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Segons dades de la segona onada d’audiència del baròmetre de

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

Terres de l’Ebre. Els consells comarcals de
l’Ebre invertiran gairebé 800.000 euros en el
projecte Xarxa EbreBiosfera.                        P5

Esports. L’Adelaide United de l’ampostí Josep
Gombau jugarà diumenge contra la Juventus
en el comiat de Del Piero.                           P11

Actualitat. L’Ajuntament d’Alcanar demana
el servei d’ambulàncies les 24 hores del dia.

P8
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Una vegada han quedat enrera les festes celebrades al juliol, ens trobem ara en l’epicentre de les que es fan a l’agost

Cada divendres, la societat ebrenca sap que té�  una cita amb el seu gratuït: el Mé�s Ebre. I així ho demos-
tren 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. Avui finalitza una nova temporada. En començarem una altra
el divendres 5 de setembre. Fins llavors. 

Més Ebre tornarà el 5 de setembre

Un gran nombre de municipis ebrencs gaudeixen o gaudiran els propers dies de la seua Festa Major. Són moments de tradició, de cultura,
de reconeixements, de trobada...són moments de Festa Major. La situació econòmica és complicada però els pobles han d’intentar no per-
dre la seua identitat, unes costums que s’han de mantenir. Ara arriba l’hora de la veritat. A gaudir-ne.

P3  

55.000
L E C T O R S

FOTO: José Navarro i Yasmina Curto
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l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.
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26.000 lectors 

El passat dia 4 d’agost va morir,
després de patir una malaltia
sempre duta amb admirable
enteresa, Felip Valldepérez. Una
persona molt coneguda a la ciu-
tat de Tortosa.  Durant moltes
dècades va regentar una de les
barberies més cèlebres de la
ciutat, heretada del seu pare
també de nom Felip, al carrer
Montcada davant de la plaça
dels Farols. I va participar en
multitud d’iniciatives ciutadanes
des del futbol del club Deportiu
Tortosa fins a la implicació de
creient convençut a Càritas.
El recordo de tota la vida. Els
meus pares eren molt amics
d’ell i de la seva dona Carme,
tant que Carme és la meva
padrina. El que crec que teixia la
seva íntima estructura vital era
un mode, especialment feliç,
d’integrar la seva vida personal,
privada, i la seva vida pública,
professional. Recordo ara amb
nostàlgia les vegades que anava
tots els dies de Reis a buscar el
regal que m’esperava a la seua
casa del carrer Ferran, llavors.
No era una casa desconeguda
per a mi, perquè allí tenia l’esco-
la (el jardí d’infants) la seva dona
Carme i allí vaig aprendre les pri-
meres lletres. Però era una casa
diferent per mi. Hi havia un piano
que ell sabia tocar (potser n’ha-
via après als Hermanos dels que
tan orgullós estava), la seva
mare em feia esperar quan arri-
bava en una sala determinada i
jo gaudia dels comentaris
intel·ligents i amables que
Carme i Felip sempre em feien
amb tot l’afecte del món.
Així era Felip. Parlava de Carme
i dels seus projectes, de la seva
filla Maica i els seus estudis (és
llicenciada en Física i professora
de secundària de
Matemàtiques), i ara del seu
gendre i del seu nét, amb la
mateixa naturalitat que després
parlava de futbol, de política, de
la ciutat. Tal com em vaig anar
fent gran van anar canviant els
regals. Van ser ells els primers
en familiaritzar-me amb el
català, que no ens havien ensen-
yat a l’escola, regalant-me un
any un exemplar que tenien de
Les meves confessions  de
mossèn Manyà. Manyà havia
estat professor de religió de
Carme al batxillerat a l’Institut i
segurament va influir en la seva
determinació d’esdevenir mes-
tra. Felip se l’estimava Tortosa.
A poc a poc va convertir una
petita casa de pagès per sobre
de sant Josep de la Muntanya en
una casa còmoda per passar els
estius. Va fer-se fer uns marges
perfectes amb pedres de la can-
tera de la Cinta que encerclen un
magnífic jardí. Va aconseguir un
escut de la ciutat amb pedra
que era del segle XIV segons va
dir-me. Tenia a la casa nova de
Tortosa, passada l’estació del
Carrilet, una bona col·lecció de
pintura, on destacaven dues pin-

tures de la ciutat, formidables,
de Ferran Arasa. La barberia del
carrer Montcada era, parlo dels
anys seixanta i començaments
dels setanta, un lloc de trobada,
de conversa, un espai per al dià-
leg. S’estimava la seva profes-
sió, en puc donar fer perquè ja
jubilat va conservar els més
preuats dels seus estris per
seguir tallant els cabells privada-
ment a alguns pocs familiars i
amics, entre els quals el seu
cunyat Pere i el meu germà
Ramon. Ho feia perquè li venia
de gust, ho va fer fins a dos
mesos abans de la mort.
Va contribuir a fer de Tortosa
una ciutat per al diàleg. Ell no fou
mai un tortosinista tancat. Era
d’una família del Perelló i sabia
que el destí de Tortosa anava de
la mà de saber ser, a la vegada,
la capital de sud de Catalunya,
liderant amb generositat el terri-
tori de l’Ebre i oberts al País
Valencià i a l’Aragó, perquè
Vinaròs, Morella i Val-de-roures
estan fetes de la mateixa textura
que nosaltres.
Vull dir que la seua generositat i
la seua manera de viure eren un
continu entre la vida familiar i la
vida pública, un diàleg perpetu
per fer la vida de tots una mica
millor. No hi ha gaires persones
de les que es pugui dir això.
Bastir amb solidesa i elegància
una vida capaç d’integrar en un
únic dibuix la vida personal i la
vida professional és la manera
més íntegra de conduir els nos-
tres projectes. Hom ho notava
en entrar a casa seua, hi havia la
calidesa que dóna la integritat.
La seva dona, Carme, i la seva
filla, Maica, hi contribuïen de
manera òptima. Van generar un
espai comú de felicitat i benes-
tar. Això que ara, dolorosament,
com sempre, ha truncat la malal-
tia i la mort.
Un últim detall de la seua sensi-
bilitat és haver triat per al recor-
datori distribuït a la darrera
missa, a la parròquia dels
Dolors, una de les imatges més
corprenedores de les escultures
de Tortosa: el Crist de la
Puríssima, una escultura porta-
da de Nàpols pel bisbe Veschi i
de la qual n’és autor el frare fran-
ciscà Giovanni Francesco
Pitorno, anomenat Humili di
Petralia Soprana, de Sicília. És
una de les expressions millors
del barroc del segle XVII a
Catalunya. Felip Valldepérez fou
d’una generació que va haver de
refer la ciutat després de la gue-
rra civil, la generació dels nos-
tres pares, aquells anys de
plom, la seua manera generosa
i oberta al diàleg de dur-ho a
terme és al moll de l’ós del seu
llegat. Tractem de ser fidels al
llegat d’aquest altre cavaller de
la insigne ciutat de Tortosa que
ens acaba de deixar.

J.J. Moreso
Catedràtic de Filosofia del Dret

Universitat Pompeu Fabra

Felip Valldeperez: la
integritat d’un ciutadà de Tortosa

Actualitat

La Plataforma Trens Dignes (PTD) a les Terres
de l’Ebre ha anunciat noves accions i
mobilitzacions per seguir reclamant un millor
servei ferroviari al nostre territori. La PTD
seguirà insistint a bastir un front institucional
sensible a les problemàtiques en el sector del
transport públic i en conscienciar a la ciutadania
ebrenca de les mancances que patim com a
usuaris i com a territori. Per això, la PTD ha

presentat un model de moció perquè els grups
municipals de tots els ajuntaments de les Terres
de l’Ebre puguin presentar-la al Ple i adherir el
seu consistori a les reivindicacions per un millor
servei ferroviari del nostre territori. A més, a
partir del setembre, es durà a terme una
campanya d’informació i sensibilització per als
usuaris dels trens que surten des de les Terres
de l’Ebre.

Trens Dignes

Noves mobilitzacions

Més Ebre va nèixer l’any 2001 i que fa set anys
va decidir fer una aposta moderna i atrevida al
nostre territori com a gratuït. La proximitat
amb el lector ha servit perquè s’acceleri el crei-
xement d’un mitjà que és esperat cada setma-
na, en divendres, per la ciutadania ebrenca. Tot
això comptant amb els més entusiastes que la
matinada del divendres ja s’han connectat a
mesebre.cat (hemeroteca) i ja han contenplat
la informació del nostre setmanari. Avui acaba
una nova temporada. Al setembre en

començarem una altra amb la voluntat de
seguir creixent i de mantenir el compromís
adquirit en els darrers anys. No és fa ̀cil tirar
endavant un mitja ̀ de comunicació d’ambit
local, ho estem obtenint i principalment
gràcies a les seua confiança. Gra ̀cies a tots
per fer-ho possible! És un dia de comiat de
temporada. Sí, però només és un fins aviat.
Tornarem el dia 5 de setembre. 
Com hem dit les darreres setmanes, 55.000
gràcies.

Editorial

Més Ebre: fins la propera temporada

L’any 2010, ja en un context de crisi econòmi-
ca, el Govern catalanista i d’esquerres va inver-
tir 118 milions d’euros a les comarques de les
Terres de l’Ebre. Curiosament, unes setmanes
després el grup parlamentari de CiU va carre-
gar contra el Govern afirmant que aquest volum
inversor era “insuficient” per a les necessitats
dels ebrencs i de les ebrenques. Doncs bé, en
els pressupostos de la Generalitat per enguany,
aprovats per CiU i ERC, la inversió total del
Govern a les quatre comarques ebrenques
ascendeix a 18.495.284 euros... és a dir un
84% menys del que el 2010 es considerava
“insuficient”. Com és possible que el que era
“insuficient” el 2010 ara, dividit per sis, sigui
“satisfactori”? No se’ns explica, però si conside-
rem les matemàtiques com una ciència exacte
i no una declaració d’intencions veurem que en
el mapa mental de Catalunya que té el Govern
de CiU amb el suport d’ERC les Terres de l’Ebre
deuen formar part d’un altre país, en cas con-
trari no s’entén aquest despropòsit. Per exem-
ple, veiem que a la Ribera d’Ebre les inversions
del Govern han davallat un 64%, al Montsià un
80%, al Baix Ebre un 84% i a la Terra Alta un
al·lucinant (i subratllo això d’al·lucinant) 96%!
Aquí hem passat de 34 milions d’euros d’inver-
sió amb Govern de progrés a 1.300.000 euros
amb Govern de CiU i ERC. I tres quarts del
mateix, pel que fa a la inversió per habitant.
Mentre que a la mitjana del país hem passat de
375 euros per habitant amb Govern Montilla a
115 euros per habitant amb Govern Mas, a les
Terres de l’Ebre aquest descens encara és més
acusat passant de 484 euros per habitant el
2010 a uns raquítics 96 euros per ebrenc
aquest 2014 (o sigui, 388 euros d’inversió per
habitant menys amb CiU i ERC). Cal constatar
que estem parlant del descens inversor més
elevat de tot Catalunya (si exceptuem l’Alt
Pirineu i la Vall d’Aran), més que el Camp de
Tarragona i molt més que Girona, Lleida i no
diguem l’àrea metropolitana de Barcelona.
Reconec que parlo des de la indignació i des de
la impotència de veure com el debat sobre la

consulta, que
monopol i tza
tota l’actualitat
m e d i à t i c a ,
tapa injustícies
flagrants impul-
sades pels que
afirmen cada
dia que s’esti-
men el país
com aquesta
que clama al cel. Els socialistes estem con-
vençuts de què les comarques ebrenques no
mereixen aquest menyspreu permanent del
Govern de CiU i dels seus socis parlamentaris
(ahir el PP i avui ERC). Prou d’excuses que tan
sols provoquen la vergonya aliena! Si som cata-
lans ho som tant com els barcelonins, els giro-
nins i la resta d’habitants del país i no ens
podem permetre quedar abandonats a la nos-
tra sort mentre els pressupostos de la
Generalitat passen de llarg del territori un any sí
i l’altre també. Per això proposem a la resta de
forces polítiques que garantim, tots al
Parlament, per l’Ebre el mateix volum inversor
que tenen la resta de regions del país i que ens
pertoca per la nostra població i el pes del nos-
tre sector productiu. En el cas de CiU tan sols
ha d’aplicar allò que afirmava amb tanta
vehemència quan estava a l’oposició mentre
que ERC només hauria de continuar la tasca
que duia a terme quan actuava com un partit
d’esquerres al Govern de progrés. El futur
immediat de l’Ebre depèn de la resposta a
aquesta disjuntiva. Continuar amagant el cap
sota l’ala i desplaçar qualsevol resposta activa
a “després del procés” és un cop mortal a les
necessitats bàsiques d’aquestes comarques
que també són Catalunya, malgrat que sovint
els buròcrates barcelonins tancats als seus
despatxos ho oblidin amb freqüència.

Francesc Miró, 
diputat provincial i candidat del PSC a l'alcaldia

d'Amposta

Les Terres de l'Ebre també són Catalunya
Opinió
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Fins al dia d'avui ja són molts
pobles els que han realitzat les
seves festes i per tant, també
han celebrat els seus especta-
cles taurins començant per
Aldover i el Mas de Barberans
al mes de maig i segurament
finalitzaran al mes de desem-
bre a Camarles com ja fa uns
anys que va sent habitual.
“L'agrupació de Penyes vol feli-
citar als municipis que aquest
any han recuperat alguna de
les seves festes com són el de
Santa Bàrbara que ha recupe-
rat el seu bou capllaçat al mes

de maig, el Grau d'Amposta
per recuperar el bou també
capllaçat al mes de maig i el
poble de Godall que aquest
any celebra un bou capllaçat a
les seves festes, acte que fa
molt de temps que no es venia
celebrant. Volem animar als afi-
cionats a seguir lluitant per
recuperar els seus actes tau-
rins que estant fora del llistat
que adjunta la llei de Regulació
dels Correbous”.
Per altra banda, segons
l’Agrupació, “també informar
d'algun dels actes més impor-
tants celebrats fins ara als nos-
tres pobles com els grans
actes taurins que es van veure
al Mas de Barberans, la molt
bona setmana taurina amb
concurs de movedors d'ani-
mals que es va veure a la loca-
litat d'Alcanar, la bona setmana
taurina de Camarles, els actes
taurins del municipi de
Campredó, Lligallo o Sant
Carles de la Ràpita on es van
veure 2 bous cerrils amb molt
bon joc i de millor presència i
per finalitzar la que fa 2 anys
que és la millor setmana tauri-
na de les Terres de l'Ebre,
Santa Bàrbara va tornar a
demostrar que és una de les
millors places de la comarca”. 
“Molts municipis ens deixem
que estant realitzant les seves
festes amb bous, i tots són
importants ja que amb la lluita
dia a dia fan que alguns que no
voldrien veure bous a les
Terres de l'Ebre els toqui assu-
mir que els actes taurins for-
men part de la nostra forma de

ser, de la nostra cultura i de la
nostra tradició, la lluita d'a-
questes persones és la millor
senyal per demostrar que la
nostra festa està més viva que
mai”.
Des de l’Agrupació s’acabava
dient que “esperem que els
actes taurins es segueixin rea-
litzant tal i com fins ara i que la
gent que ens visitè any rera

any pugui veure una altra
forma d'expressar la cultura
que no és ni millor ni pitjor que
la de la resta de Catalunya sinó
que es diferent, es la NOSTRA
CULTURA, FESTA I TRADICIÓ”. 
L’Agrupació considera que “les
coses s'estan fent molt bé,
s'està respectant la llei i els
aficionats cada cop demostren
més la seva professionalitat”.

L’Ebre en festes:
«Cultura i tradició»

Són dies de festes. I parlar
de festes a l’Ebre és parlar
de bous. L’Agrupació de
Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de
l'Ebre així ho manifesta: “els
actes taurins al nostre terri-
tori estant vivint les seves
jornades més intenses
aquests dies amb pobles
importants dins del calenda-
ri taurí de les nostres terres,
Amposta, l'Aldea, Les Cases
d'Alcanar, Deltebre, la Cava,
Godall, la Senia, la Galera,
etc. viuen o viuran propera-
ment les seves Festes
Majors i com no, un dels
actes seran els bous”.

Una vegada han quedat enrera les festes celebrades al juliol, ens trobem ara en l’epicentre de les que es fan a l’agost

Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de l’Ebre: “els actes taurins formen part de la nostra forma de ser. La festa està més viva que mai”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L'Associació Contra la Tortura i el
Maltractament Animal (ACTYMA) ha
interposat dos denúncies davant la
Delegació Territorial del Joc i
Espectacles a les Terres de l’Ebre,
contra el tècnic municipal, i contra
els organitzadors i controladors de
l'espectacle i comissió de bous,
per la celebració de correbous a
l'Ermita de la Mare de Déu de
l'Aldea, durant els dies 8 i 9 de juny
de 2014. L’entitat denuncia un pre-
sumpte incompliment de la Llei
34/2010, de l’1 d’octubre, de regu-
lació dels festes tradicionals amb
bous, del Reglament Taurí Nacional,
aprovat pel Reial Decret
145/1996, de 2 de febrer, pel qual
es modifica i dóna nova redacció al
Reglament d'Espectacles Taurins, i
de la Llei 10/1991, de 4 d'abril,
sobre potestats administratives en
matèria d'espectacles taurins, tal
com s’informa del portal
aguaita.cat. La celebració d'a-
quests correbous té lloc al claustre
de l'Ermita, un espai que, segons
l’entitat denunciant, “no reunix les
condicions estructurals per a estos
espectacles”.  
Des de l’Agrupació Taurina s’acla-
reix que “no tenen motius, ni un. I
els fets que al.leguen no tenen cap
importància. Però ells continuen
insistint. Nosaltres hem de seguir en
la mateixa línia de respecte i fent bé
les coses, com s’està actuant fins al
moment, amb més professionalitat,
i defensant la nostra festa i tradi-
ció”. 

Arriben noves
denúncies

José Navarro
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Avui divendres 8 d'agost
es compleixen 75 anys de
l'afusellament de qui va ser
alcalde de Tortosa, Josep
Rodríguez, durant els anys
de la Guerra Civil (1936-
1939). Amb motiu d'a-
questa efemèride,
l'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat en sessió plenària
iniciar l'expedient per a
concedir-li a títol pòstum la
medalla Pugna Pro Patria
Dertosa, una distinció que
mai s'havia atorgat fins ara
i que reconeix la seva dedi-
cació a la ciutat i als seus
conciutadans. A la tardor,
una vegada instruït l'expe-
dient, es farà un Ple espe-
cífic per a l'atorgament
d'aquesta distinció.

Simultàniament, i coinci-
dint amb l'aniversari de
l'assassinat de Josep
Rodríguez per part del
règim de Franco,
l'Ajuntament descobrirà
una placa commemorativa
al carrer que duu el seu
nom, al barri Grup el
Temple.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha recordat
que Josep Rodríguez va
ser alcalde de la nostra
ciutat durant un període
molt convuls i que va des-
tacar per intercedir en
favor de moltes persones,
sense distingir ideologies.
Rodríguez es va fer càrrec
de l'Alcaldia amb una ciu-
tat bombardejada i minva-
da dels seus drets i lliber-
tats. Durant el període en
què va ser alcalde van
coincidir, a més, altres
situacions d'emergència
com la riuada de 1937 o

un accident ferroviari, a les
quals també va haver de
fer front. Acabada la
Guerra Civil, Josep
Rodríguez va ser detingut i
traslladat a la presó de
Pilats, a Tarragona, on va
ser sotmès a un Consell de
Guerra i condemnat a
mort. El van afusellar el 8
d'agost de 1939 a l'edat
de 42 anys, juntament a
tres tortosins més: Jacint
Arbona Fontcuberta,
Joaquim Cid Subirats i
Primitiu Sabaté Barjau.
Ple ordinari
En el mateix Ple ordinari
d'aquest mes d'agost,
s'han debatut set mocions
de grups polítics. 
La majoria de regidors han
rebutjat la proposta del
grup de PxC sobre la repa-
ració urgent de voreres del
carrer Illa de Gènova, la
d'ERC sobre la realització
d'un pla de millora de les

fonts urbanes, i les del
grup del PSC relatives a la
creació d'un reglament de
participació ciutadana, de
posada en marxa d'un pla
de manteniment, de revisió
i posada en funcionament
de les fonts d'aigua pota-
ble del municipi, d'inclusió
en els plecs del contracte

de Servei d'Ajuda a
Domicili (SAD) l'obligatorie-
tat d'atendre caps de set-
mana i festius a veïns amb
grau de gran dependència
o dependència severa, i de
demanda de tarifes espe-
cials de transport públic
per a determinats col·lec-
tius.

Els grups municipals del
PSC, ERC, ICV-Entesa per
Tortosa i PP han emès un
comunicat en el que volen
reprovar de forma pública
l’actitud de l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, en el
ple ordinari de dilluns a la nit
“va insultar de forma ober-
ta, i sense retractar-se, el
conjunt dels membres que
conformen l’oposició als
quals va titllar de tenir
‘pobresa intel·lectual’. Tots
els grups considerem enca-
ra més greu que lluny de
disculpar-se i  demanar que

les seves paraules no cons-
tessin en acta, va intentar
ridiculitzar els membres
escollits democràticament
pels tortosins i tortosines”.
El comunicat també diu que
“Bel ja havia fet aquestes
declaracions a través dels
mitjans de comunicació en
diverses ocasions i dilluns
ho va fer de forma oberta
convençut com està que la
majoria absoluta li dóna
màniga ampla per fer i des-
fer. També s’hi va referir al
ple la primera tinent d’alcal-
de a aquesta majoria abso-

luta que  empren a mena de
corró”. 
En el decurs del Ple, l'alcal-
de va referir-se, de manera
reiterada, a què les críti-
ques s'adreçaven als argu-
ments expressats per
alguns dels portaveus, en
cap cas a la seva persona.
En qualsevol cas, fonts con-
sultades per aquest setma-
nari han situat el comunicat
signat pels portaveus en un
context "clarament preelec-
toral" i dirigit "a atacar i des-
gastar la figura de l'alcal-
de". 

L'Ajuntament de Tortosa
continua avançant en les
obres d'urbanització de la
prolongació de l'avinguda
Canigó i del carrer Rubí,
al barri de Sant Llàtzer,
que han d'estar finalitza-
des en el termini d'un
mes, amb l'objectiu de
garantir els accessos i
els serveis als usuaris del
nou centre educatiu que
s'estrenarà precisament
en l'inici de curs.
L'actuació té un cost de
235.000 euros i l'executa
l'empresa Urcotex.

Serveis per al nou

centre educatiu Sant

Llàtzer de Tortosa

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la directora
d'Institucions de ‘la
Caixa’, Tatiana Caro, han
signat un conveni per tirar
endavant els dos menja-
dors per a infants que
s’han posat en funciona-
ment aquest mes de juliol
al municipi. 120 infants
en total s’han beneficiat
d’aquesta iniciativa. 
No obstant, el PSC de
Tortosa denuncia que els
menjadors per infants
hagin tancat a l’agost. 
Per la seua part, fonts
municipals han recordat
que “ha estat aquest
govern municipal qui va
crear els menjadors esco-
lars d’estiu a iniciativa
pròpia i que aquest any
s’ha duplicat el nombre
de places. El fet de con-
centrar-ho tot al juliol, en
comptes de fer-ho a l’a-
gost, s’ha fet d’acord
amb les entitats socials
amb qui s’està treballant
de manera conjunta”.

Menjadors 

infantils d’estiu

Tortosa homenatjarà a l’alcalde Josep Rodriguez en el 
75è aniversari del seu afusellament per la dictadura franquista
En sessió plenària es va aprovar iniciar l’expedient per a concedir-li a títol pòstum la medalla Pugna Pro Patria Dertosa

En contrapartida, es considera que el comunicat està situat “en un context preelectoral i per atacar i desgastar la figura de l’alcalde” 

ACTUALITAT

L’oposició emet un comunicat en el que reprova l’actitud de Ferran Bel en el ple

Yasmina Curto
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Els presidents dels consells
comarcals de les Terres de
l’Ebre, juntament amb el
delegat del govern de les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, i el vicepresident
de la Diputació de
Tarragona, Pere Panisello,
han presentat les actua-
cions que es duran a terme
amb el projecte Xarxa
EbreBiosfera una vegada
aquest ha estat aprovat i
subvencionat, amb
462.000€, per la convoca-
tòria Ordre de Turisme de
la Direcció General de
Turisme.
El projecte contempla dife-
rents accions que es duran
a terme a les quatre comar-
ques i que ascendeixen a
un total aproximat de
800.000€. Aquests diners
provenen tal i com s’ha

esmentat abans per la con-
vocatòria Ordre de Turisme
però també per la
Diputació de Tarragona,
amb 240.000€, i la resta
pel cofinançament d’altres
ens locals.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat que
aquest “és un projecte glo-
bal i molt ambiciós que ha
nascut a partir de la coordi-
nació dels quatre consells
comarcals i la delegació
del Govern, que permetra ̀
millorar i adequar infraes-
tructures i equipaments
rellevants per al desenvolu-
pament de les comarques,
i fer un dels impulsos ini-
cials de les accions de la
Xarxa EbreBiosfera”.
El delegat del govern de les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha comentat que
“aquesta és la primera gran
subvenció que rep el terri-
tori sota la marca

EbreBiosfera i ha estat, en
part, grac̀ies a la unió que
han mostrat les quatre
comarques a través dels
seus consells comarcals”.
Pallarès ha explicat que
aquest ha estat un dels pro-
jectes escollits per la
Generalitat de Catalunya
malgrat que hi havia força
propostes d’arreu del país.
Finalment, el vicepresident
de la Diputació de
Tarragona, Pere Panisello,
ha subratllat que “la
Diputació de Tarragona no
podia deixa de col·laborar
en un projecte tant rellevant
per a les quatre comarques
de les Terres de l’Ebre”.
Les actuacions que englo-
ben el projecte Xarxa
EbreBiosfera són les
següents: la construcció
d’un anell viari turístic entre
Sant Carles de la Rap̀ita i
Amposta, la creació d’un
embarcador fluvial a
Tortosa, l’adequació dels

senders GR92 i GR99, la
millora de l’accessibilitat,
mobilitat i il·luminacio ́ de la
Via Verda, projectes de
museïtzació del Consell
Comarcal del Baix Ebre, la
creació d’una pag̀ina web
per a la EbreBiosfera, i la
millora de les platges i sen-
yalització turística de
l’Ametlla de Mar. En aques-
ta darrera acció s’inclou
una prova pilot de “Smart

Beach” per tal de reduir
despesa energètica a
través de les noves tecno-
logies.
Totes aquestes actuacions
estaran finalitzades, com a
molt tard, el 31 de desem-
bre de l’any 2015 i seran
promogudes i executades
pel Consell Comarcal del
Baix Ebre amb coordinacio ́
de la resta d’ens comar-
cals.

El laboratori clínic de
l'ICS a les Terres de
l'Ebre, que va estrenar
noves instal·lacions fa un
any a l'Hospital de
Tortosa Verge de la
Cinta, va realitzar l'any
2013 uns dos milions de
proves analítiques,
corresponents a prop de
190.000 peticions.
Aquest servei, que està
equipat amb la tecnolo-
gia més avançada, dispo-
sa d'una direcció unifica-
da a les Terres de l'Ebre i

al Camp de Tarragona -
amb laboratoris al Joan
XXIII i al Pius Hospital de
Valls-. 
Aquest nou model de
gestió ha permès guan-
yar en eficiència i compe-
titivitat, i per exemple
obtenir preus més com-
petitius unificant les com-
pres als proveïdors. El
cost unitari de cada
prova s'ha abaratit un
18% des del 2011, pas-
sant d'1,86 euros a 1,54
(ACN).

Es va presentar a
l'Ajuntament de Deltebre
"4G a casa" del Grup
Eurona Telecom, un nou
producte que permet ofe-
rir Internet a alta velocitat
sense límit de trànsit per
20 € al mes. Internet s'ha
convertit en un servei de
primera necessitat i tot i
això a Espanya hi ha més
de 2,5 milions de perso-
nes sense accés a la xarxa
o amb un accés limitat o
deficient. Per combatre
això, el Grup Eurona
Telecom treballa en dife-
rents vies i utilitzant dife-
rents tecnologies com
satèl.lit, Wimax, Wifi i ara
el nou "4G a casa".
Deltebre serà un dels pri-
mers municipis a
Catalunya en oferir-lo.

Deltebre: pioner
amb el ‘4G a casa’

Els consells comarcals de les Terres de l’Ebre invertiran
gairebé 800.000€  en el projecte Xarxa EbreBiosfera

Es un dels acords de la sessió plenària de dilluns passat

Durant el 2013

ACTUALITAT

El laboratori clínic de l'ICS a l'Ebre va realitzar prop de dos milions de proves analítiques 

En la reunió periòdica que
realitzen els presidents i
gerents dels consells
comarcals de les Terres
de l’Ebre, aquest dilluns,
en referència a la constitu-
ció del nou Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre, el
delegat del govern i el pre-
sident del Consell
Comarcal del Montsia ̀,
Joan Martin, s’han referit a
la necessitat de posar en
marxa, de manera imme-
diata i atenent a la nova
normativa, aquest consor-
ci. Els dos també han des-
tacat que esperen que no
es presenti cap obstacle
ja que aquest representa-
ria un fre a la posada en
funcionament de l’Àrea
EbreBiosfera que tantes
expectatives genera entre
la societat.

‘Necessitat de posar

en marxa el

COPATE’
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L’oficina de Turisme
de l’Ametlla de Mar
ofereix des de fa
alguns mesos la seva
vessant de central de
vendes de tots aquells
productes d’oci que
se celebren a
Catalunya, servei que
se suma a la seva qua-
litat de punt de venda
dels diversos produc-
tes que ofereix
l’Estació Nàutica

Costa Daurada en
qualsevol de les pobla-
cions adherides.
Així, des de l’oficina de
Turisme de l’Ametlla
de Mar es poden
adquirir els tiquets
d’activitats com el
Tunatour o la reserva
d’activitats de lloguer
d’embarcacions de
pesca i de lleure, acti-
vitats de submarinis-
me o snorkel , lloguer

de material nàutic o
qualsevol tipus d’ex-
cursió ja sigui per mar
o per terra, per exem-
ple amb caiac o en
bicicleta, i fins i tot la
nova oferta del
PescaTurisme, recent-
ment posada en
marxa i que es tracta
de passar un dia a
bord d’una barca de
pesca.
A tota aquesta oferta,

des de fa pocs
mesos, s’ha afegit la
possibilitat de poder
reservar tiquet a qual-
sevol dels especta-
cles i activitats d’oci
més rellevants del
país. Així, dintre de les
possibilitats que t’ofe-
reix aquest servei, hi
ha les de poder adqui-
rir entrades per a Port
Aventura o el Circ du
Soleil, el Camp del

Barça, el Zoo de
Barcelona,  l’Aquarium
o qualsevol altre tipus
d’espectacle o activi-
tat, com a membre
autoritzat de la web
Hotel Extras, especia-
litzada en aquest tipus
de serveis. Segons
Damià Llaó, gerent de
l’Àrea Municipal de
Turisme, “les funcions
de les oficines de
turisme van canviant i

evolucionant. Ja no les
podem veure com un
lloc on els turistes van
a buscar papers i
informació. Tot evolu-
ciona i les oficines de
turisme han agafat
aquest camí de con-
vertir-se en centrals
de reserva d’allotja-
ment i punt de venda
d’activitats.   Hem d’e-
volucionar amb aquest
canvi constant”.

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre ha aprovat per
unanimitat la posada en
marxa de tot el procedi-
ment administratiu que
farà possible la gestió de
la contractació i adjudica-
ció del contracte de sub-
ministrament energètic i
la gestió integral del ser-
vei d’enllumenat públic
exterior de deu pobles de
la comarca.
Concretament, els pobles
que s’han acollit al conve-
ni de col·laboració inte-
radministrativa aprovat
pel ple són Benissanet,
Darmós, Garcia, la Palma
d’Ebre, la Torre de
l’Espanyol, Miravet, Móra
la Nova, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre.
Aquest conveni de
col·laboració interadmi-
nistrativa i els plecs de
clàusules tècniques,
administratives i econò-
miques, faran possible, a
més del compliment de la
normativa legal vigent, la
millora de l’eficiència i
l’estalvi energètic de l’en-
llumenat exterior, la dis-
minució de les emissions
de gasos d’efecte hiver-
nacle, la limitació del flux
lluminós nocturn i de la
contaminació lumínica, i
la reducció de l’anomena-
da llum intrusa o molesta
als deu pobles que s’han
acollit al projecte.

Ribera d’Ebe:

Gestió integral de

l’enllumenat públic

Els socis de la Cooperativa de l'Aldea aproven els
comptes i garanteixen la continuïtat de l'entitat

L'Associació d'Afectats en reclama la dissolució perquè "és inviable econòmicament"

Es poden adquirir tiquets i entrades de qualsevol activitat de l’Estació Nàutica i també d’espectacles d’arreu de Catalunya 

ACTUALITAT

L’oficina de Turisme de l’Ametlla, punt de venda i reserva per a activitats d’oci

Els socis de la
Cooperativa de l'Aldea
han aprovat aquest
dilluns al vespre en
assemblea els comptes
negatius del 2013, amb
la qual cosa es garanteix
la continuïtat de l'entitat i
de la junta. La reunió
s'ha celebrat després
que el consell rector
decidís repetir la votació
del 20 de juny, en què es
van rebutjar els comp-
tes, adduint que no hi
havien assistit prou
socis. Finalment, dels
més d'un centenar d'as-
sistents a l'assemblea
d'aquest dilluns, 96 hi ha
votat a favor, 36 en con-
tra i sis en blanc. La pre-
sidenta, Montse Llosa,
s'ha mostrat satisfeta
pel suport, mentre que el

president de l'Associació
d'Afectats, Jordi Gas, ha
reclamat la dissolució de
l'entitat perquè és "invia-
ble econòmicament".
Malgrat que en l'assem-
blea d'aquest dilluns-que
s'ha fet a porta tancada-
hi ha assistit un major
nombre de socis que en
la que es va celebrar al
juny, la xifra s'ha quedat
lluny dels 340 que hi
estaven convocats. 
La presidenta, Montse
Llosa, ha expressat la
voluntat que hi hagués
hagut una major respos-
ta però s'ha mostrat
satisfeta pel suport brin-
dat a la junta amb l'apro-
vació dels comptes. Tot i
això, ha afirmat que se
sent "dolguda" perquè "hi
ha gent que no està d'a-
cord en com estem fent
les coses". 
En aquest sentit, el presi-
dent de l'Associació
d'Afectats de la

Cooperativa de l'Aldea,
Jordi Gas, ha acusat la
junta rectora d'haver
fomentat "el vot de la por
anant casa per casa
dient als afectats que si
l'entitat entrava en liqui-
dació no cobrarien els
estalvis". Pel que fa al

futur de la cooperativa,
Gas ha recordat que els
602.000 euros de pèr-
dues amb què es va tan-
car l'exercici 2013 deno-
ten que l'entitat és "invia-
ble econòmicament" i
que "com més temps
estigui oberta, pitjor".

Per aquest motiu, aposta
per la liquidació de la
cooperativa. 
Llosa ha insistit que la
continuïtat de la coope-
rativa permet mantenir
vives les esperances de
poder recuperar els 4,5
milions d'euros d'uns
300 impositors que
encara continuen bloque-
jats. Durant l'assemblea
d'aquest dilluns, la junta
també ha presentat als
socis un primer esbo-
rrany del conveni que es
plantejarà als creditors
per intentar fer viable
l'activitat i assumir els
pagaments pendents."Amb
això no està tot resolt, és
una carrera de fons i ara
hem d'esperar a la deci-
sió del jutge d'aprovar el
conveni i veure si podem
començar la fase de
negociació del pla de
pagaments", ha detallat
Llosa.
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“No s’entenen les

raons per les quals

Alcanar hagi de perdre

hores del servei”

EN UN MINUT

-La Plataforma en
Defensa de l'Ebre
(PDE) ha celebrat la
presentació aquesta
setmana, per part del
Govern, d'un recurs
davant el Tribunal
Suprem contra el Pla
Hidrològic de la Conca
de l'Ebre. Tot i això, el
moviment antitransvasa-
ment creu que la
Generalitat no ha d'es-
perar la seva resolució
per presentar una quei-
xa en paral·lel davant la
Comissió Europea per
reforçar la lluita jurídica
contra la llei.

-El PSC ha entrat una
bateria de preguntes al
govern i ha sol·licitat,
entre altres, còpia del
conveni subscrit entre
la Fundació Terra Alta
Segle XXI i l’ICS i dels
informes que l’avalen. El
grup parlamentari
Socialista ha entrat una
bateria de preguntes al
govern i, concretament
al conseller de Salut,
Boi Ruiz, sobre l’adjudi-
cació i la contractació
del centre de rehabilita-
ció a Batea i a la Terra
Alta a la Fundació Terra
Alta Segle XXI. “Volem
conèixer l’opinió del
conseller Boi Ruiz sobre
si l’actuació del departa-
ment de Salut, el
CatSalut i de l’ICS en tot
el que fa referència a
l’adjudicació i contracta-
ció dels servei de reha-
bilitació a Batea i la
Terra Alta, i si les dife-
rents decisions que
s’han pres, s’han ajustat
a la legalitat vigent”, ha
assenyalat la diputada
socialista Núria Segú.

-El mes d'agost serà el
millor mes d'aquest
estiu pel que fa al turis-
me de la Terra Alta, on
els allotjaments de turis-
me rural esperen tenir
una ocupació de vora el
85%. Tot plegat des-
prés d'un mes de juliol
fluix, que amb prou fei-
nes ha assolit un 40%
d'ocupació.

-Tercer tractament
dirigit a les larves dels
mosquits que es gene-
ren als arrossars peri-
metrals dels nuclis
urbans i urbanitzats del
Delta. El proper dilluns.
Aquests tractaments
s’inclouen dins dels tres
que estaven programats
per a la campanya
2014.

Més notícies

El regidor de Salut de
l’Ajuntament d’Alcanar,
Joan Roig, ha adreçat una
carta a l’Àrea d’Atenció
Sanitària del Servei Català
de la Salut, per tal de
reclamar la necessitat del
servei de transport sanita-
ri d’ambulàncies les 24
hores del dia.
En resposta als motius
que el director de l’Àrea,
Àlex Guarga, ha argumen-
tat com a justificatius de
la reducció del servei sani-
tari, el regidor canareu ha
manifestat la seua discon-
formitat i ha demanat que
“donades les característi-
ques geogràfiques del
municipi i la distància als
centres assistencials de
referència (Amposta-
Tortosa), considerem
totalment necessari
garantir el servei de trans-
port sanitari d’ambulàn-

cies les 24 hores del dia”.
Tanmateix, Roig ha dema-
nat informació “sobre els
criteris en base als quals
no s’ha fet una distribució
lineal de les ambulàncies”,
i ha recordat que “al muni-
cipi d’Alcanar hi ha tres

nuclis de població diferen-
ciats, amb més de
10.000 habitants, i allun-
yats entre si, i limita amb
el CN-340 en un dels
trams amb més sinistrali-
tat”. 
El nou plantejament de

distribució de recursos
SEM al territori comporta
la incorporació d’un vehi-
cle d’intervenció ràpida
(VIR) a l’Ametlla de Mar, i
la recuperació de la unitat
de Suport Vital Bàsic
(SVB) de reforç estacional
de 12 hores diürnes a les
Cases d’Alcanar. 
En aquest sentit, el regi-
dor canareu considera
que aquests recursos no
són suficients perquè “els
VIR no tenen capacitat de
transport de pacients,
amb possibles patologies
de caràcter urgent, la qual
cosa s’agreuja a causa de
la distància al centre hos-
pitalari de referència més
proper, l’Hospital Verge de
la Cinta, a Tortosa. I pel
que fa al reforç de la SVB
12 hores diürnes a les
Cases d’Alcanar, única-
ment hi ha confirmació de
reforç nocturn de SVB
durant les Festes d’Agost
(del 15 al 24 d’agost).

En la mateixa carta, Joan
Roig explica que “no s’en-
tenen les raons per les
quals el municipi d’Alcanar
hagi de perdre hores del
servei de transport sanita-
ri, atès que s’hi realitzen
més serveis de mitjana
que en altres poblacions
que sí conserven el seu
servei de transport sanita-
ri”. 
Per aquest motiu, ha
demanat informació sobre
el calendari de serveis de
transport assistencial
d’ambulància a la comar-
ca del Montsià, i ha dema-
nat que es reconsidere la
reducció proposada d’a-
quest servei públic.

L’Ajuntament d’Alcanar demana el servei 
d’ambulàncies les 24 hores del dia

El consistori ha reclamat al Servei Català de la Salut que reconsideri la reducció proposada d’aquest servei de transport sanitari

ACTUALITAT

L’agrupació local de CIU
Deltebre ha iniciat una
campanya de proximitat
durant l’estiu amb la finali-
tat de conèixer, de prime-
ra ma,̀ les inquietuds i opi-
nions dels ciutadans de
Deltebre. Aquesta cam-
panya està conformada
per quatre accions dife-
rents durant un mes: nova
edició de la revista
Avancem Junts, distribució

“porta a porta” de la revis-
ta, reunió informativa ober-
ta a la ciutadania i diada de
CIU Deltebre.
El portaveu de CIU
Deltebre, Lluís Soler, ha
destacat que “aquesta
campanya té un doble
objectiu clar. El primer,
informar a la ciutadana
sobre els esdeveniments
que succeeixen a
l’Ajuntament i als altres

am̀bit d’incidència de CIU
Deltebre per retre comp-
tes amb la ciutadania i, el
segon, escoltar l’opinió i
els suggeriments de la
gent per a donar obertura
a què participin en el dibuix
del Deltebre del futur”. La
presentació de la campan-
ya va comptar amb la par-
ticipació de l’eurodiputat
de Convergència i Unió,
Ramon Tremosa. 

CIU Deltebre comença «una campanya de proximitat per fer balanç del
curs polític i iniciar l’etapa per dibuixar el Deltebre del futur»

La presentació de la campanya va comptar amb la participació de l’eurodiputat Ramon Tremosa

Dimarts (20h) es presentarà el llibre
‘Xiquets i xiquetes de la Guerra.
Memòria del Pinell de Brai’, escrit
per la historiadora Antònia Serres, a
la sala de La Pianola del municipi de
la Terra Alta, en un acte de la festa
major. L’obra narra vint-i-set histò-
ries d’avis de la localitat, d’entre 82
i 92 anys, basades en els records
de les pròpies vivències durant la
Guerra Civil i la postguerra, quan
eren petits o adolescents. La majo-
ria recorda la caiguda de projectils
sobre el poble ocupat, alguns l’exili
cap a França fugint de l’exèrcit fran-
quista l’abril de 1938, i d’altres la
necessitat d’abandonar la vila en

direcció al Baix Aragó en esclatar la
Batalla de l’Ebre, el juliol del mateix
any. En la publicació s’hi poden tro-
bar drames tan emotius com una
iaia que duia en braços una nena de
mesos malalta, i de tant en tant li
anava aixecant el mocador amb què
li tapava la cara per veure si encara
vivia, a sobre d’un carro carregat
camí de la Franja. O l’experiència
personal d’una xiqueta que pregun-
tava si tenia pare a sa mare: ell s’ha-
via quedat com a refugiat a l’altra
banda de la frontera i no es va retro-
bar amb la filla fins cinquanta anys
després. Testimonis que per a molts
encara són dolorosos, perquè es

van trobar immersos en totes les
vicissituds d’un conflicte bèl·lic: por,
fam, desconfiança, delació, repres-
sió, violència, venjança, mort i dol.
Alhora, el llibre, el tercer de l’autora,
i complement d’una altra firma seva,
‘Desfeta i recuperació, guerra i post-
guerra al Pinell de Brai’ (2008), rela-
ta les necessitats i les privacions de
la postguerra, període que es va
perllongar fins més enllà de la dèca-
da dels quaranta, en què aquests
infants, adults prematurs, van haver
de deixar l’escola per treballar al jor-
nal al camp o a la mina, o fins i tot
per anar a replegar metralla, encara
de ben jovenets. (Pau Folqué)

Les vivències de la guerra al Pinell, en un llibre
‘Xiquets i xiquetes de la Guerra. Memòria del Pinell de Brai’, d’Antònia Serres, es presenta dimarts (20 h) a La Pianola 

Yasmina Curto
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El director general de
Comerç, Josep Maria
Recasens; el primer tinent
d'alcalde i regidor d'Hisenda,
Urbanisme i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament
de Móra d'Ebre, Sixte
Melchor Gimènez, i la presi-
denta de la Unió de
Botiguers de Móra d'Ebre,
Clara Rodríguez Caravaca,
ha signat un conveni de dina-
mització per impulsar el pro-
jecte de centre comercial a
cel obert a la ciutat. El pla
d'actuació -gestionat per la

Unió de Botiguers de Móra
d'Ebre preveu accions com
la XXI Fira Bon Preu, la
Setmana Cultural de Móra
d'Ebre, la campanya de
col·laboració amb el Casal
dels Jubilats, la col·laboració
amb la Móra Morisca, l'orga-
nització de la II Jornada de
Dinamització a les Torres de
l'Ebre, la campanya de
Tardor, i la campanya de
Nadal. El pla també inclou el
nou cartell d'informació
comercial de l'entitat, i la
Grossa de Cap d'Any.

A Deltebre, aquest diumenge. Passeig Marítim de Riumar

Conveni entre la Generalitat, l’Ajuntament i els comerciants de la localitat

El Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona
va lliurar els premis del
concurs d'Instagram vídeo
#momentsterresdelebre.
Concurs que tenia com a
objectiu captar moments o
indrets dins de l'àrea
geogràfica de les Terres
de l'Ebre. La guanyadora
va ser Montse Ferré, amb
un vídeo de diverses per-
sones practicant kitesurf a
la platja del Trabucador.

Aquest concurs és una de
les iniciatives que impulsa
el Patronat de Turisme de
la Diputació per la seua
marca Terres de l'Ebre.
L'Observatori de l'Ebre de
Roquetes va ser l'escenari
escollit per lliurar aquests
guardons, on també es va
dur a terme una master-
class d'elaboració de víde-
os d'Instagram impartida
per Santi Valldeperez i
Guillermo Barberà.

#momentsterresdelebre

finestЯaviva’14

Impuls al centre comercial a cel obert, de Móra d’Ebre

ACTUALITAT

La marató de música es va
estrenar ahir dijous 7 d'a-
gost amb David Bisbal amb
la posada en escena de la
seva nova gira "Tu i jo". 
Les reines del pop Marta
Sánchez i Gloria Gaynor
faran la seva única actuació
conjunta a Catalunya avui
divendres 8 d'agost. 
També hi haurà temps per
l'agrupació coral més
important del país, L'Orfeó
Donostiarra, que farà el seu
únic concert a Catalunya

demà dissabte 9 d'agost. 
Diumenge 10 d'agost,
Raphael tancarà la 40 edi-
ció del festival amb un con-
cert on sonaran tots els
seus grans èxits.

Festes del Turisme a Deltebre, aquest cap de setmana, 9 i
10 d’agost. Per animar l'urbanització, i com a prèvia, diu-
menge passat l'Associació de Veïns de Riumar va organit-

zar una festa infantil.

Actualitat

La Junta de Govern Local
d’Ascó ha aprovat inicial-
ment el projecte executiu
de la reconstrucció de la
torre del castell d'Ascó,
amb l'objectiu principal d'a-
turar definitivament el pro-
gressiu deteriorament de
l'estructura, reconstruir-la
seguint mètodes, tècniques
i materials de construcció
tradicionals i fer-la visitable
per al públic. El pressupost
inicial d'aquesta emblemàti-
ca obra és de 394.000
euros, i el projecte es troba
actualment en la seva fase
d'exposició pública, cir-
cumstància que fa preveure
que la seva licitació i adjudi-

cació es produeixi durant el
mes de setembre o a princi-
pis d'octubre. La recons-
trucció de la Garita no hau-
ria estat possible sense els
treballs arqueològics pre-
vis, que han permès identifi-
car-ne els fonaments -direc-
tament a la roca natural al
vessant nord i amb fona-
ments construïts al vessant
sud- i han permés planificar
per a un futur més actua-
cions encaminades a
ampliar el coneixement d'un
conjunt patrimonial que,
avui per avui, ningú pot
assegurar quina fesomia
tenia en la seva època de
màxim esplendor.

Una proposta de coopera-
ció per dinamitzar i promo-
cionar l'art, la cultura, el
comerç, l'emprenedoria i la
gastronomia local, on es
creen espais a peu de
carrer, atractius i dinàmics,
a fi d'estimular la creació i
la participació.
La iniciativa, organitzada
per Cian i Fecotur i amb la
participació de les Àrees
de Comerç i Turisme de
l'Ajuntament de Deltebre,
transforma zones i espais
de poca activitat i /o visibi-
litat al carrer amb espais
vius d'exposició i promoció

oferint una finestra plena
d'estímuls i creativitat.

Aquest cap de setmana
finestЯaviva se situarà el

diumenge, 10 d'agost, al
passeig marítim de Riumar. 

Garita del castell d’Ascó

Festival Internacional de Cambrils

Festa Reggae a l'Ermita de la Pietat

Diumenge 10 d'agost del
2014, a partir de les 19.00
hores i a l'Ermita de la
Pietat d'Ulldecona, II Festa
Reggae amb l’actuació de
CULS  CULTS (reggae-skà /
Ulldecona).

S’ha inaugurat l’exposi-
ció fotogràfica ‘Han pas-
sat deu anys!’, al Centre
Polivalent del Pinell de
Brai, organitzada per la
historiadora Antònia
Serres, de l’Associació
Cultural Pi del Broi. La
mostra, oberta al públic
fins al proper dimarts
12 d’agost, coincidint
amb les Festes del muni-
cipi de la Terra Alta, reu-
nirà les imatges d’una
selecció de veïns i veï-

nes del poble de fa una
dècada i actuals, de tal
manera que es podrà
comprovar el pas del
temps a partir de l’ob-
servació de dos retrats
d’una mateixa persona.
L’autora, passats deu
anys de la primera edi-
ció, ha tornat a fotogra-
fiar la gent que viu, des-
prés que l’estiu de 2004
exposés la instantània
d’un pinellà o pinellana
de cada quinta, des d’un

nen de pocs mesos, fins
l’avi més gran, de noran-
ta-sis anys. 

Text: Pau Folqué. 
Fotos: Antònia Serres.

Reuneix imatges de fa una dècada i actuals. Dos retrats d’una mateixa persona

Exposició fotogràfica ‘Han passat deu anys!’, al Pinell

Aquest cap de setmana
torna la Mostra d'Art,
Cultura, Comerç i
Gastronomia finestЯaviva.

20
04

20
14
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CRAC de la setmana: Manolo Verdiell
MICHEL VIÑAS

EL KOEMAN EBRENC
Manolo Verdiell és
d’Amposta i té 57 anys. No
necessita moltes presenta-
cions, principalment per a
la gent vinculada al món del
futbol del nostre territori.
Un geni. Un privilegi de
força i potència. Un prodi-
gi. El seu xut era endimo-
niat, era una canonada, era
imparable...  
Un jugador amb carisma.  
Per a mi, un dels jugadors
que més m’ha impressio-
nat. Pels valors que posava
dins d’un camp: actitud,
coratge i entrega. Era d’a-
quells que agraden a l’afi-
cionat. La sang li bullia. 
Per l’apreci i l’admiració
que sempre l’he tingut, he
volgut fer-li una entrevista.
La tenia pendent. Es el
Koeman ebrenc.
La trajectòria esportiva de
Manolo fou dilatada. Va
jugar en el juvenil de
l’Amposta però s’ho va dei-
xar “coses que passen i
que ja estan més que obli-
dades”, recorda Verdiell.
Llavors va fitxar a
l’Aldeana, jugant amb el
juvenil però passant al pri-
mer equip, amb Manolo
Baila. Posteriorment, va
anar al Jesús i Maria. I d’a-
llí, a la Cava.  En aquella
època, “coincidint amb el
servei militar, i a través de
Pedro de Felipe, vaig anar
a provar per l’Espanyol”,
diu Manolo. Va anar cedit al
Mallorca un any. 
Amb l’Espanyol estava
Irulegui d’entrenador. Els
resultats no anaven bé i va
arribar Vicente Miera.
Manolo només jugava la
Copa del Rei: “vaig jugar
uns quants partits en
aquesta competició, fins

que ens va eliminar el Rayo
Vallecano. La veritat és que
estava animat i hi havia afi-
cionats i periodistes que
em comentaven que tindria
l’ocasió de jugar a la lliga,
el següent partit. Però tant
Irulegui com Miera, amb la
situació complicada, apos-
taven per posar els juga-
dors consolidats a
Primera, posaven als
‘noms’ per cobrir-se i per si
es baixava, que fos amb
ells”. Diu la llegenda que
Miera al.lucinava amb els
llançaments de porteria de
Verdiell. “La veritat és que
em va ajudar a perfeccio-
nar tècnicament i estava a
sobre meu, però no volia
arriscar posant un jugador
jove, com era el meu cas i
d’altres que estàvem allí”. 
En sortir de l’Espanyol,
Manolo va estar prop de
l’Almeria i també del
Saragossa, però res es va
concretar. I va tornar a la
Cava, a la Mingola, a la
Tercera divisió. Això, abans
d’anar al Reus amb Josep
Juncosa com a tècnic, a la
Segona B, i jugant amb
Capó, Santi Juncosa,
Masqué, Nogués...
El Tortosa va recuperar la
Tercera divisió l’any 82. I
Manolo va incorporar-se al
club roig-i-blanc fins que
durant la temporada 84/85
quan va decidir marxar per
estar en desacord amb el
president Angelats. Amb
ell, també van fer-ho César
i Rubiales. Tots tres van
anar a reforçar el Jesús i
Maria, ajudant-lo a assolir
la permanència en aquell
final de lliga. 
Ginestar, lloc on Manolo va
estar en diverses etapes,

va ser el següent peatge,
abans de tornar al Tortosa,
amb Paco Llangostera,
pujant de nou a Tercera
divisió. Benicarló, amb
Choco, va ser l’avantsala
per jugar amb l’Amposta,
altre cop, durant tres tem-
porades. Sant Jaume, una
experiència a la República
Dominicana i Ginestar van
ser les darreres places,
jugant fins els 42 anys.
Va rebre un homenatge,
l’any 93, a Amposta, amb
gran convocatòria de juga-
dors. Tots van respondre a
la cita, pel reconeixement a
un jugador que va deixar
emprenta. 
Fou un jugador privilegiat
per les condicions físiques.
Però sempre s’ha dit que
hagués pogut ser molt més
gran si s’hagués cuidat. Si
hagués tingut més ‘seny’.
Un fet que ell discrepa: “jo
em cuidava a la meua
manera. Tenia tanta fortale-
sa que si un dissabte la nit
dormia poc, igual per jugar
al dia següent em trobava

millor, fins i tot més que si
descansava més hores.
Dormir poc no vol dir que
anava de copes. Aquí hi ha
gent que es confon. No
obstant, crec que es van
fer moltes llegendes sobre
tot això. Potser si a
l’Espanyol m’haguessin
donat una oportunitat que
crec que mereixia, tot
hagués estat diferent. I no
es farien aquests comenta-
ris. Ara ja no té més

importància, però també
en el futbol hi ha malinten-
ció en ocasions, quan es
parla de segons qui i no es
vol que pugui crèixer”.
Verdiell afegeix que “en
qualsevol cas, ningú em
podrà retreure que no ho
donava tot dins el camp,
em buidava cada partit”.
Manolo viu actualment a la
seua localitat, a Amposta, i
ajuda al bar de la seua filla,
el Sandra’s, on es pot com-

provar que no ha perdut el
seu carisma. 
Tot un personatge, Manolo
Verdiell. Un jugador d’èpo-
ca. 
A les fotos, amb el Tortosa,
en un partit contra el Barça
(amb Urruti),  amb el
Mallorca, amb l’Amposta i
amb una formació de
l’Espanyol, amb Molinos,
Marañon, Paco Flores,
Arabí, Duran, entre altres. 
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Queixes d’un familiar d’un jugador
de futbol base al seu club

Un familiar d’un jugador de futbol base d’un club del Baix Ebre que, de

moment, no vol fer públic quin és, vol manifestar el seu malestar per-

què el jugador, per una incidència al vestidor, fou responsabilitzat de la

mateixa per companys. ‘S’ha demostrat que no ha estat ell el culpable i

el club, que fins ara s’havia portat molt bé amb nosaltres,  no ha pres

mesures disciplinàries amb els autèntics responsables. I voldriem que

es prenguessin. I que, en general, fora així. Els clubs han de formar per-

sones, primer que res. I el nostre familiar ara es veu obligat a marxar de

l’equip i potser ha de deixar el futbol. I els altres seguiran”. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Tortosa visita demà dissabte el Batea en el primer partit de pretemporada, després d’iniciar la pretemporada dilluns. No
hi ha cap novetat més. Robert Bosqued, que pertany al CD Tortosa, segueix a Ascó, a prova. Farà falta saber si es queda i,
posteriorment, si és que no, si té una oferta d’un club de categoria superior i que pot arribar a decidir i a passar.  

El Tortosa visita demà el Batea (19 h)

Diumenge, Adelaide United-Juventus (11.30 h)

Partit de Champions per a GombauXavi Anell,
nou
fitxatge

DEL PIERO POT ACOMIADAR-SE A LES ORDRES DE L’AMPOSTÍUE RAPITENCA

Josep Gombau, tècnic
ampostí de l’Adelaide Uni-
ted d’Austràlia, viurà un
partit de Champions diu-
menge. El seu equip, amb
Del Piero, jugarà contra la

Juventus. Del Piero està
reflexionant sobre el seu
futur, però podria ser el
seu darrer partit. I seria
entrenat per Gombau. Es
el partit All Stars. Està fi-

xat per diumenge a les
11.30 h del matí (horari
català).
A la foto, Amor (assis-

tent cos tècnic), Del Piero
i Josep Gombau. 

Xavi Anell, exjugador
de l’Amposta, i en les da-
rreres setmanes entre-
nant amb l’Ascó, ha fitxat
amb la Rapitenca. No s’-
ha quedat al club de la Ri-
bera i, tal com avançà-
vem la setmana
passada, l’opcó de la
Rpaitenca era ferma. L’e-
quip rapitenc espera po-
der incorporar un altre ju-
gador. Dissabte va
vèncer a l’Ulldecona (1-0)
ahir va jugar contra l’Hor-
ta, demà rebrà el S. Bàr-
bara i dimarts a l’Ascó. 

Com a director del projecte d’escola del Barça a Varsòvia

Carlos Alós seguirà amb el FCB a Polònia
VA TENIR ALTRES  PROPOSTES DE LA PRIMERA DIVISIÓ POLACA PERÒ

Carlos Alós seguirà
com a  director del pro-
jecte del FC Barcelona a
Polònia. Després del se-
guit de canvis que han
hagut a l’estructura del
futbol base del Barça,
coincidint també amb els
canvis directius, la conti-
nuitat d’Alós podia ser in-
certa. Però el Barça li ha
plantejat seguir dins del
projecte d’escola a Polò-
nia. I Alós, finalment, ha
decidit renovar. 
Segons ha pogut sa-

ber Més Ebre, el tècnic
tortosí va tenir  dues pro-
postes per iniciar una no-
va etapa a les banque-
tes, a la Primera divisió
polaca. Una d’elles fou
del Belchatow (Ekstra-
klassa), i una altra, que
estava molt avançada,
va ser del Pogon Siedlce
(first division). Així ma-
teix, van existir negocia-
cions amb l’històric Legia

de Varsòvia per a formar
part de la direcció espor-
tiva del club, concreta-
ment com a responsable
de l'area de futbol pro-
fessional. Els contactes
van ser directament amb
el màxim accionista Mr.
Dariusz Mioduski i amb el
president Boguslaw Les-
nodorski. Una proposta
interessant i que podria
concretar-se més enda-
vant, en properes tempo-
rades. 
Carlos Alós va accep-

tar continuar amb el pro-

jecte de base del Barça
a Polònia: “penso que es-
tem fent una bona feina i
em va agradar la forma
en la que em van plante-
jar la renovació, tenint en
compte que han hagut
nombrosos canvis al
club. Malgrat això, han
seguit confiant amb mi i
això ho he valorat. Es
cert que hi havia altres
propostes però em va
convèncer la del Barça i
seguiré un any més al
projecte, aquí, a Polò-
nia”.

L’actualitat de l’equip passa
perquè es continuen fent ges-
tions per ampliar-lo. La planti-
lla necessita apuntalar-se. Es
parla de negociacions amb
Yèlamos, exjugador del club.
Faltaria també un central i un
davanter, si és possible, dins
de les possibilitats del club. 
Gustavo, reciclat, ha fetfun-

cions de central. També cal
dir que per lesions i Becerra

que està a Barcelona, hi ha
quatre baixes: Dani Bel, Isaac,
Calsina i l’esmentada de Be-
cerra. Per això, la plantilla
està molt minvada, havent de
recòrrer als joves els quals,
segons el tècnic Teixidó, “es-
tant fent-ho molt bé. Estic

molt content d’ells”. 
L’Amposta juga diumenge

el Ciutat de Deltebre (18 h). 
Genís i José Ramon van

avançar a l’Ascó. Gustavo i
Barrufet van empatar. Pere
Bosquet, jugador a prova i
que pertany al Tortosa, va

marcar el 2-3.
L’Ascó, per la seua par,

continua fent història en la Co-
pa Catalunya. Dissabte pas-
sat va guanyar al Lleida, per
segon any seguit, per 2-1,
amb un gol de Munta. 
Foto: Yasmina Curto

Temporada centenària

L’Amposta va fer la pre-
sentació el divendres de la
setmana passada. Una
temporada especial. Es la
del centenari. A nivell es-
portiu, dissabte va perdre
a Vinaròs per 1-0 i dime-
cres, ja a casa, va cedir
contra l’Ascó per 2-3.

CF AMPOSTA

L’equip va fer la presentació. I dimecres va jugar contra l’Ascó (2-3)

M.V.

Plantilla CF Amposta, 2014-15

Una temporada més avui
caba. Tornarem d’aquí a tres
setmanes. 
Avui no és dia d’opinar. Es

dia d’agrair. D’agrair a tota la
gent que fa possible que el
‘diariet’ continui creixent i
que tingui la repercussió ac-
tual, amb 55.000 lectors.
Agrair a caps de premsa
dels ajuntaments, dels Con-
sells Comarcals, dels clubs,
als presidents, als directius,
als col.laboradors...a tots
els que formeu part d’aques-
ta familia de Més Ebre: grà-
cies. A tots els voluntaris
que divendres m’ajudeu al
repartiment en diverses po-
blacions perquè puguem
arribar al màxim d’indrets
possibles.

Li poseu
la mateixa
il.lusió que
la gent que
fem possi-
ble aquesta
publicació cada setmana.
No és un comiat. Es un

fins aviat, fins el dia 5 de se-
tembre.
I també gràcies a tots i to-

tes els que espereu cada di-
vendres el Més Ebre, que
me’l demaneu quan ens tro-
bem, que l’aneu a buscar al
lloc habitual, que el seguiu.
Gràcies. La complicitat i, so-
bre tot, la proximitat és la
garantia per seguir. 
Ens tornarem a trobar el

dia 5 de setembre. Fins lla-
vors. Gràcies.  

Fins la propera

L’Ascó segueix fent
història: va eliminar el

Lleida (2-1).

Copa Catalunya
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Camarles va començar
dilluns. Una temporada
per a la il.lusió. I Cristian
Bertomeu lidera aquesta
il.lusió en un equip que s’-
ha renovat molt: “si, ha ha-
gut molta renovació. Han
arribat fitxatges que ja te-
nen experiència a la cate-
goria com Samu i Brigi i
que ens aniran molt bé i

despres gent jove amb
moltes ganes. El paper
del Camarles no és altre
que intentar aconseguir la
salvació el més aviat pos-
sible. Som consients que
som nous a la categoria i
esperem adaptar-nos el
més aviat possible; de ga-
nes no ens en faltaran,
som un equip jove i molts

som del poble i tenim l'o-
portunitat després de
molts anys de jugar en
una categoria tant compe-
titiva com la 2a catalana
en l'equip del nostre po-
ble. Que ningú dubte que
cada partit ho donarem
tot al camp, aquesta fou la
clau de l’ascens”. Les
obres del camp “seran un

inconvenient ja que la pre-
temporada l’haurem de re-
alitzar a una altra pobla-
ció. S'ha demanat permís
a clubs que estan prop de
Camarles, perquè ens dei-
xin el camp per realitzar
els entrenaments. Algun ja
ens ha dit que no i altres
estem esperant resposta.
Esperem que el més aviat

possible puguéssim dispo-
sar del camp, ja que és
molt important, perquè en
principi els 3 primers par-
tits de lliga els haurem de
disputar fora de casa”.
Cristian segueix: “vaig do-
nar la paraula que si es pu-
java continuaria. Des que
tenia 11 anys que no juga-
va al meu poble, i em feia

molta il.lusió tornar”. Pos-
sibilitats d’anar a l’Ampos-
ta...”he estat 4 anys amb
Teixidó i ens uneix una
gran amistat; és  l'entrena-
dor que més m'ha fet crei-
xer. Però ell comprèn la
meva situació personal i
laboral. Ja ho vam parlar
el seu dia”. El jugador Da-
ni Tacon està a prova.

Cristian Bertomeu lidera un Camarles il.lusionat
DEMÀ PRIMER PARTIT, A ROQUETES (18.30 H)

El CD la Cava ha començat la pretemporada amb dues
adversitats. Les lesions de Jaime i de Roger. Jaime acu-
sa un desgast de cartileg del turmell i Roger fou operat
de l’espatlla. Tots dos es preveu que siguin baixa durant
un parell de mesos.  
La Cava jugarà diumenge el primer partit de pretempora-
da al camp del S. Bàrbara i dissabte dia 16 rebrà la Ra-
pitenca en el partit de festes, el dia del patró, Sant Roc.
També informar del fitxatge, tal com vam dir fa unes set-
manes, d’un juvenil del Reus, és un lateral dret. Es diu
Gaspar. Era una de les incorporacions que estava previs-
ta, tal com va avançar.

Jaime i Roger, lesionats, seran
baixa per uns dos mesos

CD LA CAVA

El Remolins-Bítem ha confirmat
aquesta setmana la incorpora-
ció de Xavi Gisbert, jugador
que ja va pertànyer al club de
Bítem fa dues temporades,
amb un bon rendiment, fins que
va decidir deixar de jugar per
motius personals. Passats dos anys, Gisbert ha decidit
posar-se les botes de nou i ho farà amb el Remolins-Bí-
tem, club en el que té les portes obertes. El conjunt de
Bítem va jugar ahir un partit a l’Aldea i aquest cap de
setmana no n’efectuarà cap. 

El Remolins Bítem reincorpora
al jesusenc Xavi Gisbert

TORNA A JUGAR, DOS ANYS DESPRÉS

Genis Valls Fèlix va nèi-
xer un 22 de gener de
1980. El seu pare era
futbolista, vinculat al CD
Alcanar i exdirectiu del
club. Genís es va criar
amb els colors canareus
a la sang. El primer cop
que el seu pare el portar
a un camp de futbol
amb unes botes als
peus, va ser a l’edat de
7 anys. Encara no esta-
va inaugurat l’estadi de
la Fanecada. Allí amb 7
anyets vacomençar a
jugar amb nens de 11i
12 anys degut que no hi
havia equip amb la seva
edat. Amb l’estadi de la
Fanecada sent una reali-
tat a finals de l’any
1997, ja no deixaria les
categories del futbol
base del club fins als 17
anys, quan de la mà del
Míster benicarlando
López López  i del lla-
vors President del club
Òscar Sancho, debuta-
ria d’interior esquerre a
casa enfront el Tancat
guanyant 1-0 amb tres
punts vitals per mantenir
la categoria. De l’any
1997 fins a dia d’avui

Genis ha vestit sempre
la samarreta del CD
Alcanar. A excepció de
l’any 2000 que marxa al
Benicarló. Va durar 2
mesos. Allí sortia a jugar
i no sentia l’orgull i satis-
facció d’estar defensant
uns colors als quals esti-
ma. Tornar Alcanar i mai
més ha marxat del club.
Amb aquesta serà la
seva 18ena. temporada
al club com a jugador
del 1er equip.
A més, va ser la
2006/2007 quan Genís
va agafar funcions de
directiu. Una primera
etapa de directiu que va
durar 5 anys. Fins la
2010/2011. Les dues
següents deixa el càrrec
de directiu, tot i que con-
tinuà col.laborant desin-
teressadament amb el
club en el tema de direc-
tor esportiu i recaptació
d’ingressos econòmics
entre altres. 
Aquest any enceta la
seva segona etapa com
a directiu. Una segona
etapa produïda per uns
esdeveniments que han
causat un xic de tensió

dintre del club. “Va
aparèixer una possible
candidatura a la pre-
sidència. Una candidatu-
ra que va arribar a un
acord amb mi amb el
tema deportiu i la filoso-
fia continuista del 1er
equip. Però un seguit de
canvis en aquest projec-
te va originar discrepàn-
cies amb els jugadors
locals i la candidatura,
prenent finalment els
jugadors la direcció del
club”. Genís es ferm
defensor d’una
mental.litat futbolística
de club que fins a dia
d’avui ha donat resultats
positius. Les seves ges-
tions s’han caracteritzat,
com a director esportiu,
en crear plantilles amb
una base de jugadors
locals i afegir-hi els de
fora amb una qualitat
contrastada que donin
un nivell d’equip compe-
titiu.  Des que ell va
assumir la tasca de
director esportiu ara
farà 8 anys, l’equip
canareu ha quedat clas-
sificat entre les prime-
res posicions. De les

seves gestions, han
arribat al club canareu
jugadors com Rodri,
Alberto Cuenca, Paulo
Madina o Carlos Gilabert
en una primera etapa. I
Xavi Molas, Raul Vates,
Ivan Diaz o Edu Aguilar
en aquesta segona. 
En 18 temporades al
1er. equip Genís desta-
ca un entrenador per
damunt dels altres. José
Móra actualment a la
Canonja. 
També vol destacar als
dos entrenadors que en
la seva etapa de directiu
van creure en el projec-
te que la junta va implan-
tar i que van demostrar
ser “dos grans entrena-
dors que van aguantar
4 i 3 anys respectiva-
ment amb moments difí-
cils, que només ells
saben, i amb treball,
il.lusió, dedicació i amor
al club, van saber tirar
l’equip endavant i fer
temporades admira-
bles. Són Victor Esteller
‘Txiqui’ i Alfons Royo.
Dos entrenadors cana-
reus que no només pel
que van treballar en el

tema deportiu sinó que
pel gran sacrifici que
van mostrar, inclús per
temes personals, fan
que siguen dignes d’ad-
mirar. Txiqui va ser qui
primer va creure en lo
projecte. D’Alfons Royo
he de dir que poques
persones passaran per
aquest club exercint
d’entrenador i mostra-
ran la professionalitat
que ell ha mostrat
aquests darrers anys,
quan ha donat més del
que tenia per aquest
club, aquest equip i per
cadascun dels jugadors
que hi havien”. 
Un persona implicada
com Genís valora gent
Paco Also i Joaquin
Roda del Bítem o Paco
Callarisa i Mario
Subirats a Ulldecona,
“són els autèntics
cracks del futbol ama-

teur. Així com José Luis
Tarrazona i Tomás José
anteriorment”. 
A nivell d’Alcanar ell ha
viscut els seus millors
anys al club com a juga-
dor, “gràcies al gran tre-
ball totalment desinte-
ressat i sense rebre mai
ni un euro, dels ex
Presidents Miguel
Reverter i Paco Reverter
respectivament i tota la
gent de junta que en els
5 anys de directiu, van
estar sempre al meu
costat. A exdirectius
com Juan Carlos Juan,
Joan Beltran, Sònia
Querol, Jordi Balada,
Victor Redón... els hi
estic molt agraït”. Per

acabar Genís vol valorar
la paciència que té la
seva dona amb ell i el
futbol. Al novembre una
nena ampliarà la família.
Diu que té un tressor de
dona i sense la seva
comprensió res seria
possible. Genís porta
anys sent un motor del
club i el dia que no pugui
seguir-hi vinculat, de ben
segur que es notarà.
Una feina poc valorada i
que, en ocasions, gene-
ra  crítiques i discrepan-
ces de qui pot no estar-
hi d’acord. Però, amb
més encert o menys,
Genís és home de club,
amb total sentiment i
passió. 

Genís Valls, sentiment i passió per un club
18 temporades com a jugador del primer equip canareu

CD ALCANAR

El seu pare ja fou
jugador i directiu de
l’Alcanar. I ell, a més
de jugador, també fa
funcions directives.

Implicació

Genís Valls.

Els dos equips del Catalò-
nia ja han començat la
pretemporada. Dilluns va
fer-ho el filial que estarà
entrenat per Solla i Pons i
dimarts el primer equip.
A la foto es pot observar
el cos tècnic del primer
equip: Dani Fernandez,
Marcos García, Adrià Es-
trada, Enric Alaixendri, Al-
bert de la Vega i Marta
Escurriola.  

Primeres sessions
CF CATALÒNIA
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BREUS DEL NOSTRE FUTBOL

El cap de setmana pas-
sat el coneixia la notícia
al Jesús i Maria. Un dels
fitxatges mediàtics per
la temporada propera,
Raül Jiménez, va anun-
ciar al club i als seus
companys i tècnics que
per motius personals no
podrà seguir. “No és per
marxar a cap altre
equip, simplement que
una feina, prioritària per
ell a hores d’ara, no
podrà continuar ni entre-
nant ni jugant”. 
Una baixa significativa
dins del nou projecte

partidalenc. Però el
Jesús i Maria es va
posar en marxa aviat i
Jordi Rojas, bon secreta-
ri tècnic, va contacar
amb l’asconenc Josep
Cabacés que els darrers
anys ha jugat a
l’Hospitalet de l’Infant,
una vegada es va casar i
es va posar a viure en
aquesta localitat del Baix
Camp. Rojas té molta
relació amb Cabacés del
seu pas per l’Ascó, anys
enrera. Cabacés ja va
jugar diumenge a
Ginestar (1-3), on l’equip

va remuntar amb gols
de Ferreres, Teixidó i un
de bella factura de
Jesse.
Jodi Rojas, el tècnic, del
partit, explicava que “no
es pot valorar molta
cosa...l’equip estava
molt cansat després
d’aixecar-se el diumenge
a les 6 del matí per fer
17 km de senderisme,
tal com vam quedar per
fer una jornada de con-
vivència tot el grup. Va
ser una sessió de cohe-
sió, física...i poca cosa
més. En qualsevol cas,

l’equip va estar a l'alçada
de l’objectiu que volíem.
Va tindre molt de poder
de sacrifici i va treure el
partit endavant”. El
Jesús i Maria jugarà
demà dissabte a les
19.30 h a Corbera. 
Des de Ginestar, es deia
que “portàvem poques
sessions però fins el
minut 70 vam plantar
cara. Després, un gran
equip, en tots els aspec-
tes, ens va superar. És
un equipàs, en totes les
línies”. 

Josep Cabacés, nou porter 
Raül Jiménez, per motius personals, no pot seguir amb l’equip

UD JESÚS I MARIA

Una vegada es va
conèixer el calendari
de la Tercera catalana,
el filial de l’Alcanar es
va trobar amb l’incon-
venient que coincidia a
casa amb el primer
equip. Un contra-
temps. S’havia dema-
nat que no passés d’a-

questa manera, però
la petició per correu
es va fer a Tarragona,
a la Federació.
Van passar els dies i

la preocupació incre-
mentava un cop no hi
havien solucions. Els
plantejaments de l’Al-
canar B passaven fins

i tot per no competir,
si no es podia revertir
la situació. El Campre-
dó era una de les al-
ternatives que queda-
va per a poder fer un
canvi. Però d’entrada,
segons informació de
Joaquin Celma, no es-
tava per la labor d’ac-

ceptar-ho. Finalment,
divendres passat, Joa-
quim Del Pino va reu-
nir-se amb directius
del Campredó i
aquests van acceptar
la modificació ocupant
el lloc de l’Alcanar. Per
tant, aquest és el can-
vi que s’ha de fer al

calendari ja publicat
per Més Ebre al seu
dia. A la primera jorna-
da, enlloc de Campre-
dó-la Sénia, serà Alca-
nar-la Sénia. I
Perelló-Alcanar, serà
Perelló-Campredó,
Des d’Alcanar s’han

agraït les facilitats

que ha posat el Cam-
predó per solucionar
el conflicte i també la
implicació de la FCF
per resoldre un proble-
ma que “per a nosal-
tres era molt impor-
tant i del que depenia
poder tirar avant o
no”. 

El Campredó ocuparà el lloc de l’Alcanar B al calendari
Des del club canareu s’han agraït les facilitats trobades

JOAQUIM DEL PINO ES VA REUNIR AMB LA DIRECTIVA DEL CLUB DEL BAIX EBRE

Sergi Aure ha rebut una
proposta per anar a pro-
var per un equip de 3a
divisió de fora de
Catalunya i, depèn d’a-
questa, podria no seguir. 
Ciutat de Deltebre
Diumenge es disputa. A
les 17h jugaran el
Roquetenc i el Deltebre.
El perdedor contra
l’Amposta (18h) i a les 19
l’altre partit. Més info
plana 20

Sergi Auré pot no
seguir al Deltebre

Jordi Mohedano
seguirà jugant al
Perelló. El jugador
havia demanat unes
setmanes per a deci-
dir-se i finalment ha
comunicat que con-
tiunarà a l’equip groc -
inegre, desprçes
d’haver tingut altres
propostes, dues d’e-
lles, les dues darre-
res, durant la setma-
na passada. 

Jordi Mohedano
segueix al Perelló

La setmana passada
informàvem que enca-
ra hi havien negocia-
cions entre el S.
Bàrbara i Carlos
Gilabert. Però, tot i que
el mister Joan Subirats
estava molt interessat
en la seua continuitat,
Carlos no seguirà una
vegada no va haver
entesa malgrat que el
jugador també havia
posat interés en seguir. 

Carlos Gilabert no
continua al Santa

Miquel Malràs, davan-
ter de l’Horta, ha fit-
xat amb l’Arnes que
està entrenat ara per
Joan Carles Pachan.
Miquel, que havia fet
gols amb l’Horta, ha
decidit acceptar la
proposta del club veí. 
L’Horta té a prova al
porter Alex Martínez
(Ebre E) i diumenge
visita el Pinell, en fes-
tes (18 h). 

Miquel Malràs
(Horta), a l’Arnes

BREUS DEL NOSTRE FUTBOL

Bona valoració del pri-
mer partit, a la Ràpita,
dissabte (1-0). Joaquin,
Davide, Dani Fluixà,
Millan i Roberto encara
van ser baixa. Dimecres
es va jugar a Godall (3-2)
i diumenge es visita la
Jana (19 ). Angel
(Alcanar B) i Marc (torna
a jugar després de 4
anys) estan a prova.

Primers partits de
l’Ulldecona

La continuïtat del
Tivenys penja d’un fil.
Tot està pendent
d’una darrera reunió, i
definitiva, de la que
es coneixerà si hi ha
nou president o no. Si
aquesta reunió no
fructifica, el Tivenys
no seguiria en com-
petició la temporada
vinent.  

Futur complicat
de la UE Tivenys

L’Ampolla ja ha
començat els entrena-
ments però com és
habitual amb Miquel
Cotaina, no disputarà
cap partit encara el
proper cap de setma-
na. 
La novetat de l’equip és
que Albert Sanchez
(Rapitenca) està entre-
nant a prova. 

Albert Sanchez a
prova a l’Ampolla

A la plana 20 d’aques-
ta edició de Més
Ebre, podran trobar
la programació de
partits previstos per
aquest cap de setma-
na, per als nostres
equips dins del pri-
mer cap de setmana
amb gran activitat.

Programació de
partits per al cap
de setmana

Formació de la UD Jesús i Maria, diumenge a Ginestar (1-3), ja amb Cabacés.

Del Pino, delegat FCF
Terres de l’Ebre.
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Un, dos, tres, quatre, preparats... què passarà la propera temporada? De
moment, me’n vaig de vacances. Súper Michel, també. Tot això mentre
els jugadors ebrencs baixen quilos en aquests primers entrenaments.
Me'n vaig de vacances a la costa malaguenya una setmana. A mi m'agra-
daria preparar alguna cosa gran per a la temporada propera, alguna cosa
que pugui trencar i donar més caliu a aquesta pàgina que vostès llegei-
xen. Proposta que em fan cinc entrenadors: ‘Traure en bikini cada setma-
na a una núvia d'un jugador", com fa el diari As des de fa anys a la con-
traportada. El problema és que ho autoritzi Súper Michel. No els prome-
to res però si els vaig a dir que estic preparant una mini bomba per donar
més qualitat a aquesta columna setmanal. Només Súper Michel i un servidor sabem és el
secret més gran guardat del futbol ebrenc. 
UN ANY MÉS ELS ENCERTS HAN ESTAT IMPORTANTS. En el darrer número de la tem-
porada, és moment de fer balanç. El 20 de Setembre deia en la columna que l’Ascó que-
daria 4 o 5. I així va ser. Encert cent per cent. Vaig dir que la Rapitenca acabaria  vuitena,
fallida total. El barco es va enfonsar. 25 octubre com cada any i van sis campanyes vaig
dir que el campió de Segona. En aquesta ocasió vaig dir que el Reddis seria campió i així
va ser. 8 de novembre que el Camarles seria nou equip de 2a Catalana i es va fer realitat
10 de gener apuntava, ¿poden baixar Rapitenca, Amposta i Jesus i Maria? Dos van baixar.
7 març comentava en exclussiva que el Tortosa ja tenia president. Primer va ser el candi-
dat José Luis i finalment Arturo Llorca. Els socis del Tortosa despertaven dos divendres
seguits amb dues exclussives, una d'elles empremta de Súper Michel. 21 de març expli-
cava amb pèls i senyals la dimissió de Nacho Pérez. Un any més els encerts superen els
errors. I cada any no m’amago de recordar-los aquests a final de temporada. Em mullo
però després al final de temporada faig balanç. I pels que no es creïn els encerts mirin l'he-
meroteca de Més Ebre. Poden veure la de l'últim any i la dels últims 1000 dies. Els encerts
són al 90%. Si jugués a la loteria fallaria el 90%. 
RAPITENCA, ELS JUGADORS NO CORRERAN, VOLARAN. Primera notícia, Xavi Anell
serà aquesta setmana jugador de la Rapitenca, així m'ho confirmava dilluns nit a les 23
hores. Em va costar però ho vaig aconseguir. Jugarà a la Rapitenca. 
Els jugadors de la Rapitenca mimaran el pilota; domini de la possessió de l’esfèric i si es
perd, tot l'equip farà pressió menys el porter.  Si la pilota la perden els davanters, els mit-
jos i els puntes correran com estruços. La clau seran els entrenaments que només dures-
sin una hora i deu minuts. I a tota intensitat, sense pausa cada exercici només descansa-
ran poc. El míster només donarà dues xerrades de cinc minuts una al principi i una altra al
final. Ell no és amic de fer entrenaments d'hora i mitja o dos. Curts i intensos, tots crono-
metrats. Els diré una cosa: la Rapitenca potser sigui una desil·lusió al principi però la sego-
na volta jugarà de fàbula. El míster Garcia Sanjuan és una enamorat d'Emery, José Luis
Garrido i Guardiola encara que no li agrada el joc de tant el tiki taka sinó arribar a l'area
contrària amb menys tocs i intentant buscar el gol amb més intensitat. Jo li vaig preguntar
a Garcia Sanjuán dilluns una cosa que ja s'intuia i que vaig encertar al cent per cent. De
moment és top secret. A la jornada 17 potser el revelaré: "jo vinc a fer la meva feina. Els
reptes difícils m'agraden. Per això em paguen". 
JESÚS I   MARIA, PIC NIC A L'EVEREST. Diumenge 7h, Rojas va citar a tots els juga-
dors per fer una caminada de 17 kms, entre l’Ametlla i l’Ampolla. Abans del partit de la
tarde a Ginestar. Fins es va presentar Raül Teixidó que havia dormit dues hores per un casa-
ment: "Mister jo vinc i si he de jugar tot el partit ho fare i li prometo un gol". Després de
tres hores i escaig caminant, piscina, menjar i a la tarda partit a Ginestar els jugadors esta-
ven rendits. Perdien 1-0 i al final 1-3 amb gol de Teixidó. El míster Jordi Rojas només els
ha demanat dues coses als seus jugadors "Que posin collons i collons". Si arriben a pujar
a Tercera divisió aniran a l'Everest.... 
TORTOSA ELS ENTRAMIENTOS TARDANS. L'última setmana de juliol, Remolins-Bítem,
Jesús i Maria, Rapitenca i Amposta es van posar al tall en els entrenaments, mentre el
Tortosa ho ha fet aquesta setmana. Crec que per fer una gran temporada s'ha de
començar com ho han fet els equips comentats però el Tortosa va a la seva marxa. 
AMPOSTA, TRES FITXATGES A CAURE. Valent va ser el míster Teixido d'acabar el par-
tit amb l’equip ple de juvenils, a Vinaròs. Si cada diumenge fes això, a Amposta, jugant amb
tres juvenils sortiria com els toreros. Els espectadors vibrarien: "Teixidó, Teixidó". Va per-
dre 1-0 a Vinaròs. El millor: Gustavo del central, bestial, magnífic. Experiment de Teixidó. I
bo de moment. Arriben de la Rapitenca: Marc Vernet i Barrufet, el proper en caure potser
Yèlamos, encara que diuen des de la direcció tècnica que el fitxatge està molt verd. A
aquest pas portarà fins a Don Fernando Garcia per tancar els dos fitxatges que li falten. 
DES DEL CAMPREDÓ VAN CANVIAR D’OPINIÓ. Jo ho tenia clar que la Federació can-
viaria el calendari perquè el Alcanar B no coincidís amb el primer equip, però des
Campredo em van dir que ells no acceptaven el canvi. Això era dijous de la setmana pas-
sada i divendres Joaquin del Pino els ho va suplicar i al final van canviar d’idea. Juntament
amb l’Alcanar, els vaig trucar mil vegades. Total que vaig quedar malament amb els lec-
tors. Que els va dir Joaquin Del Pino per convence’ls no ho sé. Potser el temps ho dirà. 
LUIS SUÁREZ SEGUIRÀ PEGANT MOSSEGADES. La veritat que jo cada vegada el fut-
bol ho entenc menys, que Luis Suárez estigui castigat per una mossegada ho entenc però
que no pugui fer un petó a Iniesta, donar una abraçada a Luis Enrique en els entrenaments,
que entreni només com si estigués en una presó, ho veig surrealista, de ciència ficció. Quin
dret empara que un jugador no pugui entrenar amb els seus companys, així està el futbol,
així són els dirigents, no s'estranyin que algun dia Luis Suarez s'enganxi i pegui un altre
mos, i no a un rival... 
SÚPER MICHEL NOMÉS HI HA UN. Li agraeixo com a persona, com a amic. I això que
per buscar la noticia és el meu enemic més gran, perquè ell està al dia de tot i no em diu
mai d’on trau les seues exclussives. Però és Michel. Súper Michel. Li agraeixo que un dia
em digués ‘fes un article’. I a la setmana següent, ‘perquè no en fas un altre’. I sense ado-
nar-nos vaig començar a Més Ebre a escriure cada setmana. Així ja van quatre tempora-
des. Mil gràcies Michel avui i sempre. Jo t’animo des d'aquí a que escriguis les teues

Es prepara una bomba informativa ebrenca

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

memòries de la teva vida, del futbol ebrenc. No hi ha ningú en aquestes terres que sàpi-
ga tants secrets. Em consta que tens una lliberta amb informació sobre la compra de
més de 50 partits, que ell sàpiga. És cert això Michel? 
PROMETO I PROMETO. Quan vaig començar la meua columna per Més Ebre, aquesta
era de mitja pàgina. Després es va anar allargant i el de sempre: Michel pegant-me el toc.
"Joaquin que aviat necessitarem un diari per a tu sol". En aquestes últimes setmanes:
pàgina sencera, prometo escriure menys. Prometo no parlar més de Paco Also, no li
agrada molt, prometo ser bo amb La Cava, Tortosa, Camarles, la Sénia o Remolins-Bítem,
prometo ‘pegar’ canya a Teixido, prometo no passar ni una al Jesús i Maria i la Rapitenca,
prometo ser un sant amb la Federació, prometo donar suport a tots els equips de futbol
base, prometo explicar la veritat amb sinceritat, amb honestedat, amb entrega, amb
humilitat. Prometo canviar potser la propera campanya aquesta pàgina, donant més
canya, més salsa amb noves i amb totes aquestes coses que prometo avui. Les compli-
ré o almenys ho intentaré. 
I VOSTÈS, ¿PER QUÈ LLEGEIXEN LA COLUMNA CADA SETMANA?. Sé que els
divendres molta gent el primer que fa quan té el Més Ebre és mirar la meva columna. Sé
que al Jesús Catalònia fins la passen per WhatsApp a tota la plantilla. Sé que molta gent
l'espera amb anhel, la llegeixen sense pausa: hi ha aficionats que li diuen al tècic o direc-
tiu del que he parlat, un dia en concreta: "Joaquin t'estima molt". “Joaquin s'ha passat".
"Com sap això Joaquin si viu a Madrid?". Si els divendres són feliços i gaudeixen de deu
minuts de meravella, d'això es tracta, però la meva aportació més que com a periodista
la considero documental, d'investigació, perquè el futbol ebrenc sigui més gran. Per a mi,
dir que moltes persones d'aquestes terres prefereixen ser socis del Barça que dels seus
equips és afegir un gra al futbol ebrenc. Dir més pedrera i menys fitxatges és donar
suport al futbol base. Dir la veritat amb el que pensen el 90% dels aficionats d'un club i
només un 1% pensen el contrari, entre aquests la directiva (no cal dir noms és molt fàcil
saber el nom del club) això és aportar qualitat i grandesa al futbol ebrenc que és a la
vageda un esport. El practicar-lo fa a les persones no només esportistes, ser competi-
tius i estar en plena forma. 
TOT UN PERSONATGE ÀNGEL GUIU. Tota una vida al futbol regional, personatge amb
unes idees clares del treball en equip, tres generacions a la família on el futbol és el rei
per excel·lència. El seu pare, Jaume, que té 83 anys, va tenir l'oportunitat de jugar a les
files del Sant Andreu, el Martinenc i el Sant Adrià del Besós. El seu fill, Àngel Guiu, entre-
nador del Ginestar i del qual faig aquest reportatge. Té tres fills i per no perdre la tradi-
ció familiar de l'esport rei, militen en tres equips diferents i en tres categories diferents.
El fill gran, Jaume, a les files del Gandesa de 2a. catalana. El mitjà Andreu estrena tem-
porada a 1a. catalana amb el filial del Reus, el REDDIS, i el benjamí de la família i el més
complet, segons el seu pare, Bernat, jugador cadet de l’Olímpic Móra d’Ebre. No es pot
negar aquesta afició al futbol, transmesa per l'avi i pel pare Àngel Guiu que va ser porter
igual que el seu pare, Jaume. Àngel va militar en els seus principis en el futbol base de
l'època al Falset on va jugar en el primer equip en categoria de la 3a regional. Per tema
laboral va militar al Borges Blanques una temporada, però va arribar el torn del servei mili-
tar i va tenir la sort de continuar lligat al futbol durant el servei militar on va tenir l'opor-
tunitat de jugar amb el filial del Rayo Vallecano a la Preferent madrilenya. Ja en retorn al
finalitzar el servei militar va estar a les files del Olímpic Móra d’Ebre, Gandesa, Pinell de
Brai, Marçà, Tivissa i retirant-se a l'edat de 34 anys en el Cabacés on va començar la
faceta com a entrenador alternant de tant en tant com a porter del mateix equip.
L'historial des de llavors com a entrenador passa per nombrosos equips: Garcia, Olímpic
Móra d’Ebre, Corbera d'Ebre, Benissanet, Móra la Nova compaginant 16 temporades al
futbol base de l’Olimpic i actualment entrenador del CE Ginestar. Quan observa el joc que
desenvolupen els equips de Guardiola no li sorprèn res: "això ho fan al seu nivell els juga-
dors que passen per les meves mans. No ha descobert res, senzillament és jugar en
equip i no per un jugador”. També em comenta: "figures en els meus equips, no gràcies!!,
a casa meva tinc moltes figures però s'omplen de pols per la seva falta
d'utilitat...M'agrada treballar amb gent jove, tenen més il·lusió, ganes de fer-ho bé i apren-
dre al màxim. Si fitxes un jugador amb experiència a vegades costa rectificar-los i que
compleixin les teves idees del futbol o sistema que tens pels jugadors que hi ha en plan-
tilla. Amb un jugador jove és més fàcil corregir i que exerceixi la tasca assignada encara
que sigui mancat d'experiència, l'exemple més clar el podem definir amb un arbre, un
arbre vell no el podràs redreçar en canvi un arbre jove
és més fàcil. Els meus equips no són professionals en
el seu joc, però intentem ser-ho en el joc, jugar per
terra, no malbaratar pilotes amb llançaments llargs pel
porter, intentar jugar a futbol de toc, gaudir del bon fut-
bol d'equip i que tots siguin partícips de la pilota, bona
preparació física per a un joc ràpid on la rapidesa del
joc fa crear espais. Als entrenaments intentes que el
físic sigui la part principal però sense oblidar la clau del
futbol, la pilota. Important que els entrenaments siguin
el més divertits per al jugador”. La pretemporada Angel
Guiu la comença al juliol manant als seus jugadors un
treball de període transitori per a la seva realització en
el descans estiuenc, sent conscient que un 50% de la
plantilla ho realitza seguint les indicacions i les pautes dels exercicis. En la pretempora-
da també compta amb la participació en el seu programa de preparació amb una moni-
tora d'aeròbic que realitza un parell de sessions per corregir la coordinació en els movi-
ments, li agrada que els jugadors siguin el més polivalents possibles i així poder jugar en
qualsevol posició ja que la temporada és molt llarga i les plantilles curtes. Utilitza el rugbi
com a preparació als seus jugadors per buscar les cobertures i les basculacions.
Entrenador peculiar, gran en ensenyament, lliurat al seu ofici com a entrenador, pare dels
seus jugadors. I els resultats l'avalen. Mai ha arribat a categories superiors, però no li
importa, la seva funció, gaudir i fer gaudir del bon futbol. 
(foto: Dins l’Estadi)
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JUGADOR PUNTS EQUIPNº
Xavi Anell
Jesús Ferreres
Aleix Robert
Enric Ubalde
Cristian Ventura
Ferran Roig
Gustavo
José Ramon
Pere Bosqued
Raül Teixidó
Moha
Sebas
Barrufet
Cristian Bertomeu
Ivan González
Jaime
Jaume Gumiel
Josué Andreu
Sam Garcia
Mauri
Romero
Issac Casanova
Albert Arnau
Ivan Paez
Marc Prades
Joel Forne
Josep Vilanova
Raül Jimenez
Dani Bel
Cristian Regolf
Aaron
Aleix Salvadó
Alexis Giménez
Andreu Guiu
Chema Esteban
De La Torre
Diego
Edu Aguilar
Franc Reolid
Javier Asin
Joan Esteban
Joel Crespo
Maikel
Marc Vernet
Monforte
Pau Sansaloni
Ruibal
Sergi Ventura
Obi
Nico
Fouad
Dani Benaiges
Sisco
Carlos Gilabert
Santi
Miguel Reverté
Cristian Vallés
Brigi
Xavi Molas
David Rojas
Jordi Fabregat ‘Xexu’
Raul Vates
Llorenç Castell

8
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ascó
Jesús i Maria
Jesús Catalònia
R-Bítem
Tortosa
La Cava
Amposta
R-Bítem
Ascó
Jesús i Maria
Tortosa
Jesús i Maria
Amposta
Tortosa
Alcanar
La Cava
Gandesa
Rapitenca
Rapitenca
Jesús i Maria
Alcanar
Amposta
Tortosa
Rapitenca
Camarles
Tortosa
Tortosa
Jesús i Maria
Amposta
l’Ampolla
R-Bítem
Tortosa
Rapitenca
Reddis
l’Ampolla
S.Bàrbara
Amposta
Alcanar
J. Catalònia
Tortosa
La Cava
R-Bítem
l’Ampolla
l’Amposta
Aldeana
Camarles
La Cava
Rapitenca
Amposta
S.Bàrbara
Tortosa
Gandesa
Alcanar
S.Bàrbara
Ulldecona
Reddis
Batea
Camarles
Alcanar
Gandesa
Rapitenca
Alcanar
Roquetenc

Aquí teniu la llista dels
millors jugadors ebrencs
votats per entrenadors i
aquests no han pogut votar
a cap jugador del seu equip. 
La idea és meravellosa però
serà polèmica. Ho entenc. A
la vida he après que cal ser
valent en iniciatives.
Crec que la idea és cons-
tructiva. Primer per veure
els millors jugadors ebrencs
del futbol regional; segon
fer un homenatge als de
més qualitat futbolistica, a
la seua trajectòria; tercer
per tenir una documentació
escrita i documental per als
futurs historiadors ebrencs i
quart i més important per
veure la propera temporada
els nous jugadors, els que
perden vots i els que pugen
enters a la classificació i així
veure la seua evolució. 
En l'equip bàsic hi ha els
millors jugadors ebrencs,
es pot estar d’acord o no,
però són els votats per
entrenadors perquè ente-
nen de futbol. Si votessin
els aficionats votarien sota
el prisma dels jugadors del
seu equip. 
Si puc dir que segur que
dels 25 més votats, estan

dotze dels millors. No estic
d'acord amb algun jugador
que està entre els primers
però així ho han votat els
entrenadors i si puc assegu-
rar que hi ha els millors, si
volen facin una prova tan-
quin els ulls abans de veure
la llista posin la seva amb
sis candidats i veuran que
surten d'aquests cinc segur.

HAN COL.LABORAT AMB
AQUESTA INICIATIVA:
Joan Subirats (Santa
Bàrbara), Guillermo
Camarero (La Cava),
Fernando Garcia
(Rapitenca), Nacho (inactiu),
Alfons Royo (inactiu) Ximo
Talarn (juvenil Tortosa),
Juanjo Rovira (Mic),  Robert
(Vilalba), Miquel Cotaina
(l’Ampolla), Narcís Labòria
(Deltebre), Enric Aleixandri
(Jesus Catalònia), Adrià
(segon entre. Catalònia),
Rafel Navarro (Gandesa),
David Torres (Jesus i Maria),
Robert Cantó (Horta),
Capera (Ametlla), Teixidó
(Amposta), Bartolo
(Camarles)  i Sergi Navarro
(Remolins-Bítem).

Jugadors ebrencs destacats
Votats per entrenadors

Joaquin Celma

JOSUÉ

BARRUFET  -   JOSÉ RAMON  - XAVI ANELL 

GUSTAVO

ENRIC UBALDE - SEBAS - CRISTIAN VENTURA

PERE BOSQUED

JESÚS FERRERES

UN EQUIP BÀSIC SEGONS
LES VOTACIONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
59
60
61
62
63
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

FUTBOL SALA AMPOSTA

Futbol sala d’escola
Fa tres anys va fundar-
se el Futbol Sala
Amposta fruit de la
fusió del FS CE Àngels i
el FS Montsià Amposta.
Entre totes dues enti-
tats, se’n va formar una
més potent de futbol
sala que aglutina equips
des de patufets fins a
dos sèniors (aquesta
temporada hi haurà un
filial). Amants apassio-
nats d’aquest esport,
han fet crèixer una enti-
tat específica de futbol
sala, lluitant en la fabri-
cació de jugadors amb
la pressió que compor-
ta el futbol pel reclam a
joves jugadors. Però la
il.lusió i la voluntat d’un
grup d’emprenedors ha
fet enlairar una entitat
que és pionera al terri-
tori en la formació de
pedrera del futbol sala,
un esport en plena
expansió mundial. 
L’infantil, a DH
Després de realitzar

una gran temporada
13/14, l’infantil (imatge
de la foto) del Club
Futbol Sala Amposta,
amb Alberto Ferré al
capdavant de l’equip
com a entrenador i
Tonet Hermano, com a
segon, va aconseguir
l’ascens a la Divisió
d’Honor.
Els resultats de la tem-
porada passada, tant
durant el campionat de
lliga com el campionat
de copa van ser molts
satisfactoris. En lliga
van guanyar 18 dels 20
partits disputats i aca-
baren la competició
amb 9 punts de avan-
tatge respecte el segon
classificat.
Pel que fa la competició
de copa van caure eli-
minats en semifinals
contra l’equip local on
es disputava les fases
finals, el Segur de
Calafell, que alhora va
ser el segon classificat

en la competició de
lliga.
La fase de promoció es
va disputar contra el
CN Caldes, i després
de jugar dos partits
molt disputats van aca-
bar perdent. Tot i això, i
després de la gran tem-
porada que no va pas-
sar desapercebuda per
la Federació Catalana
de Futbol Sala i davant
la renuncia d’un dels
equips a jugar en
aquesta categoria, van
oferir la plaça al Club
Futbol Sala Amposta.
Així, la temporada
14/15 hi haurà un
representant de la pro-
víncia de Tarragona en
la Divisió d’Honor.
Els rivals als quals s’en-
frontarà son els
següents: Barcelona,
Garcia FS, La Union,
Bellsport, CN Caldes,
Natació Sabadell,
Manresa FS, Montcada
FS, Sant Julià

d'Andorra, Les Cortes,
Jesús i Maria CE,
Bosco Rocafort i FS
Mataró.
Ara més que mai és
necessari l’ajuda i el
recolzament de tots els
aficionats al futbol sala
i, perquè no, de tota la
gent possible ja que els
rivals són molt durs i
amb principal reclam
com és el FC
Barcelona. “Us espe-
rem per animar a l’e-
quip”. La il.lusió i la per-
severància són les
claus per trobar el
secret d’aquesta enti-
tat. 
Implicació i sacrificis
d’un col.lectiu. 
I Més Ebre, a més, vol
destacar els que tenen
Tonet Hermano i
Alberto Ferré que, a
més de la fer una gran
labor al club, ens han
ajudat a fer aquest
reportatge.

Dissabte

Corbera-J. i Maria (19.30 h)
J. i Maria B-Campredó (19 h)
Roquetenc-Camarles (18.30 h)
Batea-Tortosa (19 h)
Gandesa-Barça Juvenil (18.30 h)
Pinell-Ginestar (18 h)

Diumenge

S. Bàrbara-la Cava (18.30 h)
Ciutat de Deltebre
Deltebre-Roquetenc (17 h)
perdedor contra Amposta (18h)
darrer partit (19 h)

Pinell-Horta (18 h)
Vilalba-Móra la Nova (18 h)

Santi Garcia és el nou pre-
sident de la UE Deltebre.
Ja vam informar divendres
passat que era la candida-
tura que existia i que podia
accedir a la presidència. I
així es va fer oficial en una
assemblea, dissabte, en la
que també és efectuar el
balanç esportiu i econò-
mic. El Deltebre continuarà
endavant, la temporada
vinent a la Segona catala-
na. 
Finalment, comentar que al
club podria existir la des-
vinculació ‘obligada’,
segons ha dit ell, d’un
directiu que des de la seua
fundació havia estat un
dels seus puntals a la
junta. 

Programació
de partits 

Partit d’hoquei: C.H.P Amposta -

Selecció Catalana absoluta 
Santi Garcia,
nou president

DIES 9 I 10 D’AGOST UE DELTEBRE A AMPOSTA DIUMENGE (19 H)

El Gandesa rebrà demà 
el Barça juvenil

FUTBOL. 18.30 H. 

El proper diumenge dia 10
d'agost, a les 19 h i al
pavelló poliesportiu de la
capital del Montsià, se
celebrarà un partit amis-
tós de Festes Majors on
s'enfrontaran el C.H.P
Amposta i la selecció
Catalana absoluta. 

El Gandesa rebrà el Barça juvenil en el segon partit de pre-
temporada. En el primer, va golejar a l’Alcanrràs per 4-0 gols
de Josep, Pol (2) i Dani de falta. Diego, el president, pensa
que l’objectiu “com sempre és estar a dalt i lluitar pels pri-
mers llocs, amb els grans del grup”. Diego informa que
“segur que serà el meu últim any. S’ha acaba un cicle”. Del
nou tècnic Rafel Navarro, el president diu que “és un entre-
nador de casa però molt preparat. És una aposta personal”.

President: Rafa Jiménez.
Coordinadors: Dani Tomàs (tècnic), Josep Maria (deportiu) i Eros Tirado (secretari).

Entrenadors: Gerard Codorniu, Tonet Hermano, Alberto Ferré, Ramsés Rosales, Josep Roda, Víctor
Romero, Carlos Hermano, Xavier Garcia i Xavier Aguiló.

Futbol Sala Amposta

Infantil que ha pujat a Divisió d’Honor. I el seus tècnics Alberto i Tonet.
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

Vieires
Kataifi
Sucre
Tomaquets
Pebre
Alls
Oli
Vinagre balsamic

PREPARACIÓ:

S' escalden els tomaquets per treure la pell i
es tallen a daus. Es posen a bullir uns 25 mi-
nuts amb sucre i així es fa una melmelada. Des-
prés sofregim les vieires amb uns allets. D' al-
tra banda freigim el kataifi i emplatem una base
de confitura de vieira i damunt el kataifi.

Bon profit!.

«“Primentons i Tomates”
Avui: Vieires amb confitura de tomaquet 

i guarnides amb katafi
RESTAURANT EL FARO - LES CASES D’ALCANAR

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada el cel estarà mig ennuvolat per intervals de núvols baixos. Al llarg
del matí minvaran i quedarà serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de lla-
vors creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu on el cel quedarà mig, i local-
ment molt ennuvolat. Al llarg de la tarda s'estendran a la resta del terç oest. A
partir del vespre arribaran bandes de núvols alts i prims que es desplaçaran d'o-
est a est del país i tendiran a deixar el cel entre poc i mig ennuvolat arreu.
Independentment hi haurà núvols baixos al litoral i prelitoral, sobretot al sector
sud, on el cel quedarà cobert o molt ennuvolat.

Precipitacions
A partir de migdia s'esperen xàfecs al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector
Occidental, i durant la tarda també afectaran a punts del terç oest. Seran d'in-
tensitat entre feble i moderada, si bé al Pirineu i Prepirineu Occidental i a punts
del terç oest seran localment forts. Aniran acompanyats de tempesta i localment
amb calamarsa o pedra. S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants,
i localment abundants.

Temperatures
En general seran semblants o lleugerament més altes. Les màximes pujaran
sobretot al prelitoral nord i al vessant nord del Pirineu, excepte a les Terres de
l'Ebre i al sud de Ponent on baixaran lleugerament. Les mínimes voltaran entre
els 13 i 18 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre els 17 i 22 ºC a la depressió Central
i al Prelitoral i entre els 19 i 24 ºC al litoral. Les màximes rondaran entre els 26
i 31 ºC al Pirineu i litoral, entre els 32 i 37 ºC a Ponent, i entre els 28 i 33 ºC a
la resta.

Visibilitat
Serà bona en general, si bé en moments de xàfec quedarà regular i localment
dolenta. Al litoral i prelitoral, sobretot al sector sud, serà regular al principi i final
del dia. De matinada i fins a primeres hores del matí hi haurà bancs de boira i
boirina a punts de l'interior del quadrant nord-est.

Vent
Bufarà fluix i de direcció variable al principi i final del dia. La resta de la jornada
s'imposarà el component sud, entre fluix i moderat arreu.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL I NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 21°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí    

Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921     

Salom Beltran, Artur 

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Salom Beltran, Artur               

Passatge Júpiter, 18   (St. Carles de la Ràpita)  977704076

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’interès

diarimés
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Tindràs la possibilitat d'aclarir els teus senti-
ments. Respecte a la teva salut; fes canvis si
el teu mode de viure no et deixa atendre't a tu
mateix de la forma necessària.

Taure
20/4 al 19/5

En l'amor mostra't com ets i oblida't del que els
altres vulguin pensar de tu. Respecte a la  teva
salut; has de conrear més l'autodisciplina  si
vols mantenir-te en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de seguir el teu camí amb una determina-
ció. Les teves idees no són equivocades.
Respecte a la teva salut, has de millorar  el teu
cos invertint més hores a fer exercici físic. 

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus i el Sol transitant pel teu signe els teus
bioritmes sentimentals apunten cap a dalt. La teva
prioritat  actual ha de ser millorar la teva conduc-
ció física. 

Lleó
22/7 al 22/8

Els teus assumptes amorosos i sexuals es
reactiven . Has de  posar els cinc sentits en la
teva vida sentimental . La situació t'aconsella
tenir prudència a l'hora de conduir. 

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden estar
canviant a millor, encara pots viure alguna ten-
sió que una altra. Saturn revela  la necessitat
d'alliberar-te de tot.

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs la teva habilitat per seduir la perso-
na que mes t'interessa. Respecte a la teva
salut; pensa que per mantenir-te en forma
sempre hauràs de fer algun esport. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Dins de la teva vida amorosa tindràs l'ocasió de
crear un nova il·lusió. Durant aquesta etapa millo-
rarà molt el teu aspecte personal i la teva capaci-
tat per gaudir de la vida .

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor les teves emocions més íntimes
passen per un moment d'intensitat i sensibi-
litat . Per millorar-la  has de començar  a
pensar a parar una mica la màquina.

Capricorn
21/12 al 19/01

Durant el dia d'avui tindràs una actitud positiva i
calmada en la teva relació de parella. Per man-
tenir un bon esta físic i anímic  t'has d'allunyar
del que et perjudica.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor tindràs una gran  inde-
pendència a l'hora de decidir les coses que real-
ment et ve de gust fer. Avui  ets propens a sofrir
trastorns digestius. 

Peixos
19/2 al 20/3

El Sol i Venus transitant per la teva casa cinc indi-
quen que la teva capacitat per gaudir de l'amor
és major. Pensa que si descuides la teva alimen-
tació acabaràs tenint problemes.  
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Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

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

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

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

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/mes Te l :
610203144

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

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

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,

tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en
àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-

patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   
Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

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

MOTORÑ

TREBALLÑ

RELAXÑ

DIVERSOSÑ

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

654 375 373

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

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

660 58 47 87

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Compro Lp's, Cd's. Musica
Rock y subgeneros: Prog,
psych, heavy, etc...Tasamos
y recogemos a domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com
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En aquest sentit, Soler
ha manifestat: “Per tal
d’assolir una majoria
social a favor del sí –
sí, i d’aquesta forma
garantir una victòria
inapel·lable a la consul-
ta, des de l’ANC hem
d’arribar a convèncer a
mig milió d’indecisos i
això ho aconseguirem
a través de la mobilit-
zació d’un mínim de
100.000 voluntaris”.
Tot i que aquesta cam-
panya no s’ha presen-
tat oficialment a les
Terres de l’Ebre fins
aquesta setmana, tal i

com ha dit la coordina-
dora de l’ANC a les
Terres de l’Ebre, Irene
fornós: “Des de les
Terres de l’Ebre ja l’es-
tem portant a terme,
amb actuacions com
la que vàrem realitzar
fa un parell de setma-
nes a la platja del
Trabucador, des d’on
es va enviar un missat-
ge a Europa i al món
expressant la nostra
voluntat de poder
votar el proper 9 de

novembre”.
Dintre d’aquesta cam-
panya, l’acte estrella
serà la “V” que es rea-
litzarà l’11 de setem-
bre a Barcelona, on la
gent de les Terres de
l’Ebre hi serà present
al tram 2. Aquest any,
a l’igual que l’any pas-
sat, tots els que tin-
guin pensat participar-
hi s’hauran d’inscriure
prèviament a la web
www.araeslhora.cat ja
que d’aquesta forma

es podrà distribuir la
gent de forma equitati-
va entre els 73 trams
de la “V” i així garantir
que a tots hi hagi la
gent necessària per
assegurar-ne l’èxit.
Tanmateix, per facilitar
el desplaçament fins a
Barcelona, des de les
Terres de l’Ebre sorti-
ran una vuitantena
d’autocars  organitzats
per les diferents terri-
torials de la regió i que
a hores d’ara podríem

dir que ja estan vora al
35% d’ocupació.
En aquesta línea,
Fornós fa una crida als
ebrencs i a les ebren-
ques animant-los a par-
ticipar de la “V” que es
realitzarà el proper 11
de setembre a
Barcelona i ha afegit
que aquest any ens
toca desplaçar a
nosaltres i hem de dei-
xar el llistó ben alt
omplint el tram 2 de
gom a gom.

‘Ara és l’hora’

Aquest dimecres,
una quarantena de
territorials de l’ANC
de la regió de les
Terres de l’Ebre
s’han reunir a Xerta
per assistir a la pre-
sentació de la cam-
panya “Ara és l’ho-
ra”. Aquesta presen-
tació, que ha estat
realitzada per Oriol
Soler, director de la
campanya i per
Ignasi Termes, coor-
dinador de la comis-
sió d’actes nacional
de l’ANC, ha servit
per informar a les
diferents territorials
de quin és el camí a
seguir des d’ara i
fins al 9 de novem-
bre.

Campanya que ‘s’ha engegat amb l’objectiu d’arribar a convèncer a 500.000 indecisos a través de la mobilització de l’independentisme’

LES TERRES DE L’EBRE TAMBÉ S’ACTIVEN AMB LA CAMPANYA DE L’ANC

ACTUALITAT

REDACCIÓ

‘Per tal d’assolir una majoria social a

favor del sí – sí, i d’aquesta forma

garantir una victòria inapel·lable a la

consulta, des de l’ANC hem

d’arribar a convèncer a mig milió 

d’indecisos i això ho aconseguirem a

través de la mobilització d’un mínim de

100.000 voluntaris’


