
55.000
L E C T O R S

ebreebrediaridiari DIVENDRES 1 D’AGOST DE 2014
Nº 728 - 10.000 EXEMPLARS

www.mesebre.cat
Segons dades de la segona onada d’audiència del baròmetre de

Catalunya de la Fundació d’Audiències de la Comunicació i la Cultura

ESPECIALESPECIAL
XIX RENAIXEMENTXIX RENAIXEMENT

PLANA 12 i 13PLANA 12 i 13

Terres de l’Ebre. Benestar i Família dotarà
enguany el territori ebrenc amb 5,4 milions
d’euros.                                               P5

Esports. Júlia Ventura, or a l’estatal sènio. I
Guillem Martínez, del Xino Xano, subcampió
d’Espanya infantil.                               P18

Actualitat. CiU, ERC PSC i ICV demanen a
Foment que respecti el traçat de l’A-7,
acordat el 2005.                               P6

Av
ui
 é
s 
no
tíc
ia

Considera que amb l’experiència adquirida, l’EPE ja pot ser gestionada amb recursos humans propis que representaran un important estalvi econòmic

La XIX Festa del Renaixement va acabar amb una valoració més que positiva. L’alcalde, Ferran Bel, va des-
tacar la seva consolidació a nivell internacional i també va apuntar que algunes obres d'urbanització que
aviat es faran al casc antic de Tortosa milloraran l'esdeveniment de cara a l'any que ve. L'alcalde va qua-
lificar la festa de "referent", no només al sud d'Europa, sinó de tot el continent. Més de 200.000 perso-
nes van passar-hi durant els tres dies.                                                                            P12 13 i 24

Més de 200.000 visitants

En data 31/07/2014 el consell d’administració del la Cala Gestió SL ha aprovat la renúncia a la celebració del contracte de serveis
“Contracte de serveis d’assistència tècnica en matèria econòmica a l’entitat La Cala Gestió”. A partir d’aquest mateix moment La Cala Gestió
SL passarà a ser gestionada amb treballadors propis.

P3  

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

prescindeix de l’empresa Efial
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L’opinió del diari queda     reflec-
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.

10.000 exemplars 

26.000 lectors 

Benvolguts amics i amigues,
Se'ns fa difícil definir el senti-
ment que aflora en nosaltres
quan arriben les festes de la
Raval. La inquietud que ens
genera, el somriure que ens
dibuixa, les ganes compartides
de gaudir-les.
Els temps han anat canviant.
Avui el ventall festiu tortosí és
extens, variat i en molts de
casos encavalca actes i celebra-
cions durant bona part de l'any.
Ens hem acostumat a tenir meś,
i s'agraix l'esforç dels organitza-
dors, però també és veritat que
en contrapartida l'excés ens
porta a valorar menys les coses,
a trobar-les fins i tot massa nor-
mals.
Ara bé, en arribar les festes d'un
barri com el nostre es genera un
clima especial. Sinònim unaǹim
de quelcom més quan demanem

uns dies de vacances, preparem
bones viandes per menjar, i aple-
guem colles d'amics amb l'única
finalitat de xalar.
La implicació del veïnat als dife-
rents actes, l'alegria dels menuts
corrent pels carrers o el reconei-
xement dels més grans el dia de
l'honorança, han forjat l'esperit
que referma la identitat dels
ravaleros i les ravaleres. Una
actitud que, amb el temps, es
tradueix en un sentiment comu.́
El proper 31 de juliol i fins el 3
d'agost arriba el moment de
reviure les festes en honor a la
Mare de Déu dels Àngels, per-
què la nostal̀gia no ha de tenir
cabuda a un barri viu, i perquè
som nosaltres qui hem de saber
transmetre estos valors a les
generacions venidores.
Sortiu, participeu i viviu-les com
sempre!

Festes de Sant Llàtzer

Actualitat

La setmana passada, per una confu-
sió en la transcripció, no va poder
sortir la carta completa. 

Estimada tia;
El passat dimarts va ser un dia tràgic
per tota la nostra família. I encara ens
va, afectar mes quant l’equip de SEM
et va traslladar a la pista de l’heliport i
d’allí et van derivar a la Unitat de cures
intensives de l’hospital Joan XXIII amb
un traumatisme cerebral amb un
pronòstic greu. La nostra vida havia
canviat per segons, i de quina mane-
ra, uns dies de trasbals, dolor i angoi-
xa que sempre ho recordarem.
Però, el mes important es que no vas
patir, i vam estar al teu costat fins a
l’últim moment. Has marxat molt ràpi-
dament, i no vam tenir temps d’aco-
miadar-nos, ens has deixat un senti-
ment de buidor i soledat però el teu
record perdurarà per sempre en els
nostres cors. Al llarg de la teva vida
has demostrat una gran fortalesa,
saviesa, has estat  respectuosa, tre-
balladora, fent el bé, d’una manera
humil  i callada, així com discreta,
tenint  molta cura amb la neteja i l’or-
dre, sempre amb temps pels demes
donant resposta adequada a qualse-
vol circumstancia o moment, que feia
que el respecte i la sinceritat estigui
per damunt de tot. Vas  implantar una
bona ensenyança i uns grans valors
quant formaves part del Col·legi de la
Puríssima on tants alumnes han pas-
sat, i que a hores d’ara  molts  d’ells
ja son pares de família.

També has conviscut molts anys amb
la teva segona família, la Comunitat
de monges de la Puríssima, i que
després del tancament del Convent
vas decidir venir-te en  aquesta casa
“la Residencia d’ancians  Sant Miquel”
de la qual  destaca el carisma del ser-
vei propi de la fundadora santa Maria
Rosa Molas. A través d’aquestes rat-
lles de comiat m’agradaria agrair a
tot el personal de la Residencia pel
tracte excel·lenti  la vostra professio-
nalitat, sentiment que sempre em va
expressar i que ara   us ho faig saber.
Mil gracies!!!!!!. Agrair a tot l’equip del
SEM, i el Cos de la Policia Local de
Tortosa que van intervindré  amb rapi-
desa, i donant una bona assistència,
com també al Servei de Cures
Intensives del l’hospital Joan XXIII  pel
bon tracte rebut per part de tot el per-
sonal sanitari.  
També a la resta  de companys/es
residents, i acompanyants que l’hi heu
demostrat tot l’amor i afecte. Però
malauradament en la seva etapa a la
residencia, alguns cops també  ha
sofert, i no l’hi han fet fàcil el seu camí,
però en tot moment en cada situació
ha  sabut estar a l’altura , i si ha calgut
ha perdonat. Adéu tia Cinta 
La teua llum,  el teu record i el
tarannà ens guiarà i farà forts en
aquests moments tan difícils.
T’estimen i sempre t’estimarem. Tu
sempre estaràs entre nosaltres i mai
t’oblidaren.

Família Cid

Agraïments

Familia Cid

Com és habitual els darrers anys, arriba l’agost
i Més Ebre també farà un parèntesi. Divendres
vinent, dia 8, serà el darrer d’aquesta tempora-
da, fins el divendres dia 5 de setembre. 
Una temporada que acaba amb molta il.lusió
per la resposta assolida durant els darrers
mesos tal com ho demostren les dades de la
segona onada d’audiència del baròmetre de
Catalunya de la Fundació d’Audiències de la
Comunicació i la Cultura. 55.000 lectors. Una
xifra que encoratja per afrontar la propera

campanya amb la mateixa vocació i entusias-
me que hem tingut fins ara.  
Es moment també de fer agraïments a tots els
col.laboradors, els caps de premsa, i en gene-
ral a les persones que ajuden a fer possible
aquest projecte, setmana a setmana. També
destacaria l’extraordinària relació amb altres
portals informatius ebrencs amb els que hi ha
bona sinèrgia i relació. 
Ens queda una setmana. D’aquesta tempora-
da. 

Editorial

Més Ebre tanca la temporada divendres dia 8

Fa un parell d'anys jo estudiava a la URV i un
dia va vindre Jordi Pujol. Era la campanya
electoral del 25N i feia un míting.
La meua classe en bloc va decidir d'anar-hi.
Pujol és mític i tal. A mi em feia bastanta
peresa, però vaig acabar anant per si des-
prés fèiem classe igualment. Quan va aca-
bar de xarrar, van obrir torn de preguntes
per al públic. No tenia cap intenció de parti-
cipar perquè boh, ja veus quin interès. Però
van començar les intervencions i tot era
personal molt jove lloant a l'exPresi i al sen-
yor Mas. Alguns perquè tenien el carnet i
era el que tocava, d'altres perquè s'ho
creïen des de la bona fe. A mi, la veritat,
se'm van unflar los c... Me semblava indig-
nant que vingués a una universitat pública
algú que havia governat vint-i-pico anys un
país i ningú tingués la consciència? los nas-
sos? les ganes? de ser una mica crític i d'a-
portar alguna cosa fora d'hagiografies i tot
és bonic i rainbows i lollipops. Vaig dema-
nar la paraula, vaig aixecar-me davant l'as-
torament dels meus companys de classe
–davant l'astorament propi també– i vaig
anar a buscar el micro que donaven als que
feien preguntes. Tremolant-me la veu –tre-
molant-me les cames–, parlant molt ràpid,
pels nervis –mai m'ha agradat massa xarrar
en públic, i hòstia, un ex-presi és un ex-
presi– vaig preguntar-li a Jordi Pujol per
Manel Ferré Montañes, alcalde d'Amposta i
un dels principals responsables de Sanitat
més o menys a l'ombra de Catalunya. Eren
els temps en què la revista "cafèambllet"
havia descobert molta màfia i molt de nego-
ci entorn la Sanitat a les comarques gironi-
nes, per la qual cosa un destacat membre
de CiU havia acabat anant a la presó, i tot
indicava –tot indica– que a SAGESSA, l'em-

presa privada
pagada abas-
tament en
diner public
que dirigix
Manel Ferré,
podien hi
haure també
b a s t a n t e s
irregularitats.
Pujol, paterna-
lista, burlant-
se'n una mica de mi –així com fa ell, vaja–,
va dir que el que estava dient eren tonte-
ries, que era amic personal de Manel Ferré
i que no dubtava en cap moment de la seua
honestedat i bona gestió i transparència en
àmbits com la sanitat. Que era impossible
que Manel Ferré s'estés embutxacant diner
públic, vaja, i que ell personalment responia
d'esta confiança. Avui, quan ja és oficial que
l'ex-President Jordi Pujol ha estat amagant
diners a Suïssa durant més de 30 anys tot
i haver-ho negat mil vegades –oficial per
confessió d'ell mateix, segurament per a
despistar l'atenció que hi ha sobre son fill,
emmerdadíssim en casos com el de la ITV–,
no puc evitar pensar que potser aquella
"confiança absoluta" en "l’honestedat" del
seu "íntim amic" Manel Ferré i Montanyés,
alcalde d'Amposta, potser tampoc era
massa sincera. Porto tot el dia pensant-hi,
volia fer-ho públic i m'agradaria obtindre
alguna resposta per part de qui li pertoca
–de Manel Ferré, per exemple, que encara
no ha fet pública la documentació de
SAGESSA tot i que se li ha demanat mil
vegades.

Oriol Fuster Cabrera
Amposta

Jordi Pujol i Manel Ferré, o els dubtes
Opinió

Agraïment a tot el personal sanitari de 
l’Hospital ‘Verge de la Cinta’

El nostre estimat espòs i pare, Tomàs Navarro,  va ingressar a l’Hospital “Verge de la Cinta” el
passat dia 12 de juny  i va morir el dia 16 de juny de 2014.
Tenia 50 anys que ens han omplert la vida d’estimació, afecte i comprensió,  i vivim per tant,
en dolor, la seva estranya absència. No per això, podem deixar de reconèixer la nostra admi-
ració i agraïment a tot el personal sanitari de l’Hospital “Verge de la Cinta” que li va dispensar
un tracte personal i sanitari immillorable. Grans professionals i grans persones que com nosal-
tres van lluitar sense escatimar res per la seva vida i  benestar. Ara, sense Tomàs, no ens
queda altra que viure el dolor i l’enyorament . El seu inesperat viatge, no obstant,  el vivim i el
viurem sempre amb el nostre agraïment: a tot allò que tu amic, espòs i pare ens vas donar i
a tota la dedicació i humanitat  que els professionals de l’Hospital Verge de la Cinta et varen
dispensar. De tot cor, gràcies a tots els qui, malgrat totes les dificultats,  continueu essent
grans professionals! Gràcies per ajudar-lo i fer-nos costat. 

L’esposa i fills de Tomàs, Mar, Abel i Abraham



DIVENDRES 1
D’AGOST 
DE 2014

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3

«»

L’ajuntament de l’Ametlla
de Mar creà l’empresa
pública empresarial La
Cala Gestió S.L. l’agost
de 2008 amb l’objectiu
de millorar  la promoció,
la gestió i l’execució d’ac-
tivitats urbanístiques i de
promoció econòmica del
municipi.
Segons l’equip de Govern
de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, “durant
aquests primers anys la
Cala Gestió ha externalit-
zat la direcció i el desen-

volupament del funciona-
ment operatiu de l’entitat
a través de la contracta-
ció d’una empresa exter-
na, sempre a través dels
procediments de contrac-
tació i adjudicació legals
vigents. L’empresa adju-
dicatària, Efial SL, ha
mostrat sempre una gran
professionalitat en la
direcció i el funcionament
operatiu de l’entitat,
aportant  la seva expe-
riència i els seus coneixe-
ments, els quals consi-

deràvem transcendentals
per a la realització de
molts dels projectes que
s’havien de realitzar
durant els primers anys
de funcionament”.
La Cala Gestió va aprovar
el 9/6/2014 el darrer
expedient de contracta-
ció per a l’adjudicació,
pels tràmits del procedi-
ment obert, del
‘Contracte de serveis
d’assistència tècnica en
matèria econòmica’.  
L’equip de Govern calero

manifesta que “n’estem
convençuts que amb l’ex-
periència i el rodatge
assolits durant els sis
anys de la seva existèn-
cia, La Cala Gestió ha
d’encarar el seu funciona-
ment des d’una altra
perspectiva, prioritzant la
potenciació dels recur-
sos de caràcter intern. A
més, aquesta decisió
suposarà a les arques
municipals un important
estalvi econòmic”.

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
fa fora a l'empresa Efial

En data 31/07/2014
el consell d’administra-
ció del la Cala Gestió
SL ha aprovat la renún-
cia a la celebració del
contracte de serveis
“Contracte de serveis
d’assistència tècnica
en matèria econòmica
a l’entitat La Cala
Gestió”. A partir d’a-
quest mateix moment
La Cala Gestió SL pas-
sarà a ser gestionada
amb treballadors pro-
pis.

Considera que amb l’experiència adquirida, l’EPE ja pot ser gestionada amb recursos humans propis

I que representarà un important estalvi econòmic

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha adjudicat el
primer contracte que es
coneix a nivell estatal
sobre subministrament
energètic i servei integral
mancomunat d’enllumenat
públic. Aquest contracte
mixt de servei i subminis-
trament dóna servei a 5
dels 14 municipis de la
comarca del Baix Ebre:
Aldover, Alfara de Carles,
Benifallet, Paüls i Xerta.
El president de l’ens
comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat
que “aquest contracte per-
metrà aconseguir una
major eficiència energètica
atès que dóna un millor
servei amb menys con-

sum”. Anualment aquest
menor consum es xifrarà
amb 294.804kWh.
Aquesta disminució, tal i
com ha emfatitzat Soler,
causarà “un estalvi per als
cinc municipis afectats”.
De fet, es pot generar un
estalvi econòmic aproxi-
mat de 40.000€ anuals en
global per als 5 municipis,
un 50% del qual anirà des-
tinat a amortitzar el cost
de les inversions que
ascendeix a 18.000€.
També cal esmentar que
aquest contracte permetrà
complir amb la normativa
vigent en quant a preven-
ció de la contaminació llu-
minosa i eficiència energè-
tica. L’acord té una durada
de 12 anys i l’estalvi
energètic és del 55%. Es
preveu que aquest nou sis-

tema es pugui posar en
funcionament en un perío-
de aproximat de cinc
mesos. Un cop fetes les

inversions, el Consell
Comarcal del Baix Ebre, a
través del CODE, s’enca-
rregarà del seguiment i el

control de la contracta
assegurant, d’aquesta
manera, que els objectius
establerts s’acompleixin.

Convergència Democràtica
veu necessària una refun-
dació del partit davant la
gravetat de la confessió
feta divendres passat pel
president fundador del
partit, Jordi Pujol. Ho va
dir aquest diumenge l'ac-
tual número dos de
Convergència, Josep Rull.
Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, també ha lamen-
tat la confessió de Pujol,
coincidint en què és ara
quan s’ha de refundar el
partit. “Són actituds que
no només fan mal a la

seua figura, no només a la
formació de la que n’és un
dels fundadors, també en
fa a la institució que va
presidir i al país que ell va
representar durant molts
anys. La refundació de
Convergència no es va
produir quan el lideratge
d’Artur Mas, la refundació
s’ha de produir ara clara-
ment”.
Ferran Bel, en les seues
declaracions, afegia
tambe que “encara que
paguin justos per peca-
dors, segurament ha d’ha-

ver una renovació integral
del que és la direcció de
Convergència Democràtica
per no perjudicar també
una situació candent que
està vivint el país, la més
important al llarg dels
darrers segles. A
Convergència hem de ser
conscients del paper que
estem jugant i que ens
trascendeix a nosaltres”.
Sobre les declaracions
creuades que indiquen
que tot el que està suc-
ceint afecta el procès, Bel
deia que “quan sents

declaracions de segons
qui, quan als seus par-
tits, fa més temps o
menys, han tingut
ministres o consellers a
la presó penso que
ningú hauria d’utillizar
això per fer un atac a
Catalunya. Tots aquests
il.luminats que diuen als
mitjans que consideren
que això és la fí del pro-
cés, ho tenen molt fàcil,
que ens deixen votar i
sabran l’opinió de la
gent catalana”. 

El Govern ha acordat
aquest dimarts atorgar a
l'Ajuntament de Roquetes
la concessió definitiva per
a la prestació del servei
públic de radiodifusió
sonora en ones mètri-
ques amb modulació de
freqüència. El consistori
ja disposava des de l'any
1992 de la concessió
provisional d'una emisso-
ra de freqüència modula-
da de tipus municipal.
Després del compliment
dels procedents tràmits
administratius i tècnics i
d'haver superat la inspec-
ció preceptiva i obtenir
l'autorització de posada
en servei per part de l'ad-
ministració competent, el
Govern ha procedit a l'a-
torgament definitiu de la
concessió a la ràdio muni-
cipal.

Concessió definitiva

de ràdio municipal 

a Roquetes

La Fundació Privada Terra
Alta segle XXI torna a pres-
tar, des d’aquesta setma-
na, el servei de rehabilita-
ció i logopèdia ambulatòria
a Batea, tot i que no ho fa
a la seua seu, sinó que al
Centre d’Atenció Primària
del municipi de la Terra
Alta. Arran d’un decret d’al-
calde Batea havia ordenat
el cessament de l’activitat i
va obrir un expedient san-
cionador a la fundació, per
no tenir, baix el seu punt
de vista, les condicions
per prestar el servei. Per
contra, el Departament de
Salut va assegurar que les
inspeccions fetes per l’au-
toritat sanitària garantei-
xen la idoneïtat i la legalitat
de les instal·lacions.

A Batea, es reobre el

servei de rehabilitació

L’ens comarcal del Baix Ebre impulsa el primer 
contracte mancomunat d’enllumenat públic 

Als municipis d’Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Paüls i Xerta

Després de la confessió de l’expresident Jordi Pujol

ACTUALITAT

L'alcalde de Tortosa aposta per una refundació del partit
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L'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha celebrat aquest
dilluns 28 de juliol una ses-
sió plenària extraordinària
dels membres de la corpo-
ració. Els acords més relle-
vants adoptats pel Ple han
sigut els següents:
1. El Ple ha aprovat per
unanimitat  la sol·licitud del
Grup Sagessa d'exempció
de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).
2. S'ha donat compte dels
informes d'intervenció de
l'execució del pressupost
(2n trimestre), sobre el
seguiment del Pla d'ajusta-
ment (2n trimestre) i sobre
la morositat (2n trimestre).
3. S'han aprovat per unani-
mitat les festes locals de
2014: 16 de gener (vespra
de Sant Antoni, Festa Major

d'hivern) i 28 d'agost (Festa
Major).
4. S'ha aprovat per 8 vots
a favor (CiU i PP) i 2 en con-
tra (PSC) l'expedient d'ad-
quisició directa de la finca
anomenada illa de Saurí,
per a bastir una àrea verda
a la vora de l'Ebre entre els
dos ponts que travessen el
riu al seu pas per la pobla-
ció. Es tracta d'una finca
de gairebé 3 ha de superfí-
cie, que s'adquireix en una
operació a 16 anys a un
preu de 6,68 euros el
metre quadrat. El Grup
Socialista, tot i estar a
favor de l'adquisició, ha
argumentar el seu vot en
contra per considerar que
el preu "està fora de mer-
cat".
5. S'ha aprovat per 8 vots
a favor (CiU i PP) i 2 absten-
cions (PSC) l'acord entre
l'Ajuntament i Ramon Felipe
de Montagut, propietari de
l'immoble anomenat Casa

Montagut, que regula la uti-
lització puntual d'aquesta
casa pairal i del seu jardí
per part de l'Ajuntament.
En aquest edifici singular, el
consistori podrà desenvolu-
par activitats culturals i
socials. En contrapartida,
col·laborarà amb la família
amb el manteniment de l'e-
difici amb una inversió
màxima de 5.000 euros
anuals en materials i tre-
balls durant els quatre anys
de vigència de l'acord.
L'Ajuntament obté una
opció de compra sobre
l'immoble i les quantitats
invertides en manteniment
descompten de l'import
d'adquisició.
5. S'han aprovat per 8 vots
a favor (CiU i PP) i 2 absten-
cions (PSC) els expedients
d'encàrrec de gestió a
l'Institut Català del Sòl
(Incasol) per al desenvolu-
pament integral de la remo-
delació de les piscines des-

cobertes de la població i
de l'actuació dels talussos
del castell de Móra d'Ebre.
8. S'han aprovat per 8 vots
a favor (CiU i PP) i 2 absten-
cions (PSC) la verificació
del text refós de la modifi-
cació puntual de les
Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic del
polígon 9 i la cessió de
terrenys dels sectors 4 i 5;
i l'aprovació provisional de

la modificació puntual de
les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic dels
àmbits P 19 i 20, i P 14, i
dels equipaments de la
fase 2 del polígon industrial
de la Verdeguera.
9. S'ha aprovat per 9 vots
a favor (CiU i PSC) i 1 en
contra (PP) l'adhesió de
l'Ajuntament al Pacte de les
Terres de l'Ebre pel Dret a
Decidir.

Segons el Departament
de Benestar Social i
Família, es dotarà
enguany els consells
comarcals i els ajunta-
ments de més de 20.000
habitants de les Terres
de l’Ebre amb 5,4 milions
d’euros per tal de
finançar serveis socials
bàsics i especialitzats,
lluitar contra la pobresa i
impulsar programes de
reforç de la cohesió
social i de promoció de la
igualtat. Aquesta setma-
na Benestar Social i

Família i els ajuntaments
d’Amposta i Tortosa i els
consells comarcals del
Baix Ebre, el Montsià, la
Terra Alta i la Ribera
d’Ebre, han signat l’actua-
lització de l’Acord marc
de col·laboració en
aquest àmbit. El text
adapta al context actual
alguns dels criteris i
objectius establerts en
l’Acord marc 2012-2015
que permet planificar
coordinadament la pres-
tació dels serveis socials
bàsics i els serveis espe-

cialitzats així com altres
programes de benestar
social i polítiques d’igual-
tat, famílies amb infants,
gent gran, persones amb
discapacitat, infants i
adolescents, persones
amb problemes de dro-
godependències, perso-
nes afectades pel
VIH/Sida o persones
immigrades, entre d’al-
tres. Amb l’aportació de
5,4 milions d’euros a l’ad-
ministració local, el
Departament de
Benestar Social i Família

consolida els serveis que
ja es finançaven l’any
anterior i incrementa les
dotacions dels centres
oberts per a infants i ado-
lescents.
D’altra banda, aquest any
el contracte programa
també incorpora els ser-
veis dels consells comar-
cals en matèria de joven-
tut. La directora dels
Serveis Territorials de
Benestar Social i Família
a les Terres de l’Ebre,
Manolita Cid, ha explicat
que “el contracte progra-

ma és un instrument que
garanteix i reforça la res-
posta conjunta de la
Generalitat i dels ens
locals i comarcals davant
les situacions provoca-
des per la situació econò-
mica actual”. Cid també
ha aprofitat l’ocasió per
posar en valor “l’esforç
que s’està fent des de
l’Administració local per
donar continuïtat a la
prestació dels serveis
adreçats a les persones
en situació de vulnerabili-
tat social”.

El Consell Comarcal de la
Terra Alta, com a entitat
que forma part de la Xarxa 
Catalunya Emprèn, sub-
vencionada pel
Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat
de Catalunya i cofinançada
pel Fons Social Europeu
de la Unió Europea i el
Ministerio de Empleo i
Seguridad Social, ha sig-
nat un conveni de col·labo-
ració amb la Caixa Rural
de Teruel, com una acció
més de suport a les perso-
nes emprenedores de la
comarca.

Terra Alta: suport
als emprenedors

L’Ajuntament de Móra d’Ebre aprova la seua adhesió
al Pacte de les Terres de l’Ebre pel Dret a Decidir

És un dels acords de la sessió plenària de dilluns passat

Per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i per foment de la cohesió social i la igualtat

ACTUALITAT

Benestar Social i Família dotarà enguany el territori ebrenc amb 5,4 milions

Les fires que impulsa
l'Ajuntament d'Ascó han
rebut enguany el recolza-
ment de la Diputació de
Tarragona. La Mostra
d'Arts i Oficis, que el
2014 ha arribat ja a la
VIIena edició, ha rebut
una subvenció de 10.500
euros. Així mateix, la fira
Tastavin's, iniciada l'any
2013 i que es desenvolu-
pa en paral·lel a l'anterior
durant el cap de setmana
possiblement que Ascó
rep més visitants, ha
rebut una subvenció de
7.600 euros. I la Mostra
de Cava, que el novem-
bre passat va celebrar la
seva quarta edició coinci-
dint amb la Fira de Nadal,
ha rebut també una sub-
venció de 9.300 euros. 

Fires d’Ascó reben

el reconeixement

de la Diputació
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El director territorial
de Salut, Albert

Gómez, ha negat que
l'hospital estigui

aplicant 
aquests tancaments.

Convergència i Unió, junta-
ment amb ERC, PSC i ICV ha
entrat una proposa de resolu-
ció que insta Foment a res-
pectar la proposta de traçat
de l'autovia A-7 a les Terres
de l'Ebre pactat el 2005. En
un comunicat, la diputada de
CiU al Parlament, Meritxell
Roigé, demana "respectar l'a-
cord" al que van arribar tots
els partits polítics, ajunta-
ments i Delegació del Govern

de la Generalitat. Segons
Roigé, l'opció de Foment
"trenca el poble de Campredó
i impossibilita el seu creixe-
ment". A més, s'exigeix
l'"execució immediata" de les
obres i que, durant els tre-
balls, l'autopista AP-7 siga
gratuïta per als vehicles que
passin pels peatges Vinarós-
Ulldecona-Alcanar i
l'Hospitalet de l'Infant-Móra
d'Ebre.

L'acusació popular en el
'cas Mercuri', la
Plataforma Sabadell
Lliure de Corrupció, ha
fet públics els sobre-
sous, en concepte de
dietes i desplaçaments,
de 44 alcaldes catalans
investigats que formen
part de la Federació de
Municipis de Catalunya
(FMC), i sumen uns
400.000 euros.
Els sous pertanyen als
anys 2011 i 2012 d'al-
caldes de tot Catalunya i
de gairebé tots els
colors polítics (PSC,
ERC, CiU, PPC), i entre
ells destaca el de l'expre-
sident de la FMC, el
socialista Manuel Bustos,
que va rebre 23.964
euros nets, i també és
remarcable el fet que
alcaldes de l'àrea metro-
politana de Barcelona
cobraven més per des-
plaçaments que alcaldes,
per exemple, de les
Terres de l'Ebre.
La plataforma ha explicat
que estudiarà tota la
informació podria anun-
ciar si demana la imputa-
ció dels 44 alcaldes
implicats, així com la
seva dimissió.

Tivenys

Entre els pressumptes
afectats hi ha una alcal-
dessa de les Terres de
l'Ebre. 
Es tracta de la socialista
Maria José Beltran, alcal-
dessa de Tivenys, que ha
aclarit a l’ACN que les
dietes cobrades de la
FMC ‘estan justificades
pels desplaçaments’ i
que ‘sense esperar-ho
m’he vist enmig d’un
enrenou que no té sentit’.

Una plataforma

revela els sobresous

de 44 alcaldes

CGT denuncia que Salut ha tancat 89 dels 217 llits de
l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta aquest estiu

El sindicat acusa el Departament de posar en risc la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients 

Acordat el 2005

ACTUALITAT

CiU, ERC, PSC i ICV demanen a Foment que respecti el traçat de l'A-7 

El sindicat CGT ha denun-
ciat que l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
ha tancat aquest estiu
89 dels 217 llits del cen-
tre. Bona part d'aquests
llits tancats, asseguren,
són fruit del tancament
de la secció de medicina
interna -amb 32 llits- i la
reducció de 30 a 11 llits
a la de ginecologia i obs-
tetrícia. El sindicat res-
ponsabilitza d'aquesta
situació el Departament
de Salut, el director dels
serveis territorials i la
direcció del centre, "per
ser els responsables de
la gestió inadequada del
pressupost, cada anys
més reduït", amb l'objec-
tiu final del "desmantella-
ment dels hospital de
l'ICS". 

El director territorial de
Salut, Albert Gómez, ha
negat que l'hospital esti-
gui aplicant aquests tan-
caments.
Segons les dades facili-
tades pel sindicat, neuro-
logia, cardiologia i hema-
tologia disposa de sis
llits menys; urologia ha
perdut dos llits; medicina
intensiva dos més; men-
tre que traumatologia és
manté tancada. "Com a
conseqüència d'aques-
tes polítiques irresponsa-
bles els professionals
del servei d'urgències,
estan suportant un aug-
ment de la pressió assis-
tencial, l'augment consi-
derable de les càrregues
de treball, l'augment del
disconfort i l'estrès per
la dificultat per poder
atendre als pacients en
les seves llargues esta-
des a urgències", asse-
guren.
CGT ha reclamat la

"immediata recuperació
de l'activitat sanitària:
reobrint llits, quiròfans i
serveis del nostre
Hospital, amb la dotació
econòmica i humana,
necessària per garantir
l'atenció adequada als

pacients que pertanyen a
la nostra àrea d'influèn-
cia". 
D'altra banda, conside-
ren que aquestes mesu-
res posen "en risc la qua-
litat asistencial i la segu-
retat dels pacients".

FOTO: TODOCOLECCION.NET
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La resolució arriba

un any després de la

denúncia

EN UN MINUT

-Un llibre descobreix un
assentament militar romà
del Segle II aC a
l’Ametlla de Mar. Els
especialistes que
escriuen el llibre demos-
tren que a Tres Cales hi
va haver un assentament
militar ja al segle II aC,
concretament del 218 al
212 aC en el transcurs de
les Guerres Púniques i del
82 al 72 aC en el marc de
les Guerres Sertorianes.
Divendres passat es va
presentar al centre
d’Interpretació de la
Pesca de l’Ametlla de Mar
el llibre Entre Tàrraco i
l’Ebre, l’Ametlla de Mar a
l’antiguitat, basat en les
diverses prospeccions i
projectes arqueològics
realitzats al terme munici-
pal calero sobre l’època
romana, i el qual treu a la
llum la ubicació d’un
assentament militar romà
al Segle II aC.

-37 comerços de la ciu-
tat d'Amposta participa-
ran aquest divendres en
la primera edició de
Shopping Night, obrint les
seves portes aquest
divendres fins la mitjanit.
La iniciativa de la regido-
ria de Comerç amb la
col·laboració de la
Federació de Comerç
d'Amposta recupera una
jornada que no se cele-
brava des de fa deu anys,
Comerç a la Fresca, i que
permetrà els veïns passe-
jar per la cèntrica avingu-
da de la Ràpita amb els
establiments oberts en
hores poc habituals.

-Els Mossos d'Esquadra
detenen dues dones per
cometre sis robatoris en
cases de camp d'Alcanar.

-El primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, va
comunicar ahir, en el
transcurs de la reunió de
la comissió interparla-
mentària del partit, el
nomenament de Joan
Sabaté com a coordina-
dor dels senadors del
PSC que el converteixen,
com a membre nat, en
nou integrant de l’executi-
va nacional del PSC. 

-El candidat socialista a
l’alcaldia, Enric Roig,
insisteix en reclamar un
veritable pla integral que
millori l’actual imatge de
la ciutat. “És urgent que el
govern de CiU prioritzi el
manteniment de la via
pública a Tortosa”.

Més notícies

Segons CiU Alcanar, “la jus-
tícia ha acordat arxivar la
denúncia penal interposada
per Alfons Montserrat con-
tra els tres regidors de CiU
Ivan Romeu, Antoni Fibla i
Tere Lange, per calúmnies i
difamacions contra la seua
persona, arran de la publi-
cació al full Pel forat del
pany on es va posar de
manifest que l'alcalde
d'Alcanar havia sacsejat
físicament un treballador
de l'Ajuntament”.
El partit del govern munici-
pal va qualificar aquesta
informació com una calúm-
nia i un atac personal con-
tra l'alcalde. El full informa-
tiu d'ERC Les Canyes deia
“si CiU considera que això
és cert, l'assumpte és prou
greu com per anar directe
als jutjats a denunciar-ho. I
si no és cert, el que ha de
fer és rectificar immediata-
ment”.
Segons CiU Alcanar, “els

tres regidors no van rectifi-
car perquè no mentien, ni
menteixen; ni tampoc van
anar als jutjats a denunciar
el cas. Però l'alcalde sí que
ho va fer. Fins i tot va insis-
tir i hi va presentar dos
recursos; el primer, a l’auto
del Jutjat d'Instrucció núm.
4 d'Amposta que va arxivar

la denúncia contra els regi-
dors convergents; i el
segon, a la sentència de la
Secció Quarta de
l'Audiència Provincial de
Tarragona que reiterava
l'arxiu d'aquesta denúncia
contra d’Ivan Romeu,
Antoni Fibla i Tere Lange.
A l'hora d'emetre l'auto judi-

cial, tant el Jutjat
d'Amposta com l'Audiència
Provincial de Tarragona han
considerat determinant la
declaració clara i detallada
dels fets per part del testi-
moni”. 
Els regidors de CiU han
mostrat “la seua satisfac-
ció per la resolució judicial
que  considera que el motiu
pel qual els va denunciar
l'alcalde no constitueix cap
delicte. Aquesta resolució
arriba poc més d'un any
després de la denúncia”. 

L’Alcalde
Alfons Montserrat, Alcalde
d’Alcanar, al respecte,
declarava que “tot plegat,
és una mostra més de la
falta d’escrúpols de CiU
Alcanar en la seua línia de
posar pals a les rodes a
qualsevol preu, sense tenir
cap mirament. I ara mos-
tren satisfacció quan hau-
rien de tenir vergonya per-
què sent representants
electes del poble, no diuen
la veritat al jutjat i inventen

testimonis falsos”.
L’Alcalde afegia que “tot
això ve per la manifestació
que van fer al seu full infor-
matu de que jo havia agre-
dit a un treballador.
Informació que és falsa. I
ara el jutje ha arxivat el cas
perquè creu que no hi ha
suficients indicis”.
Montserrat creu que “és
indigne el que està pas-
sant, arribant a inventar-se
testimonis, i això per part
de persones amb càrrecs
Els tres regidors de CiU
posen com a testimoni a
una regidora del PSC quan
hi ha una prova, amb l’au-
dio del moment del Ple en
el que se’n va parlar, en
què ella no confirma el que
diu CiU”. 

Alfons Montserrat: «no entenc com poden estar satisfets després de
no dir la veritat al jutjat i fins i tot inventar testimonis falsos»

L’Alcalde diu que “és una mostra més de la falta d’escrúpols de CiU, a qualsevol preu, sense tenir cap mirament”

CiU Alcanar informa que ‘s’ha arxivat la denúncia penal de l’Alcalde contra els tres regidors de CiU”

ACTUALITAT

L’alcaldable tortosí per
ERC, Josep Monclús, ha
presentat aquest dime-
cres una proposta de
resolució per a un “Pla de
millora de les fonts urba-
nes de Tortosa”, que la
formació porta al proper
plenari municipal. Per
Monclús, “és una llàstima
que una ciutat com
Tortosa, on l’aigua té un
paper tan rellevant, tingui

tantes fonts sense fun-
cionar”, deixant els veïns
i visitants sense un ele-
ment bàsic, sobretot a
l’estiu. “En una ciutat de
l’aigua no volem fonts
seques”, ha insistit.
Monclús ha recordat que
la ciutat disposava histò-
ricament d’una gran
xarxa de fonts públiques,
“no només per al proveï-
ment d’aigua potable,

sinó també per a decorar
i ennoblir la ciutat”, tal
com afirmava el propi
Consell de la Ciutat ja al
segle XV. 
En aquest sentit, ERC
reclama recuperar les
fonts que estan inacti-
ves, moltes de les quals
han estat inutilitzades
per part de l’ajuntament,
i d’altres directament pel
vandalisme.

Josep Monclús proposa un Pla de millora de les 
fonts urbanes de Tortosa

L’alcaldable tortosí per ERC ha presentat una proposta de resolució

El PSC de l’Ebre ha
denunciat aquesta
setmana  que els
municipis de les
Terres de l’Ebre per-
dran més d’11 milions
d’euros del PUOSC
(Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya)
després que el
govern de CiU decre-
tés la seva derogació.

“Es tracta d’una deci-
sió molt greu, que
ataca el món local i
que demostra la
manca de sensibilitat
d’aquest govern molt
preocupat amb les
banderes i no gens
amb les persones”,
ha denunciat Manel
de la Vega, de la
direcció del PSC de

l’Ebre. Per la seua
part, el diputat provin-
cial i candidat a l’alcal-
dia d’Amposta,
Francesc Miró, ha dit
que “el govern de
CiU, amb ERC donant-
li suport, no només
no compleix la seva
paraula sinó que
actua de forma irres-
ponsable. Era una

mesura clau per acti-
var l’economia de les
Terres de l’Ebre, però
una vegada més el
govern de CiU i ERC
giren l’esquena al nos-
tre territori”.  D’altra
banda, , Ferran Bel,
alcalde de  Tortosa i
Senador de CiU, ha
assenyalat que que
no està satisfet però

que “entenc les raons
del govern català, per
la complicada situa-
ció de les finances de
la Generalitat. De fet,
ja s’intuia que podia
ser així”. 
En el cas de Tortosa,
que deixarà de rebre
més d’un milió d’eu-
ros en ajuts, Bel ha
afirmat que

l’Ajuntament ha inten-
tat adaptar les seues
inversions i buscar
altres vies de finança-
ment. De les queixes
del PSC, l’alcalde de
Tortosa ha declarat
que “al seu moment
haguessin pogut ser
més curosos gestio-
nant els recursos de
la Generalitat”.

El PSC considera que els municipis ebrencs 
«perdran més d’11 milions per la derogació del PUOSC»

Ferran Bel aclareix que no està satisfet però que “ho entenc per la situació financera complicada del govern català”

YASMINA CURTO
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La materialització d’a-
quest acord, amb el qual
REPSOL aporta 25.000€
que es sumen als
252.000€ del contracte
programa amb el
Departament de
Benestar Social i Família,
és un pilar per a poder
mantenir les bonifica-
cions socials per col.lec-
tius específics i/o capaci-
tat econòmica del Servei
de Transport Adaptat. Un
servei que beneficia dià-

riament a 119 persones.
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha explicat
que “la renovació del
conveni consolida que
els usuaris disposin d’una
atenció personalitzada,
d’un millor servei i d’unes
tarifes, regides per crite-
ris progressius, que es
poden bonificar en funció
de la capacitat econòmi-
ca dels usuaris”. 

Del 5 a l’11 d’agost

Per col.laborar amb la prestació de serveis públics en l’àmbit social

Refrigeris elaborats per
cuiners distingits amb
estrelles Michelin per
pal·liar la caiguda de reser-
ves de sang durant l'estiu.
El Banc de Sang i Teixits
organitza una jornada de
donació ahir dijous, 31 de
juliol, a l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta,
amb la qual recompensarà
els participants amb una
degustació dels plats del
xef del restaurant Les
Moles d'Ulldecona, Jeroni

Castell. No és el primer
cop que cuiners amb estre-
lla Michelin participen
solidàriament en la cam-
panya 'Tinc sang de sibari-
ta’, però es tracta, segons
el responsable del Banc al
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre, Enric
Contreras, d'una iniciativa
que ja ha mobilitzat tots els
xefs amb aquest guardó al
territori. A l'agost les dona-
cions solen caure un 30
per cent.

‘Tinc sang de sibarita’

Festa Major a Godall

Acord entre Repsol i el Consell Comarcal del Baix Ebre

ACTUALITAT

Un any més, el monument a la
Pau de la Serra de Pàndols es
va omplir de gent per a con-
memorar l'aniversari de la
Batalla de l'Ebre. Enguany, se
celebren 76 anys de la batalla
i 25 anys de la construcció del
monument. L'homenatge a
tots els combatents fou
encapçalat per la vicepresi-
denta del govern, Joana
Ortega. El monument de la
pau de la serra de Pàndols al
Pinell de Brai va ser un dels

escenaris més cruents de la
Batalla de l'Ebre i, com cada
25 de juliol, va rebre la visita
d'antics combatents de la gue-
rra civil i de molts particulars
per conmemorar l'aniversari
de la Batalla més sagnant de
la Guerra Civil Espanyola. Als
peus del monument a la pau
es va celebrar una ofrena flo-
ral a totes les víctimes de la
guerra i una missa solemne,
presidida per la vicepresidenta
del govern, Joana Ortega. 

El festival de Cambrils acollirà l'estrena de la nova gira de
Raphael i l'únic concert conjunt de les dues dives del pop a

Catalunya Marta Sánchez i la mítica Gloria Gaynor. El cartell del
FIMC el completen els concerts d'Auryn, José Mercé, Montserrat

Caballé, David Bisbal o Orfeón Donostiarra.

Actualitat

Nit màgica és un món on
l'espectador es pot veure
envoltat de la màgia, el mis-
teri i el divertiment de les
nits d'estiu. Al llarg de tota
la façana marítima de
l’Ampolla es desenvoluparà
aquesta Nit Màgica, nit en
la que tothom que vagi pas-
sejant, s'anirà sorprenent i
gaudint, al mateix temps,
dels diversos punts d'es-
pectacle animats o inani-
mats on el visitant podrà
ser un espectador o també
participar en l'activitat, sen-
tint-se envoltat pel món del
teatre al carrer, la dansa, el
folk, les arts visuals , el
soul, les ombres xineses, el

circ, les estàtues humanes.
Però, a la nit màgica no pot
mancar mai el misteri de les
arts de l'adivinació i la pre-
dicció del futur i es per
aquest motiu que també
podran gaudir al llarg del
passeig de les taules esotè-
riques amb els seus brui-
xots i adivinadors. 

En la salutació del progra-
ma de la Festa, Teresa
Esmel remarca que “éss el
primer cop que tinc el
plaer de saludar-vos com
a alcaldessa de Godall
amb motiu de la celebra-
ció de la nostra Festa
Major. En aquesta nova
etapa, en la que tinc l’or-
gull de representar a tot el
poble, vull donar-vos les
gràcies a tots aquells que
heu confiat en mi per
poder-ho fer. Una nova
etapa, de continuïtat, que
començo amb molta
il·lusió i ganes de treballar.
De fer poble”.

L’Alcaldessa afegeix que
“també vull animar-vos a
tots a participar de les
nostres festes, tan espera-
des al llarg de tot l’any i
que convideu a la gent de
fora a visitar el nostre
poble. Un poble petit,
generós i amb gran caliu,
alhora que molt acollidor.
Donem a conèixer la nos-
tra cultura, les nostres tra-
dicions i el nostre territo-
ri!”
I ha volgut agrair “la bona
predisposició i entrega de
moltes persones perquè
tot vagi bé. També agrair
la implicació de totes les
entitats i associacions del
municipi i a tanta i tanta
gent que ens ajuda a nivell
personal. Amb el seu
esforç fan possible aques-
ta festa!
Hem organitzat una Festa
Major on tots els seg-
ments de població es sen-
tin representats, aquests

dies totes les activitats hi
tenen cabuda: la música,
la cultura, l’esport, les tra-
dicions...”. Teresa Esmel,
per acabar, desitja felicitar
a les nostres pubilles i
acompanyants, protago-
nistes de la nostra festa

que sense dubte aquest
any viuran la Festa d’una
manera especial. Tant sols
em queda desitjar-vos
bones Festes a tothom!
Visca Godall! Visca Sant
Salvador i la nostra Festa
Major, 2014!”

Nit màgica, a l’Ampolla

76è aniversari de la Batalla de l’Ebre

Es clausura el Festival Deltebre Dansa

Dissabte a la nit es clausura-
va el Festival Deltebre Dansa
amb la mostra final del tre-
ball realitzat pels 150 alum-
nes inscrits aquesta edició
als tallers de formació de
dansa. L'acte de cloendaa
l'Ajuntament de Deltebre es
va iniciar amb la recepció ofi-

cial del Conseller de Cultura
de la generalitat de
Catalunya, Ferran Mascarell,
acompanyat del director
territorial de Cultura de les
Terres de l'Ebre, Ferran
Bladé. Més de 700 persones
han passat pel Festival en
aquesta edició.

El Restaurant Les
Barques Can Joan de les
Cases d’Alcanar ha rebut
el Certificat d’Excel.lèn-
cia 2014 que atorga
Tripadvisor, un premi de
prestigi que es basa en la
qualitat de les opinions i
els comentaris que ha
aconseguit durant l’any
anterior pels clients que

l’han visitat. Amb tots els
comentaris rebuts, exis-
teix un model regulador i
aquest és el que acaba
decidint el Certificat. 
Joan Martínez és el pro-
pietari d’un restaurant
amb més de 25 anys
d’experiència a Les
Cases d’Alcanar i que és
familiar i acollidor.

Atorgat per Tripadvisor, al Restaurant de Les Cases

Certificat d’Excel.lència per a Les Barques Can Joan

Del 5 a l’11 d’agost,
Godall viurà la seua
Festa Major. Una Festa
Major especial per a
Teresa Esmel que la
viurà per primera vega-
da sent l’Alcaldessa. 
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CRAC de la setmana: Víctor Sorribes, periodista de TV3
MICHEL VIÑAS

“ÉS UN HONOR FER EL PREGÓ DE LES FESTES DEL MEU POBLE”
Victor Sorribes va nàixer a
Deltebre el 1974, on va
passar la infància jugant
entre regadores i desai-
gües, entre horts i arros-
sars. Va estudiar secundà-
ria a l’Institut de Deltebre i
es va llicenciar en
Periodisme a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Va tenir el primer contacte
amb un mitjà de comunica-
ció col·laborant a l’emisso-
ra municipal Ràdio Delta.
Ha treballat a diferents mit-
jans com el Diari de
Tarragona, Ràdio Ebre-
Cadena SER i La
Vanguardia. Des de fa més
de deu anys treballa a TV3,
informant de les Terres de
l’Ebre i també, durant un
període, a la Delegació de
Tarragona. El podeu seguir
pels Telenotícies de TV3,
principalment al TN
Comarques. El seu Twitter
personal és @victorsorri-
bes. Ocasionalment fa de
punxadiscos amb
@RiceMachineDJs. 
És el pregoner de les fes-
tes de Deltebre, i el nostre
Crac de la setmana. 
Xavi Llambrich, jove  de
Deltebre que vol ser perio-
dista, i a més és admirador
de Víctor, ha col.laborat
amb l’entrevista.
Més Ebre: Quan li van
comunicar de fer el pregó,
s'ho va haver de pensar
molt? 
Víctor Sorribes: Me va
trucar l’alcalde i me va sor-
prendre una mica perquè
habitualment es busquen
personalitats conegudes
de fora. Vaig donar les grà-
cies per haver-m’ho propo-
sat i vaig demanar unes

hores per donar la respos-
ta definitiva, perquè me
feia una mica de vergonya.
Pot parèixer contradictori
que surti per pantalla i
digui això però no és el
mateix parlar davant d’una
càmera que davant del
públic. Quan vaig dir que sí
vaig començar a pensar
què significava per mi el
meu poble: tranquil·litat,
autenticitat, amics, paisat-
ge, records... 
ME: Què significa?
VS: És un honor, és clar. Et
fa adonar que hi ha gent
que aprecia la feina que
fas. Intentes informar i
comunicar el millor possi-
ble, però sempre tens el
dubte de com ho valoren a
l’altra banda de la pantalla.
ME: Quin serà el missatge?
VS: Ja el tinc clar: que els
habitants del delta i els
habitants del meu poble
han d’estar orgullosos de
ser d’on són. Tenen uns orí-
gens humils i una història
breu, però al mateix temps
intensa i heroica. Van colo-
nitzar en poc temps, a
base de molt treball i
esforç, una terra erma i
salvatge i van aconseguir
formar un municipi nou i
bastir-lo de serveis segre-
gant-se de Tortosa. 
ME: Serà un dia espe-
cial....de nervis
VS: Sí. No em sento còmo-
de amb els protocols i
aquest potser és l’acte
més formal de les festes
ME: Com veu l'estat
actualde la població?
VS: Complicat. A Deltebre
ha copejat molt fort la crisi
de la construcció, un sec-
tor on treballava gran part

de la població. A més,
vivim en un espai sensible i
sempre amenaçat com el
Delta, però crec que explo-
tar la seua singularitat
també pot ser una alterna-
tiva econòmica
ME: Evolució
VS: Deltebre ha bastit en
poques dècades els ser-
veis que no teníem quan
depeníem de Tortosa. En
este sentit estem millor.
L’economia local, ja ho
dèiem abans, malament.
Vam cometre l’error, com a
tot arreu, d’abraçar la bom-
bolla immobiliària i creure
que no s’acabaria mai i ara
tenim un munt de blocs de
pisos buits, alguns inaca-
bats, que potser no s’ocu-
paran mai. No vam aprofi-
tar els anys de bonança
per sanejar finances muni-
cipals, ni dissenyar un
model de creixement i d’al-
ternativa econòmica. Crec
que el futur passa per con-

servar i explotar encara
més el nostre paisatge
natural i arrossaire, les
platges verges i amb
dunes i millorar l’estètica i
la imatge de determinats
aspectes. Hem d’aprofun-
dir en el model turístic sos-
tenible, de qualitat i diferen-
ciat. Per exemple, podem
millorar la nostra rica ofer-
ta gastronòmica, afegint-li
imaginació. El Delta cada
vegada és més conegut i
apreciat i algun dia serà un
pol d’atracció irresistible.
ME: TV3. Situació compro-
mesa la que es va viure
amb companys del territo-
ri.
VS: Per retallar despeses,
TV3 va decidir prescindir
dels serveis de producto-
res externes d’informatius,
a les Terres de l’Ebre i a
altres territoris. Es van
quedar companys molt
vàlids sense faena.
ME: Com l'ha viscuda?

VS: Patint pels companys
que es quedaven sense
feina. Jo en aquells
moments estava treballant
a la delegació de
Tarragona.
ME: Vosté va fer el salt i ha
pogut continuar.
VS: Per cobrir informativa-
ment el territori, TV3 va
decidir desplaçar un equip
de personal propi per tre-
ballar des de Tortosa. M’hi
vaig presentar perquè,
òbviament, preferia treba-
llar aquí i informar de les
Terres de l’Ebre, que són la
teua terra, que no pas del
Camp de Tarragona.
ME: Periodisme a l'Ebre.
VS: Viu una situació com-
plicada. El periodisme viu
una crisi brutal i aquí
també es pateix. Diversos
grans mitjans han prescin-
dit dels corresponsals que
cobrien aquest territori o
bé han tancat delegacions.
Els mitjans d’aquí també
travessen dificultats econò-
miques i han reduït perso-
nal o els han rebaixat les
condicions laborals. A
banda de la pèrdua de
llocs de treball, el territori
perd visibilitat mediàtica.
En general, el periodisme
passa per una doble crisi.
D’una banda els mitjans de
comunicació tradicionals
viuen un canvi de paradig-
ma, estan en crisi per la
irrupció d’Internet i les xar-
xes socials que han fet
minvar l’audiència i la
rellevància social. També
s’han reduït els ingressos
publicitaris i les vendes de
diaris. El periodisme també
pateix una crisi de credibili-
tat. Les xarxes socials són

més espontànies, ràpides i
interactives. La falta d’inde-
pendència d’alguns mitjans
també resta poder de con-
vicció al periodisme tradi-
cional. 
ME: Es podrà revertir la
situació?
VS: Crec que part del futur
està en l’autoocupació, en
els nous mitjans on line o
agències de comunicació
que han creat alguns com-
panys. Passa que és molt
difícil tirar-los endavant
amb la situació econòmica
que travessem en la qual
és molt difícil trobar anun-
ciants i ajudes institucio-
nals.
ME: Com va es va iniciar al
món del Periodisme?
VS: Vaig començar fent un
programa molt amateur de
música a l’emissora muni-
cipal, Radio Delta. Mentre
estudiava Periodisme
col·laborava en algunes
revistes universitàries i
quan vaig acabar vaig
entrar de becari al Diari de
Tarragona. Vaig treballar-hi
un any i d’allí vaig passar a
Ràdio Ebre-Cadena SER, a
La Vanguardia i a TV3.
Sempre he treballat a les
Terres de l’Ebre. Potser em
limita una mica però m’hi
sento molt a gust. 
ME: De petit tenia clar que
volia ser periodista? Quin
era el seu referent?
VS: Jo tenia clar que volia
treballar escrivint, que és
el que m’apassionava. Al
principi m’atreia la premsa
escrita, però he acabat en
un mitjà audiovisual, cosa
que no m’havia proposat
mai, i és fascinant.
Kapuscinski.
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Santi Garcia, candidat a la UE Deltebre
A dia 30.07.14 s'ha presentat un candidat a la Presidencia de

la UED. Es tracta del vicepresident segon actual i soci funda-

dor, Santi Garcia Verges, qui ha presentat en termini i forma

la seva candidatura a la confianca de la massa social. No es

descarta que a l'Assemblea General de demà dissabte

02.08.14 es pugui presentar algun altre candidat de darrera

hora i s'hagi de decidir per votació l'elecció final.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Se l’esperava dilluns, al primer entrenament

Mauri no es presenta
UE RAPITENCA

Mauri, federativament,
ha fitxat amb el Jesús i
Maria. Però ja vam infor-
mar que la Rapitenca va
manifestar que té un do-
cument vinculant “arran
del qual té compromís
amb nosaltres”. La Rapi-
tenca l’esperava dilluns al
primer entrenament.

Però Mauri no va anar.
Ara serà el club rapitenc
qui decidirà si emprèn
mesures o no amb el ju-
gador, el qual havia de te-
nir una carta certificada
al domicili, que disposa la
Rapitenca d’ell, per pre-
sentar-se. Però no va fer-
ho. D’altra banda, la Rapi-

tenca no té la plantilla tan-
cada i podria tenir un fit-
xatge de categoria supe-
rior en els propers dies.
Agus (VInaròs, exla Cava)
ha fitxat mentre  Monfor-
te no seguirà. Torna a l’Al-
dea. Demà primer partit,
a la Devesa (18.30 h)
amb l’Ulldecona. 

La plantilla encara falta tancar-la

Tortosa, la temporada del repte
ELS ENTRENAMENTS COMENCEN DILLUNS

El Tortosa va acabar en
la tercera plaça la tempo-
rada passada. Ara co-
mença una nova etapa,
amb molta il.lusió. Així ho
admet el president, Arturo
Llorca, “és lògic. A l’inici
sempre ha d’haver-la, i així
és”. El president reconeix
que s’està mirant de poder
tancar la plantilla, “potser
ens  manca un jugador per

arribar i mirarem, si surt,
de poder-lo incorporar”.
Xavi Anell està fent la pre-
temporada a l’Ascó, tot i
que si no es queda, el seu
futur sembla que no esta-
ria a Tortosa. El mateix cas
el de Pere Bosquet que
està impressionant a Ascó
fins al moment. Caldrà es-
perar. D’altra banda, ahir
dijous hi havia prevista una

reunió informativa amb el
futbol base, principalment
pel tema del nou portal
d’internet federatiu. 

I de la junta directiva,
“és cert que ha hagut una
baixa, per un tema perso-
nal, però confiem en què
puguin haver-hi més altes,
si hi ha més socis amb ga-
nes d’implicar-se amb el
projecte”.

Més de 350 partits amb el club de la seua vida

Albert Torres, l’etern capità de la UD Jesús i Maria
12 TEMPORADES AL PRIMER EQUIP

Albert Torres va néixer
el 9 d’agost de l’any 1981
i va començar a donar
cops a la pilota quan no-
més tenia cinc anys. “I
des de llavors ho he donat
tot pel club de la meva vi-
da”. Porta dotze tempora-
des ininterrompudes al
primer equip (més de 350
partits) i des de fa vuit
temporades és el seu ca-
pità, aconseguint les ma-
jors fites esportives del
club: l’ascens l’any 2010
a primera regional i l’as-
cens l’any 2013 a primera
catalana sent campió en
ambdós casos la UD Je-
sús i Maria. A nivell de fut-
bol base també va ser
campió en categoria Ca-
det. Té la genètica fami-
liar roigiblanca: “he tingut
moltes ofertes per mar-
xar a clubs de categoria
superior però sempre les
he desestimat per la esti-
ma al meu club i poble i

perquè sempre he valorat
tot el que ha fet el club
per mi”.

Albert afegia que el
meu record més negatiu a
nivell de resultats espor-
tius ha estat el descens
de primera catalana enca-
ra que “ha estat una tem-
porada molt dura i exigent
però m’ha fet créixer com
a jugador i com a perso-
na, aprenent coses noves
i he viscut el futbol de ma-
nera més professional.
Personalment estic orgu-
llós d’haver jugat a prime-
ra catalana i més amb el
club que m’ha format com
a jugador i com a perso-
na”. Tot un líder: “m’agra-
daria fer una reflexió a ni-
vell personal a tots els
joves que practiquen
aquest meravellós esport:
que cadascú s’ha de mar-
car un objectiu a la vida i
el futbol t’ajuda a descon-
nectar de coses negati-

ves i a la vegada et forma
com a persona”. El ‘capi’
també volia “donar les
gràcies a totes aquelles
persones que m’han aju-
dat a formar-me com a ju-
gador, la meva família, ai-
xí com als entrenadors
que he tingut, presidents i
juntes directives del club,
jugadors companys i ri-
vals, àrbitres, mitjans de
comunicació, etc. Tots
formeu part d’aquesta tra-
jectòria que espero duri
uns quants anys”. Per úl-
tim, diu Albert, “m’agrada-

ria destacar que el futbol
m’ha donat moltes coses
positives però el millor
que m’ha donat es l’esti-
mació que he rebut del
meu club i això no es pa-
ga, per això ser fidel a un
club i retornar tot el que
han fet per tu no té preu”.
Albert Torres, un jugador
de sentiment. D’altra ban-
da, el Jesús i Maria ja ha
començat els entrena-
ments de pretemporada,
aquesta setmana. El juve-
nil Hugo ha fitxat amb l’As-
có.

Va ser dels darrers jugadors a
renovar, però finalment va po-
der concretar-se la continuitat
al club per a la temporada del
centenari. Es dels jugadors
històrics dins de la centenària
història del CF Amposta. Del ju-
venil, amb 18 anys, va passar
al primer equip: “si no recordo
malament, el tècnic era Ricar-
do Pantoja, qui em va fer debu-
tar, llavors a la Primera regio-
nal”.

Han passat els anys i és una
referència. “Excepte les dues
temporades que vaig estar al
Roquetenc, amb l’ascens a Pre-
ferent, i una posterior al Torto-
sa, a Tercera divisió, la resta he

jugat amb l’Amposta”. 
Diego les ha vist de tots els

colors. Èpoques complicades a
la Primera regional de la que hi
havia forma de sortir: “una d’a-
quelles campanyes, en la darre-
ra jornada, ho teníem compli-
cat per jugar la promoció, al
camp de l’Alcanar, però si ha-
guéssim guanyat haguéssim
quedat segons, per una combi-

nació de resultats. Feia temps
que ho buscàvem i em va sa-
ber greu aquell dia no poder te-
nir opcions de pujar. Potser és
un dels pitjors records que tinc,
per la sensació que ens va que-
dar al final, després de la il.lu-
sió que hi havia. Lògicament,
també el descens de Tercera,
de fa unes temporades, tot i
que, tal com estàvem, es veia

venir que es consumaria”. 
Però també ha viscut etapes

daurades, els ascensos a Pre-
ferent i el posterior a Tercera:
“sense dubte, els ascensos, i
amb els anys que feia que es
buscaven, són dels millors re-
cords, com també la per-
manència recent al camp del
Marianao”. Són gairebé 20
temporades i 600 partits. Una
fita complicada d’assolir. I amb
il.lusió de seguir ampliant-la: “si
no tingués il.lusió, no estaria
entrenant i no hagués renovat.
El dia que pergui la ‘xispa’, ho
deixaré. Però ara, i més prop
del centenari, tinc les mateixes
ganes o més que a l’inici”.
L’Amposta ja ha començat la
pretemporada i avui fa la pre-
sentació. Demà primer amis-
tós, a Vinaròs.

La plantilla encara falta com-
pletar-la amb garanties per
afrontar la propera campanya.
Serà complicat fer-ho però pot
haver preocupació si no s’acon-
segueix. 

Història dins de 100 anys d’història

Diego Becerra és el porter
de l’Amposta. Té 39 anys.
Des que va debutar al pri-
mer equip, han passat 21
anys. Excepte dues tempo-
rades al Roquetenc i una al
Tortosa, Diego sempre ha
defensat la porteria de l’Am-
posta. 

DIEGO BECERRA, PORTER DE L’AMPOSTA

Són gairebé 20 temporades al primer equip, prop de 600 partits

M.V.

Diego amb el seu fill, Didac. La nissaga continua.

No serà la primera vegada
ni tampoc la darrera que es
vol utilitzar un mitjà de co-
municació perquè digui el
que un, pel motiu que sigui,
no pot o no vol dir. 

Es una lliçó que s’aprèn
ràpid. I que no canvia.
Aquesta setmana, han es-
tat uns quants directius que
reclamen ajuda per queixar-
se. Es per un tema federa-
tiu i quan això passa, no hi
ha costum de manifestar-se
massa obertament. Ho en-
tenc a mitges. Però ho en-
tenc.

La realitat és que hi ha
malestar perquè s’ha pujat
la mutualitat (la fitxa) i s’ha
fet una nova quota de man-
teniment del portal que s’ha
creat i que puja 10.80 eu-
ros i que, en principi, hauria
de pagar un jugador. 

Enrenou.
La meua
opinió és
que la Fede-
ració ha fet
tot aquest
entramat, entre altres qües-
tions, en un intent d’’ajudar’
als clubs perquè d’aquesta
forma tenen l’alternativa
per poder-se alliberar d’una
càrrega, si ho paguen els
jugadors. Es una possibili-
tat. 

Però si no paga el juga-
dor, ho haurà de fer el
club...i l’increment de la fit-
xa d’un jugador, llavors,
amb tot, serà considerable.
I aquí està el malestar. I cal
esperar el futbol base...

Les ajudes al futbol mo-
dest brillen per la seua
absència. Pagar i callar. Es
el que hi ha.   

Dis-ho tu que pots



E S P E C I A L X I X  F E S T A  D E L  R E N A I X E M E N T  E N  I M A T G E S
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FOTOS: AJUNTAMENT TORTOSA I YASMINA CURTO
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El Camarles afronta un repte
il.lsuonant amb el retorn al que
era la Primera regional, ara
Segona catalana, més de
dues décades després. Co-
mença la pretemporada el di-
lluns, encara al seu camp.
Però per les obres, haurà de
fer-la fora, està previst anar a
les instal.lacins Amposta Parc.
Bartolo, el tècnic de l’ascens,

dirigirà el nou projecte: “ja te-
nim ganes de començar. Es
una temporada que es preveu
complicada però, a la vegada,
és motivant. Nosaltres hem de
saber quina és la nostra lliga i
evitar estar entre els sis da-
rrers de la taula. Aquest és
l’objectiu, però ja sé sap que
s’ha d’anar setmana a setma-
na, partit a partit”. Bartolo afe-

gia que “han hagut molts can-
vis, molta renovació i sé que
s’haurà d’adaptar tot plegat.
Aquesta és la feina que tenim
per aquest mes d’agost. D’en-
trada, fins que no estem adap-
tats, podem ser una incògnita.
Però tenim temps per ajustar-
ho i, quan ho aconseguim, po-
drem veure les nostres possi-
bilitats”. Reales, Brigi, Samu,

Koto i Edgar han estat els fit-
xatges.

Camarles, temporada de la il.lusió
DILLUNS COMENCEN ELS ENTRENAMENTS

El Roquetenc comença una nova etapa. Després de 18 anys histò-
rics, entre l’ascens a la Primera regional i l’estada posterior a Pre-
ferent, ara competirà a la Tercera catalana. El rapitenc Subi, exju-
gador del club, és el nou entrenador. “Molta il.lusió davant del nou
repte. Hem d’adaptar-nos a la categoria i anar partit a partit. Co-
mencem de zero. Però amb moltes ganes tant pels jugadors que
s’han quedat com pels que acaben d’arribar”. Albert Gordo (Ampo-
lla), Jesús Barberà i Pache (Catalònia), David Cid (Horta), Cristian,
Ferran Forné i Robert Pujol (Tortosa) són les incorporacions. Bai-
xes kazu, Xavi Bautista, Mario Javaloyes i el porter Barru.

El Roquetenc comença una nova
etapa, 18 anys després

SUBI TIRA AVANT EL NOU REPTE

David Rojas té 35 anys. Va
arribar a Gandesa, després
d’estar als dos costats del riu
a  les móres, amb l’Olimpic i el
Móra la Nova. Aquesta prope-
ra campanya serà la novena al
CF Gandesa. Al Móra la Nova
va jugar vuit anys. Tres a
l’Olímpic.  Julian Garcia,
Venancio González, Carlos
Sanz, Jesús Fernandez i
Miguel Abella van ser els seus
tècnics al Móra la Nova i
Albert Lizaso, Pitu Mas, Pepo,
Masip i Angel Guiu ho foren a
l’Olimpic. Quan va arribar a
Gandesa, va ser l’aposta del
club per cobrir la porteria i

per convertir-se en un home
de confiança. Diego, el presi-
dent del Gandesa, deia que
“va ser un gran fitxatge, com
el temps ha demostrat. Un
jugador fidel i un referent. Ha
tingut possibilitats de marxar i
ha seguit amb nosaltres. Gran
porter, dels millors de la cate-
goria, i, a més, gran persona.
Un orgull per nosaltres”.
Àngel Garcia, Pitu Mas, Miquel
Bes, Antonio Morales, Enric
Aleixendri i ara Rafel són els
entrenadors que ha tingut a
Gandesa. Un porter carismà-
tic i que és conegut per volar
sota els pals. Molt àgil.

Aquesta temporada s’aproxi-
marà als 400 partits amb el
Gandesa, un dels jugadors
històrics del club. 
“De moment, em trobo força
bé. I a Gandesa estic com a
casa. El tracte és exquisit i
estic molt content. Mentre em
trobi i bé i estigui com ara,
seguiré jugant”, comenta
Rojas. De la propera tempora-
da, un nou cicle a Gandesa,
Rojas deia que “sobretot ser
un equip competitiu i disputar
per les primeres places. Partit
a partit i sobre gaudir, tenim
equip per fer-ho”.
Rojas, al futbol base, va anar

fer una prova al Barça, un dels
millors records de la seua tra-
jectòria esportiva, així com
“les amistats que he anat fent,
i que han estat moltes”. Una
lesió al genoll, amb trenca-
ment de la ròtula, va ser un
dels més moments més com-
plicats d’aquest gran porter.

Rojas, la referència del CF Gandesa
Són nou temporades al club de la Terra Alta 

TÉ 35 ANYS

“Em trobó bé i a Gandesa
estic com a casa.  Mentre
tingui il.lusió com ara,

seguiré jugant”

Il.lusió

Carlos Rodriguez, des-
prés d’haver tingut expe-
riències en el futbol ba-
se, com a entrenador, i
d’haver estat de segon
de Teixidó, a la Rapiten-
ca, comença una nova
etapa, debutant com a
tècnic d’un primer equip,
a l’Alcanar.
“Si, és la meua primera
experiència d’aquesta
forma. Algun dia havia

de ser. Vaig ser jugador
de l’Alcanar i estic molt
agraït de l’oportunitat
que m’han donat”, diu
Carlos.
Sobre les possibilitats
d’un equip que, amb la
plantilla que conserva i
les incorporacions, és
un dels favorits per llui-
tar per les primeres pla-
ces: “és una plantilla
competitiva, per disfru-

tar. La Fanecada és un
camp exigent i, a la ve-
gada, disposa d’una afi-
ció entregada a l’equip.
El que hem de buscar és
fer gaudir-ne del joc i tre-
ballar per continuar la lí-
nia de les darreres tem-
porades, quan s’ha fet
una bona feina i ja s’ha
estat en les primeres po-
sicions de la taula. Pen-
so que estem capacitats

i que hi ha equip per as-
solir-ho”.

Carlos Rodriguez va
ser un davanter goleja-
dor que va estar en un
bon nombre
d’equips...Rapitenca,
Tortosa, la Sénia, Gines-
tar, S. Bàrbara, Alca-
nar... sent sempre un ju-
gador amb casta i amb
caràcter. Ara canvia d’u-
bicació i haurà de dirigir

un equip amb jugadors
experimentats i que han
estat en categories su-
periors: “penso que tots
hem de posar de la nos-
tra part, per fer una bo-
na campanya. Sé que hi
ha un bon ambient al
vestidor i que hi ha ‘pin-
ya’. Som gent de futbol i
entre tots, estant al lloc
que ens toca, ho tirarem
avant”. 

Carlos Rodriguez: ‘estic molt agraït de l’oportunitat’
DEBUTA COM A ENTRENADOR D’UN PRIMER EQUIP, A L’ALCANAR

El primer equip del CD la Cava va co-
mençar a entrenar dimecres. Una no-
va temporada es prepara, amb ob-
jectius definits: “com és lògic, del
primer equip volem que sigui el mà-
xim competitiu possible. I hi ha il.lu-
sió entre els jugadors veterans que
continuen i els joves que s’incorpo-
ren perquè així sigui. Tot això amb un
entrenador, Camarero i el seu aju-

dant, i amb Mario com a secretari
tècnic, que transmeten aquesta il.lu-
sió. I volem que el primer equip pu-
gui fer gaudir a l’afició, sobre tot a
casa, sent un equip combatiu i que
lluiti al màxim cada partit. I, a la ve-
gada, nosaltres també estem molt
il.lusionats perquè veiem moltes ga-
nes”, deia el president Salvador Al-
calà. El presi del CD la Cava afegia

que “una vegada queda clar que el
primer equip, dins de les possibiltats
econòmiques actuals, continua sent
un referent i esperem que faci una
bona campanya, a la categoria que
ens toca, que és la Segona catalana,
informar que l’objectiu del club és
consolidar el juvenil i el cadet a la
Preferent. S’està fent una bona feina
a l’escola que ha desencadenat amb

aquesta situació històrica que s’ha
d’aprofitar. I, d’aquesta forma, crear
unes bases de futur perquè al primer
equip arriben el màxim nombre de ju-
gadors dels planters, com ja passa
enguany quan hi haurà diversos juve-
nils fent la pretemporada amb el pri-
mer equip”. Finalment, Alcalà infor-
mava que “tenim un nou model de
festa major. La Cava, com he dit en

altres ocasions, no només te la par-
cel.la esportiva. Tenim la social, amb
les festes, que és molt important. La
novetat és que s’integrarien tots els
actes de festes del CD la Cava a les
instal.lacions esportives perquè el
soci en pugui gaudir i fer-ho amb to-
tes les activitats al recinte que serà
l’autèntic lloc de trobada de tota la
familia del CD la Cava”. 

‘L’objectiu és consolidar el juvenil i el cadet a Preferent’
Enguany, el club també prepara un nou model de festes majors, ‘integrades en conjunt a les instal.lacions esportives’

CD LA CAVA. EL PRIMER EQUIP TAMBÉ ‘SERÀ EL MÀXIM COMPETITIU POSSIBLE’

David Rojas. 
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Nico i Toni Domingo

El Santa Bàrbara presenta dos

dels seus fitxatges

TERCERA CATALANA

El Santa Bàrbara ha presentat
aquesta setmana dos dels
seus fitxatges, l’argentí Nico,
que torna a jugar després
d’un any sense fer-ho, i Toni
Domingo, que va estar al Sant
Jaume. Són dues de les incor-

poracions, a més de De la To-
rre. Nico i Toni apareixen a la
foto amb el president, Lucas
Roig.

Carlos Gilabert encara està
en converses amb la junta per
a confirmar la renovació. 

És el pare d’Albert, que ho era la temporada passada

Joan Mani, nou president
JE FLIX

Ja vam informar la setma-
na passada que a Flix ja ha-
vien solucionat el conflicte i
que hi havia nova directiva,
liderada per Damià Peral. Es
cert. L’unica novetat és que
hi haurà un altre president,
Joan Mani, pare del que ho
ha estat els darrers anys.
Damià serà vicepresident.
La resta, tot igual.

J. Antoni Rius torna a la
banqueta. Va ser l’entrena-
dor durant tres temporades i
també ho ha estat en dues
ocasions agafant l’equip du-
rant la segona volta, com a
revulsiu per millorar els re-
sultats. 

Rius es troba amb una te-
situra complicada, que és
refer l’equip quan el mercat

comarcal ja estat exhaurit i
no té molt de marge. Conti-
nuen la majoria de jugadors
locals però de fora, en prin-
cipi, només ho fa el porter
Jordi Llorenç. “En som 14,
però ens falten cinc o sis ju-

gadors per a completar la
plantilla, i que han de venir
de fora. Amb això estem tre-
ballant, dins de les dificul-
tats econòmiques del mo-
ment”. Foto d’arxiu: Pau
Folqué.

El CF Ulldecona celebrarà
l’any vinent el centenari.
Mario Subirats, el president,
admet que “la vertitat és que
és una temporada especial,
però també molt complica-
da perquè com gairebé tots
els clubs de futbol, la situa-
ció econòmica no permet
alegries. No obstant, l’afron-
tem amb molta il.lusió”.
Ja s’han fet actes (imatge de
la foto): “dos preeliminars
del centenari. L’afició i exju-
gadors van respondre molt
bé en els seus respectius
partits i posterior dinar a l’er-
mita de la Pietat. El primer
amb 60 persones i el segon
sobre unes 80”. Sobre si l’a-
fició i el poble viuen aquesta
il.lusió, Mario aclareix, “és
aviat però estic convençut
que estarà a l’altura ja que
moltíssima gent ha passat
pel club. Però cal pensar
que oficialment, el centenari
és a partir del gener”. 
Per Sant Lluc (18 octubre),
és farà un partit d’homenat-
ge a un exjugador. Al mes de
gener, hi haurà una exposi-
ció a la casa de cultura, amb
tota clase d’articles del club
(fotos, camisetes, actes,
pilotes, etc), xarrades...i de
cara el bon temps, ja l’any
vinent, es faran més partits i
a finals de juny o juliol, un
dinar o sopar de germanor
amb tota la família del CF

Ulldecona. També “hem con-
tactat amb el Barça B, CE
Sabadell (entrenat per
Miquel Olmo, exjugador de
l’Ulldecona), i el Vila-real B,
en el que juga Aleix Garcia,
per fer un amistós per quan
els vagi bé”, diu Mario. 
El president, dels més joves
del futbol català, tindrà l’ho-
nor de viure el centenari
com a màxim responsable
del club: “tinc 33 anys, faré
34 al desembre. És un repte
per a mi, però el repte més
gran va ser quan vaig agafar
el club amb 31 anys, amb
molt de deute i quan perilla-
va la institució. Malgrat això,
ens en vam sortir amb molt
bona nota crec, ajudat per
Paco i Oriol Grau i el meu
pare Mario, que som els qui
formem la junta, més 2
col.laboradors. Per tant el
centenari és un repte bonic
en el que estarem a l’altura.
Jo sóc un més, no sóc una
persona que m’agrada
massa el protagonisme”,
comenta Mario. A dia de avui
“el club està totalment sane-
jat. I en aquestes tres tem-
porades no es deu res a
ningú (jugadors, proveedors,
etc)”, assegura el president.
De la propera temporada,
de si hi haurà exigència per
l’asens, sent el centenari,
Mario deia que “no, anirem
partit a partit. Però tinc clar

que si ens respecten les
lesions estarem allí dalt, per-
què tenim una bona base.
Pujar seria molt bonic l’any
del centenari, i evidentment
no renunciarem però.....és
complicat. La categoria és
molt dura. La il.lusió existeix,
i anem en la bona línia. La
primera temporada ens vam
salvar, i les altres 2 hem
estat allí dalt. A més, és
important que la plantilla
excepte  5 jugadors (Saül,
Santi, Roberto, Xavi i Dani)
és tota d’Ulldecona”. Les
altes han estat: Xavi
Reverter (porter) Alcanar B,
Dani Fluixà (Camarles),
Josep Millan (juv. pref.
Rapitenca), Oriol Vidal,
Davide (juv Ulldecona). Les
baixes: Josep Fibla, Dani
Bangau, Miquel Cana, Josep
Pipa Vives i Oriol Lazaro.
Finalment, sobre el tema de
la mutualitat, que ha creat
enrenou en casos en els que
encara no està clara la nova
normativa, el president de
l’Ulldecona deia que “no
estic massa informat del
tema, ja que ho porta el
company Oriol, però tinc
entès que s’està informant
als clubs tot i que que hi ha
una mica de confusió. Però
el que tinc clar és que el CF
Ulldecona pagarà la mutuali-
tat com ha fet sempre”.
Fotos: NOVART.

2015: Centenari
Amb 34 anys, el viurà com a màxim responsable del club

MÉS EBRE PARLA AMB MARIO SUBIRATS, PRESIDENT DEL CF ULLDECONA

Estava al Deltebre

Sergi R., 
a l’Horta

BREUS TERCERA

-Sergi Rodriguez, jugador
que ha estat al Deltebre la lliga
passada, aconseguint el gol
decisiu per l’ascens al camp
de l’Hospitalet, tornarà a jugar
amb un club de la Terra Alta,
en aquest cas a l’Horta on coin-
cidirà amb Cantó. L’Horta tam-
bé ha incorporat a Montesó,
inactiu la lliga passada i que va
jugar al Corbera, la temporada
de l’ascens. Així mateix, infor-
mar que Marc Mars (jugador
que estava a l’Horta) ha fitxat
amb el Deltebre.

-La Sénia ha incorporat a
Amado Clotet, davanter que ju-
gava a l’Aldeana. I també a
Ivan Garcia (Rosell). Demà, pri-
mer partit, contra el Sant Jau-
me (19 h), a la Sénia. 
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"Al loro Rapitenca i Amposta, el descens pot estar a prop". Aquest era
el titular d’avui. Però no. M’he autocensurat. Vull ser més positiu.
Dilluns, a Amposta, arriba mister Teixidó al primer entrenament. Va
mirar el cel i va demanar tres coses: "No perdre ni un partit a casa, que
no li xiulin els espectadors i quedar tercer".
A la Ràpita va arribar Pascual Boyla al seu primer entrenament i res
més tocar la pilota, en el partidet, canonada i "Gol". Bon presagi. Que
baixin del cel tots els Déus i donin a aquests dos equips, gols, arbitrat-
ges favorables i moltes alegries. 
Primer que tot ja els vaig dir quins serien els 4 equips que podrien estar en descens de
la 1 Catalana: Juv 25 de Setembre, Torredembarra, Torreforta i un equip de Lleida. No
vull ser pessimista només realista. Fa justament un any tot eren il·lusions. La Rapitenca
a tercera divisió, després de la gran campanya realitzada anteriorment. No hi havia
mals presagis, tot el contrari. Il·lusions. Esperança de realitzar una gran campanya, va
ser tot el contrari. El mateix li passava a l'Amposta que tenia un equip per estar en les
posicions de dalt i finalment fins al minut 70 de la jornada 34 no respirava tranquil. Sóc
previngut, conec les plantilles de tots els equips d'1a. Catalana, els fitxatges, i la veri-
tat oblidint-se de l'ascens, tant Rapitenca com Amposta. Els rivals s'han reforçat i molt
bé. Parteixen com a favorits: Santboià, Viladecans, Almacelles, Tàrrega i Vilanova.
Aquest article és positiu per als entrenadors, Garcia Sanjuan i Teixidó, les directives
dels 2 equips, els jugadors i les seves aficions; però dono un avís. Un avís: no serà una
temporada fàcil. A la Rapitenca només queda un jugador de la passada temporada de
l’11 bàsic: Alexis. I a Amposta arriba un nou míster amb una nova cultura. Els fitxatges
no són espectaculars diriem, un equip per fer una campanya digna però si comença
malament, els nervis poden estar a flor de pell. Però no es preocupin que Teixido és un
expert a treure a equips de posicions complicades i l’afició de l'Amposta ha de donar
suport al seu equip. Vostès es diran, penúltim article d'aquesta temporada (la setmana
vinent Més Ebre acaba temporada fins el setembre) i ho acabo amb una mica de foc.
Doncs no, només aviso, les meves sensacions són bones per aquests dos equips que
tenen fusta perquè facin una campanya digna. Jo sempre sóc positiu. He donat suport
amb molts articles a la Rapitenca. Recorden "el millor equip de la dècada" fa un any i
vaig dir que l'Amposta es salvaria i així va ser. Ara parlo de realitats i dic que serà una
temporada complicada on no faltaran els coets, l'emoció i que també hi haurà bon fut-
bol tant de l'Amposta i de la Rapitenca. Però s’haurà de patir. 
La 1a. Catalana no és una categoria qualsevol. Dels equips de Lleida a la nacional
només està el Lleida (2a B) mentre que a Tarragona n’hi ha 4 (Reus, Nàstic, Ascó i Pobla
de Mafumet). El gruix lleidatà està a la 1a. Catalana: Balaguer, Tàrrega, Mollerussa,
Almacelles i Lleida B. De Tarragona: Reddis, Morell, El Catllar, Torredembarra i
Torreforta. Els sobren jugadors, de Reus, del Nàstic i d'altres equips del Camp de
Tarragona que agluitina tres vegades més població que les Terres de l'Ebre. 
I sis equips de Barcelona que tenen un avantatge: hi ha bons jugadors baix d’una pedra,
barats i de qualitat. Aquí a les nostres terres de l'Ebre, tenim el que tenim i som els que
som. Però hi ha una cosa que els salva a la Rapitenca i l’Amposta: la genètica. L’ADN.
Aquí a aquestes terres tenim un gen futbolístic diferent i això ens protegeix. Cal recor-
dar que fa dos dies, dues primaveres, no fa molt, en la temporada 2000/01, Amposta
i Rapitenca eren a la 2a Catalana o sigui que ara estiguin a la 1a Catalana, que és pràc-
ticament una tercera divisió, és gran, lloable i a més fent miracles amb uns pressupos-
tos cada vegada més ajustats i aficionats que de vegades dones més suport al Barça
que al seu equip. Només demano a una cosa, una reflexió als que no són socis de la
Rapitenca i Amposta, de la seva localitat, que donin suport als seus equips més que
mai, acudint al camp i fent-se socis. I si són socis del Barsa, tirin el carnet que allí
només hi ha estrelles, els bons són aquí. Els de sentiment. Al setembre els diré a quina
posició quedarà l’Amposta i Rapitenca. L'índex d'error ja saben que és mínim. 
TORTOSA VOL FITXAR ESTRELLES I TOTS S'ESCAPEN. Gran jugador que juga al
Reddis i que va militar a l'Olímpic de Móra, Andreu Guiu, ha rebut aquest any dos ofer-
tes: del Gandesa i Tortosa. Aquest últim equip li pagava el doble que el Reddis però es
queda a Reus. Aleix del Jesús Catalònia per tercer any va dir no i Callarisa també va dir
per segon any no a aquest equip. 

MIGUEL REVERTÉ, RETA ALS EQUIPS EBRENCS. No va triomfar a Tortosa i va fit-
xar la Rapitenca. Tampoc va triomfar a la Rapitenca perquè no va fer comunió amb
Teixidó. Va anar a l’Amposta i va fer el gol de la permanència. I malgrat això no el van
renovar. Teixidó no el va voler tenir el seu planter. Ara ha fitxat amb el Reddis de 1a.
Catalana i visitarà la Rapitenca i Amposta. Vindrà amb ganes de revenja? Els jugadors
ferits es fan braus. Sort Miquel, al Reddis tens un altre entrenador dur: Jordi Bofarull. 
QUI ASCENDIRÀ I BAIXARÀ DE 3A CATALANA. Aquesta temporada està més clar
que l'aigua. Hi ha sis candidats: Ulldecona, Santa Bàrbara, Batea, Corbera, Roquetenc
i Perelló. Per a la zona intermitja: Horta, La Sénia, Aldeana i l’Ametlla i per la part de
baix: Flix, Pinell, Campredó, Ginestar, Sant Jaume i Godall. Aquesta és la meva traves-
sa. Més informació al respecte a la primera quinzena de setembre a Més ebre amb una
anàlisi de cada equip. 
EL FILIAL DE L'ALCANAR NO POT CANVIAR EL PARTIT.  L’Alcanar B no ha pogut
solucionar el que no coincideixi amb el primer equip a casa, tenia la benedicció de la
federació però el Campredó, rival al que se li va demanar el canvi, no va acceptar-ho.
Es un tema que preocupa a Alcanar, en de coincidir amb el primer equip a casa i que
pot tenir conseqüències.  

TELEX DES DE TORREFORTA. “Seguim a l'espera del cobrament de l'any passat. No
donarem ni un pas fins que ens paguin i si cal no començarem”. Així estan les coses

Rapitenca i Amposta, molts dubtes, moltes il.lusions

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

en aquests moments a un equip que va quedar en portes de l'ascens a la tercera divi-
sió.

QUI MANEN, ELS JUGADORS O LES SEUS DONES?. Es diu Corinne Diacre i és la
primera dona que dirigeix un equip professional, el Clermont, de la segona lliga fran-
cesa. I l'exdona d'Alves ha comprat el Sant Andreu. ¿Què feia el dia de la presentació
al Reial Madrid la dona de James amb el seu marit com si ella fos el fitxatge?. Van tirar-
li tantes fotos a ella que al seu marit. Un jugador d'1a. Catalana de la zona de
Tarragona que va jugar   al Catllar la passada campanya, la seva dona li va prohibir anar
a jugar un partit oficial: "Mister, la meva dona no em deixa sortir de casa". Va ser mul-
tat amb un mes de sanció. Un entrenador de la segona catalana d'aquestes terres
marxa de vacances des del dia 16 al 23 d’agost a Almeria en plena pretemporada per
exigències de la seva dona. ¿Manen o no manen les dones?  
ULLDECONA I GODALL. SUCURSAL DE LA SÉNIA. El senienc Màrquez juga a
Ulldecona. La Sénia ha fitxat un jugador d’Ulldecona amb passat a l’Aldeana i Ampolla.
¿No seria millor que Amado jugués a Ulldecona i Robert a La Sénia?. Godall està ple
de jugadors que podrien jugar a La Sénia però no, fitxa a un de fora. Així passa el que
passa, la temporada passada la Sénia la pitjor classificació dels últims 26 anys.
Juguen a Godall 9 jugadors seniencs que tots podrien jugar a La Sénia. Per què no
juguen? 

SEGONA CATALANA. QUATRE EQUIPS QUE NO TENEN UN EURO PERÒ
SOBREN JUGADORS. Camp Clar començarà a entrenar amb 30 jugadors després
que arribessin els descarts. El Tancat intentaràn mantenir la categoria. Això és el que
pagarà: 20 euros per partits guanyats, empatats cinc i perduts zero. Sant Pere i Sant
Pau no hi ha problema per fer equip. En tenen dos, un per categoria, a més d'una
pedrera de 23 equips: "Ens sobren jugadors, això si, aquí no cobra ningú". Cambrils
nou míster, Domínguez: "Aquí jugaran tots, hi haurà rotacions. Això si, cobraran el
mínim. No hi ha un euro. Les condicions ja les vam dir abans de començar la pretem-
porada". 

NOMÉS 4 ENTRENADORS CONTINUEN. Revolució a les banquetes de 3a. catala-
na. Dels entrenadors que van començar en la passada temporada en aquesta catego-
ria només quatre continuen: Joan Subirats a Santa Bàrbara, Jordi Roca a Corbera,
Joan Vallès a Batea i Toni Sanchez a l’Aldeana, mentre altre com Lizaso han canviat
del Flix al Móra Nova i altres com Pedro Garcia i Angel Alvarez continuen a Ulldecona
i Pinell, però es van incorporar durant la segona volta de la lliga passada. Debuten: al
Roquetenc, Subi, Marce (La Sénia), Edu Català (Sant Jaume), Paco Brull (Perello, sego-
na etapa), Capera (Ametlla), Bartoli (Alcanar B) i Rius (Flix, segona etapa). 

CD LA CAVA PAU I BONS ALIMENTS. Javier Salaet, membre de la junta de la Cava,
es va interessar per solucionar el possible ‘conflicte’ que podia haver-hi amb mi.  ‘Cal
parlar amb Joaquin Celma’. Bé, doncs, em van trucar, vam parlar i les persones s'en-
tenen dialogant. I així ho hem fet. La Cava vol començar un nou projecte per fi apos-
tant pel planter i fer cada vegada menys fitxatges. S'ha incorporat com a secretari tèc-
nic Mario Arques que entrena al cadet de l'Escola i hi ha un nou impuls al club.
L'important no és ascendir. L'important no és estar a 1a Catalana, l'important és que
la Cava tingui una plantilla de jugadors només de la casa. Aposta pel planter. Si la
Rapitenca va agafar el domini del futbol base d'aquestes terres, l'Escola Delta pot ser
la següent entitat que apuntali un projecte de base que ja està creixent. Bona noticia
per al CD la Cava.  

CAN BARÇA. 560 MILIONS EN FITXATGES I POCS RENDIBLES. Els fitxatges
més cars del Barsa dels últims anys han costat 560 milions i han estat Luis Suàrez,
Ibra, Neymar, Overmans, Alexis, Cesc, Saviola, Alves, Ronaldinho, Chygrynskly,
Rivaldo, Etto, Henry... com veuen més fracassos que triomfs, amb la qual cosa és
més rendible pagar fitxatges amb menys quantia i els èxits sempre són a la pedrera.
Barça i Madrid trenquen el mercat amb els seus fitxat-
ges només amb el cost d'una de les seves estrelles
Luis Suàrez o James hi ha per invertir en pedrera deu
anys. 

ADRIÀ, EL FUTUR ENTRENADOR DE L'JESUS   
CATALÒNIA. Només té 25 anys,  en porta 10 entre-
nant, des dels 15. Aquesta temporada entrenarà a l’a-
leví de la Rapitenca a la Preferent a més de ser el
segon míster del primer equip de Cata. Aquest noi és
un crac, espero que amb aquest article li surtin mil
núvies perquè és un tros de pa i té caràcter. Quan
se’n vagi Enric, Adrià serà l'entrenador del Cata.
¿Com ho sé? M'ho ha dit un ocellet. 

CORBERA, CANDIDAT AL TITOL?. No sé si aquest equip serà l'últim o quedarà cam-
pió. Només que ha fet un equip per ascendir. Segueix tot el bloc, la passada campan-
ya van meravellar en la primera volta sent líders diverses jornades. Al final van quedar
sisens però és que aquesta temporada s’han reforçat de valent: els germans Saladie,
Bernat i un golejador, Marc Miravete, que va ser la relevelació a Móra la Nova amb 14
gols amb la qual cosa a la davantera queda amb Fidel, Cornejo i Miravete. No sé si
quedarà campió o si. Només sé una cosa, quedarà entre els cinc primers. La meva
aposta del Corbera és el tercer lloc.

(més informació de Joaquin Celma a la plana 21)
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

VOLEI PLATJA

Torneig Mediterranea Albert Orduña ‘In Memoriam’

Aquest passat cap de
setmana es va cele-
brar a l’Ampolla el 10è
Torneig  Mediterranea
in memoriam Albert
Orduña. Aquest  tor-
neig consta de dos
dies de competició
dissabte en modalitat
4x4 en dos catego-
ries, masculina i feme-
nina, i dimenge en
modalitat 2x2 Open.
Al torneig 4x4 hi van
haver 12 equips ins-

crits de nois i 6 de
noies. En aquesta edi-
ció cal remarcar l’alt
nivel dels equips parti-
cipants, amb jugadors
de l’èlit , jugadors
internacionals, i de les
superlligues 1 i 2 del
nostre país.
En categoría masculi-
na el podi va estar for-
mat en tercera posició
per l’equip dels
Guapis format per
jugadors de Barcelona

i Sabadell, en segon
lloc l’equip Els Nois
també de Barcelona, i
com a guanyadors per
5è any tenim a l’equip
de Laboratorios SyS,
de València.
En categoría femenina
l’equip vencedor va
ser Restaurant
Esmeralda, format
per jugadores de
Premià i Barcelona, en
segon lloc van quedar
Les Noies, de

Barcelona i com a ter-
ceres l’equip en G no
hay Burgos, de
Manresa.
Equips de Lleida,
Barcelona, Esplugues,
Salou, Manresa,
Igualada, Sabadell,
València, Roquetes…
es a dir un torneig
amb cada cop mes
projecció a Catalunya.

Al torneig 2x2 Open
de diumenge van par-

ticipar 16 parelles, on
la majoria de partici-
pants eren de les nos-
tres terres, concreta-
ment de Roquetes, a
excepció de la parella
guanyadora que era
de Sabadell, Serra i
Osorio van ser els
campions, Serra juga-
dor del Llars Mundet
de superlliga 2 i
Osorio jugador del
Lyon i membre de la
selecció espanyola,

els segons classifi-
cats van ser Josep i
Carlos, de Roquetes i
Barcelona, i com  a
tercers classificats
Jordi i Benja, jugadors
del CV Roquetes.
Des de l’organització
“volem agrair a tots
els participants a
aquest cap de sema-
na intens de volei plat-
ja i felicitar als cam-
pions dels diferents
tornejos, sense ells

això no seria possi-
ble”.
I com no a tots els
esponsors, col.labora-
dors, Ajuntament de
l’Ampolla, que són els
que fan que any rere
any puguem seguir
fent aquest homenat-
ge a Albert Orduña, un
dels impulsors del
volei a les Terres de
l’Ebre”.

Els passats dies 25 i 26 de juliol, es
va disputar el campionat a la locali-
tat madrilenya de Coslada. Van
competir 31 patinadores i  9 patina-
dors d‚arreu d’Espanya. Júlia,
desprès d’estar tres temporades
retirada de la competició i tornar
l’any passat, va patinar amb l’ener-
gia i força que sempre ha tingut. El
primer dia es va posicionar en pri-
mer lloc. Al dia següent, en el pro-
grama lliure, Júlia va sortir la primer
de grup i amb molta pressió perquè
alguna de les seves rivals ja havien
patinat. L’Aldeana va patinar amb
un disc impressionant amb coreo-
grafia i dificultat que li van donar l’or

estatal de la temporada. La plata
va ser per a Isabel Repullo tot i fer
un bon programa llarg. El bronze va
ser per a la gallega Aida Veites. En
l’apartat masculí, la primera plaça
va ser per al patinador de Navarra,
David Mariano amb una increïble
coreografia feta pel tècnic aldeà
Manel Villarroya. La segona posició
va ser per a l’aragonès Fernando
Casanova i la tercera per al reu-
senc Xavi López. Amb aquest cam-
pionat sènior el Club Patí L’Aldea i el
seu tècnic, Manel Villarroya tan-
quen els campionats d’Espanya
amb una valoració molt positiva,
tant en modalitat lliure com en

xous. Tots aquest bons resultats
han fet que la federació espanyola
de patinatge seleccioni a les patina-
dores aldeanes Núria Gas i Júlia
Ventura al campionat europeu de
júnior i sènior respectivament, que
es celebrarà la primera setmana de
setembre a Itàlia. Les dos patinado-
res també han estat seleccionades
per a representar a la federació
espanyola al mundial de patinatge,
que es disputarà a l’octubre a la ciu-
tat catalana de Reus. Tampoc hem
d‚oblidar al grup Aldeà  de xous que
va obtindre el quart lloc a l’europeu
i competirà, per primera vegada, al
mundial. 

Júlia Ventura, or a l’estatal sènior
MOMENT HISTÒRIC I D’ORGULL ALDEÀ CAMPANYA CAPTACIÓ JUGADORS FUTBOL BASE UE ALDEANA
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MÉS EBRE PARLA AMB GUILLEM GONZALEZ, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA INFANTIL EN K1

Xino Xano marca distàncies
El passat cap de set-
mana la localitat de
Verducido (Pontevedra)
acollia la darrera prova
del Campionat
d'Espanya "Jóvenes
Promesas" de 1000m.
Un total de 811 nois i
noies, de les catego-
ries cadets i infantils,
participaven en aques-
ta regata en les dife-
rents modalitats de
K1, K2, K4 i C1, C2 i
C4. L'Associació
Esportiva Xino Xano hi
participava amb 3
cadets: Laura Garcín
Pagá, Eric Ribes
Llauradó, Josué
Monrós Príncep i 2
infantils: Guillem
González Mulet i Vlad
Lazurenko. Els resul-
tats finals aconseguits
han estat: segona posi-
ció en infantil A K1 per
a Guillem Gonzàlez i
tercera posició en
infantil A K2 per a
Guillem Gonzàlez i Vlad
Lazurenko. Mentre
Laura Garcín aconse-
guia la 4a posició.
L'Ajuntament de
Deltebre rebrà avui els
atletes de l'Associació
Esportiva Xino Xano

per tal de reconèixer
els resultats aconse-
guits en aquest
Campionat d'Espanya i
també al llarg de tota
la temporada.

Més Ebre n’ha parlat
amb Guillem Gonzalez,
segon d’Espanya en
K1 Infantil A i junta-
ment amb Vlad
Lazurenko  tercers en
K2 Infantil. 
Pregunta: La satisfac-
ció ha de ser gran?
Resposta: Ja ho crec,
molta satisfacció. És
una recompensa, un
premi per a mi i per al
Club, pel sacrifici que
requereix poder acon-
seguir una medalla en
un campionat com
aquest.
P: Com va anar la
cursa? Quan vas veure
que podies estar entre
els primers?
R: La cursa va ser
molt emocionant, no
ens esperàvem aquest
podi. La competició de
Zamora va estar plena
d’entrebancs i per tant
a Galícia havia de supe-
rar la contrarellotge
per poder classificar-

me i entrar a les semi-
finals. Vaig arribar a la
final, on les posicions
van anar canviant al
llarg de la carrera.
Quan em vaig veure al
tercer lloc vaig pensar
amb tot el meu esforç i
el de grans persones
com l’entrenador Marc
Fluixà. L'esforç no
només d'aquell dia
sinó de tota la tempo-
rada. Aquest pensa-
ment em va donar les
forces que necessitava
per donar guerra als
altres rivals fins al final.
I ho vaig aconseguir.
P: Un impuls molt gran
per seguir progres-
sant?
R: De veritat que és tot
un orgull haver pogut
aconseguir les meda-
lles en un campionat
d’Espanya, un pas més
en la meva petita
carrera esportiva. És
una de les coses més
importants que m'ani-
ma a seguir lluitant per
igualar la posició al
proper campionat i
poder arribar ben lluny
a nivell més alt, si pot
ser!
P: Amb qui i amb què

vas pensar quan rebies
la medalla?
R: Quan em van cridar
per pujar al podi esta-
va més content que
mai, amb tota la il·lusió
del món. Allà dalt, vaig
pensar amb el suport
de la família, amb el de
la gent de fora, amb
els companys del club i
amb l’entrenador. Vaig
pensar amb l’esforç
que ell havia fet per
què jo pogués aconse-

guir esta medalla, la
paciència que havia tin-
gut amb mi i amb el
sacrifici que requereix
un podi.
P: Com va començar
l’afició per la piragua?
R: Quan jo era menut
vaig començar jugant
a futbol perquè és el
que fan tots els
xiquets, però em vaig
adonar que no estava
fet per a mi. La meva
mare em va dir que si

volia deixar el futbol
havia de buscar un
altre esport i em va
convèncer per fer pira-
gua. Ho vaig provar un
estiu i em va agradar
moltíssim. Va
començar la tempora-
da amb competicions
a Catalunya, vaig por-
tar unes quantes
medalles a casa i em
va enganxar. Hi ha
cops que has de pro-
var altres coses per

saber el que realment
t’agrada.
P: Qui et va ensenyar? 
R: Vaig començar
entrenant amb Martí
Calvo, que sempre
posa les coses fàcils.
Després d'aquell estiu
de prova no em va fer
falta res més per que-
dar-me al Xino-Xano.
Xalem, fem esport a
l'aire lliure i gaudim del
riu. No es pot demanar
més!

El passat diumenge
27 de juliol moria
Xavier Cugat a conse-
qüència d’una llarga
malaltia. Segurament
moltes altres persones
(independentment de la
família) hauran conegut
i tingut vivències molt
més intenses i amplies
amb Xavi que jo
mateix, però ni així puc
deixar d’escriure
aquestes paraules en
record d’aquest amic i
de la passió que tenia
per les motos.  
Fa anys que ens conei-
xíem, que coneixia la
seva afició per les
motos, de com es va
implicar en la creació
del Moto Club
Roquetes (de fet el va
muntar ell), de com va
saber ajuntar moltes
persones i diferents
“famílies” moteres i fer
del Moto Club
Roquetes un club molt
dinàmic, amb nombro-
ses activitats, convo-
catòries, concentra-
cions, competicions i

participacions en dife-
rents campionats i
modalitats d’alguns
dels socis d’aquesta
entitat. De com ho pla-
nificava, del meticulós
que era, de com pre-
veia fins l’últim detall, i
de l’exigent que era,
per a si mateix, i per a
la resta d’amics que l’a-
companyaven en totes
les activitats que es
realitzaven. De com
difonia, a través de la
web del Moto Club, del
facebook, o qualsevol
altre mitja de comuni-
cació, totes i cadascu-
na de les activitats pre-
vistes o realitzades. De
com preparava, munta-
va i realitzava, any rere
any, els vídeos de pre-
sentació de les activi-
tats del Club i dels
equips i pilots de les
diferents competicions.
I de com vivia cadascu-
na de les sortides amb
moto, amb la seva
dona, i els companys i
companyes del Moto
Club.

També des del punt
de vista institucional, i
com alcalde, podria
explicar com negocia-
va, reivindicava o exigia
el suport necessari per
a poder dur a terme
totes les activitats pro-
gramades, com detalla-
va i sol·licitava a
l’Ajuntament tots els
permisos i material
necessari per tal de
realitzar allò progra-
mat,  i com des de l’è-
xit d’aquestes activitats
projectava Roquetes
més enllà del propi
territori, sent el màxim
referent la concentra-
ció anual que cada mes
de juny es feia a
Roquetes i els diferents
pilots que tenim actual-
ment competint en dife-
rents campionats de
l'Estat. Amb treball,
esforç, i tota la implica-
ció que va aconseguir
dels altres companys i
companyes, ha fet del
Moto Club Roquetes un
club de referència. 

I no m’agrada reduir

l’èxit d’una entitat o un
club a una sola perso-
na, sempre hi ha un
equip que ho fa possi-
ble, un conjunt de gent
que ha de fer altres tas-
ques, que treballa, que
col·labora,  i així entre
tothom realitzar l’activi-
tat planificada per
aconseguir l’èxit,  però
en aquest cas m’atre-
veixo a afirmar que en
Xavi n’ha estat el motor
i pilot indiscutible pel
seu tarannà de líder.

Perquè en Xavi, no
només s’implicava i
participava –n’era el
President- en les tas-
ques organitzatives i
logístiques del Moto
Club, també  tenia les
paraules adequades
per als companys, o
per als seus familiars,
en moments difícils.
Ara fa un any i quatre
mesos, en plena malal-
tia, va escriure un arti-
cle en record d’un altre
gran “motero”, Manel
Segarra mort d’acci-
dent. Recordo com

descrivia l’afició a les
motos que Manel tenia,
les carreres en que
participava, o com pas-
sejava el nom del Moto
Club Roquetes arreu
d’Europa. Però la vida
continua i el Moto Club
Roquetes ha de seguir
actiu, encara que avui,
per damunt de tot, hem
d’expressar el nostre
condol a la seva família

per l’immens dolor que
aquesta absència pro-
voca, i també mostrar-
los el nostre suport per
fer del seu record un
estímul per a la  supe-
ració d’aquesta doloro-
sa pèrdua.

Perquè afortunada-
ment ens quedarà el
seu record i els seus
valors per sempre, els
valors de fidelitat, com-

promís i alegria i, sobre
tot, molta lluita i
esforç. Valors que ens
faran millors cada cop
que pensem amb ell.
Xavi, amic, una abraça-
da per sempre!!!

Paco Gas
Alcalde de Roquetes

Foto: Antolí (Antena Caro -
RoquetesComunicació)

En record de Xavier Cugat, president del Moto Club Roquetes
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Per primera vegada des que escric a Mesebre, quan falta un mes i uns dies, analitzo que poden fer
cada equip de les nostres terres de la segona Catalana. Els de Tercera i 1a Catalana els analitza-
rem al setembre. 

JESÚS   I MARIA, FAVORIT TOTAL. En sis temporades aquest equip ha estat en
tres categories, la 1a catalana, la segona i la tercera que és de d’on part arran-
ca el seu lideratge. La propera si no hi ha cap deblace estarà en una altra cop a
dalt a la 2a. Catalana. És el màxim favorit no perquè hagi baixat, sinó perquè s'ha
reforçat i molt bé amb jugadors consagrats dos a la Tercera divisió i 3 de 1a.
Catalana. Bat el rècord dels fitxatges potencials d'aquesta categoria, Mauri de la
Rapitenca, Raül ex Rapitenca i La Cava, Nico, Raul i Carlos Herrero del Catllar,
sent tots  titulars, a més d'Albert Martorell del Perelló. Aquest equip s'ha reforçat
a la porteria i sobretot a la defensa. Dels sis fitxatges, quatre d'aquesta demar-
cació amb la qual cosa qui voldrà marcar-li gols a aquest equip ho tindrà complicat. Al mig camp
estarà el reforç de Niko Diaz, l’incombustible de Sebas i la creativitat de Victor Pujol, aquests dos
últims jugadors van ser els que van jugar més partits la passada campanya. I a la davantera no han
fet ni un fitxatge perquè a la primera catalana van ser el sisè conjunt més golejador i a més aques-
ta campanya està Raül Teixidó que va marcar   en la passada temporada en els últims sis partits. Amb
Ivan Gonzalez, Ferreres, Raul Teixidó a més del jove José Maria Monfort que ja va fer 8 gols, a casa
opino que no perdran ni un partit. De l'equip bàsic continuen 8 jugadors només tres baixes: Francesc
Caballé, Sergio Aure i Manel Subirats (ja no va acabar la lliga anterior). Tot aquest equip necessita
un home orquestra i per a això van fitxar a Jordi Rojas un entrenador que li agrada jugar a futbol i a
més i un gran psicolèg, el curiós d'aquest equip que els dos últims entrenadors David Torres i José
Maria Aliau continuen vinculats a la secretària tècnica. Només hi ha una cosa segura: aquest equip
pujarà si o si. I si l'equip no veu clar l'ascens a la part final de la lliga, no fitxaran ckracs. Es fitxarien
mega cracs. 
TORTOSA: SERÀ UN FRACÀS SI NO ACONSEGUEIX LA PROMOCIÓ? Tot i la gran campanya
que va fer aquest equip, tercer lloc, s'ha fet massa revolució en fitxatges amb l'arribada de tres juga-
dors que aportaran experiència com Povill, Manolo Puig i Kazu però faran augmentar la mitjana d'e-
dat que amb la suma de Javier Asin i Joel se’n surt d'una òrbita de futur d'una entitat que penso que
hauria de projectar-se a còpia de pedrera i joventut i aquesta filosofia s'ha trencat amb l'arribada de
quatre jugadors (Kazu, Povill, Albert Arnau i Manolo Puig). La millor política és incorporar a jugadors
del planter com Lotfii, Millan, Carlos Dakar o Aleix Salvat que són el futur del Tortosa. De l'onze bàsic
de la passada campanya van ser baixa, Pere Bosqued (pretemporada a Asco), Selu (La Cava) a més
de Borrull (Rapitenca) que no va estar en l'onze bàsic. No obstant, també cal dir que la qualitat de
les altes superen les baixes pel tema de l’experiència, amb també incorporacions de joves i a l’es-
pera d’algun fitxatge més. En totes les línies s'ha reforçat  i destaca molt la defensa i la davantera
que enguany té més potencial. La passada campanya aquest equip va ser un dels que millor futbol
va fer, ara disposa fins i tot de més potencial pels fitxatges realitzats. Agradarà la politica o no, però
penso que aquesta és la realitat. També penso que no té equip per ser primer ja que el Jesús i Maria
el supera en potencial però si té un conjunt per donar guerra i intentar la promoció, tot i que també
disposa de la pressió de que tot el que no sigui aconseguir l'ascens serà un mini fracàs. Si la pas-
sada ja es va aconseguir una tercera plaça aquesta toca la promoció però la resta d'equips també
s'han reforçat. 
GANDESA NOMÉS CANVIS A LA DAVANTERA. El nou míster Rafael Navarro té el llistó molt alt.
El que va deixar l'anterior Enric. Però està preparat i disposa de plena confiança de president i direc-
tiva. És l'únic equip ebrenc en què continua tot el bloc de l'equip bàsic de la passada temporada i a
més han arribat importants reforços un bon defensa Pere Martinez de l’Ascó i a la davantera, que
és on hi ha hagut més altes, Pol Blade que va jugar partits a 3a. divisió amb la Rapitenca i fa dues
campanyes va fer 23 gols amb l'Olimpic, serà la referència tenint al costat a Roger que torna. Si bé
la passada campanya al mig camp van ser els que van resoldre, aquest any amb la davantera poten-
ciada serà un equip molt equilibrat. Aquest Gandesa apunta alt aspira a estar en els cinc primers, fa
quatre campanyes va quedar quart, fa tres, cinquè, la passada setè. Aquest Gandesa una tempora-
da  més donarà més que parlar, només depèn de la comunió del míster amb els seus pupils. 
L’AMPOLLA AQUESTA TEMPORADA JUGARÀ DIFERENT.
L'any passat va ser l'equip revelació i va tenir les seues possibilitats per l'ascens. Aquest any igual
li tocarà patir a l'equip de Cotaina, tècnic que compleix la seva cinquena campanya en aquest club
sent el míster més veterà d'aquesta categoria i que va estar a punt de signar per la Rapitenca però
va preferir quedar-se a casa. Ha estat un dels equips que ha fitxat més jugadors, exactament 11,
doncs l'equip bàsic de la passada campanya van ser pretesos per altres equips per la gran campan-
ya que van fer: Sam (Rapitenca) Obiol i Marcel Espanya (Amposta) i Brigi i Samu al final han fitxat a
Camarles. L'onze bàsic només tres baixes: Sam, Samu i Obiol però les altes superen els jugadors
que van emigrar amb l'arribada de Ferran Simó titular a Amposta, Hector Benaiges, el jugador que
va jugar més minuts a l’Ametlla, José Roldan, 15 gols fa dues campanyes a Cambrils, i la passada
va fitxar per la Pobla de Mafumet de Tercera divisió, el veterà Sergio Ruiz que vol demostrar el seu
poderio després de que el Remolins-Bítem li donés la baixa i això unit a altres jugadors que s'incor-
poren com Aitor Arasa, (Alcanar) Maikel i David Pardo (Tortosa), Sergi Sabate (Aldeana), David
Jiménez (Hospitalet), Paco Cases (Deltebre) i Jose Rullo (segon golejador a Ametlla). Es reforça molt
la defensa, potser el mig camp és la línia més fluixa i la davantera amb el potencial de José Roldan.
S. Ruiz i el Messi d'aquest equip, Cristian Regolf, que va fer 21 gols i que va rebutjar les ofertes de
l'Amposta i la Rapitenca. Pinta bé l’Ampolla. Té fins i tot millor equip que la passada campanya. Amb
la marxa de Samu i Brigi també ha de tenir canvis, haurà de jugar diferent aquesta temporada 
REMOLINS-BÍTEM NOMÉS FALTA UNA COSA: MÉS REGURALITAT. Tot segueix igual al

Remolins-Bítem, mateix entrenador, mateix bloc, les baixes van ser importants però les altes cobrei-
xen bé els jugadors que se’n van anar. Mentre Povill i Manolo Puig deixaven el club després d'un cule-
bró a la mexicana amb el Tortosa, van arribar 2 de 1a. Catalana: José Ramon que va ser el segon
jugador que més partits va jugar amb l’Amposta, i Oscar Benet que va ser el sisè. També ha estat
baixa Xexu que va fitxar a la Rapitenca. Tres baixes més de l'absència per uns mesos de Aaron i Eric
Ubalde. Les altes les ja comentades a més dels dos jugadors del Roquetenc, Mario Javaloyes i Xavi
Batista, dos porters Vizcarro (Jesús i Maria) i Claudiu (Horta), el jove Alex Guarch del Tortosa i Arnau
(l’Ametlla). Millor equip o pitjor equip que la passada campanya? Doncs igual, equilibrat. L'important
és que segueixen les tres estrelles: Joel, Angel i Jota que van marcar 44 gols dels 70 que va fer l'e-

Extra 2a. Catalana. Què faran els equips ebrencs?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

quip, segon conjunt més golejador. A més cal destacar l'arribada d’Amaré en l’última fase de la lliga
passada. Donarà joc a aquest equip per ser un autèntic killer de l’àrea. S'ha perdut un bon defensa
Manel Puig i han arribat dos: Oscar i José Ramon. Es guanya consistència i més ordre en la part de
darrere i més potencia amb pilotes altes. De jugar un 4-2-2 podria jugar alguns partits 3- 4-3. El mig
del camp pot modificar-se més amb l'arribada de Mario i Xavi Baptista. Aquest Remolins-Bítem va
fer una gran primera volta, la segona per oblidar. Aquest és l'equilibri que ha de trobar aquest equip
que fou molt efectiu en camp contrari i va decebre en moltes jornades al seu camp. 
ALCANAR CANVI EN PRESIDÈNCIA, EN BANQUETA, PERÒ SEGUEIXEN LES ESTRELLES.
Semblava que hi hauria tempesta en aquest equip pel canvi de president però no ha passar res.
L'estil segueix el mateix, la filosofia és la mateixa, és l'equip de les estrelles. Només dos baixes de
l'equip bàsic de la passada campanya: Sisco que deixa el futbol i Aitor que va fitxar per l’Ampolla.
Tres altes importants l'exporter de l’Ascó i Reddis, Figo, i la tornada del crac Xavi Molas que va estar
ens tants equips: el Barça C, Palamós, Lorca, Alabès B, Motril, Oriola, Ontinyent, Roquetes... El gran
fitxatge també és la renovació d'Ivan Diaz i sobretot la de Romerito que tot i que va arribar a la jor-
nada 11, va fer 24 dianes. L'equip manté pòlvora, recordem que va ser el més golejador la passa-
da campanya amb 89 gols, 19 més que el segon equip, el Remolins-Bítem, dels dos principals gole-
jadors segueixen Ximeno, per qui no passen els anys (20 gols tot i lesionar-se i no jugar el darrer
tram del campionat), i, Romerito que aquesta campanya potser marqui més de 30 dianes. I un Adrià
Vallsells que haurà de demostrar a la seua afició el perquè va voler marxar a Tortosa i al final no se'n
va anar. Si el poderio atacant és superior, el mig camp es reforça amb l'arribada de Xavi Molas i pot-
ser falta apuntalar més la defensa. L'arribada del porter Figo donarà consistència a l'equip, ara
només cal que el nou míster, que fou gran davanter i que comença com a entrenador en solitari,
Carlos Rodríguez, sàpiga gestionar el vestidor. Caràcter en té molt aquest mister i està capacitat
per fer-ho en un vestidor en el que hi ha unió però també molts egos. Alcanar va ser el millor equip
de la segona volta, en aquesta part una vegada més com un gallet. No pujarà però donarà guerra.
En les últimes cinc temporades un sisè lloc, un cinquè, un quart i dos tercers o el que és el mateix:
posició mitjana, quart. L’exMíster Alfons, de moment, té un any sabàtic i tant de bo no hagi de venir
a apagar focs si n'hi ha. Ha fet una bona feina, amb paciència per conduir l’equip.  
LA CAVA, UN ANY SENSE ESTRELLES. La Cava n va fer una bona temporada en la pasada. I es
van haver de buscar reaccions per buscar un revulsiu. I el canvi fou l’entrenador. Se’n vanar Santi
Forner i va arribar a la segona volta Guillermo Camarero per salvar l'equip del descens. Segur que
es farà millor campanya que la passada ja que hi ha bon equip però els principals rivals s'han reforçat
bé. De l'equip bàsic de la passada temporada van causar baixa quatre jugadors: el porter Raul que
va fitxar pel Jesús i Maria, Pau Vila, per retirada, Yuri i David Callarisa per decisions tècniques.
Segueix gran part del bloc set jugadors però les altes de moment no han estat moltes i totes de la
mateixa categoria o inferior. Els fitxatges més destacats han estat el porter del Tortosa, Selu, que
té una gran qualitat i Tayo que jugava a la primera regional valenciana i que marcà 15 gols. S'han
incorporat jugadors que van acabar la seva etapa de juvenil que puguin donar frescor a aquest equip.
El paper que farà la Cava és una incògnita però només hi ha una cosa segura: aquest equip correrà
més que la temporada passada, els entrenaments seran de més qualitat i més intensos perquè el
que exigia el míster abans de signar era tenir gairebé tota la plantilla en els entrenaments. I així ho
tindrà La passada va ser tot el contrari. Igual que aquest any que la Cava no ha fitxat estrelles i a ha
apostat per incorporar gent jove del planter canvia el cicle i serà un equip més competitiu i regular. 
CATALÒNIA: AQUESTA TEMPORADA NO TOCA PATIR. La pregunta del milió és si tocarà patir
un any més per mantenir la categoria? En aquesta entitat ja estan acostumats però aquesta lliga
vinent hauria de ser diferent ja que hi ha tres factors importants que aquest conjunt el fan com un
equip amb més potencial, la primera que continuen els deu dels jugadors de la passada campanya
de l'equip bàsic, només una baixa la de Fatsini per retirada; la segona l'arribada d'un nou mister exi-
gent que en les tres temporades i mitja al Gandesa ha tret dels seus jugadors petroli, la tercera i la
més important la tornada del pichichi Aleix, golejador nat 28 gols fa dues campanyes al Roquetenc,
25 fa tres i 29 fa quatre amb el Jesus Catalònia, l'únic handicap que aquest jugador no estarà al cent
per cent per la lesió fins octubre però si que ho estarà el golejador Eugeni que es va perdre la pri-
mera volta de la passada campanya i aquesta estarà per acompanyar l'equip des del principi junta-
ment amb Pau Diez i Toni Ondozabal que ja van destacar la passada campanya pel seu olfacte gole-
jador. Un equip amb un bon porter, una davantera de molt potencial però en defensa i mig camp
hauran de fer l'equilibri per fer un bloc compacte. De moment l'entrenador ja els va llegir la cartilla
a cada jugador; que cada un agafe la seva responsabilitat i el que no ho faci tocarà banqueta. No hi
ha un plantejament de com es juagrà dependrà com es vegi la pretemporada. L'entrenador s'adap-
tarà tal com veurà l’evolució dels partits amistosos i traurà de cada jugador el millor. Només una mis-
sió: tornar a fer un fortí de la Santa Creu. 
CAMARLES COSTANERA ADEQUAR-SE A AQUESTA CATEGORIA. L'última vegada que va estar
aquest equip en aquesta categoria va ser la 91/92 i va estar dues campanyes consecutives espe-
rem que es compleixi la mateixa profecia mínim. L'important d'aquest conjunt era que continués el
míster Bartolo. Del bloc de la temporada passada només un no contínua Dani Fluixa (Ulldecona) men-
tre les altes han estat per reforçar totes les línies: Gerard Fresquet de la Cava i Victor Reales en
defensa i com a homes puntes per ajudar Marc Prades: Brigi Garcia i Samu a més d'altres incorpo-
racions com Koto (S.Jaime), Edgar (Jesús i Maria), Hèctor Montesó, Juanjo  i Victor Panisello que
podran entrar a l'onze bàsic. Cal destacar la continuitat l'ex capità de la Rapitenca, Cristian, que incor-
poro a l'equip al final de la passada campanya. Tot un líder. Hi ha equip per mantenir la categoria
però no serà fàcil, haura de prémer molt les clavilles el míster  per adequar l'esforç. Es salvarà
aquest equip però en la segona volta potser hagin nous fitxatges o el cessament del míster... pot
passar qualsevol cosa. Bertomeu, si la cosa es complica, haurà de moure fitxa. Una cosa a favor
d'aquest equip que la passada campanya només va perdre un partit en camp contrari i aquest l'úl-
tim partit. El Camarles va ser el que va rebre menys targetes de la seva categoria la passada cam-
panya, juguen net i amb intensitat. ¿Sera l'equip revelació?  
DELTEBRE NOMÉS UNA META: SALVAR-SE. En principi, excepte sorpresa, és un candidat a bai-
xar, sempre que baixin sis equips. Però la temporada és molt llarga i té l'avantatge que ha fitxat un
entrenador que ja coneix la 2a. Catalana quan va estar a l’Olímpic. Va baixar de categoria però això
li dóna avantatge per conèixer el que s'ha de fer per mantenir-s'hi. Es tot un repte i “els reptes m'a-
graden", diu Narcís. Aquest equip ja va militar fa set campanyes en aquesta categoria i l'aventura
durar-ne dues. De l’'onze bàsic només quatre baixes Sergi Rodríguez, Ramos, Paco Casas, Josep
de la Torre. Es manté el bloc defensiu. S'han incorporat quatre homes de mig camp: Jordi Porres
(Corbera), Miguel Mola (Ametlla), Robert Lopez (Perelló), Manelet (S . Jaume) i Marc Mars (Horta).
S'ha fitxat un porter experimentat Sergio Auré. Falten dos jugadors, un davanter i un central. Cal
encaixar aquest equip i adequar els jugadors a aquest categoria. No serà fàcil.
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS 4 PERSONES :

- 200 gr. De xipirons

- 2 grans d`all

- 1 branca de julivert

- 3 cullerades d`oli d`oliva 

- 30 gr. De favetes baby

- 30 gr. De saltejat de bolets

PROCEDIMENT:

En una paella, sofregim l`oli d`oliva amb
la picada ( all i julivert previament picat ).

Vigilant que no es cremi, afegim els xi-
pi- rons i quan estigui a mig coure, posa-
rem les favetes i el saltejat de bolets fins
que s`aca- bi tot de coure. Abans de ser-
vir , rectifiquem de sal

Nota: les favetes i el saltejat de bolets
po- den ser de conserva. En cas de ser
naturals, s`haurien de coure apart ,
abans de afegir- los als xipirons.

«“Primentons i Tomates”
Avui: Xipirons

XIPIRONS SALTEJATS AMB FAVETES I BOLETS

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant el matí el cel estarà poc ennuvolat. A partir de migdia creixeran nuvola-
des a la serralada Prelitoral, al Pirineu i al Prepirineu. En aquests sectors el cel
tendirà a quedar entre mig i molt ennuvolat, mentre que la nuvolositat augmen-
tarà a la resta de l'interior. A banda, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral,
sobretot a la meitat sud de la zona, que seran més trencats a les hores centrals
del dia. També afectaran a punts del prelitoral sud.

Precipitacions
A partir de migdia s'iniciaran xàfecs a la serralada Prelitoral, al Pirineu i al
Prepirineu i que posteriorment al llarg de la tarda també afectaran d'altres punts
de l'interior del territori. Seran d'intensitat entre feble i moderada, si bé local-
ment podran ser forts. A més, les precipitacions aniran acompanyades de tem-
pesta i localment de calamarsa. S'acumularan quantitats de precipitació entre
minses i poc abundants, tot i que localment seran abundants.

Temperatures
Mínimes lleugerament més altes. Les màximes seran semblants o lleugerament
més altes, excepte al terç sud on baixaran lleugerament. Les mínimes voltaran
entre els 8 i 13 ºC al Pirineu, entre els 12 i 17 ºC al Prepirineu, entre els 15 i 20
ºC a la depressió Central i prelitoral, i entre els 18 i 23 ºC al litoral. Les màximes
rondaran entre els 27 i 32 ºC al Pirineu i al litoral, i entre els 30 i 35 ºC al
Prepirineu, depressió Central i Prelitoral, puntualment més altes a Ponent.

Visibilitat
Bona en conjunt, tret del litoral on serà entre regular i bona al principi i final del
dia. A banda, durant la tarda quedarà regular a punts de muntanya.

Vent
Fins a mig matí el vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del com-
ponent sud a les Terres de l'Ebre. A partir de llavors s'imposarà el vent de com-
ponent sud arreu, amb domini del sud-est a les Terres de l'Ebre. En general serà
entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 20°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217   (Deltebre) 977480032

Borges Ayats, Joan    

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

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

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110     

Romances Pujol. , Maria del Carmen 

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

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara haura ̀s de realitzar
coses de rutina i haura ̀s de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris
per no esgotar-te . En l'econo ̀mic, molt aviat
les coses seran prometedores . Fes tot el
possible per renovar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

La sort esta ̀ del teu costat i has de seguir els
teus somnis , perquè en ells hi ha possibilitats
que et conduiran als diners i a l'ex̀it en un
assumpte relacionat amb el comerç.

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podra ̀s
acon- seguir que la teva posició laboral sigui
ferma i el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin
massa ra ̀pides , la teva paciència serà fona-
mental . Demana ajuda i col·laboració.

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva volun-
tat i tracta de mantenir la teva claredat men-
tal a tota hora. Però sobretot, no et deixis
portar per persones negatives.

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten la
teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sentimen- tal ,
sense consultar al teu cor i sense analit- zar be ́ les
conseqüències , acabaras̀ lamen- tant-te despreś.

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta
atrac- ció cap a algú que fins ara només t'ha-
via inte- ressat com a amistat. Pensa bé les
coses, es podria tractar d'una confusió.

Capricorn
21/12 al 19/01

Podras̀ resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregirandeforma efectiva.Unamicquefa
temps no veus, se t'aproparà.

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els assumptes de feina molt serio-
sament perquè això representara ̀ un gran
pas cap al teu desenvolupament econò-
mic.

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els pro-
blemes que sorgeixen en el teu treball si comp-
tes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.
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L'alcalde, Ferran Bel,
ha valorat la consoli-
dació de la projecció
internacional de la
Festa, amb la presèn-
cia de més especta-
cles d'origen forani i
l'assistència d'un
públic força nombrós
de l'àrea metropolita-
na de Barcelona,
però també d'arreu
de l'Estat, França i
Itàlia. Dissabte, un
grup d'uns 200 turis-
tes russos que
estiuegen a Salou va
visitar la Festa del
Renaixement fruit del
treball conjunt entre
l'Ajuntament i el
Patronat de Turisme
de la Diputació amb

operadors internacio-
nals de la Costa
Daurada. Ferran Bel
considera que la
bona resposta del
públic s'explica en
bona part per les
campanyes impulsa-
des per l'Ajuntament,
a través del Pla de
Foment del Turisme,
per captar l'atenció
dels diferents mer-
cats emissors.
L'alcalde ha volgut
fer un balanç positiu
de l'evolució de la
Festa del
Renaixement durant
els 8 anys en què ha
estat al capdavant de
l'Ajuntament de
Tortosa, en la mesura
que "hem aconseguit
fer un salt qualitatiu
molt important, acon-
seguint la implicació
de voluntaris i enti-
tats".
De la seva banda, el
regidor de Festes,
Domingo Tomàs, ha
fet una valoració molt
positiva de la venda
en línia d'entrades,
que s'ha posat en
marxa enguany per
primera vegada, i ha
avançat que l'organit-
zació ja està treba-
llant en la propera
edició.

Fotos: Ajuntament de
Tortosa i Yasmina Curto

Festa del Renaixement més internacional

La desfilada dels
grups participants
va posar diumenge
punt i final a la XIX
Festa del
Renaixement, en
una de les edicions
amb més públic i
de procedència
més diversa. Les
taquilles de tots els
espectacles d'afo-
rament limitat han
vorejat el 100%
d'ocupació en totes
les sessions i indi-
cadors d'afluència
de visitants.

Les campanyes de promoció impulsades han donat el resultat desitjat

L’EDICIÓ AMB MÉS PRESÈNCIA D’ESTRANGERS

ACTUALITAT

REDACCIÓ


