xef Fran
López.

Tortosa presenta els seus
principals actius patrimo-
nials en aquests flyers, amb
la Festa del Renaixement
com a principal element de
promoció de la ciutat. Entre
les propostes als visitants,
destaca la via verda, la pro-
ximitat dels parcs naturals
dels Ports i del Delta de
l'Ebre, o el Camí de Sant
Jaume. Els diferents equipa-
ments de la ciutat, com el
Museu, el Centre
d'Interpretació del
Renaixement, la Catedral
de Santa Maria, els Reials
Col·legis, el Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa, els Jardins
del Príncep o el Mercat
municipal, completen la
proposta.

Tortosa, Terres de l'Ebre,
19 de juny de 2014

Tortosa i el Celler Cooperatiu del

Pinell de Brai s'uneixen per 

promocionar-se entre els visitants de

la Costa Daurada

Actualitat

Ports de la Generalitat ha fet una aposta
important a la Ràpita, deixant unes
instal.lacions a l’alçada i millorant molt el
Passeig Marítim, a l’àrea de l’embarcador i
Pavelló Firal.  
S’han adequat en molt poc temps uns equipa-
ments “de primer ordre” i ara arriben aquests
primers sis creuers que faran una escala en el
seu recorregut entre les Illes i la Península.
“Serem la referència turística del Parc Natural
del Delta de l’Ebre. 
L’atenció d’altres tour- operadors, que utilitza-
ran el segell de qualitat dels creuers a la Ràpita

per noves ofertes turístiques. I
sobre tot generarà en els empresaris locals
aquell punt d’optimisme que ara més que mai
fa falta”, ha declarat per a Més Ebre l’alcalde
de la Ràpita, Joan Martín Masdeu.
El dia 9 de juliol és complirà una aspiració lògi-
ca i es farà realitat un treball de molts anys. 
Un altre pas endavant per un litoral ebrenc
que, des de la Cala fins a les Cases, està de
moda i, de retruc, és la porta per a un territo-
ri que té ansietat de progressar i unes condi-
cions naturals majestuoses per a poder-ho
aconseguir. 

Editorial

Una aspiració per a la Ràpita

Tota la vida he tingut costum de dir gràcies
per tot: un paperet que em passessin, un
encàrrec per telèfon, un tros de pa que
m’allarguessin a la taula... ha sigut casi bé
un bici, una exageració potser, però així ho
he fet.
Per això avui que necessito donar les grà-
cies per alguna cosa important no sabia
com fer-ho. Una frase que vaig sentir fa
poc com de passada m’ha donat l’opció de
fer-la meva: GRACIES A TOTS PER TOT.
Potser expressa realment lo que sento
avui, una gratitud que no se ben bé a qui
dirigir-la, perquè no conec exactament d’on
procedeix. Això si m’ha fet repensar tota la
meva vida i esbrinar els motius pels quals
he rebut el reconeixement del poble i quins
han estat els meus votants.
La memòria fotogràfica que encara conser-
vo em fa reviure tot allò que vaig fer enca-
ra ben jove de manera voluntària per la
meva ciutat i les persones que poguessin
necessitar-me: vestits de Gegants i Nanos,
de Reis Mags i Patges, vestits de festa de
pubilles, muntatges de Betlems vivents,
cavalcades de Reis Mags, homenatges i
cursos de mares de família, repartiments
de roba i llits d’infants... però tot això em
feia gaudir no necessitava agraïments, em
sentia ben pagada.
D’altra part penso que els testimonis d’a-
quells anys estan ja la majoria a l’altre món
i els que resten aquí no són addictes a les
xarxes i per tant no m’han votat.
Segueixo preguntant-me qui ha pogut ser?
Perquè, en jubilar-me als 65 anys vaig
emprendre la segona part del meu volunta-
riat: “Compartim” a l’Hospital  de la Sta.
Creu,  tardes de convivència a la parròquia
de la Catedral, “Dóna’m la mà”, un reconei-
xement als valors humans, donants de
sang, lluita contra el càncer, festes solidà-
ries de S. Gil... D’aquestes realitats viscu-
des, tampoc últimament penso que en tin-
guen coneixement els usuaris de les xar-
xes i al mateix temps són compartides
amb moltes altres companyes que es
podrien merèixer el mateix reconeixement.
En resum, que he rebut una paga extra al
final de la vida que no mereixo, perquè Déu
m’ha fet així i donant he rebut més que

estant-me parada i que tant sols la puc
acceptar si la comparteixo en tantes i tan-
tes dones que estan vivint ara mateix cir-
cumstàncies més difícils que les meves,
cuidant fills i homes malalts, ajudant fami-
liars en atur, fent companyia i escoltant als
que pateixen, fent-se càrrec dels nets quan
els fills ho necessiten... Per a totes elles
voldria que fóra un bacinet del meu premi I
a tots vatros, els qui heu posat la vostra
voluntat en buscar una persona gran per
fer-la contenta, sapigueu que heu fet allò
que més falta ens fa als vells, rebre carin-
yo. 
Això posa vida als anys i ajuda a superar
les mancances que els anys posen a la
vida. Gràcies.

Ma. Cinta Llasat

Gràcies

Opinió
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Falta menys. Un procès llarg
i anhelat. Anys i anys de llui-
ta. Segons l’alcalde rapitenc
Joan Martin Masdeu, “ens
podem remuntar a regidors i
alcaldes de tots els colors
polítics, com ara Pere
Brunet, Ramón Torné,
Honori Montes, Rosa Anglés
i ara Lluís Granero que sem-
pre han cregut en el poten-
cial turístic i nautic de La

Ràpita. Recordem que el
seu dia s’inicià una Fira
Nàutica Internacional,  com
l’Alcalde Geira possibilitava
un Passeig Marítim que ha
rebut premis internacionals.
I tot això ha deixat una sole-
ra extraordinària. La desti-
nació és atractiva per tot el
que representem. El port i el
front nàutic per suposat,
però el Parc Natural, la
Tortosa renaixentista, els
Ports, les llacunes, la ruta
del Sénia, els cellers moder-
nistes,  els nostres produc-
tes: arròs, olis, vins, etc .
Terres de l’Ebre és una des-
tinació singular per al turis-
me de creuers. Ens ho hem
de creure”. 
És un pas important:
“aquests primers sis
creuers faran una escala en
el seu recorregut entre les
Illes i la Península. El nostre
objectiu serà que el Port de
Sant Carles de la Ràpita
esdevingui una base –d’arri-
bada o sortida -  entre
Catalunya i les Terres de
l’Ebre i les Balears o el
Mediterrani en general.
L’amic Pere Brunet ens ho
pronosticava fa anys i els

fets li donaran la raó”.
Per a l’alcalde, a partir del
mes vinent, “serem la
referència turística del Parc
Natural del Delta de l’Ebre.
Provocarà l’atenció d’altres
tour- operadors, que utilitza-
ran el segell de qualitat dels
creuers a La Ràpita per

noves ofertes turístiques. I
sobre tot generarà en els
empresaris locals aquell
punt d’optimisme que ara
més que mai fa falta”. 
Una gran noticia de la que
poden trobar més informa-
ció a la plana 10. 

Comença el compte enrera

El 9 de juliol de 2014
està previst que arribi al
port de la Ràpita el pri-
mer creuer turístic. El
port rebrà les sis prime-
res escales de creuer,
amb més d'un miler de
passatgers. Els turistes
disposaran de set hores
per visitar el municipi i
altres punts de les Terres
de l'Ebre. Per tant, s'im-
pulsarà el sector turístic i
es potenciarà econòmi-
cament el territori, fins el
13 d'agost. Falten pocs
dies. És una gran fita per
al territori. 

El proper 9 de juliol arribarà al Port de la Ràpita el primer creuer turístic

“La destinació és atractiva per tot el que representem les Terres de l’Ebre”

MV

ACTUALITAT

“Aquests primers sis creuers faran, a la

Ràpita, una escala en el seu recorregut

entre les illes Balears i la Península”

FOTO: ACN
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Els Bombers han donat per
controlat l'incendi de Tivissa
quan passaven dotze minuts
de les nou del vespre de
dimecres. El foc, que ha afec-
tat unes 800 hectàrees de
massa forestal de pi blanc i
matolls, la majoria incloses en
l'espai d'interès natural (PEIN)
de la serra de Tivissa-
Vandellòs, va iniciar-se diu-
menge la tarda per la caiguda
d'un llamp. L'incendi va que-
dar estabilitzat aquest
dimarts al vespre, i un dia
després els Bombers l'han
donat per controlat després
que hi hagi hagut una petita
represa al flanc sud-oest.
Durant dimecres la nit, van
continuar treballant a la zona
deu dotacions dels Bombers.
Protecció Civil va donar per
tancada la prealerta preventi-

va del pla Infocat.
Una desena de dotacions
terrestres dels Bombers de la
Generalitat (camions d'aigua i
vehicles lleugers) van seguir
treballant durant la nit a la
zona per resseguir el períme-
tre afectat per les flames i
revisar punts calents i fumaro-
les.
Ahir es van incorporar dos
mitjans aeris i d'unitats del
Grup d'Actuacions Forestals
(GRAF) dels Bombers que,
helitransportats, per arribar
fins a les zones més inacces-
sibles de l'incendi treballant
amb eines manuals per aca-
bar de extingir l'incendi.
Segons dades provisionals
del Cos d'Agents Rurals, l'in-
cendi ha afectat una superfí-
cie de 830 hectàrees de pi
blanc i matoll. Protecció Civil
de la Generalitat mantenia el
Pla especial d'emergències
per incendis forestals de
Catalunya, l'Infocat, en fase
preventiva de prealerta. Les

tasques per acabar d’extin-
guir l’incendi van seguir ahir
dijous al matí, amb helicòp-
ters i cinc dotacions terres-
tres. 
Segons han explicat els
Bombers de la Generalitat,
els esforços es va centrar en
remullar el flanc oest, on les
dotacions aèries feien fun-
cions de bombarder i també

transportaven els Bombers a
les zones més inaccessibles
per terra per treballar en l'ex-
tinció amb eines manuals. 

Polèmica
Aquest dijous ICV-EUiA ha
reprovat davant del conseller
d'Interior les declaracions de
l'alcalde de Tivissa, Jordi
Jardí, sobre l'incendi. El dipu-

tat ecosocialista, Jaume
Bosch, ha recordat en la
Comissió d'Interior que men-
tre l'oposició ha mantingut un
"respectuós" silenci durant l'in-
cendi, l'alcalde ha fet "decla-
racions surrealistes" atribuint
el foc a la decisió del Govern
d'esquerres el 2004 de no
autoritzar un parc eòlic en
una zona protegida.

El passat dia 13 de juny, la
Junta de Portaveus de
l’Ajuntament d’Alcanar va apro-
var per unanimitat l’adopció
dels següents acords:
-Que la denominació definitiva
de l’equipament sigui “CASAL
D’ALCANAR – TRINITARI BEL”
-Que en l’ús del Casal hi tingui
preferència la gent gran
d’Alcanar i les associacions
que la representen, participant
en la programació de les activi-
tats i podent-hi desenvolupar
les  activitats que organitzin
directament ells i s’ajustin a la
normativa general.

-Poder iniciar, el més aviat pos-
sible, el ball de diumenge,
acordant horaris satisfactoris
per a les èpoques d’estiu i d’hi-
vern.

D’aquesta forma, després de
setmanes de polèmica i decla-
racions creuades al respecte
de l’equipament. i amb
moments de discòrdia, va con-
firmar-se un acord general i la
bona notícia de que el Casal
d’Alcanar és una realitat i que
ja se’n podrà gaudir propera-
ment, aquest estiu. Aquesta és
la conclusió.

Davant d’una proposta de
resolució que vol retirar
“drets derivats d’assistèn-
cia”, Annabel Marcos, dipu-
tada de CiU al Parlament
de Catalunya, retreu “la
demagògia” dels altres
grups, perquè “ho podrien
haver fet a l’any 2008 quan
ja hi havia crisi i estaven al
Govern”. 
Annabel Marcos ha recor-
dat a la Comissió d’Afers
Institucionals que la reduc-
ció salarial de “tots els tre-
balladors públics de la
Generalitat ha estat pro-
gressiva i ordenada”. La
diputada ho ha afirmat
durant el debat d’una pro-
posta de resolució d’ERC
que demanava l’eliminació
de “qualsevol dret derivat
de l’assistència per part
d’òrgans superiors, alts
càrrecs, eventuals i treba-
lladors de l’administració
de la Generalitat”.  

Drets derivats
assistencials

Controlat l’incendi de Tivissa que ha afectat unes 
800 hectàrees de massa forestal

El foc va iniciar-se diumenge la tarda, per la caiguda d’un llamp

L’alcalde va convocar Junta de Portaveus

ACTUALITAT

Acord entre tots els grups polítics municipals respecte al Casal d’Alcanar



Meritxell Roigé, diputada
del grup parlamentari de
Convergència i Unió,  ha rei-
terat que el Pla hidrològic
de la conca de l’Ebre és “un
mal pla que perjudica els
interessos del tram català
del riu” i ha remarcat que
“continuarem lluitant, per
molt que ens hagin menys-
tingut, recorrent si cal a la
via jurídica, primer al
Tribunal Suprem (TS) i des-
prés a les institucions euro-
pees”. 
“Esperem tenir una respos-
ta per part d’Europa perquè
el Pla de Conca perjudica la
Xarxa Natura 2000 i no
compleix la directiva marc
de l’aigua”, ha afegit. 
“Les Terres de l’Ebre volem
seguir tenint oportunitats;

volem seguir tenint aigua,
sinó ens posaran en un
carreró sense sortida”, ha
reblat.
Roigé ha fet aquestes
declaracions a la Comissió
de Territori i Sostenibilitat
del Parlament on han com-
paregut diverses entitats
per a informar sobre el Pla
hidrològic de la conca de
l'Ebre. 
En aquest sentit, la diputa-
da de CiU ha lamentat la no
compareixença de Xavier
de Pedro, president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, i l’ha qualificat
com a “un menyspreu més
a les institucions catalanes
perquè hi tenim molt a dir
sobre el riu Ebre i aquí
també han de comparèi-
xer”. 
La diputada de CiU ha vol-
gut fer “un prec” a de
Pedro: “encara ens queden
oportunitats; poques per-

què estem a la recta final,
però encara poden escol-
tar els arguments tècnics i
científics perquè és un
tema de país”.

Meritxell Roigé ha subratllat
que, després de sentir els

diferents compareixents,
“poca gent pot tenir dubtes
sobre com de perjudicial és
aquest pla”. Roig ha recor-
dat que “som reserva de la
biosfera” i que les 463.000
noves hectàrees de rega-
diu “no ho pot aguantar ni

el riu ni el delta”.
Finalment, ha lamentat que
no s’hagi tingut en compte
el Govern i els diferents
ajuntaments i ha afirmat
que el Pla és “una agressió
més que ens dóna més
arguments per tenir estruc-
tures d’estat”. Perquè “si
Catalunya fos un Estat, tin-
dríem eines de protecció
que ens permetrien defen-
sar el nostre riu a diferèn-
cia del que passa avui”.
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“Si cal des de la via jurídica”

La no compareixença al
Parlament de Xavier de
Pedro, president de la

CHE, “és un menyspreu
més a les institucions

catalanes”

Menyspreu

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) i dos reco-
neguts experts han reite-
rat aquest dimecres al
Parlament la seva oposi-
ció al pla de conca de
l'Ebre proposat pel
govern espanyol perquè,
segons ells, posa en risc
la viabilitat del delta i la
desembocadura del riu.
En una compareixença
parlamentària s'ha tornat
a posar de manifest la
solitud del PP defensant
els transvasaments i un
cabal que no garanteix,

segons els ecologistes i
els científics, que el delta
pugui resistir l'embat del
mar, així com la salut del
riu i de la seva biodiversi-
tat. 
La resta de grups han
rebutjat el pla i han criti-
cat, a més, la incomparei-
xença del president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, Javier de
Pedro. El portaveu de la
PDE, Manolo Tomás, ha
denunciat que si s'acaba
aprovant el pla de conca
com està previst actual-

ment es podria limitar el
creixement futur de les
terres de l'Ebre, ja que
afectaria l'agricultura, la
pesca o el turisme, entre
altres sectors. En aquest
sentit, ha intentat des-
mentir el tòpic que l'aigua
que desemboca al mar es
perd, i ha recordat que
els sediments i nutrients
que aporta l'Ebre al
Mediterrani afavoreixen
els pescadors de la
demarcació de
Tarragona, Castelló i les
Balears.

L'assemblea local d'ERC
ha elegit l'actual portaveu
municipal a l'Ajuntament
de Tortosa, Josep Felip
Monclús, com a alcalda-
ble de la formació per a
les pròximes eleccions
municipals de 2015. Un
92,6% dels militants reu-
nits aquest dimarts -un
7,4% va votar en blanc- ha
donat suport a Monclús,
que repetirà així com a
alcaldable republicà qua-
tre anys després. El por-
taveu municipal ha dema-
nat la màxima implicació
de la militància per acon-
seguir que ERC esdevin-
gui "referent" a Tortosa i
assolir la "força necessà-
ria per a millorar la ciu-
tat". Metge de professió,
Monclús ha valorat la
seva tasca al consistori
en els últims quatre com
el d'una "oposició cons-
tructiva" presentant 38
mocions al ple.
El candidat republicà s'ha
compromès a "continuar
el treball realitzat per fer
de Tortosa una nova ciu-
tat per a un nou país".
Monclús ha expressat la
necessitat d'orientar l'ac-
ció de govern a garantir
les condicions de vida de
la ciutadania i promoure
les potencialitats econò-
miques de Tortosa en
turisme, comerç urbà i
emprenedoria, entre d'al-
tres. "L'acció de govern
d'ERC, si els ciutadans
ens atorguen la seva con-
fiança, es basarà en els
principis republicans de
transparència, rigor i
honestedat, tan necessa-
ris en un moment de
desafecció respecte les
institucions", ha assegu-
rat.

Josep Felip
Monclús repetirà
com alcaldable
d’ERC a Tortosa

Roigé: «Les Terres de l’Ebre volem seguir tenint oportunitats 
i continuarem lluitant, contra un mal Pla de Conca»

“Malmetrà el Delta”

ACTUALITAT

La PDE i els experts reiteren al Parlament l’oposició al pla de conca
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Els Ajuntaments i les confra-
ries de Cambrils i l’Ametlla de
Mar i l’Estació Nàutica Costa
Daurada s’han unit per pro-
mocionar i comercialitzar
conjuntament l’activitat de
turisme pesquer
Pescaturisme, que es posarà
en marxa en finalitzar la
veda, de l’1 de juliol fins el 30
de setembre. Set embarca-
cions de Cambrils i tres de
l’Ametlla oferiran als turistes
la possibilitat de pujar a bord
i viure l’experiència de sortir
un dia a pescar. 
Les reserves ja es poden
gestionar a les oficines muni-
cipals de Turisme de
Cambrils i l’Ametlla i en els
propers dies també online a
través dels webs de l’Estació
Nàutica Costa Daurada
(http://www.estacionautica.i
nfo) i la Estación Náutica de
España (http://www.estacio-
nesnauticas.info). El preu,
amb el dinar a base de peix
fresc inclòs, oscil·la entre els

95 i els 140 euros per perso-
na, segons si es tracta d’una
barca d’arrossegament o
d’arts menors. El màxim és
de 5 turistes per embarca-
ció. 
L’alcaldessa de Cambrils,
Mercè Dalmau; l’alcalde de
l’Ametlla de Mar, Andreu
Martí; els regidors de
Turisme dels dos municipis,
Xavi Martí i Vicent Martí; els
Patrons Majors de les
Confraries de Cambrils i
l’Ametlla, Francesc Gil i Janet
Llambrich, i el president i el
gerent de l’Estació Nàutica,
Joan Albert Campos i Jordi
Rom, han presentat avui a
Cambrils la iniciativa en una
roda de premsa a bord d’una
barca d’arrossegament. 
L’alcaldessa de Cambrils ha
afirmat que l’activitat “afegeix
un plus de qualitat al turisme
i dóna valor a les nostres tra-
dicions”. Dalmau ha manifes-
tat que amb un millor conei-
xement del sector es podrà
apreciar més la feina dura
dels pescadors. Finalment,
l’alcaldessa ha recordat que
Cambrils i l’Ametlla són dues
poblacions agermanades per
lligams familiars i econòmics

que es reforcen amb actua-
cions conjuntes com aquesta
o les jornades del Peix Blau.      
Per la seva banda, l’alcalde
de l’Ametlla ha destacat la
importància del compromís
dels dos ajuntaments, les
confraries i l’Estació Nàutica
per donar a conèixer les nos-
tres arrels unint turisme i tra-
dició. “Les coses surten
millor quan fem pinya”, ha
assegurat. Andreu Martí ha
explicat que hem de posar en
valor aquesta unitat perquè la
pesca és un referència a la
cala i és d’on venim, però el
turisme creix en el PIB i és

cap on anem. El turisme pes-
quer es converteix, així, en
un complement econòmic
pel sector pesquer. 
L’Estació Nàutica serà l’enca-
rregada de difondre l’oferta,
vendre el producte i donar
informació bàsica als turistes
abans de pujar a la barca. 

Jornada Tècnica
D’altra banda, dissabte pas-
sat dia 14 de juny va tenir
lloc a l’Ametlla de Mar la 2ª
Jornada Tècnica de Pesca
organitzada per l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar i la
Direcció General de Pesca i

Afers Marítims de la
Generalitat de Catalunya en
el marc de les Jornades gas-
tronòmiques del Peix Blau.
L’escola de Capacitació
Nàuticopesquera de
Catalunya va acollir ponèn-
cies i taules rodones, totes
elles relacionades amb el
sector pesquer i va comptar
amb una important represen-
tació de les confraries de
pescadors de Catalunya, de
l’administració pesquera
catalana i del govern, així
com també d’altres sectors
com l’universitari, l’aqüícola o
el turístic. Àngela Seira,
Subdirectora General de
Pesca i Afers Marítims de la
Generalitat va explicar el nou
procediment de participació
per a l’elaboració del progra-
ma operatiu que ha de per-
metre al sector pesquer
accedir al nou Fons Europeu
del Mar i la Pesca(FEMP).
Josep Margalef, xef del
Restaurant Molí dels avis va
explicar l’experiència del
taller de peix a les escoles i
Pasqual Chacón, president
del GALCE va explicar la pro-
moció del peix de llotja als
restaurants.

Cambrils i l’Ametlla comercialitzaran 
conjuntament l’activitat del Pescaturisme

Les dues poblacions s’han aliat per promoure aquest nou atractiu turístic

ACTUALITAT

El conseller delegat de
l'Institut Català de
Finances (ICF), Josep
Ramon Sanromà, i el direc-
tor de Relacions
Institucionals i Afers
I n t e rd e p a r t ame n t a l s
d'ACCIÓ, Jordi Troté, han
presentat els diferents pro-
ductes i instruments finan-

cers que la Generalitat
posa, a través de l'ICF, al
servei de les empreses
catalanes en la Jornada
Empresarial sobre
Finançament que s'ha fet
avui a Tortosa.
Aquest 2014, “l'Entitat
financera catalana posa a
disposició de qualsevol

empresa amb seu a
Catalunya, indistintament
de la seva dimensió o sec-
tor, més de 650 milions
d'euros a través de dife-
rents solucions financeres,
entre les quals destaquen
línies de finançament per a
emprenedors, autònoms i
comerços; per als sectors

agrari, ramader, pesquer,
forestal i agroalimentari;
per a l'economia social i
cooperativa; per a empre-
ses culturals; per a innova-
ció, internacionalització i
industrialització i també
per a capitalitzar més i
millor l'empresa, a través
del finançament als accio-

nistes”. “Mitjançant prés-
tecs i avals, des de l'any
2011 l'Institut Català de
Finances ha finançat més
de 550 projectes a empre-
ses de l'Ebre per un import
de 50 milions d'euros, el
75% del qual s'ha destinat
a impulsar el sector agroa-
limentari.

Per un import de 50 milions d’euros, a empreses de les Terres de l’Ebre

L’ICF ha finançat més de 550 projectes

Unió de Pagesos, a tra-
vés d'Unió d'Unions, ha
demanat a la ministra
d'Agricultura, Isabel
García Tejerina, més
celeritat per part de l'ad-
ministració central a l'ho-
ra de fer els peritatges
per valorar els danys de
les pedregades als con-
reus, en una reunió man-
tinguda al ministeri
d'Agricultura.  El sindicat
ha instat la titular del
Ministeri perquè es
desenvolupi el més aviat
possible el reglament
que regula la Llei de
Representativitat Agrària
una vegada s'aprovi al
Congrés dels Diputats.
La ministra s'ha com-
promès a convocar elec-
cions al camp en menys
de 18 mesos.  

Més celeritat per

als peritatges per

valorar els danys

de les pedregades

El director de l'oficina de
Correus de Santa Bàrbara va
desaparèixer, i amb ell, els
diners que hi havia a la caixa
forta. La primera de donar l'a-
vís va ser la seua dona. Els
Mossos s'han fet càrrec de la
investigació sobre les causes
de la desaparició de l'home i
dels diners, que presumpta-
ment s'hauria emportat. Tot i
que la xifra no ha transcendit,
podria tractar-se d’uns 16
mil euros. 
Les mateixes fonts indiquen
que l'home hauria deixat una
carta de comiat on a més
amenaçava amb suïcidar-se.

ICV Ebre demana
que es publiqui el
Pla Estratègic
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El grup municipal de CIU
Deltebre ha tornat a recla-
mar que es faciliti la infor-
mació requerida de les
obres de Riumar. Des de
CIU ja fa més de dos anys
que es reclama informació
al respecte, verbalment i
també per escrit oficial en
nombroses ocasions, i
només s’ha lliurat parcial-
ment i a comptagotes. El
portaveu de CIU Deltebre,
Lluís Soler, s’ha preguntat
encuriosit el motiu pel
qual “no ens cedeixen tota
la informació requerida
durant aquests darrers
temps si, realment, tal i
com indica Aspa, no hi ha
res a amagar”. 
Dimarts 18 de juny, per
exemple, des de
l’Ajuntament es va requerir
a CIU perquè anéssim a
buscar la informació
sol·licitada en relació a
Riumar però la sorpresa
va ser que tornava a haver
part de la informació que
se’ns havia donat però no,
per exemple, l’informe del
tècnic municipal que ha de
validar l’adequació de les
obres, entre d’altres man-

cances d’informació. Per
això, des de CIU, no vam
acceptar la informació fins
que no ens donin tot el
que sol·licitem íntegra-
ment.
Des de CIU Deltebre,
doncs, s’apel·la a “la
transparència i a la res-
ponsabilitat pu ́blica i
política, i es denu ́ncia el
cinisme d’Aspa que, des-
prés de tot aquest temps
demanant constantment
les informacions relacio-

nades amb Riumar, surti
ara explicant que posen a
disposició de la ciutadania
totes aquestes dades.
Com sempre – ha subrat-
llat Soler – Aspa es pren
totes les qüestions relle-
vants del municipi a
broma i en un to irònic que
només posa en entredit la
seva gestió pública i el
seu taranna ̀ poc
democra ̀tic”.
‘Continuen els dubtes’
CIU Deltebre continua afir-

mant l’increment pressu-
postari de l’obra al voltant
de 700.000€. Soler ha
explicat que “per molt que
Aspa digui que aquí no
passa res, els nu ́meros
són els que són i els incre-
ments pressupostaris han
estat fet per ell i per aixo ̀
volem una explicació per
escrit amb informe de
secretaria, intervenció i
tècnic municipal que ho
validin”. 
“Pel que a fa a la tardança

de  dos anys en el requeri-
ment, CIU Deltebre no
entén com es pot tardar
24 mesos en realitzar un
informe tant rellevant per
al municipi, tenint en
compte que hi ha al vol-
tant de 400.000€ pagats
pels ciutadans de
Deltebre per excessos
d’obra, i que rescabalar
els danys i perjudicis no
sigui prioritari, malgrat
parlem d’una empresa vin-
culada a una regidora
d’ERC”. Alhora, i en rela-
ció a les millores, e ́s el
mateix alcalde qui, mit-
jançant una carta, demana
explícitament a la primera
empresa adjudicata ̀ria que
les millores de Riumar s’a-
pliquin fora de l’a ̀mbit.
Curiosament, setmanes
abans de les eleccions
municipals de l’any 2011 i
per això també requerim
una explicació.

CiU Deltebre reclama transparència 
a Aspa en les obres de Riumar

Es continua denunciant l’increment de cost de l’obra “del voltant de 700.000 Euros”

Gervasi Aspa ja va fer aclariments la setmana passada, però...

ACTUALITAT

Josep Marin (Institut de
Deltebre) i Sandra Sabaté
(Institut Joaquim Bau) han
estat els guanyadors de la
novena edició dels Premis
Comarcals de Recerca
(Premi Pare Romanyà al
treball científic i tecnolò-
gic, i Premi Federico
Pastor al treball humanís-
tic, social i artístic) organit-
zats pel Consell Comarcal
del Baix Ebre amb la
col.laboració del Consorci
d’Aigües de Tarragona.
A l’acte de lliurament han
assistit el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el vice-
president de Foment de la
Cohesió Social, Joaquim
del Pino, el conseller
d’Ensenyament, Joan
Font, el delegat del
Govern a les Terres de

l’Ebre, Xavier Pallarès, el
director territorial
d’Ensenyament, Toni
Martí, membres del jurat,
representants de l’ens
comarcal i altres represen-
tants institucionals dels
ajuntaments de la comar-
ca. Els premis comarcals
de recerca tenen la finali-
tat d’incentivar l’esperit crí-
tic dels alumnes de 2n de
batxillerat. 
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha felicitat a tots els parti-
cipants i, especialment,
als finalistes per la qualitat
dels treballs presentats. 
Alhora, Soler ha manifes-
tat als participants que “a
partir d’ara començaran
una nova etapa il.lusionant
que ha d’estar marcada

per l’adquisició de nous
coneixements i aptituds”. 
Soler s’ha mostrat con-
vençut que “aquest talent,
a mig termini, retornarà a
la comarca del Baix Ebre i
ajudarà a què aquesta
continuí amb el seu pro-
grés social i econòmic”.
El delegat del Govern a

les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, s’ha mostrat
satisfet ja que “la qualitat
dels treballs presentats és
una mostra més que el
nostre territori disposa
d’un gran futur”. 
De fet, Pallarès ha emfatit-
zat “l’alt nivell mostrat
pels alumnes en el trans-

curs de les presenta-
cions” i ha agraït las tasca
que realitzen els tutors
diàriament.  
En la mateixa línia, el vice-
president de Foment de la
Cohesió Social, Joaquim
del Pino, ha destacat la
gran qualitat dels 17 tre-
balls presentats. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre lliura els IX
Premis comarcals de Recerca

“El grup municipal de

CiU Deltebre ha tornat

a demanar que es

faciliti la informació”

Josep Marin (Institut de Deltebre) i Sandra Sabaté (Joaquim Bau) han estat els guanyadors

EN UN MINUT

-L’Ajuntament d'Amposta,
a través del programa
"Treball i formació" ha con-
tractat 9 aturats de llarga
durada amb la finalitat de rea-
litzar les obres de remodela-
ció de les voreres del carrer
Sebastià Juan Arbó, a la zona
esportiva de la ciutat. 

-La Festa del Mercat a la
Plaça d'Amposta que es va
celebrar el cap de setmana
del 17 i 18 de maig, ha gene-
rat a Amposta més d'un milió
d'euros de volum de negoci
en tan sols dos dies i mig
segons han calculat des de la
regidoria de Cultura.

-Dilluns dia 30 de juny a par-
tir de les 9 del matí es posa-
ran a la venda els números
per als carros i palcos de la
plaça de bous de Festes
Majors d’Amposta. Els
tiquets es podran adquirir als
baixos de l'ajuntament a par-
tir de les 9 i fins les 12.45.  

-Antoni Sabaté cedeix el
relleu a Enric Roig com a por-
taveu del PSC a Tortosa
La mesura pretén "impulsar
la candidatura de Roig a l'al-
caldia de Tortosa. El nou por-
taveu avança que un dels
objectius del grup municipal
a partir d'ara és aconseguir
uns ‘pressupostos participa-
tius’.

-Del 27 al 30 de juny,
l'Ametlla de Mar viurà la
Festa Major d'estiu en honor
a Sant Pere Pescadors. La
Confraria de Pescadors amb
la col·laboració de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha preparat tot un seguit
d’actes amb motiu de la
Festa.

-Una de les joies naturals del
delta de l'Ebre, la llacuna
del Garxal i el seu entorn, en
plena desembocadura del riu
Ebre, ha estat seleccionat
pels usuaris d'internet com el
candidat a obtindre el títol de
"Millor Racó" de tot l'estat
espanyol dins de la prestigio-
sa Guia Repsol. 

-Tortosa va ser dissabte el
centre neuràlgic de la desena
edició del Dia Mundial del
Donant de Sang.  Un acte
presidit pel conseller de
Salut, Boi Ruiz, que va lliurar
al president de la Federació
Catalana de Donants de Sang
el primer carnet de donant. 
Una acreditació personalitza-
da que properament rebran
els donants de tot Catalunya,
i que els donarà alguns avan-
tatges. Durant la jornada es
va fer una crida a l'altruisme.

Més notícies

FOTO: YASMINA CURTO
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Únicament es lamenta la “manca de difusió que va fer-ne l’Ajuntament”

Guerra del Francès: “va ser tot un èxit”

Des de finals de la dècada
de 1960, el litoral comprès
entre Sant Carles de la
Ràpita i Peníscola ha estat
objecte d'un constant pro-
cés d'urbanització que ha
acabat transformant com-
pletament la seva fisonomia
original.
El paisatge de secà amb
garroferars, o de l'horta irri-
gada per sínies tant sols
separada de la mar per una
franja de sorra o còdols o
per la timba de roques, es
va veure progressivament
envaïda pels veïns i veïnes
dels pobles de l'entorn que,
en un primer moment de
forma fugaç, omplien els
diumenges dels dies d'estiu
les platges més populars, al
temps que apareixien petits
càmpings i hostals ocupant
algunes parcel·les arran de
mar. Una segona etapa va
portar a l’ampliació dels
ports, l’expansió dels nuclis
urbans, i la proliferació
arreu de xalets i segones
residències que actualment
gairebé formen un continu.
Les fotografies aèries que
integren l'exposició, un total
de 24, mostren la costa de
Sant Carles de la Ràpita,
Alcanar, Vinaròs, Benicarló i
Peníscola l'any 1961, en el

moment en que aquest pro-
cés tot just havia començat.
Aquestes fotografies que
formen part del fons del
Museu de les Terres de
l'Ebre, fruit de la donació
d'un particular, mai han
estat exhibides i constituei-
xen un testimoni que parla
per ell mateix de com era el
nostre litoral.
A més a més, l’exposició
incorpora textos d’erudits
locals per a cada municipi ,
els quals evoquen aquest
paisatge desaparegut, les
activitats que en ell es duien
a terme i com ells van viure
en primer persona aquests
canvis. Els diferents autors
també reflexionen sobre el
que ha significat aquest pro-
cés en el paisatge a primera

línia de mar en el tram de
costa, de 37km de longitud,
a cavall de Catalunya i el
País Valencià.

Així mateix, per a l’exposició
s'ha recuperat la toponímia
de la costa anterior a
aquest procés de canvi, que
en molts casos va provocar
la modificació dels topònims
tradicionals, noms d'indrets
que han perdurat en la
memòria de la població
local i que en altres casos
van ser substituïts, en les
darreres dècades, pels
noms que les noves urbanit-
zacions i modes han anat
fixant com a referents
col·lectius.
L'exposició, ha estat pro-
duïda pel Consorci del

Museu de les Terres de
l'Ebre, amb el suport del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Està prevista la seva inaugu-
ració al Museu de la Mar de
l'Ebre amb la col·laboració
de l'ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, i poste-
riorment itinerarà per la
resta de poblacions costa-
neres, Alcanar, Vinaròs,
Benicarló i Peníscola.

ACTUALITAT

Exposició ‘De la Ràpita a Penyíscola’

Mostra l’evolució i el procés d’urbanització que ha sofert aquest tram del litoral mediterrani

Del 20 al 27 de
juny al Museu de
la Mar de l’Ebre
de la Ràpita

Una notable representació del
món de la gastronomia ebren-
ca va acompanyar als guanya-
dors de la quarta edició dels
Premis Gastronòmics Llorenç
Torrado, uns guardons impul-
sats per l'Ajuntament de
Tortosa i Fira Tortosa amb la
voluntat de reconèixer a pro-
fessionals i empreses del país
que amb la seva feina han con-
tribuït a posar en valor la cuina
de casa nostra. Els premis dis-
tingeixen quatre categories. El
restaurant Les Moles
d'Ulldecona, al capdavant del
qual hi ha Jeroni Castell i que
recentment ha guanyat una
estrella Michelín, ha estat reco-
negut amb el Premi Cuiners i

Restauradors. En la modalitat
Productors i Comerciants, el
guanyador ha estat Nice Fruit,
empresa pionera en la conge-
lació de fruites i hortalisses. El
premi Divulgadors se l'ha
emportat el gastrònom Enric
Canut. 
I, finalment, el nou premi Terres
de l'Ebre ha estat per al Grup
Balfegó, l'empresa de l'Ametlla
de Mar líder en captura, mante-
niment i comercialització de
tonyina vermella. L'acte de lliur-
ment ha estat presidit per l'al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, i
el tinent d'alcalde de
Promoció, Emili Lehmanm
acompanyats per les germa-
nes de Torrado.

Premis Llorenç Torrado

L'exposició itinerant a l'aire lliu-
re "300 anys després", ideada i
produïda per Reunió de Papaia,
es podrà visitar del 20 de juny
al 4 de juliol a la plaça de Dalt
de Móra d'Ebre. Aquesta expo-
sició pretén visitar una cinquan-
tena de municipis catalans
durant l'any 2014. Està com-
posta per 18 plafons, amb un
disseny modern i atractiu, a tra-
vés dels quals es fa un recorre-
gut pels darrers tres segles de
la història de Catalunya, els que
van del 1714 al 2014. D’altra

banda, avui divendres 20 de
juny, a les 19,15 h al vestíbul
de La Llanterna Teatre
Municipal, inauguració de l'ex-
posició de ceràmica "Grans
experiències", a càrrec de l'as-
sociació CERÀMICS.
Premi
L'alumna de l'Institut Julio
Antonio de Móra d'Ebre, Eva
Àvila Cambra, ha estat una de
les guanyadores de la catego-
ria Bon Preu en la 16a edició
del certamen als Millors
Treballs de Recerca. 

Amb l’objectiu de fomentar el producte local, de temporada i ecolò-
gic, l’artesania del territori, així com dinamitzar el centre històric de
la ciutat, l’Ajuntament de Tortosa i l’Associació de Comerciants del
Nucli Antic posen en marxa el Mercat de les Viandes, que el proper
dissabte 21 de juny planta les seves parades a la plaça dels Dolors. 

Actualitat

La Mancomunitat Tortosa-
Roquetes ha creat un circuit
de salut que dibuixa un
traçat circular entre Tortosa,
Jesús i Roquetes. El recorre-
gut té 3.000 metres i també
inclou un itinerari alternatiu
de 650 metres. L'han pre-
sentat l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, l'alcalde de
Roquetes, Francesc Gas, i
l'alcalde-president de l'EMD
de Jesús, Pere Panisello.
Tot l'itinerari està marcat
amb senyalètica específica i
amb uns plafons informatius
que faciliten el seguiment del
circuit, el coneixement de

les distàncies recorregudes i
ofereixen un seguit de reco-
manacions sobre salut i la
pràctica segura de l'esport.
S'informa sobre com fer
estiraments, escalfament,
dietètica i alimentació, entre
altres. En total s'han
instal·lat 22 elements infor-
matius, entre panells, faris-
tols i cartells. També s'ha
posat senyalització horitzon-
tal indicant els punts d'infor-
mació existents. El circuit de
salut es pot fer caminant o
corrent i en ser completa-
ment pla és apte per a tot-
hom.

Circuit de Tortosa-Roquetes-Jesús

Exposició “300 anys després” a Móra d’Ebre

Incendi del Perelló
L’incendi que dissabte va
tindre lloc al Perelló, al parc
eòlic de les Colladetes, i
que va cremar 15 hectàre-
es de vegetació forestal.
Els Agents Rurals han con-
firmat que l'incendi es
podria haver originat per un
aerogenerador que es va

cremar. 
Però durant aquest cap de
setmana, un incendi també
va cremar de matinada fins
a 13,5 hectàrees de camps
abandonats a Ginestar, a la
Ribera d'Ebre i 3.000
metres quadrats a Móra la
Nova.

La capital del Montsià va
poder gaudir d’un cap de
setmana de recreació
fantàstic a Amposta, on
es celebraven actes i
accions de reconstrucció
rememorant la guerra de
francés. En concret, es
volia recordar l’acció
d’Amposta, ocorreguda
el 19 d’agost de 1813,
en què el general francès
Robert envia cap a la
zona uns 4000 homes
des de Tortosa per esco-
metre les tropes espan-
yoles que tornaven en
retirada després de no
poder realitzar amb èxit
el bloqueig de Tarragona.
La reacció d’aquestes,
però, acaba amb la
derrota dels francesos.
Aquesta era la II

Recreació Històrica que
organitzava el “Grup de
recreació histórica
Capital de la Castellania”
de la Federació d’Amposta
d’Associacions de Veïns,
dedicada en aquesta oca-
sió a la Guerra del
Francès. ‘Estem molt
satisfets de la participa-
ció i dels visitants que
van haver. Tot plegat, va
ser extraordinari. Única-
ment lamentem que des
de l’Ajuntament no s’ho
van agafar en serio i no
va haver-hi la difusió ido-
nia i per això potser que
no va existir la comunica-
ció adequada a nivell
local. Però, tot i això,
estem molt satisfets de
com va anar tot”, deien
des de la Federació

d’Amposta d’Associacions
de Veïns. 
El programa comptava
amb un interessant con-
junt de  conferències
relacionades amb temes

de l’època. La plaça del
Castell estava ambienta-
da amb una completa
fira comercial que anima-
va l’entorn. 
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CRAC de la setmana: Joan Martín Masdeu, alcalde de la Ràpita
MICHEL VIÑAS

“EL NOSTRE PORT TÉ UNES QUALITATS QUE D’ALTRES NO TENEN” 
El 9 de juliol de 2014 està
previst que arribi al port de
la Ràpita el primer creuer
turístic. El port rebrà les sis
primeres escales de
creuer, amb més d'un miler
de passatgers. Els turistes
disposaran de set hores
per visitar el municipi i
altres punts de les Terres
de l'Ebre. Per tant, s'impul-
sarà el sector turístic i es
potenciarà econòmicament
el territori, fins el 13 d'a-
gost. Falten pocs dies. És
una gran fita per al territori.
N’hem parlat amb l’alcalde
de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu. 

Més Ebre: Un somni fet
realitat?
Joan Martín: Més que un
somni, una aspiració lògica
davant la evidència de tenir
un port molt endreçat  i
adequat per acollir creuers
de mig calat i amb un turis-
me que aposti per destina-
cions gens massificades i
d’alt nivell medioambiental.   

ME: Un objectiu llargament
buscat. Moments de defalli-
ment?
JM: Mai. Sempre vàrem
creure que La Ràpita, la
mar, els mariners, els arrie-
ros,  el turisme, tot anava
lligat. En aquests darrers
tres anys hem hagut de
suplir la manca de recur-
sos de la Generalitat i
l’Estat amb més gestió i
contactes, i perquè no dir-
ho, amb més cooperació
amb Ports de la
Generalitat, Diputació i
Cambra de Comerç. En
aquest sentit el Regidor de
Turisme de l’Ajuntament

Lluís Granero ha coordinat
excepcionalment aquest
“cluster” turístic. 
ME: La clau o les claus
perquè s'hi pogut assolir?
JM: La clau és fer veure
que el nostre Port té unes
qualitats que altres ports
no tenen. Res a veure amb
ports industrials on el pano-
rama pot ser decebedor, i
tenir un Parc Natural sense
comparacions possibles.
Personalitats com la gerent
de Ports Dolors Rodríguez,
el President de la Diputació
Josep Poblet i el Conseller
Santi Vila han estat deter-
minants. La resta ha estat
treballar en silenci, però
sense treva.I aqui el nostre
reconeixement als col·lec-
tius empresarials sobre tot
de La Ràpita: Estació
Nàutica, Col·lectiu de
Cuina, Unió de Comerç i el
suport del personal de
l’Oficina de Turisme, amb
Jordi López i Rosa Rochet
com a referents.
ME: Les instal.lacions.
JM: Ports de la Generalitat
ha fet una aposta impor-
tant. Les instal·lacions són
molt bones i s’ha millorat
molt el Passeig Marítim a
l’àrea de l’embarcador  i
Pavelló Firal.  L’Ajuntament
ha fet en molt poc temps
uns equipaments de primer
ordre: una nova oficina de
turisme a la zona portuària,
just on comença en casc
urbà. Un Museu de la Mar
de l’Ebre que pot servir
com alternativa cultural si
el temps no és del tot bó.
Un impuls als restauradors
locals per oferir un produc-
te excel·lent, i l’activació
del sector comercial.

D’altra banda durant
aquests darrers anys hem
fet molta obra pública per
arranjar  carrers, urbanit-
zar la Plaça de l’Església
Nova i àrees de jocs infan-
tils, i s’ha reforçat molt el
servei de neteja i jardineria,
amb l’adquisició de tres
màquines agranadores i
d’altres vehicles per a la
Brigada. Tenim una ciutat
molt neta i uns jardins molt
cuidats.
ME: Veure arribar un vaixell
amb 200 turistes a la

Ràpita serà una imatge
impactant
JM: Com a mínim serà un
revulsiu per a la imatge de
Sant Carles de la Ràpita
com a destinació turística
d’alt nivell, que competirà
amb altres que ens porten
molts anys d’avantatge.
Aquesta imatge no té
preu.. 
ME: Gran rellevància per a
unes Terres declarades
Reserva de la Biosfera
JM: Es el nostre tret dife-
rencial. Amb tots els res-

pectes per a altres ports
de creuers, el nostre ofe-
reix un ecosistema i una
badía úniques en el mon. I
cada cop més els turistes
busquen aquests valors.
ME: Quines mesures s'han
previst a  la Ràpita?
JM: Els comerciants i
empreses del sector turís-
tic adaptaran els seus hora-
ris a l’estada dels creueris-
tes. El sector de taxi també
s’hi ha implicat. Haurem de
perfeccionar el nostre
anglès. Tenir uns productes
de més qualitat encara i els
comerços apostar per l’au-
tenticitat i un servei impe-
cable amb l’amabilitat com
a bandera.
ME: Quin impacte pot
tenir?
JM: Veurem. Ara per ara, i
fins que no passi la primera
temporada és aviat per fer
prediccions sense cap
antecedent. Però hi ha sec-
tors que sense dubte es
beneficiaran. Des d’el gas-
tronòmic, els centres
d’estètica i perruqueries,
les activitats nàutiques, el
comerç de roba i comple-
ments.
ME: Hi ha un abans i un
després?
JM: Cada esglaó que
puges és un abans i un
desprès. Aquest és un
esglaó prou elevat.

ME: Tothom hi està d'acord
o hi ha alguna discrepança?
JM: Tampoc voldria que
s’interpretés tot com un
èxit sense precedents. Hi
haurà molts problemes
logístics. Expectatives frus-
trades. Algun escèptic.
Però en general tothom
que s’estima de debò La
Ràpita ho veu com una
acció molt positiva, i que
alguns  no s’arribaven a
creure.
ME: Seguim avançant, en
general les Terres de
l'Ebre.
JM: Jo només us faig una
reflexió. Retrocediu fins al
naixement de la
Mancomunitat de
Catalunya, enguany en el
seu centenari. A les nostres
comarques l’acció priorità-
ria fou la lluita contra el
paludisme, on anys
desprès els Drs. Cartanyà i
Canício feren una acció
admirable. Penseu com
han canviat les coses.
Altres llocs ens porten
molta davantera. Però poc
a poc es fa un país més
cohesionat i les diferències
s’escurcen. Ara parlem de
creuers turístics, i de res-
tauradors valorats. Anem
bé.  Ha estat fruit de l’es-
forç de molta gent, però
paga la pena. Ens hem de
felicitar !

“El dia 9 de juliol està previst que arribi

al port de la Ràpita el primer creuer

turístic”



DIVENDRES 20
DE JUNY
DE 2014

diarimés
ebreESPORTS
11www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Podia anar a la Ràpita però no ho farà

Regolf ‘torna’ a l’Ampolla
XEXU (R-BÍTEM) JUGARÀ A LA RAPITENCA

La Rapitenca no fa oficial cap
de les seues gestions. Però
Més Ebre pot informar que ‘Xe-
xu’, del R. Bítem i que està en-
trenant amb el Nàstic, jugarà
amb el club rapitenc la tempora-
da propera. 
Així mateix, Cristian Regolf,

que sonava com un fitxatge de
la Rapitenca, no ha tingut una
entesa definitiva i ha decidit tor-
nar a l’Ampolla. 

Polèmica
Mauri marxa de la Rapitenca.

El jugador sembla que té un vin-
cle amb la Rapitenca, amb un
document que el vincula a l’e-
quip rapitenc fins la temporada
vinent. Però el jugador ha deci-
dit acceptar la proposta del Je-
sús i Maria, dient que no té
aquesta vinculació. Caldrà se-
guir l’afer per veure com es re-
sol, tot i que federativament
aquest suposat document és
possible que no afectaria.

El fitxatge ‘bomba’ que anunciàvem la setmana passada

Mauri fitxa per al Jesús i Maria
CONFIRMAT

El Jesús i Maria segueix apun-
talant la seua plantilla. La set-
mana passada ja informàvem
d’un fitxatge mediàtic amb el
porter Raül Jimenez (la Cava) i
avançàvem que n’hi havia un
altre ‘bomba’ que finalment s’-
ha produit. Es tracta de Mauri,
jugador que ha estat a la Rapi-
tenca els darrers anys i que
des de l’Aube ja s’ha confirmat
que jugarà amb el Jesús i Ma-
ria la temporada vinent. I pot-
ser no sigui la darrera incorpo-
ració important que pugui fer

el Jesús i Maria que, d’entrada,
ja surt com un dels favorits a
ocupar les primeres places a
la Segona catalana. El pichichi
Ferreres (a la foto) continua un
any més.

El jugador, que va
comentar-se que podia

anar al S. Bàrbara, seguirà
al Jesús i Maria

Sebas

Hi haurà un bon nombre de baixes

Callarisa fitxa amb l’Amposta
HO VA AVANÇAR MÉS EBRE

Antoni Teixidó ja treballa per
fer la plantilla de l’Amposta per
a la temporada vinent. Hi haurà
renovació. Fins ara, es coneix
que no segueixen: Miguel, Jo-
an, Joab, Didac, Ferran Simó,
José Ramon, Albert Arnau,
Sergi Ventura, Aleix i Oscar. Xa-
vi Anell també baixa. Té pro-
postes de mitja comarca, però
sembla que podria fer la pre-
temporada amb l’Ascó, tot i
que no cal descartar que aca-
bi en un altre equip amb qui po-
dria estar parlant a hores d’a-
ra. De Gustavo s’està pendent

de concretar així com Diego
mentre que Isaac ja ha reno-
vat.
David Callarisa fitxarà, tal

com vam avançar i s’està con-
versant amb Obi (L’Ampolla). 
Ferran Simó va a l’Ampolla i

Albert Arnau i José Ramon po-
dria ser que al Tortosa. Aquest
darrer té, però, una altra pro-
posta. Aleix podria tornar al
Catalònia. Sergi Ventura està
en converses amb un equip
ebrenc de Segona catalana.
Benet s’incorporarà al Re-
molns-Bítem. 

Mauri marxa però es diu
que té un document

signat que el vincula a la
Rapitenca. Ja es veurà. 

Polèmica

A més durant la gala es va
fer entrega d’un premi especial
a la trajectòria a José Maria
Lleixà pels seus 37 anys de
treball continu en diversos
clubs del territori;  un premi
fair play a l’equip femení de la
UE Remolins Bitem i un premi
fair play a l’Ebre Escola Espor-
tiva per dur a terme un projec-
te adherit al projecte de la Fun-
dació Barça: Joves Solidaris.
A la nit de campions van as-

sistir en representació de la
FCF, el vicepresident, Josep
Llaó, el directiu Tomàs José, el
delegat Joaquin del Pino i el
delegat dels àrbitres Ximo So-

lé, aixi com altres membres de
l’estructura federativa.
Com autoritats van ser-hi

presents la Tinent d’alcalde de
l’ajuntament de Tortosa i dipu-
tada al Parlament de Catalun-
ya, Meritxell Roigé, el presi-
dent del Consell Comarcal,
Lluis Soler i la representant te-
rritorial de l’esport a Terres de
l’Ebre, Cinta Espuny. 
Els campions: Senior Mas-

culí 2ona divisió: F.S RIBA-
RROJA; Infantil 1era divisió:
F.S AMPOSTA
Femení 2ona divisió
F.S ASCÓ
Aleví 2ona Divisió 
ESCOLA DELTA DE L’EBRE 
Aleví 2ona Divisió 
CF SANTA BARBARA
Aleví 1era Divisió
UE RAPITENCA
Infantil 1era Divisió: ASCÓ 

Infantil 1a Divisió: AMPOSTA
Cadet 1a Divisió: LA SENIA
Cadet 1a Div.: AMPOSTA
Juvenil 1era Divisió:

OLIMPIC 
Juvenil 1era Divisió: CF AM-

POSTA
Futbol 7 Femení Terres de

l’Ebre:CE ARNES
4rta Catalana GODALL
3ª Catalana. Grup 1

CF CAMARLES

Nit dels Campions 2014

El Centre cívic de Ferre-
ries (Tortosa) va ser el lloc
escollit per acollir la Nit de
Campions de Terres de l’E-
bre. Unes 130 persones
van assistir a l’acte on 15
equips van recollir el premi
que els acredita com a
campions de les seves ca-
tegories.

AL CENTRE CIVIC DE FERRERIES

15 equips van recollir el premi

M.V.

Nit dels campions 2014

Una setmana complicada.
Molt. Divendres passat ja
deia que el mercat està en
plena ebullició i que podien
haver-hi sorpreses amb ju-
gadors que sembla que
van a un lloc i que acaben
fitxant en un altre. N’hi
haurà més casos en les
properes setmanes.
He manifestat en alguna

ocasió, que és una qüestió
de procediments. I parlo
en general, que quedi clar.
D’entrada, saber si el juga-
dor que voldries fitxar està
lliure o no. Important. I si
ho està, i fins i tot si no ho
està, parlar-ne amb ell i
també amb el seu club. 
Seràs dolent igualment,

però ho seràs menys. Ja
sé que estic demanant
l’impossible, perquè ca-
dascú fa la guerra pel seu
compte i ja entrem amb
aquella tesitura de que si a
nosaltres ens ho fan, no-
saltres també podem fer-
ho.
I per això mai acabem.

Jo entenc totes les posi-
cions. I no sóc cap jutge.
No. Només opino. 
Penso que el temps és

el millor jut-
ge i les bo-
nes actua-
cions, amb
v a l o r s ,
s e m p r e
acaben imposant-se.
Aquesta és la línia i la que
s’ha de seguir. 
I parlant de valors, d’es-

forç, de superació, i de
lluitar per uns principis, he
de destacar a persones
com Ramon Maza, jugador
del Tivenys al que avui li
dediquem a Més Ebre una
contraportada. Se la me-
reix. Des que va nèixer que
és sord però això no li ha
impedit poder aconseguir
jugar a futbol, adaptant-se
i esforçant-se per a poder
fer-ho. Un clar exemple de
superació i que, com d’al-
tres, necessita d’un reco-
neixement. I aquí el té. La
setmana vinent també
avanço que hi haurà una
història plena d’emoció i
de sentiment.  Una altra
història que ens ha de fer
creure que si podem vo-
lem i que ser honest i en-
tregat té el seu gran pre-
mi. El temps el concedeix. 

Setmana complicada
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El davanter Sergio Ruiz,
després d’estar també en
converses amb el Camar-
les, ha fitxat amb l’Ampo-
lla. L’entitat que presideix
Paco Gilabert també ha
fet oficial la incorporació
dels defenses Ferran Si-
mó (Amposta) i Maikel
(Tortosa).

Sergio Ruiz i Ferran Simó fitxen 
amb l’Ampolla

TAMBE MAIKEL (TORTOSA) 

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El CD la Cava ha fet oficials els fitxatges del porter Selu (Tortosa) i
del centrecampista perellonenc, Narcís Franch. També interessava
Oscar Benet però finalment ha decidit anar el Remolins-Bítem. A la
foto apareix Joanma, segon entrenador, amb Selu.

Gandesa
El CF Gandesa ha fet oficial el fitxatge del jugador esquerrà de l’As-

có Pere Martinez que s’afegeix a Pol Bladé, exjugador de la Rapiten-
ca. Xavi Revuelta, Pau Alegria i Batalla són baixa. Hi ha interés en An-
dreu Guiu, davanter que ha estat al Reddis i que podria seguir al filial
reusenc o que podria anar a l’Ascó, club que també s’ha interessat
a més del Gandesa. 

Selu (Tortosa) i Narcís (Perelló), nous
fitxatges del CD la Cava

OSCAR BENET TAMBÉ INTERESSAVA

Aleix va sofrir una lesió important que va necessitar intervenció.
El jugador es recupera i torna a interessar a altres equips, alguns
que ja són coneguts per ell com el Catalònia i el Roquetenc. A la-
Sant Creu il.lusiona també la seua tornada. Així mateix, l’argentí
Nico Aguiar està sol.licitat. Ha decidit tornar a jugar a futbol, des-
prés d’haver muntat el negoci del Pàdel Indoor al poligon de Ro-
quetes. La setmana passada van informar que Nico interessava
a l’Ulldecona i no era així. Era al Santa Bàrbara. Com així també
al Camarles i a l’Alcanar. Santa Bàrbara podria ser el seu destí,
una vegada Carlos Gilabert sembla que no continua.  

Aleix i l’argentí Nico, 
molt cotitzats

EL CATA VOL RECUPERAR AL SEU ‘CRAC’

No es una problemàtica nova.
Més bé al contrari. Es vella.
Sempre present quan arriba
l’estiu, tal com indicàvem la
setmana passada. 
El Tortosa ha fitxat al porter
Alfonso Povill, jugador que
estava compromès amb el R.
Bítem. En no haver-hi acord
amb Selu, el Tortosa es va
posar ràpidament en contac-
te amb Povill. 
Si Povill no s’hagués com-
promès amb el club de Bítem,
potser a aquest li hagués inte-
ressat parlar amb Selu que, a
la vegada, ha fitxat amb la
Cava. 
Povill s’ho ha repensat i ho  va

comunicar al tècnic del
R.Bítem. Segons Povill, “no
és agradable. El R. Bítem és
un club exemplar i al que estic
molt agrait. Però del Tortosa
em van trucar i em va agra-
dar el que me va comentar el
seu entrenador, a més d’al-
tres circumstàncies esporti-
ves (amb un amic que s’incor-
pora a l’estaf de porters del
club roigiblanc) que m’han
il.lusionat. I el més dolgut sóc
jo. I sé que no està bé. Però
no puc dir res més. Ho lamen-
to i així ho he comunicat als
directius del R. Bítem”.
Segons hem pogut saber, el
problema radica ara en què

Povill està, d’entrada, retingut
amb el club de Bítem i farà
falta saber si rep la baixa. Així
matex, Manolo Puig també ha
comunicat a l’entrenador del
R. Bítem que marxa al
Tortosa. El tècnic Sergi

Navarro aclaria que “penso
que, tot plegat, ha estat una
mala jugada, i sobre tot les
formes i com ho han comuni-
cat els jugadors, amb un mis-
satge al mòbil. S’ha de donar
la cara. I no s’ha fet com es
deuria. I a més sembla que al
CD Tortosa no tenen la matei-
xa sintonia totes les parts,
des de presidència a les
altres que prenen decisions
esportives. Com a mínim
amb aquesta situació. En el
cas de Povill, després d’ac-
ceptar totes les condicions
que proposava, ell em va
donar la seua paraula. Això no
es fa”. Arturo Llorca, presi-

dent del CD Tortosa, manifes-
tava que “diumenge tenim
una junta i aclarirem com ha
anat tot l’afer. I la veritat és
que no ha de tornar a passar.
Hem plantejat, en general, de
fer bé los coses i en aquesta
línia hem de treballar. I no han
de passar situacions d’aques-
ta mena amb cap club, i
menys amb un com el
Remolins-Bítem del que tinc
gran referències i amb el que
hi ha molt bones relacions”. 
Per acabar, el Remolins-Bítem
ha aclarit que si va ‘tocar’
jugadors del Tortosa fou un
cop es coneixien oficialment
les baixes. 

Un altre culebró
El Tortosa fitxa a Povill, que estava compromès amb el R. Bítem 

EL REMOLINS-BÍTEM, MOLEST

En no haver-hi acord
amb Selu, el Tortosa es va
moure. Povill, d’entrada,

està retingut.
Manel Puig també

s’incorpora a l’equip
roigiblanc.

Problema El R. Bítem ha confirmat
aquesta setmana els fitxat-
ges dels porters Manel
Vizcarro (J. i Maria) i Clau-
dio (Horta) així com el
d’Oscar Benet, que estava
a l’Amposta. Una vegada
es van conèixer les baixes
de Povill i Manolo Puig,
l’entitat que presideix Joa-
quin Roda es va haver de
mobilitzar per fer incorpo-
racions. 
S’han fet moltes ges-

tions i encara resten per
confirmar-ne algunes. 

El R. Bítem fa
tres fitxatges

La setmana passada anuncià-
vem l’interés de l’Alcanar per
Santi Forner, extècnic de la Ca-
va. Existia. La renovada directiva
tenia aquesta aposta. Però van
haver-hi altres opinions i entre
aquestes la de fitxar a Beto,
exentrenador del Benicarló. I tot

semblava que es confirmava i el
tècnic ja havia començat a fer
propostes a jugadors....però la
situació ha canviat. El projecte
amb Beto, dins de les possibili-
tats del club, volia ser competi-
tiu. I es plantejaven incorpora-
cions com de la Manel Subirats

o alguna mediàtica com la de
Mario Rosas, excapità del Caste-
lló a 2a A.
Però dins de la renovada junta

del club, hi ha altre plans que po-
den ser més austers, confiant
amb la gent de la localitat.
Aquesta resposta ha ocasionat

divergències i s’obre la possibili-
tat de que jugadors ara no tin-
guin clar de continuar. Per tant,
caldrà esperar i saber que pas-
sa amb el nou projecte del pri-
mer equip i també amb el filial
que, amb l’ascens del Deltebre,
pot seguir a Tercera catalana.

Revolta a Alcanar
Beto finalment fou l’escollida, però ha hagut canvi de plans

DIVENDRES PASSAT ANUNCIÀVEM LES OPCIONS DE SANTI FORNER I DE BETO, PER LA BANQUETA

Jugadors de l’Alcanar, celebrant un gol.

Narcís Labòria no se-
guirà entrenant a l’Amet-
lla. Així ho ha comunicat
aquesta setmana a la jun-
ta directiva. Ja s’han ini-
ciat converses amb tèc-
nics per iniciar una nova
etapa al club calero, des-
prés d’una temporada
complicada. Es parlava
de que podien haver-hi

baixes, però la directiva
ha informat que “fins ara
només tenim la d’Héctor”.
D’altra banda, Anton Flo-
res no seguirà al Sant Jau-
me. Una campanya dura
però amb l’objectiu assoli.
El tècnic  ha decidit tancar
una altra etapa al club del
seu cor. Hi ha diversos ju-
gadors del Sant Jaume

que han parlat amb altres
equips i que podrien mar-

xar. Es el cas de Coto,
Manel o Iker. 

Narcís no seguirà a l’Ametlla
ANTON FLORES TAMBÉ ACABA UNA ALTRA ETAPA AL SANT JAUME
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A la primera provincial, primera regional o 2 catalana, posen el nom que vostès vulguin,
l'habitual és que de les nostres terres hagin una mitjana de 7/8 equips, 9 és molt poc ha-
bitual i menys deu dels 18 que competeixen. L'última vegada que va haver aquest número
va ser a la 09/10 amb Remolins-Bítem, Alcanar, Ascó Escola, la Cava, Gandesa, Ulldeco-
na, la Sénia, Jesús Catalònia, l’Ampolla, Aldeana, i d'aquests equips només sis segueixen.
La propera campanya amb el descens del Jesús i Maria, més els ascensos del Camarles
i Deltebre seran deu equips que estaran en aquesta categoria que, tot i tenir una quantia
menor d'habitants 163.000 enfront dels 465.000 de les comarques de Tarragona, aquesta lliga és de sang
ebrenca més que mai. Com es pot explicar que duplicant el nombre de població les localitats de Tarragona no
facin ni ombra als rivals ebrencs? Deu conjunts: Alcanar l'equip de les estrelles; Gandesa el poderio de la Terra
Alta, Ampolla el ‘cortijo’ de Cotaina i el president Paco; La Cava un històric, Remolins-Bítem Joaquin Roda com a
referent; Jesús Catalònia la millor directiva d'aquesta comarca; Jesús i Maria poder i més poder; Tortosa joven-
tut i il·lusió; Camarles Bartolo, Bertomeu, tot comença per B de Bonic; Deltebre el baby de la seva localitat.
Aquest deu equips faran a la propera temporada una categoria plena d'emoció, derbis, taquillatges i posen
vostès el nom que vulguin. A Tortosa no li agrada jugar en aquesta categoria i visitar camps i clubs amb menys
quantia d'història; l'Amposta i la Rapitenca haurien d'estar en aquesta categoria per tenir més taquillatges, més
rivalitats doncs a la 1a. catalana en la que pot passar de tot patir i patir. Dels deu equips ebrencs, un ascendirà,
dos baixaran i només hi haurà vuit equips de Tarragona. Els clàssics: Cambrils, Valls, Canonja, Roda, Vilaseca
més tres nous Camp Clar, Tancat, SP i SP.

NICO TORNA. Li fa falta tornar a jugar a futbol o es que no pot viure sense tocar la pilota. Nico ha jugar a
l’Ascó, la Cava, Morell, Salou i Jesús i Maria, entre altres, té un altre cop núvies: Santa Bàrbara, Camarles, Ro-
quetenc i Alcanar van al seu darrera.

ALEIX PER TERCER ANY, LA NÚVIA MÉS DESITJADA. Fa tres campanyes va passar del Jesús al Roque-
tenc. La passada diversos equips es van interessar per ell. Tortosa, Gandesa, Amposta...i ara més del mateix
Tortosa i Jesus Catalònia liciten per ell. En aquest cas el sempre decideix després de Sant Joan. La meua apos-
ta és que Aleix fitxarà pel Jesús Catalònia i allí serà el ‘p...amo’.

TORTOSA, UNA VEGADA MÉS UN MAL EXEMPLE. Els deia fa unes setmanes que el Tortosa va a la re-
cerca del jugadors del Remolins-Bítem i no amb un estil afectuós. El porter Povill va donar la paraula a la direc-
tiva del Remolins i al seu entrenador: "Per a mi quan una persona dóna una paraula va a missa", em diu el seu
entrenador. Com Selu deixa el Tortosa, la secretària tècnica va anar a per Povill. El van convèncer i saben com
va comunicar que aniria a Tortosa? Per un whaasap. Selu es volia quedar a Remolins-Bítem però com va donar
la paraula Povill, Selu fitxa per la Cava. I ara no fa marxa enrere perquè és una xaval que si diu si és si. Joaquin
Roda, el president, aquesta setmana trau treu foc pels queixals: "El món del futbol és una selva, el jugador em
diu per parlar per disculpar-se però el mal ja està fet", em diu Super Roda. El president del Tortosa hauria pren-
dre el comandament de la secretària tècnica i donar un estil del Tortosa perquè l’actual no és l'apropiat. Si no ho
fa, hi hauran més lios. Don Arturo manifesta: "el que ha fet el Tortosa no està bé i més a club amic". La tempo-
rada passada ja va succeir amb jugadors del juvenil de l’Aldeana, cas que aquest club va denunciar per la prem-
sa. Povill no té 20 anys. Més de 30. I el proper, Manel Puig, també. I si fitxen a Aleix, cal dir que té 32 ‘tacos’.
No es fitxa joventut i futur. Es fitxen jugadors que rendiran una o dues temporades però els joves fan sempre un
projecte durador i sempre d'èxit. Vostés veuen normal que fitxen a jugadors de més de 30 anys. Pura ficció.

JUGADORS DEL REMOLINS-BÍTEM S’ACOMIADEN PER WASHAP. Povill es va acomiadar per washap;
Manuel Puig també. No ho veig normal i vostès?. Tres nous fitxatges: Alex Guarch del Tortosa, Oscar Benet de
l'Amposta i Vizcarro del Jesús i Maria.

RAPITENCA. FARÀ UN EQUIP DE FUTBOL O DE BÀSQUET? No em deixen publicar la llista de nous fit-
xatges, només que Sam i Cristian de l’Ampolla potser arribin a aquest equip ja que des Ampolla me'ls donen de
baixa.  Marc Tena i Felipe del Alcanar, més tres jugadors de 2a Catalana, tres de Saragossa i cinc d'una altra
província, a això s'uniran a cinc jugadors que continuen de la passada temporada, serà un mix de jugadors de
diferents indrets i jove, 22/23 anys de mitjana i cinc jugadors de més d'1,80 m.

TROBADA SECRETA DE TEIXIDO AMB GUSTAVO. Res més signar amb l'Amposta, Teixidó va quedar al
dia següent amb Gustavo al bar "Dolce Vita". Van prendre 1 cafè i una cervesa: "Mira Gustavo, tu ets molt impor-
tant per a l'equip, necessito que continuïs. Tens massa responsabilitat, totes les pilotes passen per tu. Et vaig a
alliberar i per això jugarem diferent". I Gustavo li va respondre: "en quinze dies li contesto". Gustavo és possible
que es quede, tot i que té alternatives. Qui no es queda serà Miquel Reverté.

DE MOMENT, TRES EX-RAPITENCS JUGARAN A AMPOSTA. Tres jugadors que van estar amb Teixidó
tornaran a estar a les seves ordres: Barrufet, Callarisa i Marc Vernet ,que han fitxat aquesta setmana. L'equip es-
tarà molt transformat. Teixidó no promet ascens però si treballar per mantenir la porteria a zero. "Farem un equip
per fer una digna temporada", em diu el tècnic. Falten quatre fitxatges. Potser Albert Arnau i Aleix no continuïn.

JESÚS   I MARIA, PRIMER EQUIP QUE TANCA PLANTILLA. Gairebé tots els equips que són els primers a
tancar la plantilla vol dir que faran una gran temporada. En aquest cas el Jesús i Maria ja ha tancat la plantilla a
falta de saber si Mansour es queda. De l'equip bàsic de la temporada passada han renovat 8: Albert Torres, Vic-
tor Pujol, Sebas, Ferreres, José Maria Monfort, Ivan Gonzalez, Alex Masdeu i Sergi Curto. A més de Jordi Esmel,
Alex Arque i Raül Teixidó. Han causat baixa: Vizcarro, Josep Ongola, Francesc Caballé. Els fitxatges han estat Al-
bert Martorell (Perelló), Raül González (el Catllar), Raul Jimenez (La Cava), Carlos Herrero (el Catllar, la Cava) i
Mauri (Rapitenca). 

L’AMPOLLA. COTAINA COMENÇA FORT: CINC FITXATGES I DOS DE CAMPANETES. Com sempre mis-
ter Cotaina vol tancar la plantilla aviat i quinze dies després d'acabar el campionat ja té cinc nous fitxatges. Ai-
tor (Alcanar), Maikel (Tortosa) Héctor (Ametlla), Ferran Simó (Amposta) i Sergio Ruiz (Remolins-Bítem). Aquest da-
rrer va estar en converses amb el Camarles. Com convèncer a Sergio, molt fàcil: "Seràs el Messi del nostre
equip, tindràs la responsabilitat ofensiva". Saben una cosa? El Camarles li donaven més quantia i Super Cotaina
el va convèncer. Cinc baixes: Sam, Cristian i Gasparin (Rapitenca), Marcel Espanya (Amposta) i Gordo. De l'equip
bàsic ha renovat a 7 jugadors: Guille, Chema, Robert Cabrera, Manel Sol, Xavi Callau, Edgar, Oscar Masdeu. A
més d'Eric. 

PER QUAN UNA SELECCIÓ EBRENCA. Seran les caipirinyes, les brasileres o l'edat, del Bosque no es va
atrevir a fer una revolució i Espanya està fora del mundial. El meu segon país, Mèxic, pot passar a semifinals.

Segona catalana. Deu equips ebrencs al poder

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Del Bosque presentarà la dimissió. Proposo un tàndem Nacho i Alfons Royo no per a fer de seleccionadors d'Es-
panya, però si d’una selecció Ebrenca

JESÚS   CATALÒNIA, QUATRE FITXATGES A L'ESPERA. S'està negociant amb quatre jugadors de molt ni-
vell dos defenses, un migcampista i un davanter. Tots els jugadors de l'equip bàsic de la passada temporada han
estat renovats Leandro, Cornejo, Juanjo Rovira, Pau Diez, Cosido, Eugeni, Fran Reolid, Toni Ondozabal, Jordi
Tomàs, Dani Iniesta, Cristian Arasa a més d'Ivan Curto. Només una baixa, la de Fatsini que deixa el futbol. L'im-
portant renovar gairebé el bloc principal. Això dóna seguretat per mantenir la categoria però ja aviso a tots els ju-
gadors. Aquest any aniran molt forts en els entrenaments i en els partits. Es la filosofia del míster Enric. El meu
punt de vista és que hi ha massa renovacions. Jo hagués fet una mica de revolució.

ALCANAR LIO I MÉS LIO. Beto va arribar a un acord amb l’Alcanar i aquest ha fet marxa enrere. A la direc-
tiva uns aposten per fer un equip altres per una altra filosofia. Ha entrat gent nova a la directiva i fins a un polític.
O s'aclareixen en dues setmanes o aquest equip pot baixar a 3a Catalana. Els jugadors del poble es queden menys
Sisco que deixa el futbol. Genis potser deixi el club i Adrià que té ofertes. Alcanar és diferent té dues bandes i dos
clubs, el filial d'una, el primer equip de l'altra. 

ULLDECONA, MIRACLE. Que un equip sigui tot renovat ja és un miracle.  Només tindrà una baixa, la d’ oriol
Lazaro per motius d'estudi i les altes recuperar lesionats i les incorporacions dels juvenils Davide Biseglie i Oriol
Vidal. La propera temporada són els 100 anys del club. Toca ascens. Segur que ho aconseguiran. I si no, al ge-
ner, que fitxen a Sansano i ascens assegurat. La vareta màgica la té Paco Callarisa com sempre.

MIGUEL REVERTÉ, ANIM I MÉS ÀNIM. No és que Teixidó no ho vulgui, és que no poden pendre una cerve-
sa junts Miguel i Super Teixido. Sóc defensor de causes perdudes però el jugador per qualitat mereix estar en un
club gran d'aquestes comarques . Molts potser no pensin com jo, segur.

PERELLÓ, AQUEST ANY NO TOCA ASCENDIR. De l'equip bàsic, quatre jugadors no seguiran. Tudela que
ha fitxat per la Canonja, Martorell a Jesus i Maria, Narcís a contactes amb La Cava i Mohedano. Seran altes els
juvenils Fandos, Marti, Guillem i Manel. No es va arribar a un acord amb Molinos per raons que no es mereix ma-
tisar i arribo un nou mister Paco Brull, que fou porter del Nàstic, Tortosa, la Cava i Alcanar, entre altres, que ja va
entrenar a aquest equip fa ja diverses temporades. Entrenador exigent que ja ha avisat la directiva que les prime-
res setmanes entrenaran 5 dies. Serà un equip més jove i pot quedar entre els sis primers.

DELTEBRE I CAMARLES, QUI US HA VIST I QUI US VEU. Fa dues temporades, faltant quatre jornades els
dos equips estaven implicats en els descensos a la 4 catalana. El Deltebre es va salvar en la última jornada, en
un partit dramàtic contra l’Atlas. Com canvia d'una temporada a una altra.

El Deltebre és de Segona cata-
lana. Set anys després, ha tor-
nat a assolir l’ascens. Llavors
fou amb Juanjo Balfegó a la
banqueta (any 2007). Ara, amb
Robert Cantó, s’ha tornat a fer
història. Després de l’empat del
partit d’anada, s’havia de guan-
yar o empatar amb més d’un
gol en la tornada. Els locals, al
primer temps, van estar diluits.
I el Deltebre, més ben posat, va
ficar l’escletxa al partit amb el

gol de Sergi Rodriguez, amb
una rematada amb el cap des-
prés d’una jugada màgica de
De la Torre. Un gol d’or que ru-
brica una gran temporada del
veterà jugador. Una contra dels
visitants, que van estar millor al
primer acte, va acabar amb un
gol anulat a Baiges.
A la represa, el Deltebre va

baixar i es va defensar més en-
rera. L’Hospitalet va dominar. A
més d’un gol ben anulat va tenir

una opció clara, la pilota va anar
per sobre el travesser. I al final
també va poder empatar. Un
gol local hagués complicat la si-
tuació a un Deltebre que va aca-
bar ‘fus’. Una plantilla limitada i
que ha sofert moltes baixes. Ha
sabut refer-se i assolir un gran
èxit. A l’Hospitalet, el porter su-
plent va acabar de jugador de
camp. Però tot va valdre la pe-
na. 
Endavant Deltebre!.  

El Deltebre és de Segona catalana
Va guanyar al camp de l’Hospitalet (0-1)

GOL DE SERGI RODRIGUEZ

José Ramon Salaet, vicepresi-
dent de la UE Deltebre, estava
emocionat en acabar el partit i
destacava la feina feta per l’e-

quip i el tècnic, tot i les dificul-
tats. A més, va insistir en què
“em faria més il.lusió que hi ha-
gués una unió dels clubs de la

localitat, com a mínim de dos i
penso que s’ha de poder acon-
seguir”. Tots tres jugaran a Se-
gona catalana, l’any vinent. 

“Em faria molta il.lusió una fusió”
“Estic molt content de l’ascens però ho estaria més amb una unió”

J. RAMON SALAET, VICEPRESIDENT DE LA UE DELTEBRE



DIVENDRES 20
DE JUNY
DE 2014

diarimés
ebreESPORTS
17www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Godall ha estat el campió de
la Quarta catalana i dimarts va
rebre el trofeu de campió, a la
Nit dels Campions (imatge de la
foto). 
Ha estat equip de rècords, amb
jornades seguides guanyant. Ha
fet història a la lliga. Però enca-
ra n’ha fet més. Va eliminar el
Camarles de la Copa Catalunya
vencent per 3-0. I diumenge va
eliminar el Vilafortuny, empatant
sense gols i estan més encertat
des del punt de penal.
El seu president, Vicent Ferré,
davant de tantes emocions,
destacava “el treball del cos
tècnic i dels jugadors. S’han

implicat i tot i haver assolit l’as-
cens i el títol de campions amb
molta antelació, han seguit
entrenant com es demostra ara
en la Copa. Tot plegat una tem-
porada històrica, plena d’èxits i
que no podrem oblidar”.
Davant el Vilafortuny, “va ser un
partit igualat, de molt migcam-
pisme i lluita. El 0-0 penso que
fou just. I l’encert dels penals va
decidir”. Ara falta confirmar la
continuitat del tècnic i de juga-
dors. Han hagut rumors que el
tècnic ha tingut proposta de tor-
nar a la Sénia, juntament amb
jugadors, però es confia en què
tots continuen a Godall. 

Godall, temporada històrica
QUARTA CATALANAES VA PRESENTAR

El Canal Olimpic de Castelldefels va acollir el Campionat de Catalunya de velocitat: SET PODIS PER ALS palistes del XINO XANO DE DELTE-
BRE. La primera posició de Guillem González a K-1 infantil A, i de David i Albert Navarro K-2 cadet, van ser les notes més positives de l'ac-
tuació de l'AE Xino Xano, en el Campionat de Catalunya de Velocitat, en la distància de 200 metres, que es va disputar al Canal Olimpic de
Castelldefels. 

L’AACIC-Cor Avant

El passat dijous 12 de juny es va presentar al saló d’ actes de la
Fundació Cinca-Piqué, l’AACIC-CorAvant, Associació de cardiopa-
ties congènites. El motiu de l’ acte era celebrar l’arribada a les
Terres de l’Ebre dels serveis d’atenció psicosocial a persones amb
problemes de cor de naixement, les seves famílies i els professio-
nals que les atenen. Més de 80 persones, entre famílies, afectats
i professionals del mon mèdic i educatiu, van assistir a la xerrada
presentada pel  Sr. Ferran Bel , Alcalde de Tortosa, que va dirigir
unes paraules de suport i reconeixement a l’Entitat, destacant el
recorregut de 20 anys d’ experiència.  Després, l’Àngels Estévez,
psicòloga i delegada territorial de l’entitat a la província de
Tarragona i Lleida,  va presentar l’ entitat i va explicar quins ser-
veis oferiran a les Terres de l’ Ebre, agraint però primerament el

suport a les institucions presents i en especial a la Fundació Cinca-
Piqué: “ Gràcies a la Fundació Cinca-Piqué per confiar en el nostre
projecte i obrir-nos les portes de casa seva”. “Volem fer propers i
oferir els Serveis d’ Atenció directa als  afectats de cardiopaties
congènites i  a les seves famílies, per tal de  donar  informació,
assessorament i suport davant els diferents moments de la evolu-
ció de la malaltia,  però també volem potenciar el Servei d’ Atenció
als professionals, per que el món educatiu del territori  tingui l’
assessorament i suport  necessari per poder atendre aquest
alumnat ”.- explicava Àngels Estévez. Un cop acabada la presen-
tació dels serveis, es va parlar de les diferents recerques que
l’Entitat ha portat a terme aquests anys i quin ha sigut el resultat. 

El passat fi de setmana
els judoques del Nucli de
Tecnificació Priorat-
Tortosa van estar repre-
sentant-nos en dues com-
peticions. El dissabte a
Jaca on es disputa la
Copa d’Espanya de cate-
goria absoluta “TROFEO
PIRINEOS Ciudad de
JACA”; i el  diumenge els
petits a Valencia per la
final de la lliga del
Mediterrani.

El dissabte a la copa
d'Espanya  el Nucli de
Tecnificació aconseguir
dos bronzes i un quint
lloc.
El diumenge a la final de
la lliga del mediterrani on
participaren equips de
Catalunya, Valencia,
Castilla la Mancha i
Madrid. Els nostre judo-
kes benjamins i alevins
varen demostrar que la
cantera està  molt forta.

"Des de la U.E Aldeana ens sentim molt satisfets per la parti-
cipació i col·laboració del I Torneig futbol 7 nocturn. Volem
expressar així el nostre agraïment i felicitació als equips pri-
mer de tot l'alta participació que hem tingut i com ha transco-
rregut el torneig sense incidents. Agraïm la col·laboració de
l'Ajuntament de l'Aldea, La Caixa i de Diego Meca pel reportat-
ge fotogràfic. L'any que bé més i millor!!!!!!!!! S'accepten pro-
postes”. 1er Premi CF Camarles; 2on Premi Fora d'Òrbita
(Sant Jaume); 3er Premi Beser Instal·lacions (l'Aldea)
El Torneig s'ha regit per les normes de futbol 7  de la
Federació  Catalana de Futbol. 

Nucli de Tecnificació

Camarles s’imposa JUDO

SET PODIS PER ALS PALISTES DEL XINO XANO DE DELTEBRE

Diumenge passat, l’Escola Delta de l’Ebre va viure una jorna-
da emotiva amb una recepció oficial a l’Ajuntament després
dels èxits assolits amb els ascensos a Preferent del juvenil i
cadet. Una gran temporada i una vinent que s’espera amb
molta il.lusió.  

Celebracions Escola Delta



DIVENDRES 20
DE JUNY
DE 201418

diarimés
ebre ESPORTS

«»

El Jesús i Maria en cinc temporades ha estat en tres categories. Ascens de la 2a regio-
nal a la 2009/2010, tres campanyes en la 2a Catalana on va estar tres temporades en
els llocs 6, 3 i campió a la tercera. I aquesta en 1 Catalana. Massa salt d'un equip que
potser va deure renunciar a l'ascens i consolidar més a la 2a Catalana. Es va ascendir gai-
rebé amb el mateix bloc i només dos van ser els fitxatges a principi de temporada: Ivan
Gonzalez i Manel Subirats (Alcanar). Massa pocs per a una plantilla que era més de Sego-
na catalana que de Primera i pagaren els plats trencats ja en les primeres jornades. I li va
costar molt adequar-se a la categoria; prova d'això és que fins a la jornada 19 no guanya
la primera confrontació a casa i en la primera volta només hi va haver tres victòries i qua-
tre empats. La salvació ja estava llavors estava complicada, es va quedar en el lloc 16
amb 13 punts, a més l'equip jugava nerviós en el seu camp que és on es confiava més
d'aquest equip per ser un fortí i va ser tot el contrari. Es jugava millor fora que a casa,
prova d'això que els tres primers partits guanyats van ser en camp aliè, Amposta, Alpicat
i Viladecans, a casa la defensa feia aigües i sempre a partir del minut 70 l'equip contrari
sentenciava el partit després que el Jesús i Maria  tenia el marcador a favor. Els deures
que no es va fer a la primera volta es van fer en la segona  i les incorporacions van ser
en quantia per salvar la categoria. L'equip va patir un gran tranformació amb l'arribada de
12 fitxatges i en el tram final l'arribada de quatre jugadors de cop i aquests tots de cate-
gories superiors: Joseph Ongola-(Tortosa), Cristian Navarro (Roquetenc) Raül Teixidó (Ra-
pitenca) José Maria Santos (Castelldefels), Mansour Seck (equip de Múrcia), Mario Victo-
rio (Terrassa), Sergio Aure (Vinaròs) Edgar, (Rapitenca), José Barragan (Valls), Quique
(inactiu) i el juvenil Hugo Fornos i durant la campanya van causar baixa Manel Subirats, Da-
ni de Cal, Manel Maseras, Joaquin Marti, Enric Ferré, Jose Barragán, Quique. La segona
volta, l'equip canvi de caire i va quedar classificat en el lloc 13è amb sis victòries, dos
empats i nou derrotes. Com a local, 13 rivals van arrencar punts i el pitjor van ser les 8
derrotes moltes d'elles in-extremis en els últims 15 minuts i excepte el 0-4 del Torredem-
barra, la resta tot van ser per la mínima. El Jesús i Maria demostrà, això sí, poder ofen-
siu amb gol: va ser el cinquè millor equip com a golejador, increïble, a casa excepte en
tres partits, sempre va marcar i en camp contrari només en sis partits no inaugurà el mar-
cador. Un altre dels factors que va influir la mala campanya va ser que els partits es juga-
ren els dissabtes. Els diumenges, a l’hora habitual d'aquest equip, era un èxit les darre-
rers campanyes i ara el canvi es va notar per a una afició que els diumenges era el dia
ideal per arropar. L'equip bàsic el van formar 12 jugadors porter Sergio Auré, defensa
Francesc Caballé, Albert Torres Sergi Curto, Manel Subirats, Aleix Masdeu, Sebas Albacar,
Victor Pujol, Josep, Ongola i com puntes Ivan Gonzalez, Jesús Ferreres i José Maria Mon-
fort com a reserves Jordi Esmel, Pedro Rodríguez, Manel Vizacarro, Enric Ferrre, Cristian
Navarro, Edgar Samper, Manel Maseras, Hugo Fornos, Raul Teixido, Mario Victorio, Man-
sour Seck, Jose Maria Sants, Alex Arques, Joaquin Marti, De Cal, Albert Ventura, Gerard
Bertoret , Joel Tomàs, Llorenç Lozano, Jordi Casanova, Quique, José Barragán i Quique.

Jesús i Maria, els deures es van fer massa tard

El Gandesa aspirava a estar en els 4 primers però al final va ser una campanya una mica
desil·lusionant, no va encertar amb el golejador Aleix Martí que en la segona volta se li va do-
nar la baixa i va tornar a Falset i no es va poder fitxar el jugador Aleix Robert que va preferir
anar l'Amposta. Un equip que li ha mancat gol, només 1,45 gol per partit i no va estar ni en-
tre els vuit primers equips com màxims artillers. Els davanters només van marcar 15 gols dels
45 que va fer tot l'equip. La força la van haver fer els migcampistes i els nou que van jugar
tots van marcar un total de 27 gols, increïble amb un Jaume Gumiel que va obtenir 8 dianes
sent el màxim artiller d'aquest equip, a més d’una defensa molt rejovenida amb l'arribada de
Joan Batiste i Joan Vives va ser un altre els hàndicaps. L'equip va acabar la primera volta ben
classificat, quart a la taula amb només 4 partitsperduts i només un d'ells en el seu camp amb
29 punts i a punt de la promoció. La segona volta, el Gandesa gairebé es van duplicar les de-
rrotes i de la segona plaça la distància va ser de 12 punts i acabant classificat en el lloc 7. El
seu punt fort va estar al seu camp, cinquè millor conjunt d'aquesta categoria però tot i això 8
equips van puntuar -quatre van marxar amb els tres punts (Reddis, Cambrils, Alcanar i Torto-
sa) i com a visitant només es van arrencar tres empats i set victòries, el curiós aquestes victò-
ries gairebé van ser totes per la mínima. Aquest Gandesa li va faltar punx en camp contrari i
va ser l'equip número 8 fora del seu terreny. Onze jugadors van formar el bloc en l'equip bà-
sic de la temporada va ser en portal David Rojas, defensa Jordi Julià, Alex Amestoy, Joan Ba-
tiste, Barceló;   mitjans, Jordi Julià, Jaume Guiu, Jaume Gumiel, Dani Benaiges, Genís Navarro,
Jaume Soriano i com unic home punta Dilla. Com reserves Frederic Gine, Alex Marti, Josep Do-
menech, Joaquin Sala, Eloi Amestoy, Xavi Revuelta i Pau Alegria. Els jugadors revelació foren
dos jugadors en el seu primer any d'amateur: Eloi i Xavi. Dels nous fitxatges en l'onze bàsic
van entrar 4: Joan Batiste, Joan Vives, Jaume Guiu i Jordi Julià. Gandesa equip clàssic d'aques-
ta categoria i és el tercer conjunt que porta més campanyes consecutives només la Cava i Al-
canar el superen, 14 anys porta en aquesta categoria sense pausa i un total de 22 en tota la
seva història com a club, a més de 17 en 3a Catalana i 4 en quarta catalana.

Gandesa, la força van fer-la els centrecampistes

Si algú no està d'acord no importa, si algú està d'acord, de meravella però els diré que el mi-
llor que li ha passat a aquest Tortosa en els últims deu anys és que hi hagi arribat una persona
com a president com Arturo Llorca, que té les idees clares i vol canviar aquest club de dalt i baix.
Gran temporada del Tortosa que s’ha adaptat en una Segona Catalana idònia per a aquest club

per baixar dèficit i afrontar projectes de més envergadura per a les futures campanyes. Dic mag-
nífica perquè el Tortosa va començar la passada un nou projecte d'apostar més pel planter en el
primer equip i es porta dos anys per això però és un projecte totalment inacabat doncs actual-
ment militen jugadors no formats en aquest club i per al projecte d'un futur es pensa en reforçar
amb jugadors d'altres clubs i no apostar per un projecte de pedrera cent per cent que serà el ido-
ni perquè aquesta club històric no cometés els errors de sempre, apostar amb el planter el just
en tota la seva història en el primer equip. Si la temporada passada en la primera fase l'equip es-
tava més a prop de la tercera catalana que de l'ascens, en aquesta ha estat tot el contrari. Va
anar de menys a mes, acabant la primera volta en el lloc setè i en els 17 enfrontaments, 9 va
aconseguir empatar o guanyar. La segona va ser diferent, quart millor equip només tres derrotes
(Valls, la Cava, Alcanar) tres empats i onze victòries. És curiós que de les vuit derrotes de la tem-
porada dos van ser amb equips de Tarragona, Valls i Reddis, i les sis restants contra rivals
ebrencs: Remolins-Bítem, Perelló, Ampolla, Jesus Catalònia, Alcanar, la Cava, excepte Gandesa o
Roquetenc tots van guanyar algun partit. Això demostra que cada vegada que un equip juga d'a-
questes comarques contra el Tortosa, juguen a cent seus jugadors, tots volen guanyar i més
molts jugadors que militen en aquests clubs que molts d'ells van marxar per la porta del darrere
en el seu moment. El gran moment d'aquest equip arribo a partir de la jornada 22 quan va estar
en tretze partits a ple rendiment amb només una derrota aquesta a Valls i injust perquè merèixer
l'empat. El Tortosa ha millorat el seu joc, aquesta temporada i és més molts equips es sorpredie-
ron del nivell per a un equip que respira joventut per tots els costats. Com a local va ser el millor
equip amb només 4 entrebancs, dos empats, dues derrotes aquesta contra el lider Reddis i un
dels equip revelació Ampolla, gran collita de victòries 13, en camp contrari no va estar tan encer-
tat però en els 17 partits més alegries que derrotes, només sis partits perdre, cinc empats i sis
victòries. En futbol l'ideal és l'equilibri i aquest Tortosa el va tenir, la base va estar al centre de
camp que on es van concentrar més jugadors de l'equip bàsic exactament 5: Ramon Ibáñez, Pe-
re Bosqued, Gerard Estrella, Moha, Cristian Ventura i juntament amb els suplents Albert Verge i
Robert Pujol un total de set jugadors que tots van tenir alguna cosa en comú: tots van mullar, tots
van marcar, increïble, per això el potencial va ser al mig camp, mentre a la davantera va ser el
punt fluix. Es va confio en dos homes veterans Javier Asin i Miguel Reverté, aquest últim va mar-
xar a la Rapitenca i l'altre que quedava va fer tàndem amb Joel. Javi va marcar 14 gols, va com-
plir amb escreix, i Joel 9. Però els jugadors que la passada campanya deixen marxar o no els va
donar les oportunitats que ells mereixien van triomfar al Remolins-Bítem: Joel Crespo amb 16 gols
i Angel Sanchez amb 15 superant la marca de la passada temporada. Amb el Tortosa si s'hagues-
sin quedat amb els bons centrecampistes esmentats, haguessin arrasat. Van entrar a l'onze bà-
sic com a nous jugadors els fitxatges Ramon (La Sénia) i Javier Asin (Remolins-Bítem) i els juga-
dors de primer any Pere Bosqued i David Monge, a més de la incorporació de 4 juvenils que van
jugar durant la temporada. Un Tortosa que va estar a tocar de la promoció però l'important no
era pujar de categoria sinó consolidar l'equip. L'actual directiva i les sortints pensen tot el contra-
ri: ascendir. Si s'ascendeix a 1a Catalana hi ha un 50% de possibilitats de baixar i si es vol man-
tenir la categoria cal money i money, i la liquiditat del club actualment no està pròspera com tants
altres clubs, si es puja i es baixa és començar una altra vegada un nou projecte i els projectes
comencen amb cimentar l'actual, baixar dèficit i fer un equip sol de pedrera i pedrera. Quinze ju-
gadors van marcar gol i l'equip bàsic va estar format per Jose Luis Ruiz (Selu) defenses David Vi-
lanova, David Monge, Pau Valmaña i Josep Vilanova. Centrecampistes: Ramon Ibáñez, Pere Bos-
qued, Gerard Estrella, Moha, Cristian Ventura; davanters: Joel, Javi Asin. Reserves (no han jugat
tants minuts que els de l’equip bàsic): Alejandro Borrull, Albert Forcadell, Mikel Fernandez, Alex
Guarch, Robert Pujol, Miquel Reverté, Sandu Ojog, Albert Verge, Sergi Cid, Aleix Salvat, Carles,
Gerard Estorach, Marc Rambla, Ferran Forne. El Tortosa, club que sempre gairebé ha estat ter-
cer equip de la província i que actualment és el numero 13, ha miltat 44 campanyes a tercera di-
visió, 11 a 1 Catalana, 9 a Preferent i 7 en 1 regional o segona Catalana.

Tortosa: pedrera dèficit i altres coses

EL COL·LECCIONABLE  DE JOAQUIN CELMA. 
BALANÇ TEMPORADA
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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
LA SÉNIA

Ajuntament Carrer de Tortosa, 1
Inforsenia C/ Tarragona, 20
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/ De la Democracia, 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
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
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
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
Consell Comarcal Ribera d`Ebre Plaça Sant Roc, 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
ALTRES POBLACIONS

Ajuntament Benifallet  Calle Afores, S/N
Ajuntament de Pinell de Brai Calle Carretera, 16
Ajuntament de Gandesa   Plaça d'Espanya, 1
Consell Comarcal Terra Alta (Gandesa) Bassa d´en Gaire, 1
Ajuntament de Batea  Pl. Catalunya, 1
Ajuntament de Flix    Carrer Major 16
Ajuntament de Mora d`Ebre Plaça de Baix, 1
Ajuntament de Xerta    Plaça Major, 13
Ajuntament Sant Jaume d’Enveja Av. Catalunya 22-30
Ajuntament de Riba-roja Placa de la Vila, 1

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mésebre

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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«Primentons i Tomates»
Avui: Especial Revetlla de Sant Joan   
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

De matinada hi haurà intervals de núvols baixos a l'extrem sud del país i alguns núvols
mitjans a la resta del terç oest; a la resta del país estarà serè. Al llarg del matí s'impo-
sarà el sol arreu. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Port i a més a partir del
vespre tornaran a arribar alguns núvols mitjans per l'oest.

Precipitacions

Durant la tarda se n'esperen en forma de ruixat aïllat i d'intensitat feble o localment
moderada al Pirineu i en són possibles a l'àrea del Port. Localment acompanyats de
tempesta. Les quantitats acumulades seran minses o localment poc abundants.

Temperatures

Mínimes en ascens lleuger o localment moderat i màximes en ascens moderat arreu.
Amb ambient calorós al centre del dia. Les mínimes quedaran entre 8 i 13 ºC al Pirineu,
12 i 17 ºC al Prepirineu, la depressió Central i el Prelitoral, i entre 15 i 20 ºC a la resta
del país. Les màximes es mouran entre 25 i 30 ºC al litoral i el Pirineu, 29 i 34 ºC a
Ponent, i entre 27 i 32 ºC a la resta del país.

Visibilitat

Bona en general, tot i que de matinada hi podrà haver algunes boirines a punts del lito-
ral i el prelitoral sud.

Vent

Al principi i al final del dia serà fluix i de direcció variable, amb algunes calmes a l'inte-
rior i terrals al litoral. Al centre de la jornada s'imposarà el vent de component sud
arreu, entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 19°
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914   

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44  (Cases d'Alcanar) 977737110     

Pujol - Pons 

Crta de Grao, 49  (Amposta) 977700483

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un període per crear abundància, per sortir
de les limitacions de la ment, de les enveges. La
teva gola podria portar-te problemes aquest cap
de setmana, evita els canvis de temperatura.

Taure
20/4 al 19/5

Li diràs adéu a la circumstància que no et deixa
dormir en pau, mossegaràs l'obstacle des de l'a-
rrel. No esperis fins a l'últim moment per resoldre
els imprevistos que puguin sorgir aquests dies. 

Bessons
20/5 al 21/6

Vas amb tot el que tens a la recerca de noves con-
questes, has vist tanta gent parada que camina
en cercles que tens molt clar que no vols ser
igual... Ara és el moment de començar a canviar!.

Cranc
22/6 al 21/7

A la teva vida personal hi ha alguna cosa que no t'aca-
ba d'agradar. A la feina les recents promeses te donen
forces per seguir endavant, la teva ment vol viatjar i
sortir de la teva ciutat, però hauràs d'esperar uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Et prometràs a tu mateix materialitzar totes les
idees que t'han rondat el cap i que no has pogut
dur a terme. És possible que encara hagis d'es-
perar un poc més si vols assolir l'èxit.  

Verge
23/8 al 21/9

Ja està cedint la teva personalitat als canvis que
vols realitzar amb tota la teva voluntat, que ara
està a prova. Les millores aviat començaran a
fer-se una realitat, però tingues paciència. 

Balança
22/9 al 22/10

Ja t'estàs adonant de la teva neurosi, perquè els
altres ho noten. Estaràs molt inquiet aquests dies,
i aviat et cansaràs d'estar sempre al mateix lloc.
Tracta de desconnectar aquest cap de setmana.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Analitzaràs les perspectives que hi ha pels propers
mesos. És un bon moment per aprofitar les teves
estones de lleure i realitzar un viatge que valgui la
pena i que t'ajudi a aclarir les teves idees.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et desesperarà que les altres no prenguin la ini-
ciativa, però com tu tens caràcter i energia de
sobra posaràs en marxa un pla per remeiar una
situació econòmica que sembla complicar-se.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Hi ha hagut certs sobresalts pels quals persones
de la teva família es van ficar en certs embolics i
caldrà ajudar-les. En la parella tot marxa bé, enca-
ra que mai no et conformaràs i buscaràs molt més. 

Aquari
20/1 al 18/2

Et donarà molt coratge que per enveja algú vul-
gui obstaculitzar el teu camí, sobre després d'ha-
ver-te esforçat tant per realitzar un encàrrec tant
difícil. No permetis que s'aprofitin de tu.   

Peixos
19/2 al 20/3

Ara saps que vas donar una impressió equivo-
cada en una cosa que vas fer o vas dir al davant
dels altres. Si vols evitar problemes, convindria
que tractessis d'aclarir les coses amb la resta. 
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IMMOBILIARIAÑ

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  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/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  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó 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

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 

MOTORÑ

TREBALLÑ

DIVERSOSÑ

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

La Ràpita. C/ Gorria. 
Oficines amb
soterrani i
altell. En llo-
guer al millor
carrer de la
població.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

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

660 58 47 87

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock
y subgeneros:
Prog, psych,

heavy,
etc...Tasamos y
recogemos a
domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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“La veritat és que hi
ha moltes dificultats
per als sords en la
societat, en general.
Amb els anys, s’han
millorat moltes qües-
tions però el cert és
que no és del tot
fàcil”, diu Ramon
Maza. El futbol és la
seua passió i ell, amb
constància i perse-
verància, ha superat
les tanques per a
poder aconseguir fer
el que més li agrada. 
Ja de molt petit va
començar jugant al
Col.legi Sant Rafel de
Tarragona, i al col.egi
de Sant Jordi de
Jesús, així com en
l’Associació de Sords
de Reus. Va jugar
amb el juvenil B del
Tortosa i del Dertusa
i amb l’Asorcas de
Castelló, abans de fit-
xar amb el Roquetenc
en el que va estar 13
anys. Posteriorment,
al 2011, va fitxar al
Tivenys on ha estat

ben rebut i integrat a
l’equip.
Es demostra que el
futbol és universal, i
que té entesa: “amb
els companys ja ens
coneixem i això ho
facilita tot. I sempre
has de poder reaccio-
nar o entendre el que
volen dir. I també has
d’agilitzar altres sen-
tits per a poder adap-
tar-te a situacions de
partit”. Maza destaca
a l’afició del Tivenys,
a l’equip i en especial
al capità Carles i al
tècnic Gaspar al qual
ja el vaig tenir al
Tortosa, al futbol
base. “Tots m’han
ajudat acceptant-me i
ensenyant-me i dei-
xant-me complir el
meu somni de jugar a
futbol”. 
Maza recordava els
tècnics: Joan
Cervera, Miguel
Folqué, Michel Otero,
Emili Descarrega,
Xavi Alcàntara,
Càndido Fernandez,
Paco Antó, Pepe
Curto, Jordi Ponce,
Arnau i Carles.
“M’agradaria ressal-
tar a Juanjo Rovira a
qui vaig conèixer
quan jo jugava a fut-
bol sala al col.legi
Sant Jordi i fou ell qui
em va portar al Cadet
B del Tortosa. També
dir que vaig jugar
amb Albacar, ara a
l’Elx a Primera  divi-
sió, quan vam estar
al Dertusa, i amb 

Recio al Roquetenc
B. Així mateix, m’a-
gradaria recordar a
Carlos Llaó amb qui
vam coincidir al
Roquetenc, i també al
meu avi Joan San
Jacinto Piña, exmas-
satgista C.D.Tortosa,
el meu oncle José
San Jacinto Ramírez,
exmassatgista CD
Tortosa, Catalònia i
R. Bítem. I al meu
mestre i amic Josep
Otero, fundador de
l’Escola de Dertusa,
pel seu carinyo i tot
el que em va ensen-
yar”. La UE Tivenys
va fer el viatge de
final de temporada el
cap de setmana, a
Calell. 

L’esport supera totes les tanques

Ramon Maza té 34
anys. Va nèixer a
Tortosa. Es sord de
neixement. Amb el
futbol ha tingut una
eina d’integració
des que era molt
petit. I continua
jugant. En els
darrers anys, amb
la UE Tivenys. 

Ramon Maza, jugador del Tivenys, un exemple de superació gràcies al futbol

ES SORD DES QUE VA NÈIXER

ACTUALITAT

REDACCIÓ
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