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Terres de l’Ebre. La localitat d’Ulldecona viu
des d’ahir dijous les seues festes
Quinquennals.                                      P5

Esports. El cap de setmana, comença la
temporada oficialment a les categories del
futbol territorial.                                  P11

Actualitat. Dos flixancos, al càsting de la
serie Juego de Tronos que està gravant
capítols a Sevilla. P9
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Des d’ahir i fins dilluns, a Tortosa. Així mateix, Ulldecona viu les Quinquennals i també són Festes a la Ràpita, Gandesa, Benifallet i Aldover

Un any més Terres de l’Ebre per la Independència serà present en la Diada nacional de Catalunya,
aquesta vegada a Barcelona i ocupant els trams 1 i 2.
Des de les nostres Territorials “desplacem a Barcelona 80 autocars, que han suposat un increment
de més del 100% en relació als 33 autocars que vam aconseguir omplir el 2012”.  

P8

80 autocars amb ebrencs

Una Festa Major amb un contingut de propostes de tota mena per a totes les franges d'edat, i amb més de 130 activitats al seu pro-
grama. La Cinta 2014 va iniciar-se amb el tradicional acte de lectura del pregó i proclamació de pubilles, el dissabte 30 d'agost. Els
concerts es faran al parc, amb Manel, Krator, la Reina del Blackjack, El Son de la Chama i els Gipsy Latin, i les nits de ball a la terras-
sa del Teatre Auditori, amb les orquestes Meravella, Pennsylvania i Nueva Alaska. P3  
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

La Federació de l’Ebre d’ERC ha
donat a conèixer en roda de
premsa les al·legacions que han
registrat als consells comarcals
del Baix Ebre i del Montsià per
l’aprovació inicial dels Estatuts
del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE). Gervasi Aspa,
president de la Federació, des-
prés de recordar que ‘el COPATE
és una figura que té tot el suport
d’ERC perquè ha estat i serà de
vital importància per les Terres
de l’Ebre’; ha lamentat ‘la incapa-
citat de gestió i  la poca voluntat
negociadora dels presidents
dels governs del Baix Ebre i del
Montsià’. Segons Aspa ‘l’únic i
gran projecte que tenia CiU
aquesta legislatura ha acabat
potinejat pels seus tripijocs polí-
tics i pactes de govern amb el
PP; que els ha prioritzat a qual-
sevol consens que fes possible
tirar endavant un COPATE sòlid i
fort des d’un primer moment’. El
president republicà ha rebutjat
‘la manera com l’aliança entre
CiU i PP segueix practicant la
vella política tot proposant de
tenir al COPATE fins a cinc
òrgans de representació política
per alimentar així menjadores i
repartidores’.
El portaveu del grup comarcal
del Montsià, Alfons Montserrat,
ha repassat les nou al·legacions
que ERC ha presentat. Segons
Montserrat ‘en aquestes al·lega-
cions no es diu res que els
governs comarcals de CiU i PP
no sàpiguen, perquè gairebé la
totalitat de les al·legacions es
fonamenten en els requeriments
que demanaven els informes
elaborats per la Direcció General
de l’Administració Local del
Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, i per la
Secretaria i Intervenció del
Consell Comarcal del Montsià’.
Les al·legacions fan referència a
la creació injustificada del con-
sorci, la possibilitat de gestió via
conveni, la duplicitat inicial d’es-
tructures, la manca d’adscripció
del consorci a una administra-
ció, l’adscripció a diverses admi-
nistracions; la composició, elec-
ció i substitució dels membres

de la Junta General, l’establi-
ment d’una ensenya pel consor-
ci, la multiplicitat d’òrgans de
direcció i el no sotmetiment a
l’ordenament jurídic.  Montserrat
s’ha mostrat estranyat de que
no s’ hagi rectificat en els
Estatuts allò que els informes
demanaven, d’aquí que hagi
denunciat ‘una incapacitat de
gestió dels governs comarcals
perquè passa els temps i el
COPATE no avança, i quan ho fa,
ho fa de manera erràtica’. El polí-
tic republicà  ha demanat a CiU i
PP que comencin a treballar en
la dissolució dels consorcis pre-
existents perquè la llei determi-
na sis mesos per constituir el
COPATE, i a hores d’ara, no
consta que hagin començat a
fer cap gestió.
Tant Montserrat com Daniel
Andreu, portaveu comarcal
d’ERC al Baix Ebre, han destacat
la manca de representativitat
directa dels ajuntaments a la
Junta General del COPATE, i per
això han presentant una al·lega-
ció de caràcter polític. En aques-
ta es demana que tots els ajun-
taments, que són els qui tenen
les competències delegades en
aquestes matèries,  puguin tenir
veu i vot directe ponderat, i no
que el tinguin membres nome-
nats pels governs dels consells
comarcals. Segons Andreu ‘ens
preocupa que aquesta falta de
representativitat dels ajunta-
ments vingui donada per l’extra-
polació dels pactes de governs
comarcals entre CiU i PP’.
Andreu, ha lamentat que ‘no tin-
guem una garantia de la viabilitat
i seguretat jurídica d’aquest
Consorci com es demostra amb
l’asimetria en la que s’han portat
les gestions per part dels dos
Consells comarcals’. Segons
Andreu hi ha ‘preocupació per tal
què les coses es facin bé legal-
ment, formalment i de manera
transparent, cosa que en el
COPATE no ha estat així’. El
representant republicà també ha
destacat que no sembla que es
vulguin reduir estructures admi-
nistratives, i sobretot polítiques,
per passar de cinc consorcis a
només un.

ERC lamenta que “l’aliança de
CiU i PP als governs del Baix

Ebre i Montsià pugui afectar la
viabilitat del COPATE”

Actualitat

Comença una nova temporada. Darreres fes-
tes majors de l’estiu i mobilització per a una
Diada nacional que es preveu una altre cop
mutitudinària. A efectes de Més Ebre, un punt i
seguit. Nous projectes per potenciar un mitjà
que s’ha consolidat entre els ciudatans
ebrencs però que buscarà incrementar la seua
repercussió sent més proper reforçant el seu
accès a través de les noves tecnologies.
Sempre amb la mateixa modestia i il.lusió, l’e-
quip de treball s’amplia i hi ha perspectaives de

que encara pugui fer-ho més en el futur, per
mantenir i ampliar les expectaitives de la tem-
porada anterior.
La resposta setmana és la vostra complicitat i
que avui espereu, després de trobar-nos a fal-
tar, el diariet ebrenc per ajudar-nos a fer-nos
més grans i continuar la progressió, un fet
meritori i que cal valorar per una publicació
setmanal que és gratuïta i que està feta amb
molt d’esforç i amb molta il.lusió. Així segui-
rem, una campanya més. 

Editorial

Nous reptes

Últimament, s’està parlant molt sobre la pos-
sibilitat de fer pagar, o no, per a la recollida
de bolets al Port com ja s’està fent en altres
indrets de Catalunya, uns bolets que a casa
nostra són, principalment, rovellons. Com ja
sabran, el Departament d’Agricultura ha deci-
dit que a partir de la temporada 2015-2016
farà pagar per recollir rovellons a les muntan-
yes del Port, però només, almenys inicial-
ment, en els terrenys  propietat de la
Generalitat de Catalunya. Propietaris privats o
ajuntaments es podran adherir al projecte de
la Generalitat si així ho decideixen.
Jo, personalment, no estic d’acord que al
Port i en terrenys públics la gent haguem de
pagar per anar a fer rovellons. I també com
alcalde m’oposaré que en terrenys forestals
propietat de l’Ajuntament de Roquetes, que
és on tinc possibilitat de decidir, la gent hagi
de pagar. Considero que hi ha prou motius
per no fer-ho. 

En primer lloc, sorprèn una mica que en els
fullets informatius que s’han elaborat només
es delimitin dues zones on es farà pagar que,
precisament, són als municipis de la Sénia i
Roquetes, dos dels ajuntaments que més
clara hem deixat la nostra posició contrària a
la implantació d’aquesta taxa.
Tampoc no puc estar d’acord amb la justifica-
ció que aquest pagament “permetrà obtenir
uns recursos econòmics que es destinaran a
la gestió dels boscos i a les infraestructures
annexes com la xarxa viària”. Primer s’hauria
d’haver fet un estudi econòmic, i fer-lo públic,
en què es determinessin els costos que tota
aquesta campanya representarà (cartells,
despeses de col·locació, fulls informatius,
costos laborals dels agents, vehicles, etc.) i
els beneficis que es preveuen obtenir. És
aleshores quan podrien presentar uns benefi-
cis econòmics per poder fer les inversions
per les quals volen justificar aquest paga-
ment.
Inversions —si ha de ser pels beneficis obtin-
guts, dubto que n’hi hagi— que en cap cas
poden suplantar la retallada dels pressupos-
tos que s’ha dut a terme al Parc Natural dels
Ports en els últims anys. Mentre el
Departament d’Agricultura ha reduït un 15 %
el pressupost, al Parc Natural dels Ports n’hi
ha retallat el 60 %, a més de reduir la briga-
da del Parc Natural de 17 persones a 5.
Tampoc no s’hauria de traslladar un projecte
com aquest d’un indret a un altre sense tindre
en compte les diferents característiques físi-
ques, geogràfiques i administratives que té
cada massís (als Ports, hi intervenen tres

administracions:
Catalunya, el País
Valencià i
l’Aragó). Ni la
quantitat de
bolets o rovellons
que es produei-
xen ni les caracte-
rístiques o cos-
tums de cada
territori en la
recollida són les
mateixes. Tot i
reconeixent la
pressió humana sobre l’espai natural en un
any de producció, cal tindre en compte que
als Ports, per les característiques climatològi-
ques, hi ha més anys amb baixa o nul·la pro-
ductivitat i, per tant, amb poca activitat
recol·lectora, que no pas el contrari. De fet,
en els últims 4 anys als Ports no hi ha hagut
quasi producció.

Finalment, tot i que els residents no paguin, i
diguin que la taxa és testimonial, cosa que es
contradiu amb l’afirmació que “els diners
recaptats serien per a reinvertir en la gestió
dels boscos” perquè no hi haurà cap benefici
per invertir, no deixa d’imposar-se una quota
per utilitzar un espai natural d’ús públic. En
aquest cas, per recollir bolets, un producte
de la natura que fins avui s’havia pogut acon-
seguir de forma gratuïta a partir de les habili-
tats pròpies i l’esforç de cadascú, i que en
poques ocasions és per obtenir uns beneficis
econòmics.
Establir aquesta taxa —ara per recollir rove-
llons i encara que sigui testimonial— suposa
l’inici de la privatització d’un espai natural
públic del qual hem gaudit moltes genera-
cions i del qual volem seguir gaudint sense
haver de pagar. Volem accedir-hi, caminar-hi,
contemplar el paisatge i gaudir dels Ports de
forma lliure i gratuïta, respectant els valors
naturals que aquesta serralada té i fent un
bon ús de les normes que ho regulen, però
mantenint la sensació de llibertat que fins avui
hem tingut quan ens endinsem per un espai
que ha estat públic i ha de continuar sent-ho.

Paco Gas

Alcalde de Roquetes

Pagar per fer rovellons?  No, gràcies.
Opinió
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Una Festa Major amb un
contingut de propostes de
tota mena per a totes les
franges d'edat, i amb més
de 130 activitats al seu
programa. La Cinta 2014
va iniciar-se amb el tradi-
cional acte de lectura del
pregó i proclamació de
pubilles, el dissabte 30
d'agost. 
Els concerts es faran al
parc, amb Manel, Krator,
la Reina del Blackjack, El
Son de la Chama i els
Gipsy Latin, i les nits de
ball a la terrassa del
Teatre Auditori, amb les

orquestes Meravella,
Pennsylvania i Nueva
Alaska. Així mateix, desta-
cat la Nit Revival amb la
Festa Imagina "Ballem els
80", amb "Los 80
Principales" i els èxits de la
dècada, i també les nove-
tats que incorpora la
darrera nit, amb un final de
festa que inclou una
espectacular "tronada"
pirotècnica (a banda dels

tradicionals focs d'artifici
de festes majors), i el con-
cert-ball-folk amb música
d'arrel amb els Germà
Negre, una formació que
presenta una proposta
musical alegre, desenfada-
da i fresca.
Cinta Adell va fer el pregó,
dissabte passat.

Tortosa gaudeix de la seua Festa Major

Des d’ahir dijous, Tortosa
gaudeix de la seua festa
major.

Des d’ahir i fins dilluns

ACTUALITAT

Tortosa es disposa a celebrar les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de la Cinta. Del 4 al 8 de setembre, els actes festius i els religiosos con-
formaran un ampli programa d’activitats adreçats a tots els públics. Com és habitual, el dissabte anterior, el 30 d’agost, al parc municipal Teodoro González
es va fer la proclamació de la Reina i Reina infantil de les festes de la Cinta 2012, la imposició de bandes a les pubilles i pubilletes i es va llegir el Pregó de
la festa major. Enguany, com és tradicional en els últims anys, hem tornat a tenir un pregoner tortosí. En aquest cas tortosina i molt vinculada a la nostra
festa major: Cinta Adell Guiu, membre de la Comissió de Festes durant els últims 30 anys, i força coneguda per les pubilles i pubilletes que ha tingut Tortosa
des dels anys 80. Ella és l’encarregada del seu vestuari i la responsable que gandaies i mantons llueixin impecables. Molt vinculada també a la Festa del
Renaixement i al folklore tortosí. Vull donar les gràcies a Cinta per haver acceptat de pregonar les festes de la Cinta d’aquest any.
Les festes de la Cinta arriben puntuals tots els anys amb aquesta sensació de final de calendari que té per a les tortosines i tortosins, que ens avisa que
l’estiu ja és acabat i que el nou curs i, per tant, les rutines habituals, són a punt de començar.
Voldria acabar aquesta salutació felicitant al regidor de Festes, Domingo Tomàs, al seu equip i a tota la Comissió de Festes. També a les persones, entitats i empreses que col·labo-
ren en les festes de la Cinta. Agraïment que faig extensiu a l’Arxiconfraria i a la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, en el seu treball per mantenir la devoció ciutadana per la
patrona de Tortosa. En aquest punt, voldria agrair especialment les iniciatives de l'Arxiconfraria, per la seva campanya per impulsar la restauració de la llanterna de la Capella de la
Cinta, i a la Cort d’Honor la seva iniciativa per posar en valor el patrimoni de la nostra ciutat, amb la conferència sobre l’incert destí del Relicari major de la Catedral, que està en para-
dor desconegut des de fa 75 anys. Felicitats a Júlia Audí Serret i a Àngela Calduch Hierro, Reina i Reina infatil de la Cinta 2014, i a totes les pubilles i pubilletes, així com a les seves
famílies i a les entitats que representen. A totes les tortosines i tortosins, molt bones festes de la Cinta. Que les gaudiu en companyia d’aquells qui més estimeu.

Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

Salutació

Ja hem donat una altra vegada la volta al calendari. Ja tenim les Festes Majors aquí. Ja tenim tots
els actes a punt i les ganes i la il·lusió de cada any afloren al costat dels nervis i la intenció que
tot surti rodó, que les passem millor que mai i que l’endemà mateix d’acomiadar-les ens quedi
aquell bon gust de boca i aquella satisfacció que ens regali un somriure que puguem compartir
amb tothom qui ens hagi acompanyat aquests dies. Són dies de festa i de demostrar orgullosos
d’on som amb les nostres tradicions. Cap benifalletenc pot negar l’emoció que experimentem
quan sentim les primeres notes de la nostra jota i en veure com la plaça s’omple de gent de totes
les edats que no dubta a l’hora de posar-se a ballar. Potser aquest és el tret més significatiu de
les nostres festes i que, afortunadament, mantenim viu any rere any. Voldria, a part de desitjar-
vos de tot cor que passeu unes bones festes, agrair-vos la participació en tots els actes i la
il·lusió amb què els espereu, així com l’alegria amb què encomaneu les ganes de festa, que cele-
brem en honor a la Mare de Déu de Dalt i a Sant Francesc d’Assís. Us convido a que les feu especials i les visqueu amb
harmonia, civisme i respecte. Gaudiu-les com sabeu fer, tenint present que són una cita irrepetible del nostre calendari i
que esperem comptar amb vosaltres aquests dies. Bones Festes Majors!

Jordi Monclús i Doliu
Alcalde de Benifallet

Gandesa i Benifallet, també en festes

REDACCIÓ
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona) 

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 7/08/2014, va resoldre les al·legacions presentades pels interessats, durant el termini d’exposició pública, a l’acord d’aprovació provisional d’im-
posició i ordenació de les contribucions especials del projecte d’urbanització xarxa d’abastament d’aigua potable urbanització Montsià-Mar, d’Alcanar-Platja, al t..m. d’Alcanar, d’acord amb els
informes emesos que serveixen de motivació a l’acte, i en el següent sentit:

1. ESTIMAR les següents al·legacions pels motius exposats als informes de l’Arquitecte municipal i de Secretaria, que serviran de motivació de l’acte i dels quals se’n donarà trasllat:

• (RE 4729, 28/10/2013): Sr. Blas Quiñones 
• (RE 4853, 05/11/2013):  Sra. Joana Júlia Antolí
• (RE 1004, 27/02/2014):  Sr. Joan Roa Sola
• (RE 4730, 28/1072013): Sr. Antonio Miguel Rodríguez Fernández (en representació de 47 propietaris de la comunitat de propietaris Montsià-Paradís)
• (RE 4902, 8/11/2013): Sr. Carlos Celma Giner (en representació de la Comunitat de Propietaris Ap. Mediterrània de Montsià-Mar)

2. DESESTIMAR les següents al·legacions pels motius exposats als informes de l’Arquitecte municipal i de Secretaria, que serviran de motivació de l’acte i dels quals se’n donarà trasllat:

• (RE 4911, 08/11/2013): Antonio Miguel Rodríguez Fernández (Comunitat de Propietaris Montsià-Paradís)
• (RE 453, 28/01/2014): Antonio Miguel Rodríguez Fernández (Comunitat de Propietaris Montsià-Paradís)
• (RE 4648, 23/10/2013): Sr. Miguel Meix Juancomartí
• (RE 4724, 28/10/2013): Sra. Inmaculada Mascarell Utrilla
• (RE 4832, 5/11/2013): Sra. Avelina Nebot Sancho  
• (RE 4866, 6/11/2013): Sr. Aníbal R. Méndez Lloves (en representació de la Urbanització Sota-Montsià)
• (RE 5012, 15/11/2013): Sr. Fernando Arbó Juani (en representació de la Comunitat Les Mimoses)

SEGON. APROVAR definitivament la imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’obra de la xarxa d’abastament d’aigua a la urbanització Montsià Mar, d’Alcanar
Platja, el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns immobles de l’àrea beneficiada.

TERCER. DETERMINAR EL TRIBUT concret d’acord amb el següent:

- El cost previst de l’obra es fixa en 65.833,20 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 6.583,32 € euros, corresponent al 10%.

- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 59.249,88 € euros, equivalent al 90% del cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió. Si
el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents.

- Aplicar com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents: 

1. Metres lineals de façana de l’immoble: 25 %. 2. Superfície:  25 %. 3. Edificabilitat: 50 %.

QUART. APROVAR definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l’obra i establir les quantitats o quotes que aquests hauran d’abonar i
que es deriven de l’expedient instruït, que consten a l’expedient com a Annex I.

CINQUÈ. NOTIFICAR de forma individualitzada als subjectes passius beneficiaris de l’obra les quotes que resulta de les contribucions aprovades.

SISÈ. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i a un Diari de major difusió de la província.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 1 de setembre de 2014

Enguany és un any molt important per al nostre poble, Ulldecona celebra les
seves  Festes Quinquennals, que uneixen els actes propis de la festa major amb
els tradicionals actes religiosos en honor a la Mare de Déu de la Pietat, patrona
de la vila. Aquestes festes se celebren des de l'any 1939, quan es va acordar
que cada cinc anys se celebraria el final de la guerra. Les festes mostren la ger-
manor de tots els veïns i veïnes, la trobada amb familiars i amics, la tornada a
les tradicions. La Verge de la Pietat serà baixada en romeria des de l'Ermita, per
tal que cada nit pugui passar per tots i cadascun dels carrers d'Ulldecona, i fer
lluir les flors que els veïns i veïnes han preparat. Des de l'Ajuntament d'Ulldecona,
tot i que la situació econòmica no és la millor, s'ha fet un esforç important per
tal que les festes tinguin actes per a tots els públics, i esperem que tothom
podrà gaudir del programa d'actes que hem preparat. També s'agraeix l'ajuda
de les entitats i particulars que participen el l'organització i coordinació de les
festes. Us convidem a tots a què vingueu a visitar Ulldecona aquestes
Quinquennals, del 5 al 14 de setembre, i desitgem que pugueu gaudir de tots
els actes que es realitzaran i de l'esforç que han fet tots els habitants per deixar
un poble més bonic que mai. 
Salutacions

Núria Balagué. Alcaldessa

Festes Quinquennals a Ulldecona
SALUTACIÓ ALCALDESSAMARE DE DÉU DE LA RAPITA
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Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, en roda de prem-
sa abans del Ple de dilluns,
s'ha volgut referir a algu-
nes veus crítiques sorgides
recentment sobre l'acte de
l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) d'hissada
d'una estelada previst per
als pròxims dies. Ferran
Bel ha recordat que el pro-
grama de festes de la
Cinta inclou activitats de
moltes entitats privades,
entre les quals l'ANC, i que
la hissada de la bandera es
fa en un espai privat i
sense utilitzar recursos
públics. L'alcalde ha
demanat que abans de cri-
ticar cal informar-se i "no
mentir", i ha reptat als qui
han fet aquestes acusa-
cions a instar l'Estat espan-
yol a posar també la senye-
ra en algun equipament
estatal del municipi que
avui no exhibeix. 
Plenari
L'Ajuntament de Tortosa ha

aprovat en sessió plenària
la relació valorada de llocs
de treball, un instrument
tècnic d'ordenació del per-
sonal i de racionalització
de les estructures adminis-
tratives d'acord amb les
necessitats del servei.
Estem davant, en definiti-
va, d'un sistema "més clar,
més just i més transparent"
en les diferents categories
laborals existents, tant en
el personal actual com en
futures contractacions, ha
explicat l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i la
tinent d'alcalde de
Personal, Matilde
Villarroya, en roda de
premsa prèvia al Ple. En el
Ple també s'ha fet l'aprova-
ció definitiva del Compte
General de l'exercici 2013,
que no ha rebut cap
al·legació en contra.
L'alcalde ha reiterat que el
govern municipal "està fent
un gran esforç per generar
superàvit i complint els ter-
minis de pagament a pro-
veïdors, que actualment
està per sota dels 90 dies.
I això ho fem amb recursos

propis, sense recórrer a
pòlissa de crèdit"·
En l'apartat de propostes
de grups municipals, el Ple
ha aprovat les mocions de
PSC, ERC i IC-ET demanant
millores ferroviàries a les
Terres de l'Ebre, que s'han
discutit finalment en una
proposta única. També han
prosperat les propostes
d'IC-ET per elaborar un
calendari de tancament de
les centrals nuclears, per
una elecció democràtica
d'alcaldes i alcaldesses, i
per agilitzar el Pla Local
d'Habitatge i la creació
d'un Pla de rehabilitació
integral. També ha comp-
tat amb el suport majorita-
ri del Ple la moció del grup
municipal d'ERC sobre la
millora de la comunicació
d'incidències a la via públi-
ca. 
Per contra, han estat rebut-
jades les mocions de PxC
demanant la sortida de
l'Ajuntament de la
Federació de Municipis de
Catalunya i la que sol·licita
la despolitització de les
festes. La majoria dels

regidors han votat en con-
tra de la moció del PSC en
què demanava rebaixes en
impostos i taxes munici-
pals, així com de les pro-
postes referides a imple-
mentar les accions deriva-
des de la moció aprovada
anteriorment de la
Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca, de la gratuïtat
de la primera hora dels
aparcaments soterrats de
la ciutat i de la moció que
demanava uns pressupos-
tos municipals participa-

tius. 
Els socialistes han lamen-
tat “l’oportunitat perduda
per impulsar els pressu-
postos participatius a la
ciutat i que no es redueixin
els impostos en un
moment de crisi com l’ac-
tual”. 
Des de Govern se li va res-
pondre que “això implicava
una despesa de 3,5
milions d’euros i Meritxell
Roigé li va prguntar a Enric
Roig “d’on pensava treure
aquests diners”.

La Cambra de Comerç de Tortosa juntament amb les institucions col·labo-
radores, patrocinadors i els establiments participants, han presentat a
Tortosa i al ben mig de riu Ebre, l’activitat A TORTOSA D TAPES. I que tin-
dra ̀ lloc a Tortosa del dijous 25 de setembre al diumenge 12 d’octubre de
2014. Tant autoritats, col·laboradors, patrocinadors i els mateixos restau-
radors han estant força sorpresos per la ubicacio ́ escollida per l’organitza-
ció per fer l’acte de presentació. I del desplegament logístics que ha supo-
sat, el tenir que desplaçar a tota la gent al ben mig del riu Ebre. Participen
al A TORTOSA D TAPES 31 establiments de restauracio,́ cafeteries i bars
de la ciutat de Tortosa i dins de les ar̀ees marcades per la ruta. Cada esta-
bliment participa amb una tapa de la seva prop̀ia elaboració, tenint en
compte, en tot moment, com a ingredients els productes autoc̀tons -de
max̀ima qualitat- que oferira ̀ al públic durant tots els dies de l’activitat.

La direcció de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC) ha negat a través
d'un comunicat que s’hagin
produït situacions de
col·lapse a urgències durant
aquest estiu, tal com van
denunciar els sindicats UGT i
CCOO. “El nombre de llits
disponibles  varia en funció
de les necessitats de cada
moment de l’any i es redueix
a l’estiu coincidint amb la dis-
minució de l’activitat quirúrgi-
ca programada”. 

Comunicat de
l’HTVC

Ferran Bel rebutja la polèmica originada per 
la hissada d’una estelada a la Cinta 2014

“El programa de festes inclou moltes activitats privades, entre les quals estan les de l’ANC, que ha actuat del tot correctament”

Del 25 de setembre fins el 12 d’octubre

ACTUALITAT

A Tortosa D Tapes

En la roda de premsa prèvia
L'alcalde de Tortosa s'ha
volgut referir, "a títol perso-
nal", al debat obert pel
Govern del Partit Popular
sobre la possibilitat de can-
viar la forma d'escollir alcal-
de en les pròximes elec-
cions municipals. Bel ha dit
que ni comparteix la forma
ni el fons de la proposta.
"No es pot fer abans de les
eleccions i donant-ho per fet
per després apel·lar al con-
sens". Ferran Bel s'ha mos-
trat partidari de governs
municipals "estables i el
més democràtics possible".
Per assolir-ho, en la seva
opinió, caldria fer una elec-
ció a segona volta, sense
tancar la possibilitat d'esta-
blir que vagin els 2 o 3 que
hagin obtingut el millor
resultat, o en base al per-
centatge de vots mínim que
es determini. "Es tracta que
l'alcalde acabi sent escollit
per la gent, no pas pels
regidors. I l'actual sistema
permet que els regidors
electes puguin apropiar-se
dels vots dels electors per
designar alcalde a algú a
qui els ciutadans no han
votat".

Proposta de canvis
en la forma

d’escollir alcalde

Jutjat Primera Instància 4 Tortosa 
Pl. Estudis, s/n 
Tortosa Tarragona

EDICTO

Judit Fando Llopis, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia 4 Tortosa,

Hago saber:

Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado con el nº370/14 por el fallecimiento sin testar de Dª MERCÈ
ROCA MEDINA, ocurrido en Tortosa (Tarragona), el día 11 de mayo de 2014, promovido por ANA MARÍA ROCA MEDINA, pariente en 2º grado del causante,
se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparez-
can en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a
que haya lugar en derecho. 

En Tortosa a veintidós de julio de dos mil catorce.

La Secretaria Judicial

Procedimiento Declaración de herederos ab-intestato 370/2014 Seccion A

Parte demandante ANA MARÍA ROCA MEDINA
Procurador RICARD BALART ALTÉS

Causante: MERCÈ ROCA MEDINA
Ministerio Fiscal
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L’alcalde d’Amposta, Manel
Ferré, ha lamentat que el
portaveu d’ERC, Adam
Tomàs, utilitzi la “demagògia
pura i dura en temes tan sen-
sibles com l’ocupació de per-
sones d’Amposta quan s’ini-
cien obres a la ciutat”, a
aquesta valoració, en res-
posta a les demandes del
grup d’ERC per a que s’adju-
diquin els contractes d’obra
pública a les empreses cons-
tructores de la ciutat, l’alcal-
de ha afegit que “el que ens
demanen des d’ERC és que
incorrem en un delicte de
prevaricació, i això aquest

equip de govern no ho farà”.
Ferré, ha assegurat que el
portaveu d’ERC sap perfec-
tament que no tots els pro-
jectes d’obres es poden divi-
dir en dues fases, i que sem-
pre que és legalment possi-
ble, l’equip de govern ha
recorregut a aquesta fórmu-
la per facilitar, mitjançant el
Gremi de Constructors
d’Amposta, que se’n facin
càrrec les constructores
ampostines. “En el cas de
les obres del carrer Major, el
portaveu d’Esquerra sap per-
fectament que no entrava
dins la legalitat dividir l’obra,

i que hauria d’estar més ben
informat a no ser que vulgui,
deliberadament enganyar a
gent”. 
El que sí ha confirmat l’alcal-
de és que en les obres del
carrer Major l’empresa cons-
tructora ha contractat perso-
nes de la ciutat que estaven
a l’atur. Les obres de l’antic
escorxador d’Amposta, on
s’hi ubicarà la nova oficina
de turisme i un centre d’inter-
pretació es van adjudicar al
mes d’abril, com també les
del carrer Major, “és inaudit i
inexplicable que el cap de l’o-
posició no ho sàpiga”, ha

lamentat Ferré, com també
ha explicat que en el cas de
l’escorxador sí que ha estat
possible dividir l’obra en
dues fases, tot i que a la lici-
tació de la primera fase no
s’hi va presentar cap empre-
sa d’Amposta. L’alcalde ha
recordat, a més, que el grup
de l’oposició ha estat en con-
tra de realitzar aquestes
obres des del primer
moment, i que ja ho van
manifestar en la votació del
pressupost de la corporació.
“El que vol ERC és que l’al-
calde faci una il·legalitat tant
administrativa com penal,

que té un nom: prevaricació.
I nosaltres fem el que marca
la llei”. 
Finalment, Ferré aclaria que
“l’envergadura de l’obra de la
residència d’avis, que tenia
un import de 8 ME en la lici-
tació, permetia que s’hi
pogués presentar qualsevol
empresa de la Unió Europea,
i també hi va concórrer una
d’Amposta que, finalment,
no es va poder adjudicar l’o-
bra. Tot i amb això, actual-
ment hi ha deu empreses de
la ciutat, amb els seus treba-
lladors que formen part de
l’obra”.

El Departament de
Benestar Social i Família
ha invertit 59.732,13
euros en treballs de millo-
ra a la residència Íbera per
a persones amb discapa-
citat intel·lectual
d’Amposta. La directora
dels Serveis Territorials
del Departament a les
Terres de l’Ebre, Manolita
Cid, acompanyada del
gerent d’APASA, Ignasi
Monllau, ha visitat aquesta
setmana les obres.
Els treballs permetran
renovar completament els
banys de l’equipament que
s’havien quedat obsolets.
Ara cadascun dels banys
disposaran de quatre
espais delimitats, tots
adaptats per accedir-hi
amb cadira de rodes i,
inclòs, un d’ells amb llite-
ra. També es canviarà la
climatització i l’enllume-
nat, així com tots els sani-
taris.
La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família, ha expli-
cat que “les obres repre-
sentaran una millora subs-
tancial per als usuaris i
professionals que treba-
llen al centre, sobretot, si
tenim en compte que la
major part tenen necessi-
tat de suport extens i
generalitzats i, en molts
casos, pateixen altera-
cions multisensorials
importants”. La residència
Íbera és un centre de titu-
laritat pública i està gestio-
nat per APASA (Associació
de Famílies amb
Disminuïts Psíquics de la
Comarca del Montsià).
L’equipament, que es va
inaugurar l’any 1992, té
31 usuaris.

Benestar Social

inverteix en obres

de millora a la

residència Íbera

Esquerra d’Amposta demana fomentar 
la contractació d’empreses ampostines 

En obres que promogui l’Ajuntament

“El que vol Esquerra és que l’alcalde faci una il.legalitat tant administrativa com penal”

ACTUALITAT

L’alcalde d’Amposta assegura que les demandes d’ERC sobre les obres ‘són de prevaricació’

El grup municipal
d’Esquerra d’Amposta –
ERC ha expressat en roda
de premsa ‘les queixes i el
malestar’ que molts ciuta-
dans els han manifestat pel
fet que l’adjudicació i exe-
cució de moltes obres
públiques importants que
l’equip municipal de CiU ha
engegat o tutelat a la ciutat
no les estiguin fent ni
empreses ni treballadors
ampostins. Adam Tomàs,
portaveu del grup munici-
pal d’Esquerra d’Amposta,
ha afirmat que ‘hi ha un
gran descontent al poble
sobre aquesta qüestió i
alguns professionals i gre-
mis de la ciutat han dema-
nat més sensibilitat cap a
les empreses locals, cosa
que no ha obtingut respos-

ta de l’equip de govern,
més enllà d’obres molt
petites’. El regidor repu-
blicà ha fet un repàs de les
obres importants que ha
adjudicat o tutelat
l’Ajuntament i no compten
amb la participació d’em-
preses o treballadors
ampostins: la urbanització
del carrer Major i la plaça,
amb un pressupost d’exe-
cució de 203.000 €, feta
per una empresa tarragoni-
na; la nova residència de
gent gran, adjudicada a
una empresa gironina, per
un import 8.400.000 €,
que es construeix per
mòduls a Galícia i després
es traslladen a Amposta i,
per últim, la rehabilitació
de l’antic escorxador, amb
un pressupost de 400.000
€, que, a causa dels reque-
riments que se sol·licita-
ven, no s’hi ha presentat
cap empresa local per exe-

cutar-la. 
Segons Tomàs, ‘un total de
9 milions d’euros invertits
en obres a Amposta, adju-
dicats o tutelats per
l’Ajuntament, i sense que
cap empresa ni treballador
de la ciutat en surti benefi-
ciat’. El portaveu republicà

ha advertit que ‘això res-
pon a la vella política de
CiU de fer electoralisme
executant de pressa i
corrents obres durant el
darrer any electoral, men-
tre els altres tres anys de
legislatura han estat atu-
rats’. Segons Tomàs, ‘la

prioritat no hauria de ser
tallar la cinta inaugural
abans de les eleccions,
sinó fer obres que tinguin
sentit i que, encara que
costi una mica més de
temps construir-les, o més
diners, aportin un benefici
al poble’. Tomàs ha dema-
nat a l’alcalde que establei-
xi un diàleg amb els empre-
saris, professionals i gre-
mis del poble per revertir
la situació actual i tenir
més atenció cap a les
empreses locals. 

Segons Tomàs,
‘en els gairebé 30 anys de
govern de majoria absoluta
de CiU a l’Ajuntament
d’Amposta, mai no havíem
vist el que ara està pas-
sant’. Tomàs ha demanat
que, ‘des de la legalitat,
s’afavoreixi la contractació
d’empreses locals, com
han fet en altres temps o
quan els ha interessat. 
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“Els ebrencs ocuparem

els trams 1 i 2. A més

dels autocars, es pre-

veuen desplaçaments

amb cotxes

particulars,  en tren, en

moto i fins i tot en

bicicleta”

EN UN MINUT

-Actes institucionals de la
Diada Nacional de
Catalunya que es celebra-
ran a l'Aldea.
10h Rebuda
d'Autoritats,Pubilles,Pubill
etes i Hereus davant
l'Ajuntament
11h Petit concert ofert
per la Banda Musical i la
Coral Verge dels Prats
10.45 h Lectura del mani-
fest pel Dret a Decidir;
11h Pujada de la Senyera
al so de l'Himne dels
Segadors
11.15h Ballada de
Sardanes i Jotes a la
Plaça de l'Ajuntament.

-Al Perelló també hi ha
programats diferents
actes institucionals: his-
sada de la senyera a
l'Ajuntament, ofrena floral
al monument del Coll de
les Forques i la paella
popular amb ball a l'ermi-
ta.

-L'Orfeó Tortosí, el Cor
Flumine, el grup Quico
el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries, i la banda
municipal de Tortosa
es van reunir dimarts a la
nit a la catedral, per parti-
cipar en el concert solida-
ri a benefici de la restau-
ració del temple. 
Els organitzadors,
l'Arxiconfraria de la Cinta,
volien així celebrar la fina-
lització de les obres de
reforma que s'han fet a la
cúpula de la capella de la
mare de déu, que es tro-
bava afectada greument
per les filtracions d'aigua,
un fet que no només pro-
vocava la inestabilització
de l'estructura, sinó que
també posava en risc les
pintures dels frescos de
la nau.

-Adif millorarà alguns
trams de la línia d'ample
ibèric Barcelona-Móra la
Nova-Saragossa
al seu pas pel Camp de
Tarragona i l'Ebre. Els tre-
balls, que començaran
aquest dissabte i s'allar-
garan fins a finals d'any,
es faran en horari nocturn
per evitar afectacions al
tràfic de passatgers.
La Comissió Europea ha
anunciat aquest dimecres
que assignarà 30 milions
d'euros addicionals a les
campanyes de promoció
de productes agrícoles.
Els diners caldrà sumar-
los als 60 milions d'euros
anuals de pressupost de
la PAC destinats a aques-
tes accions. 

Més notícies

Un any més Terres de
l’Ebre per la
Independència serà pre-
sent en la Diada nacional
de Catalunya, aquesta
vegada a Barcelona i ocu-
pant els trams 1 i 2.
“Des de les nostres
Territorials desplacem a
Barcelona 80 autocars,
que han suposat un incre-
ment de més del 100% en
relació als 33 autocars
que vam aconseguir
omplir el 2012”.
A banda de la gent que es
desplaça amb els autobu-
sos “sabem també de
molta altra gent que hi
acudirà en cotxes particu-
lars, també en tren, en
moto i algun altre fins i tot
en bicicleta. Aquest incre-
ment es deu, sens dubte,
al creixement que ha fet

l’ANC a cadascun dels
nostres pobles i a la feina
que voluntàriament, els
seus membres realitzen a
diari”.
“Orgullosos de la nostra
gent, anem cap a
Barcelona, amb la il·lusió
que aquesta sigui l’última
Diada que celebrem una
derrota, si més no, que
l’11 de setembre de
2015, el nostre procés de
separació es trobi en
estat avançat i negociant,
de tu a tu, amb la resta
d’Espanya”.
Aquest 11 de setembre ha
de fer de pont cap al 9 de
novembre, per tant “si
encara hi ha gent que no
té decidit apuntar-se a la V
que ho faci perquè ara és
l’hora. De l’éxit de la V
(que ho serà) dependrà el
posicionament d’alguns
polítics, omplir-la no és

fàcil, és un gran repte,
però també ho era el
2013 unir el nord amb el
sud i ho vam aconseguir, i
ara una altra vegada el
món sencer ha de veure
que units i fent força no
tenim qui ens aturi”. Ja es
coneixen els nous horaris
de sortida dels autocars,
com es pot veure en el
cartell.

Terres de l’Ebre per la Independència serà present 
en la Diada nacional de Catalunya

80 autocars, un increment de més del 100 % en relació als 33 del 2012

ACTUALITAT

La Comissió 11 de setem-
bre de les Terres de l’Ebre
està formada per entitats
de la societat civil organit-
zada com són el Casal
Popular Panxampla, Arran
Terres de l’Ebre i Sénia,
ANC Terres de l’Ebre,
Òmnium cultural de les
Terres de l’Ebre, Casal
Aixumara, Camí de Sirga i
Soldevila. Com cada any,
els carrers del casc antic
de Tortosa acolliran els

centenars de torxes i ban-
deres que il·luminen el 10
de setembre. Així la Marxa
començarà a les 20:30h al
Castell de la Suda i aca-
barà a la plaça del Mercat.
Durant el recorregut, colles
de gralles i dolçaines de
l’Ebre i del Sénia acompan-
yaran les centenars i cente-
nars de persones que cada
any participen de la Marxa.
El parlament enguany anirà
a càrrec del mestre de les

Illes Balears i impulsor de
l’Assemblea de docents de
les Illes, Jaume Sastre.
Jaume, és una persona
compromesa amb l’anhel
de llibertat del seu país, els
Països Catalans, i amb la
seua llengua. Enguany,
Jaume s’ha guanyat el
reconeixement de tot el
país en mantindre una vaga
de fam durant 41 dies per
demanar al president de
les Illes Balears, Jose

Ramón Bauzà, que nego-
ciés amb la comunitat edu-
cativa el TIL. El manifest
serà llegit per Antònia
Ripoll, artista i professora
de l’Escola d’Art
d’Amposta. El manifest
serà llegit per Antònia
Ripoll, artista i professora
de l’Escola d’Art
d’Amposta, compromesa
en les lluites nacionals i
socials dels Països
Catalans.

Tortosa acollirà la Marxa de torxes per la independència amb el lema:
Ara és l’hora de decidir-ho tot!

Per 7è any consecutiu. Serà el dia 10 de setembre (20.30 h)

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre ha pro-
gramat una vintena d'activitats
repartides al llarg del mes de
setembre per commemorar la
Diada Nacional de Catalunya. 
El programa inclou la celebra-
ció de la festivitat de Sant
Miquel i la Festa de la Sega a
més dels actes oficials de cele-
bració de la Diada Nacional de
Catalunya que es tornaran a
concentrar el 10 de setembre
en motiu de la V per la
Independència.
El regidor de Cultura, Joan

Alginet, a la roda de premsa de
presentació es mostrava molt
satisfet dels actes preparats
"és una programació variada i
ampliada en la qual tothom hi
pot participar i ara l'únic que
manca és la participació de la
gent" i destacava "amb aquesta
programació reforcem el nostre
compromís en la cultura, i tot i
els temps actuals apostem per
generar tant identitat de poble
com col.lectiva".
El tret de sortida tindrà lloc avui
divendres, 5 de setembre, amb
la presentació del llibre de Joan

Ventura "Deltebre. 
Història d'un poble i de la lluita
pels seus drets", i l'endemà l'ac-
te benèfic "Lluitem contra l'ELA"
al centre cívic. 
Els actes oficials de la Diada es
concentraran el dimecres 10
de setembre a la plaça de
l'Ajuntament amb la marxa de
torxes per la independència
des del pont Lo Passador i a
continuació obertura de l'acte a
càrrec del Regidor de Cultura,
Joan Alginet i el discurs de
l'Alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu.

Deltebre commemora la Diada amb un setembre farcit d’activitats culturals
El tret de sortida tindrà lloc avui divendres
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El passat dimarts i dimecres
es va celebrar a la localitat
d’Osuna, a la província de
Sevilla, el càsting per partici-
par en el rodatge de la nova
temporada, la cinquena ja,
de la sèrie ‘Juego de
Tronos’, que es rodarà a par-
tir de l’octubre.
Entre els assistents al càs-
ting que es va celebrar al
pavelló poliesportiu de la
localitat sevillana hi havia
dos flixancos. Curiosament,
tots dos s’anomenen Albert
Mani. Un d’aquests, el que
va ser jugador i president de
la JE Flix, no va passar la
preselecció per un tatuatge
que ‘no ho permetia’. Un
somni que sí pot fer realitat
l’altre, també seguidor ferm i
tenaç d’aquesta sèrie tant

mediàtica de la televisió. 
Aquest flixanco que ha pas-
sat el primer tall es troba
entre els 1.200 seleccionats
que han de passar una altra
selecció per formar part
dels 250 homes i 250
dones que, finalment, seran
seleccionats per participar
en els nous capítols de
‘Juego de Tronos’. 
Des de la productora de la
sèrie, Fresco Film i
Moderxpor Casting
Internacional, explicaven qui-
nes havien de ser algunes
de les condicions que havien
de tenir els aspirants:
“homes i dones des dels 18
als 60 anys, amb bones con-
dicions físiques i pèl curt o
mig per als homes i pèl llarg
per a les dones. A més, el

color del pèl ha de ser uni-
forme i no ha de ser de
colors cridaners”.
El rodatge, segons fonts de
la mateixa productora, es
farà entre els dies 10 i 29
d’octubre, ambdós inclosos.
Jornades llargues de maqui-
llatge, vestuari, perruqueria i
rodatge, una vida que ja
coneixen bé els actors i

actrius. Però, qui sap,
també pot viure el flixenc
Albert Mani que, carregat
d’il·lusió i esperit d’aventura,
va decidir emprendre aquest
viatge juntament amb el seu
company per tal de fer reali-
tat un somni. Des d’aques-
tes línies li desitgem que es
pugui fer realitat.

Nou llibre de temàtica canareva, de Joan Josep Sancho i Agustí Bel

Quatre detinguts per un delicte
contra la salut pública

La Via Verda de la Terra Alta
va registrar el passat mes d’a-
gost la xifra rècord d’usuaris.
Segons les dades facilitades,
un total de 7.320 va utilitzar
aquest recorregut turístic.
Unes dades que sobrepassen
els 7.200 usuaris que es van
registrar el passat mes d’a-
bril, coincidint amb la

Setmana Santa, l’època de
major afluència turística a la
Terra Alta. 
Unes xifres que permeten ser
optimistes, més si tenim en
compte que, fins ara, els esta-
bliments turístics comarcals
han tingut una ocupació d’un
80%, xifra que s’ha sobrepas-
sat en alguns casos.

Rècord d’usuaris a la Via Verda 
de la Terra Alta

El passat cap de setmana es
va clausurar una nova edició
del Tradicionàrius, el festival
de cultura popular de les
Terres de l’Ebre.  Roquetes va
dedicar aquesta edició a un
dels seus cantadors més il·lus-
tres: Pepe Garcia, més cone-
gut com Lo Canalero, justa-
ment l’any que se celebrava el
centenari del seu naixement.
Els actes centrals es van cele-
brar dissabte a l’Hort de
Cruells, amb una marató de

música tradicional a càrrec
dels grallers de Roquetes,
acompanyat de la projecció
d’un audiovisual sobre Lo
Canalero. La festa va continuar
amb l’actuació de Joseret i la
seva rondalla, així com d’altres
formacions que van interpretar
jotes dedicades al cantador. 
La gran novetat d’enguany del
Tradicionàrius ha estat la cele-
bració de la jornada ‘El balcó
de la música’, celebrada a Mas
de Barberans.

Roquetes dedica el Tradicionàrius a
Lo Canalero

Nou llibre de temàtica
canareva "Estanislau
Ulldemolins. Metge i poeta"
de Joan-Josep Sancho i
Agustí Bel, que es presen-
tarà divendres vinent, dia
12 de setembre a Alcanar.

‘Estanislau Ulldemolins. 
Metge i poeta’

Dos flixancos participen en el càsting de la
5ena. temporada de ‘Juego de Tronos’

Un d’ells, Albert Mani, ha passat la preselecció i pot ser un dels escollits

ACTUALITAT

Quatre membres d’una matei-
xa família de Deltebre, dos
d’ells menors d’edat i de
nacionalitat espanyola, va ser
detinguts pels Mossos
d’Esquadra per un pressump-
te delicte contra la salut públi-
ca.
Els fets van ocórrer el passat
26 d’agost, culminant així una
investigació que es va iniciar
el mes de juliol, després que
els Mossos d’Esquadra tin-
guessin coneixement de l’e-
xistència d’una família que es
dedicava al tràfic de drogues

pel municipi del Baix Ebre.
Durant l’escorcoll a la casa, la
policia va trobar material
divers relacionat amb la
venda de substàncies estupe-
faents, com ara bàscules de
precisió o diferents substàn-
cies per adulterar la droga. 
La policia creu que, amb
aquestes detencions, queda
desmantellat un important
punt de venda de la localitat.
Els dos detinguts majors van
passar a disposició judicial,
que va decretar la seva lliber-
tat amb càrrecs.

El Mossos d’Esquadra van
detenir el passat 27 d’agost
a l’Ametlla de Mar un home
de nacionalitat alemanya i
veí de Calafat per un delicte
de tinença il·lícita d’armes i
un altre delicte d’amenaces
a la filla i el nét de la seva
parella. 
L’home, de 72 anys, tenia

nombroses armes al seu
domicili. Allí van arribar els
Mossos d’Esquadra cridats
per la Sala de
Comandament per un avís
d’una dona que afirmava
estar rebent, juntament amb
el seu fill, amenaces de
mort per part de la parell
actual de la seva mare.

Demà dissabte, i a partir de les 20 h, al Cap de l’Ecomuseu
dels Ports, se celebrarà l’acte d’inauguració de l‘exposició
de gravats de Picasso. Sota el nom ‘La doble flauta’, l’expo-
sició romandrà oberta al museu d’Horta de Sant Joan fins
el 30 de setembre.

Actualitat

La Biblioteca Comarcal de
Móra d’Ebre organitza l’acte
“1714: lectura oberta”. Serà
el pròxim dimarts, dia 9 de
setembre, a les 20 h. 
Es tracta d’una sessió de lec-
tura de textos sobre el 1714 i

la Guerra de Successió, ober-
ta a lectors i amics de la biblio-
teca que llegiran fragments
del fons de la mateixa bibliote-
ca. Aquesta activitat iniciarà
els actes de celebració de la
Diada a Móra d’Ebre.

“1714: lectura oberta”

Detenen un home per tinença
il·lícita d’armes

La Direcció General de
Costes ha fet obres de millo-
ra a la platja del Camaril, a
Alcanar. 
La setmana passada, els
operaris del Ministeri de
Foment, qui assumeix el
cost de les obres, van efec-
tuar treballs de reparació
dels danys que la força dels
temporals havia anat provo-
cant al punt d’accés a
aquesta platja, situada a mig
camí de l’itinerari que uneix
l’Estanyet amb Sòl de Riu,
reconegut com a Sender

Blau. 
Els treballs han consistit en
recol·locar les roques de
suport de l’accés a la platja,
que la força del mar havia
traslladat, i en el reompli-
ment de formigó a la part
inferior de l’accés, ja que els
temporals l’havien buidat,
suposant un perill per a l’es-
tabilitat d’aquest.
Aquesta actuació satisfà la
la petició que havia realitzat
l’Ajuntament d’Alcanar a la
Direcció General de Costes.  

El cost de l’actuació ha estat assumit per Foment.

Costes fa obres de millora a la Platja d’Alcanar
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

CRAC de la setmana: Faura Sanmartin Advocats&Economistes
MICHEL VIÑAS

100 ANYS D’ACTIVITAT JURÍDICA
Faura Sanmartin Advocats
celebra enguany el centena-
ri de l’activitat jurídica de la
família. L’any 1913, en José
Faura i Elies, essent l’avi i el
besavi respectivament dels
actuals titulars del Bufet, va
obrir despatx professional a
Tortosa. L’aniversari no es
va poder celebrar l’any pas-
sat i es fa enguany, coinci-
dint amb les noves
dependències que s’han
estrenat recentment a la
Plaça Barcelona,  de
Tortosa (antic mercat del
peix). Ahir dijous per la tarde
es va fer una jornada de
portes obertes. 
Més Ebre: 100 són molts
anys...però per arribar fins
aquí va haver un principi. 
FauraSanmartinA&E: El
primer despatx d’advocats
de la família a Tortosa el va
fundar en José Faura Elies a
l’any 1.913. En José Faura
era un jove advocat origina-
ri de Vilafranca del Penedès
on nasqué i visqué durant la
seva joventut amb la seva
família, també fill de jurista.
Per diferents raons va deci-
dir fixar la seva residència a
Tortosa on es va establir
com a Lletrat.
La primera adreça va ser al
c/Montcada nº 35 al costat
del Palau d’Abaria. Els inicis
van ser necessàriament difí-
cils i marcats per la Guerra
Civil que va castigar dura-
ment al nostre territori i va
interrompre la carrera pro-
fessional del nostre avant-
passat. La tasca jurídica
d’En Jose Faura i Elies va
estar molt lligada al territori
i concret a la Comunitat de
Regants del Canal de la
Esquerra de l’Ebre, de la
que va ser el seu Secretari
gairebé durant tota la seva

carrera professional.
ME: 100 anys donen per
moltes anècdotes...
FSA&E: En José Faura va
morir a Tortosa l’any 1.971,
per tant es difícil recordar
anècdotes, però en tot cas
en tenim una de molt viva,
consistent en què a principi
dels 50, en José Faura va
guanyar un pleit al seu
client, un pagès productor
de cireres de Paüls, que es
discutia per una herència. I
aquell bon home, en agraï-
ment, li va dir “mentres jo
visque a vostès nos els hi
faran falta les cireres”. I cert
és que fins a ben avançats
els anys 80, el Sr. Serafí de
Paüls va venir tots els anys
a proveir-nos de cireres, i al
començar la temporada a
casa ja l’esperàvem, perquè
portava les millors cireres.
ME: Passats els anys, quina
és l’estructura actual? 
FSA&E: El despatx tal com
el tenim avui configurat és
el resultat d’un acord asso-
ciatiu que els germans
Antonio i Valentín Faura
Sanmartin van assolir l’any
1.975, i en aquell moment
l’un, des de l’any 1.968, i
l’altre des de 1.972, ja esta-
ven establerts com
Advocats, el primer dedi-
cant-se bàsicament al dret
privat i el segon al dret
públic, i si bé col·laboraven
inicialment tenien domicilis
professionals separats.
Amb l’associació es va
crear el primer despatx
d’Advocats multidisciplinari
de Tortosa. L’actual configu-
ració de l’empresa és el
resultat de l’evolució del
despatx refundat per
Antonio i Valentin Faura
Sanmartín adaptada als
temps actuals, llavors deno-

minat FAURA SANMARTIN
ABOGADOS i avui FAURA
SANMARTIN ADVOCATS I
ECONOMISTES, essent els
actuals titulars del bufet,
Xavier Faura Sanmartín,
advocat i nét d’en Jose
Faura Elies, actualment,
vide-degà del Col·legi
d’Advocats i Advocades de
Tortosa; Yago Faura
Fernández, Advocat, besnét
del fundador José Faura i fill
de l’Advocat i Polític,
Antonio Faura Sanmartín;
Anna Faura Poy, Advocada,
bisnéta del fundador i filla
de Valentin Faura
Sanmartín, mort l’any pas-
sat, Advocat i ex President
de la Cambra de Comerç
Indústria i Navegació de

Tortosa; i Toni Faura Poy,
economista i també fill de
Valentin Faura. Cal destacar
que per al despatx un dels
fonamentals actius és el
valor de  l’experiència i en
tal sentit comptem amb la
col·laboració d’Antonio
Faura Sanmartin, que si bé
esta jubilat i per tant allibe-
rat de la seva feina quotidia-
na, es troba sempre dispo-
sat a facilitar els seus conei-
xements que porten el pòsit
de la sapiència que dona l’e-
xercici de la professió
durant més de 40 anys en
totes aquelles qüestions
que se li sotmeten a consul-
ta. El despatx continua sent
multidisciplinar, però en la
incorporació d’un membre

de formació economista, a
més s’amplia l’objecte a
l’anàlisi financer i amb la
perspectiva de que propera-
ment s’incopore com a nova
activitat professional, l’audi-
toria de comptes. Així
mateix, el despatx disposa
de la col·laboració del
Lletrat  Juan Luis Andreu
Tomàs que també forma
part de l’equip de professio-
nals.
ME: Aniversari i noves
dependències.
FSA&E: Ara fa un any,
vàrem prendre el determini
de buscar una nova ubica-
ció de les oficines del des-
patx, que si bé estaven molt
cèntriques situades a la
Plaça d’Alfons XII nº 11, era

necessari adequar-les a les
noves necessitats, més fun-
cionals i on la distribució de
les dependències permetés
dotar de més agilitat en la
feina quotidiana i més con-
fort per al client. Es per això
que vàrem buscar un local
cèntric, però a l’hora de
construcció diàfana i de
fàcil distribució que en el
que fora possible situar el
despatx dinàmic que buscà-
vem, situant-les a la Plaça
Barcelona nº 1, 1er pis de
TORTOSA, on esperem
donar als nostres clients
aquell plus de confort al que
feiem referència, i continuar
amb la tasca d’assessora-
ment durant molts anys
més.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

D'aquesta manera, demà
dissabte dia 6 tindra ̀ lloc la
fase prèvia, on 24 equips de
les Terres de l'Ebre i el Camp
de Tarragona lluitaran, du-
rant tot el dia, per tres pla-
ces a la fase final del dia 13.
La jornada es dividira ̀ en una
lligueta de sis grups amb
quatre equips cadascuna,
dels quals només els sis
campions passaran a la fase
final de la tarda i els guanya-
dors de les semfinals, a la fa-
se final del 13 de setembre.

El dia 13 es comptara ̀
amb la presència d'un total
de 16 equips, entre els quals
destaquen els alevins del FC
Barcelona, el RCD Espanyol,
el Valencia FC i el Villarreal
CF, a més dels equips que
van marcar la trajectòria es-

portiva de Jordi, com el
Reus, el Na ̀stic i la Pobla de
Mafumet. A aquests, se'ls su-
maran l'Atlètic Segre, la
Damm, el Cornellà, el Beni-
carló i el CF Control i Passe
de Vinaròs, a més dels tres

procedents de la fase prèvia
i de l'Ampolla que, com a
equip amfitrió, jugara ̀ directa-
ment la fase final.
El IV Torneig Jordi Pitarque

Cepria ̀ es va presentar a
l'Ampolla, en un acte que va
comptar amb la presència de
l'exentrenador i actual Direc-
tor de Relacions Institucio-
nals del FC Barcelona, Pere
Gratacós; de de l'exjugador i
entrenador Arseni Comas; i
de l'entrenador i actual pro-
fessor responsable de futbol
de l'INEFC, Pep Segura. I que
va estar presentat per Michel
Viñas. Durant el mateix, es
van conèixer els emparrela-
ments de la fase prèvia i de
la fase final.
Amb aquest IV Torneig Jor-

di Pitarque Cepria ̀, Asociació
Esportiva Jordi Pitarque Ce-
pria ̀ continua amb la seva
tasca de mantenir viva la fla-
ma de Jordi Pitarque, unint
les seves dues grans pas-
sions: el futbol i els nens. 

Torneig Jordi Pitarque

Ja esta ̀ tot a punt per a la
celebració del IV de futbol
base Jordi Pitarque Ceprià
en categoria aleví a l'Am-
polla. 

QUARTA EDICIÓ. A L’AMPOLLA

Demà tindrà lloc la fase prèvia i dissabte dia 13, la fase final

M.V.

Benassal és el meu lloc
de descans i reflexió durant
les vacances. Es el poble
de la meua mare i em sento
molt identificat, com a ca-
sa. Són dies de calma, de
regeneració que enguany
més que altres estius han
anat força bé per recuperar
totes les forces perdudes
abans de vacances. I les he
recuperades. Tot això per
afrontar una nova etapa,
una nova temporada amb
nous projectes i també il.lu-
sions. I és que Més Ebre és
innovador i seguirà aquesta
línia per seguir progressant.
En aquesta línia, es presen-
ten noves idees i també en
la vessant esportiva. Aviat
en tindrem amb més anàlisi

i amb un
J o a q u i n
Celma que
porta piles
alcalines i
que preveu
una nova secció que penso
que serà molt interessant,
principalment pels jugadors
i els tècnics però també
pels aficionats en general. 

Pràcticament tota la ma-
quinària futbolística es posa
en marxa aquest cap de
setmana, la seguirem ben
prop amb enèrgies renova-
des que comporten una no-
va època tant en l’aspecte
personal com en el profes-
sional. En tots dos em feia
falta. Es qüestió de seguir
creixent. I aprenent.

Una altra

De 24 equips en sortiran
tres que s’afegiran als 13 ja
contemplats de la fase final

Demà

A mé�s, en aquesta ocasió  “volem fer d'aquesta

gran festa del futbol, una festa encara mé�s solidà�ria i

per això�  instal·larem durant el Torneig punts de 

donatius per a la Marató�  de TV3, dedicada aquest

any a la investigació�  de les malalties cardiovasculars”,

informaven des de l’organització.

Eric Alarcon, en l’òrbita del club blanc

El Madrid s’interessa
JUVENIL RAPITENC

Eric Alarcon té 17 anys i
juga amb el juvenil de la Ra-
pitenca. Ha estat seguit pel
Real Madrid, per un observa-
dor que hi ha a Catalunya, el
qual s’ha posat en contacte
amb ell per advertir-li que

està prevista una prova a la
Ciudad Deportiva de Valde-
bebas on serà convocat pro-
perament per ser vist pel
tècnic del club castellà. 

Eric és lateral esquerrà
del juvenil de la Rapitenca.

En la tercera jornada del campionat

L’Ascó rebrà el Vilassar, demà
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va vèncer el Manlleu
en la primera jornada del cam-
pionat. I en la segona, diumen-
ge passat va perdre al Guinardó
contra el Martinenc, equip re-
centment pujat. Plazuelo va
marcar a la primera meitat i a
la segona, tot i la reacció i les
opcions dels ebrencs per em-
patar, va ser el Martinenc qui va
fer el 2-0. Acte seguit, Asier va
marcar el 2-1 i va donar vida a

un Ascó que va tenir la possibi-
litat de l’empat. Però no va po-
der assolir-lo.

Demà dissabte, l’equip de
Rubio rebrà el Vilassar (18 h).

L’equip de Rubio va perdre
2-1, al camp del Martinenc

Derrota

Diumenge comença la lliga

L’hora de la veritat
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca rebrà diumenge
el Morell en el retorna  la Pri-
mera catalana en una nova eta-
pa de l’equip, amb molta reno-
vació i encara amb incògnites
però també amb marge de mi-
llora per a poder-les resoldre.
El rival serà el Morell, equip
que fou subcampió la lliga pas-
sada de Segona catalana i que
va vèncer en la promoció.

L’equip de Garcia Sanjuan
buscarà la victòria per iniciar la
lliga, visitant després el Joven-
tut 25 de setembre, rebent el
Catllar abans d’anar a Ampos-
ta, en la quarta jornada. 

L’Amposta, per la seua part,
visita el Vilanova. També una
nova etapa, amb molta presèn-
cia de jugadors locals, i marca-
da per la limitació pressu-
postària. L’equip, per aquest
motiu, no s’ha acabat d’apun-
talar. Però il.lusió no en falta:
“som conscients que serà una
temporada complicada però
serem el màxim competitius i

treballarem per buscar la per-
manència i no patir, amb el su-
port de l’afició en una campan-
ya amb molta gent local amb
ganes de lluitar per l’Amposta”,
diu el tècnic Teixidó.  

La Rapitenca rep el Morell
a les 12 h i l’Amposta visita

el Vilanova (18 h)

Diumenge
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Primera jornada 
SEGONA CATALANA

Benassal, dins de la
seua festa major, va viu-
re divendres passat una
tarde emocionant recor-
dant el seu jugador més
emblemàtic, Enrique
Sancho. Fou el tercer
memorial, amb un partit
entre el primer equip lo-
cal, que recentement ha
pujat a Primera regional,
i un combinat d’Amics de
Robert Fernandez, exju-
gador internacional del

València i Barça i que va
coincidir amb Sancho al
Vila-real, a finals de la dé-
cada dels 70. Robert, al
seu moment, es va com-
prometre a visitar Benas-
sal en un dels memorials
amb un  equip format
per amics seus. I va
complir. D’aquesta for-
ma, David Albelda, Tendi-
llo, Juan Sánchez, Serer,
Moisés, Cuixart, Ri-
bes...van estar-hi amb

Robert formant un equip
que va permetre contem-
plar una tarda exquisida
de futbol, emotiva i histò-
rica. 

El Benassal, amb una
proposta atrevida i ben
posat sobre el camp, va
saber llegir el partit i va
demostrar el seu poten-
cial actual, imposant-se
per 4-2 davant el deliri i
la il.lusió de la nombrosa
afició que es va donar ci-

ta al camp municipal En-
rique Sancho. El jove
conjunt benassalenc, en-
trenat per David i que en-
guany compta amb una
preparadora física, Es-
ter, permet tenir bones
expectatives de cara a la
nova temporada, la del
retorn a Primera. Alex
Molès, Marc, Rafa Fuen-
tes i David Badal van
marcar pels locals men-
tre que un incisiu Juan

Sánchez va fer els gols
del combinat. Una gran
tarde, amb gran ambient
i amb satisfacció tant en
la vessant emocional
com esportiva. Ja cal
pensar en el proper me-
morial. 

A la foto, els dos capi-
tans, Santi i Robert, i Al-
belda que fou considerat
el millor jugador del par-
tit.

Foto: Santi Pitarch

III Memorial Enrique Sancho, a Benassal
El conjunt local es va imposar al combinat ‘Amics de Robert Fernández’ (4-2)

FOU JUGADOR DEL CD LA CAVA

El Tortosa inicia diumenge, el dia de la festa
major, la temporada del repte, la temporada en
què ha de buscar l’ascens. Marc Gisbert, que
torna, ha estat la novetat a l’agost d’un Tortosa
que rep un Tancat que acaba de pujar, tornant
a Segona. És l’equip que menys s’ha reforçat
(Roman de la Riera, únic fitxatge) i que apunta
a ser dels més dèbils del grup. El Tortosa va fer
la presentació contra el Reddis, perdent a
darrera hora però fent una bona imatge, com a
la Ràpita, on va vèncer (1-2). Tercer lloc la lliga
passada. Superar-ho ha de ser l’ascens. Mitja
plantilla és nova i s’haurà d’adaptar. “L’actitud i
la predisposició és excel.lent”, diu el tècnic
Nando Crespo. Després del Tancat, el Tortosa
visita el Catalònia, rebrà l’Alcanar, anirà a Vila-
seca i s’enfrontarà, a casa, a la Cava. Unes jor-
nades que marcaran el seu inici. Albert Arnau i
Pau Valmanya, recuperant-se de les lesions,
són baixa per diumenge.  

Tortosa-Tancat
diumenge 17 h

Àrbitre: Raul Torrado

La temporada del repte

L’Alcanar comença la lliga al camp d’un dels rivals
que, d’entrada, surt amb aspiracions d’estar a les pri-
meres places. Carlos Rodriguez debuta oficialment
“és un desplaçament complicat a un camp dificil i
contra un equip que en principi ha d’estar en les posi-
cions capdavanteres”. Edu Aguilar va fitxar a
Traiguera abans del final de temporada passada, i
Xavi Molas, són dues baixes importants per diumen-
ge. I també ho podria ser Romero, amb un esqüinç.
El Valls fou quart la temporada passada. Ha canviat
d'entrenador però no de plantilla. Segueix el 90% del
bloc de la temporada passada i no li ha marxat cap
jugador important. Reforços de luxe com Ionita
(Catllar), la UE Valls inclús té un equip més competi-
tiu que la temporada passada, però amb pràctica-
ment tot el grup de la comarcap. S'ha apostat per
Jordi Mercadé com a nou entrenador. Debuta. incor-
poracions destacades: Batalla (Gandesa), Javi
Rodríguez i Óscar Pérez (Morell), Bilal (Juvenil Reus
Deportiu) i Abel Yebenes (juvenil Nàstic).

Valls-Alcanar
diumenge 16.30 h

Àrbitre: Alejandro Morales

Molas i Edu són baixa. Romero, dubte
El R. Bítem rebrà demà el Camarles. Sergi Navarro,
tècnic local, explica que “l'equip el veig més equili-
brat. Però hem de rectificar errades de l'any pas-
sat, sobre tot a mesura que avanci el campionat, i
principalment millorant a casa. El Camarles acabar
de pujar i té molta il.lusió. Serà un partit difícil i
incert, més sent el primer”. Xavi Gisbert, darrer fit-
xatge, s’ha reincorporat als entrenaments. El
Camarles, amb certa renovació, afronta el partit de
la il.lusió, però també, segons el seu tècnic
Bartolo, “del respecte pel debut i també pels dub-
tes que podem tenir perquè portem retard en l’a-
daptació, recordant que hem sofert una renovació
considerable. No obstant, anem amb ganes de
competir, havent de tenir més tensió defensiva que
en partits de la pretemporada”. Joseph (Jesús i
Maria) ha fitxat. Robert i Dani Tacon no es queden.
Reales (Cambrils), “sense avisar”, no es va presen-
tar i ha anat a l’Amposta. El Camarles jugarà tres
partits seguits  fora.

R. Bítem-Camarles
dissabte 17 h

Àrbitre: Joel Luceño

Derbi avançat al dissabte

Jordi Rojas, tècnic del J. i Maria, diu que “serà un partit complicat, com tots
els que tindrem. L’Ampolla és un equip disciplinat, que deixa pocs espais i que
ha fet una pretemporada molt correcta, perdent només el darrer partit con-
tra l'Amposta. I sino tinc malentès solament ha encaixat dos gols. Haurem de
treballar molt per contrarestar aquest Ampolla”. L’únic dubte és Herrero, amb
una sobrecàrrega. En l’últim partit de la pretemporada “vam estar molt
serios, contra el Juvenil Divisio d'honor del Nàstic, guanyant per 3-1. La con-
clusió és que si correm i tenim il.lusió, estarem més prop de la victòria”.
Sobre si el J. i Maria és favorit, Rojas aclaria que “jo no ho he dit mai. Al fut-
bol som 11×11 i guanya el que més corre. S’ha de jugar cada diumenge amb
la il.lusio de còrrer i treballar i després ja en parlem. Aquesta etiqueta ens
l’han posada...nosaltres hem de ser humils...i a la vegada confiar amb nosal-
tres i creure molt amb el treball del dia a dia”.
Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla, destaca que “serà un partit molt compli-
cat. He vist al Jesús i Maria i té un gran equip, i sobre tot al seu camp serà
molt difícil de batre. Nosaltres, després d’una bona pretemporada, anem amb
il.lusió i també amb ganes d’afrontar la primera jornada i, tot i coneixent la
dificultat, amb voluntat de poder traure un bon resultat i començar bé el cam-
pionat”. Héctor, possible lesió al menisc, i Robert, seran baixa. Albert
Sanchez (Rapitenca) es podria incorporar.

Jesús i Maria-L’Ampolla
diumenge 18 h

Àrbitre: Daniel Cañabate

“Favorits? Nosaltres no ho diem”
Rafel Navarro debutarà oficialment diumenge, contra
la Cava, com a tècnic del Gandesa: “per nosaltres és
un partit complicat contra un molt bon equip.
L'afrontem en unes condicions especials, ja que
estem en plena Festa Major de Gandesa, fet que no
passava (jugar un partit de lliga) des de feia molts
anys. Venim de fer una bona pretemporada, amb els
jugadors implicats i amb un bon treball realitzat.
Estem, com és lògic, il.lusionats en començar bé”.
Guillermo Camarero, tècnic de la Cava, per la seua
part, explicava que “l'equip dóna bones sensacions
però la temporada és una altra història. Sabem que el
Gandesa serà un dels favorits al títol. Guanyar allà
serien 3 punts, tot i ser d'hora, que ens donarien un
indicatiu d'on estarà la nostra lliga”. La Cava inicia una
nova temporada, amb austeritat i altres expectatives,
gaudint de molta il.lusió. El problema, les baixes.
Roger i Jaime ja ho eren i cal afegir a Chicho, disten-
sió de lligaments, Gaspar, trencament fibrilar, mentre
que Abraham és dubte per sobrecàrrega. 

Gandesa-la Cava
diumenge 17.30 h

Àrbitre: J. Antonio Navarro

Derbi en festes
Si el Cambrils és un equip que presenta dubtes,
per la seua situació econòmica, el Sant Pere i
Sant Pau es troba amb una situació idèntica o
pitjor. Fins fa pocs dies no han aclarit la planti-
lla pel primer i segon equip. Amb pràcticament
cap reforç que no sigui de la base, el Sant Pere
i Sant Pau aposta per Josep Maria Català com
entrenador per tirar endavant amb la situació,
en el retorn a Segona Catalana. Han marxat
jugadors importants com Nicusor o Diego
Torres però s'ha quedat el que va ser el seu
referent ofensiu la passada temporada: David
Laboria. El Catalònia comença la temporada
amb il.lusions renovades. Enric Aleixendri
comenta que “el partit és una incògnita perquè
coneixem poc del rival. En qualsevol cas, tenim
molta il.lusió i estem molt contents de l’equi`p i
de la feina feta fins ara”. Aleix, encara recupe-
rant-se, serà baixa. Però es confia que en 15
dies tingui l’alta i pugui tornar a jugar.

SP i SP-Catalònia
diumenge 12 h

Àrbitre: Acser Garcia

Nova etapa, amb Enric Aleixendri

El Deltebre ha infor-
mat d’un fitxatge de
darrera hora: Jaume
Pedra, que va estar
al Jesús i Maria i la
temporada passada
va acabar a la
Canonja. Va
començar la pretem-
porada al Catllar. El
Deltebre ha estat
minvat d’efectius en
la pretemporada i
diumenge rebrà el
Roda. Manel, que
havia de fitxar, no ho
farà i torna al St.
Jaume. 

Deltebre-Roda
diumenge 18 h

Àrbitre: Manolo Miras

Jaume Pedra,
darrer fitxatge
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ULLDECONA, CARTELL DE FAVORIT. A l’Ulldecona li toca aquest any ser
campió per tres raons: celebra el seu 100 aniversari, per tenir bon equip i la
tercera perquè ja porta dos anys acariciant-lo. Fa tres campanyes es va que-
dar tercer, la passada quart aquesta toca ascendir si o si. Tot a favor .
Contínua tot el bloc de la passada campanya, amb 9 dels dotze jugadors que
més partits van jugar. A la porta Pau Guzman, en defensa Oriol Grau, Àlex
Nofre, Ruben Subirats, Alan Sabaté, mitjos Saül López, Ivan, i davanters
Yassine i San. Van causar baixes de l’onze ideal Oriol Làzaro, Daniel Bangau i
Josep Fibla. La temporada passada el pitjor enemic més dels rivals van ser les
lesions, aquest any es van recuperar molts jugadors entre ells Robert Màrquez
que farà tàndem amb l'arribada de Dani Fluixà, 19 gols amb el Camarles fa tres campanyes. La
passada no va estar tan fi i Santi Sancho, que cada campanya marca més gols, 21 fa dos i 29
la passada. El tàndem Roberto Màrquez, Santi, Yassine, Ivan i Dani Fluixà garanteixen en gols per
a la defensa no hi ha problema l'especialitat del seu mister és aquesta. Destacar la consolidació
del jove Davide, un jugador a considerar, de futur.  
SANTA BÀRBARA - L'EQUIP DE LES ESTRELLES. Igual puja, igual és una delil.lusió però d'en-
trada és un dels equips a batre pels fitxatges efectuats. Josep del la Torre 15 gols al Deltebre i
sol va jugar 20 partits. Nico, un killer de 2a i 1a catalana fa dos va marcar 21 gols amb el Jesús
i Maria on va ser campió. En aquesta categoria, si està fí, farà mínim 30. A més de Carlos
Gilabert que sense poder ser regular per les lesions, la lliga passada va marcar 18 dianes i fa
dos, 32. Tres jugadors que només amb tocar dues vegades la pilota garanteixen gols a tot arreu.
De l'onze bàsic de la passada campanya continua gairebé tot el bloc. 8 jugadors. José Maria Pio,
Carlos Gilabert, Xavier Pastor, Abdelaziz, Jordi Roda, Ximo Marti, Edgar Esbri, Lluís Domenec i
només quatre no segueixen: Edu Roig, Johan Vasconcellos i Pau Tomàs. El potencial de les altes
Josep de la Torre, Nico (inactiu),Toni Domigo i Millan (Tortosa) superen les baixes. Són, com no,
candidats a l'ascens amb permís dels rivals. Només per fitxatges ja gairebé han de ser campions
però hi ha equips que tenen equips molt conjuntats. Aquest equip aspira a quedar entre els cinc
primers, tot el que no sigui estar en aquestes posicions, serà un fracàs. 
ROQUETENC. NO ASCENDIRÀ. Després de 19 temporades, torna el Roquetenc a aquesta 3a.
catalana amb una sola misió, recuperar la 2 Catalana. Nou entrenador Subi que debuta amb
il.lusió i amb ganes de tirar avant el projecte conservant jugadors experimentats i apostar també
pel planter. De l'equip bàsic de la passada campanya només continuen cinc jugadors. Han estat
baixa Mario Javaloyes i Xavi Bautista, que van fitxar pel Remolins-Bítem, Kazu (Tortosa), Mousket,
Joaquin Bru (Pinell). I continuen Josep Otero, Xavier Lucero, Marc Alegre, Alex Chavarria,
Stephane i Ramon Castells, dels dotze jugadors que més van jugar. L'equip s'ha renovat amb l'a-
rribada de: Gordo (Ampolla), David Cid (Horta), Jesús Barberà, Ferran Forné, Robert Pujol
(Tortosa), Cristian Diaz, Gerard Pache, Ferran Martí i Moha. ¿Quin paper farà aquest Roquetenc?
D’entrada, no el veig per ascendir però si per estar en els cinc primers, la meta és tornar a la
categoria perduda però potser tarde algunes campanyes més per a aquesta fita. 
PERELLÓ. UN EQUIP TRANSFORMAT. Que el Perelló baixés de categoria no era esperat per
la directiva. I el primer en pagar els plats trencats va ser el mister Molinos. L'equip ha patit una
mica de tranformació. Molts jugadors han emigrat Narcís (La Cava), Albert Martorell (Jesús i
Maria), Roger (Gandesa), Raül Tudela (Canonja), Cristian Carranza (Falset)... només continuen de
l'equip bàsic 6 jugadors: Marc Andreu, Alex Clua, Robert Sanchez, Vicente Brull, Mohe i David
Flox. Les altes gairebé han estat jugadors del juvenil: Manel Llaó, Sergi Segarra, Arnau Pallares,
Kahid, Martí Barbera a més dels fitxatges Magí Andreu que garanteix 20 gols per campanya en
aquesta categoria i Ramon Grau exjugador del Móra la Nova i Gandesa. Sis jugadors només d'al-
tres localitats; la resta jugadors de la casa. Pedrera, joventut i un nou projecte per a un equip
que aspira una altra vegada a l'ascens però que no crec que aconsegueixi aquest objectiu. 
CORBERA AQUEST ANY TAMBÉ ASPIRA AL PODIUM. Compte amb aquest equip que podria
donar la campanada que ja va donar fa dos campanyes amb l'ascens a 3a. catalana. La passa-
da amb un sisè lloc sent un dels equips revelació i líder algunes jornades. D'equip bàsic de pas-
sada campanya continuen set jugadors: Cornejo, Pere Pitarch, Fidel, Oscar Colat, Lahcen, Josep
Blanch i Gerard Reyes. Van causar baixa Jordi Porres (Deltebre) Òscar Gómez, Àlex Sánchez i
Caballos. Altes: José Gallego (Perelló), Albert Saladie, Oriol Saladie, Bernat (Pinell) i els juvenils
José Maria i Jaume Vela que jugaven a Gandesa i el fitxatge estrella jugador revelació al Móra la
Nova, Marc Miravete, que va marcar 14 gols. Manté el seu poder en atac, segueixen Fidel i
Cornejo que van marcar 15 i 18 gols amb la creació de Toni Calafat i la velocitat de Marc mira-
vete. Tot plegat, fa que sigui un rival atacant de fàbula. 
ALDEANA. SEGUEIX EL BLOC. Després d'anys de bonança a 2a. Catalana, l'Aldeana ja s’ha
adaptat en aquesta 3a catalana, cada vegada amb millors classificacions. 13è fa tres campan-
yes, 12è fa dos i la passada, 9è. De l'equip bàsic només quatre baixes importants: Jonatan
(Rapitenca), Paul Sabin i Amado (La Sénia) i Sergi Sabaté (l’Ampolla). Segueixen vuit jugadors del
equip base dels 12 que més van jugar, Manel Llambrich, David Moya, Lluc Pepiol, Monforte,
Andreu Borràs i Àlex Gallego, Adrià Sanchez i Elies. El fitxatge estrella Sergi Auré exporter del
Jesús i Maria i que va estar en tractes amb el Deltebre. Les altes, totes del juvenil: Alex Calvet,
Florenci, Marc Montesó i Carlos Gilabert a més d'Alex Calvet que torna a jugar amb aquest equip.
Ni ascendirà ni baixarà, farà un campanya digna si les lesions acompanyen cosa que no va ocó-
rrer la passada. Ha tingut dues baixes en defensa i a la davantera amb Amado però aquest equip
segur que farà una campanya digna. En la passada va jugar bé a futbol i això els salva i els sal-
varà. Aa més de confiar novament en l’entrenador. Podrien ser un dels equips revelació. 
BATEA, A PEL QUART RÈCORD. Si aquest equip li afavoreixen les estadístiques, aquest any li
toca ascendir. Les tres últimes campanyes cada any es va superar a si mateix, 5è a quarta cata-
lana de fa 4 campanyes, 2 fa tres i ascens. Lla passada tercer lloc i millor equip revelació. Com
veuen cada any millor. El tàndem familiar Vallès aquí funciona de meravella. Un mister Joan Vallès
fent un gran treball. Aquesta serà la seva tercera campanya i el seu fill marcant gols, la passada
un per partit: 33 dianes. Segueix gairebé tot el bloc de la passada campanya. L'equip bàsic va
estar format com a porter Joan Aubanell, defenses Enric Suñe, Aleix Muñoz, Kiko, Adria Sunyer;
mitjos Joan Galende, Jordi Vilanova i Abel Maijo i davanters Agustí Fornós i Cristian Vallès i a més
el equip s'ha reforçat amb un bon defensa José Ferre de Calaceit i Enric Amado del Gandesa
juvenil. Només hi ha una cosa segura, aquest Batea no baixarà. No podrà ser l'equip revelació
perquè ja ho va ser i només queda una cosa: ser campió. 
LA SÉNIA. TERCERA TEMPORADA DE CANVI DE MISTER. Hauríem de remuntar-nos a la
campanya 87/88, fa vint, per no veure el equip senienc en una classificació tan pobra, vuitè la
passada campanya, mentre abans era el clàssic candidat a l'ascens; quart fa tres campanyes,

Anàlisi de la Tercera catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

segon fa quatre i primer a la 07/08. Sempre que ha estat en aquesta categoria en les últimes
set campanyes ha estat al pòdi però el cicle d'aquest equip es va acabar primer per la marxa de
l'entrenador talismà Plàcid i segon per apostar per jugadors d'altres localitats que no van donar
el resultat, mentre prop de 30 jugadors sortits del planter juguen en equips com Godall, Tortosa,
Jesús Catalònia, Amposta, Ulldecona o Rosell. Tercer entrenador en tres campanyes, Plàcid,
Juanmi i ara el míster del cadet, Marce. Del bloc de la passada campanya només dos jugadors
no continuen: Javi Garcia i Raül Gonzalez. 9 segueixen dels 12 que més partits van jugar: a la
porta Raimon Tolosa, en la defensa Xavi Pomada, Manu Fernandez, Marc Fonollosa, al mig camp
Didac Balada, Aitor Fuster, Isaac Rodríguez i com a punta Pau Muñoz. Arriba un fitxatge: Amado,
exjugador de l’Ulldecona, Ampolla i Aldeana que va marcar 12 gols la lliga campanya. Mentre hi
ha grans golejadors seniencs a Ulldecona (Robert), Zaragoza (Godall) s’ha hagut de fitxar un de
la Galera i un altre d'Ulldecona.  
HORTA. Potser l’equip revelació. És el més veterà d'aquesta categoria amb 20 campanyes.
Entre les del 2003/2010, set consecutives quedava entre els cinc primers, fins i tot dues d'elles
segon i una primer, però ha canviat el cicle i en les últimes lligues no ha pogut classificar-se mai
entre els 9 primers. No volen tornar a patir pel descens i per això es va contractar a un mister
que ja coneixia la casa com Robert Cantó que torna després d'ascendir a Deltebre. Només con-
tinuen set jugadors de l'equip bàsic de la passada campanya: Joan Ésmel, Oscar Celma, José
Vicens, Joan Cortiella, Salva Clua, Pau Cortiella i Ernest Asensio. Les baixes: David Cid
(Roquetenc), Claudiu (R. Bítem), Miquel, Isaac Fernandez, Marc Mars (Deltebre). Encara que
importants, les altes han estat de qualitat i joventut: Xavi Revuelta, Guillem Aubanell, Gerard
Alcoverro (Gandesa), David Bes (Batea), Victor Descarrega (Olimpic juvenil), Gerard i per apunta-
lar la davantera dos jugadors que garanteixen gol: Sergi Rodríguez amb 8 gols a Deltebre i Marc
Baiges que després de la seva etapa a Bítem ha passat per Roquetenc i Deltebre on va marcar
11 gols en els dos conjunts. L’Horta segur que farà millor campanya, ha barrejat un bloc de juga-
dors que segueixen de la passada campanya, fitxatges joves i dos homes experimentats: Marc
Baiges i Sergi. Potser li costarà, però anirà de menys a més
L’AMETLLA. Apostant per la pedrera i joventut. Va marxar el míster Narcís després de dues cam-
panyes i arriba mister Capera. Aquest equip segueix apostant pel planter, dóna resultat i a més
ho fa amb un equip jove, una fòrmula exitosa, en les últimes cinc temporades aquests llocs, 3,
4, 6, 7 i 10. Mitjana sisè lloc. No està gens malament. Segueixen 7 dels jugadors de l'equip
bàsic: Gerard Cañagueral, Robert, Dani Jerez, Avram, Josep Madrid, Ruben Bonachi i Angel
Balfegó. Tres baixes: Hèctor i Jordi Llaó (Ampolla) i Miguel Mola (Deltebre). Tot i les baixes l'equip
s'ha reforçat bé amb la tornada del exjugadors Sergi Quintana que va marcar 12 gols fa tres tem-
porades i set jugadors més tres juvenils, dos jugadors de l'Amposta i la Cava i un jugador de
Lleida que viu a la Cala. Tindrà dificultats però capacitat de superació amb un entrenador guan-
yador i un equip jove que madurarà. 
PINELL. Tocarà patir. Han passat els temps que el Pinell era un equip candidat a estar sempre
en les primeres posicions. En les últimes set campanyes excepte la darrera, la posició mitjana
ha estat la cinquena i una campanya quart i una altra segon. La passada, desil.lusió. Lloc tretzè
i patint per no baixar ¿Passarà en aquesta igual? L'important, que seguirà el mateix míster Angel
Sanchez que va salvar l'equip del descens en les últimes sis jornades. Pocs jugadors segueixen
de l'onze bàsic: Reduane i Gerard Jornet. Els set que van causar baixa Abdul, Carlos Montagut,
Alex Excarihuela, Sisco Mendez, Ruben, Joan Casanova, Joan Alerany, Bernat i Oriol Saladie
(Corbera). Es un dels que ha tancat més tard la seva plantilla. 
ALCANAR B. El millor dels filials. És l'únic equip de tot el futbol ebrenc que té un filial a la 3a
catalana. De l’11 bàsic de la passada campanya segueixen: Ricard Reverter, Gerard Curto, Moha,
Joan Forcadell, Pau Morralla, Sisco Faiges. Les baixes van ser Andreu Queralt, Joseph Queralt,
Edgar Dorado, Vesar i Jordi Juan. Nou mister, Bartolí, si salva aquest equip serà un miracle doncs
és dels conjunts que, com el Pinell, ha tancat més tard la seva plantilla. 
MÓRA LA NOVA. L’equip ha quedat orfe, però va arribar Lizaso. Els dos jugadors que donaven
gol han marxat: Marc Miravete que va ser la revelació la passada campanya amb 14 dianes, el
Corbera el va temptar i se'n va anar allà, mentre que Magi Andreu que garantia 20 gols ha fitxat
pel Perello on jugava el seu germà. Arriba un nou mister Albert Lizaso que va entrenar al Pinell 6
campanyes i les tres últimes a Flix. Continuen del bloc de la passada campanya Ferran Argilaga,
Narcís Miro, Alex Robles, Albert Vidal, Genis Pena i Jordan Alvarez, quatre baixes Miravate, Magi,
Ionel i Nacho. El potencial es perd malgrat les arribades de Ruben Barceló (Pinell) i Jacob (Flix) i
la incorporació de jugadors joves que aporten velocitat a aquest equip. Temporada marcada
totalment per la sinceritat pressupostària.
FLIX. Es van acabar els somis. Després de tres anys del míster Albert Lizaso en aquest club arri-
ba l'hora del canvi en tots els sentits. Nou mister Josep Rius, de casa, que ja va entrenar dues
temporades (2001/2003) i canvi també la la junta directiva. Ni Lizaso aconseguí l'ascens tot i
tenir un equip per fer-ho ni la seva directiva amb fitxatges estrelles van aconseguir els objectius
finals. Només segueixen 6 jugadors: Llorens, Oscar Casals, Joan Porta, Abel Tarragó, Oleguer
Rajola i Andreu Carranza. Van causar baixa Ramon Grau (Perelló), Jacob (Móra Nova) Ivan
Cendros, Siddhart, Albert Viñas i Valeri Domingo. Fitxatge estrella de Jaume Esteve que va mili-
tar a l’Ascó fa dues campanyes i el benifalletenc Marc Mesegué, que tornar. Aquest equip junta-
ment amb l’Alcanar B i Pinell és dels que més li ha costat tancar les plantilles (aquesta setmana
encara hi treballa). Aquest Flix no serà el de les passades temporades que aspirava a l'ascens,
cinquè lloc les dues últimes campanyes. Aquesta campanya ni ascendirà, ni baixarà, serà un
equip més. Serà un equip per fer-se i anar progressant.
SANT JAUME. Desbandada. Época complicada per a aquest club històric. En la temporada
2009/2010 es va quedar sense futbol del primer equip. Van reempendre la competició un any
després amb l’ascens a la tercera catalana, categoria en la que ha estat 28 campanyes. Però
ara nova crisi en marxar gran part del bloc: Coto (Camarles), Robert López (Deltebre) Abraham
(La Cava), Toni Domingo (Santa Bàrbara), Fumadó, Oscar Carrasco, Ruben Casanova i Joan Marc
Llambrich. L'onze bàsic de la passada campanya només continuen David Magriña i Gerard
Benito. S'ha començat una nova etapa amb jugadors del filial, del futbol base i d'altres equips
com la Cava B i d’Amposta. Nou míster Edu Català, va estar als Muntells i només una meta no
descendir, tasca que no serà fàcil per ser un dels equips amb menys potencial. Té il.lusió i mol-
tes ganes. Un handicap: fins el novembre no podrà jugar al seu camp. Manel seguirà jugant.
CAMPREDÓ, GINESTAR I GODALL. El Ginestar d'Àngel Guiu manté el bloc de la passada cam-
panya i ha fitxat a sis jugadors, un porter, un defensa, dos mitjos i dos davanters: Josep Cedó i
Sergi Anguera (Olimpic). Godall serà un equip molt difícil de guanyar al seu camp, no ho dic jo ho
diu el seu mister. Manté el seu bloc i s'ha reforçat amb cinc fitxatges. El Campredó és molt meri-
tori el que ha assolit: dos ascensos en les tres últimes temporades. Té il.lusió i només un objec-
tiu: mantenir la categoria. No serà fàcil però conserva el bloc i ha incorporat jugadors amb expe-
riència a la Tercera, com és el cas sobre tot del veterà Johan. 
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Més que una 1a. Catalana és una tercera divisió pel potencial a Catalunya.
Per llicències li correspondrien dos grups de 3a. divisió, és per això que la
1a. Catalana és la categoria, per baix de Tercera, més forta de tot Espanya.
8 equips han militat a Tercera: Tàrrega, Balaguer, Mollerussa, Santboià,
Rapitenca, Amposta, Vilanova Geltrú i Igualada. Aquesta temporada es bat
el rècord d'equips de Tarragona, set, cinc de Lleida i solament sis de
Barcelona. La Rapitenca i l’Amposta són una incògnita en aquesta tempora-
da, només els puc dir que no pujaran i espero no hagi focs artificials i no
veiem un d'aquests dos equips de nou a la segona Catalana. Jo aviso per
si de cas. Aquesta Primera catalana és molt dura, la passada campanya el
sisè classificat, l'Igualada, amb 47 punts va quedar a vuit punts del descens. El normal seria
que Amposta o Rapitenca tornessin un dels dos a Tercera, perquè fa poques campanyes van
estar-hi, perquè l'Amposta s'ho mereix pel seu 100 aniversari però una cosa són els somnis
i altres les realitats. Amposta i Rapitenca no pujaran. A la Rapitenca no queda ni l'apuntador,
solament un supervivent de l'equip bàsic de la passada temporada, Alexis; pràcticament un
equip nou, només hi ha cinc jugadors de la passada campanya. El millor d'aquest equip és
el seu mister que farà un futbol atractiu. Però tindrà feina en fer un nou bloc i adequar-se a
aquesta categoria. Serà un equip jove, un equip amb cinc jugadors de més d’1,80. De les
tres últimes campanyes, l'Amposta en dos ha patit. Una el descens i la passada que fins al
minut 70 de la jornada 34 no es va mantenir la categoria. Serà diferent aquest any? Tant de
bo canviï la història. Hi ha un equip per a estar a meitat taula. Del bàsic de la passada cam-
panya continuen Diego Becerra, Dani Bel, Josep Becerra, Victor Calsina, Gustavo, Issac
Casanova i Jonatan Llorach. Les baixes: Ferran Simo, José Ramon, Òscar Benet i Xavi Anell.
Dos bons fitxatges de la Rapitenca: Joan Barrufet que va ser el segon jugador que més par-
tits va jugar i Marc Vernet que no va estar en l'onze bàsic, però va intervenir amb regularitat
en el darrer tram de la lliga passada. Dos jugadors de l’Ampolla, Obi i Marcel Espanya, i del
planter els juvenils Cristofer/Versiano a més de l'arribada de Callarisa jugador que va coinci-
dir amb Teixidó a la Rapitenca. Teixidó espera més fitxatges que no arriben perquè ell voldria
jugadors de qualitat i aquests costen uns diners i la directiva, amb bon criteri, vol respectar
el pressupost. A l'hora d'escriure aquest article es negociava amb Victor Reales jugador que
va fitxar pel Camarles però no es va presentar als entrenaments. Parteixen com a favorits
per a l'ascens Santboià i Viladecans i per al descens hi ha de moment aquests candidats:
Sant Ildefons, Joventut 25 de Setembre, Mollerussa i Torredembarra. Revolució al Catllar amb
12 altes i una davantera de molt nivell: Victor Morrillas i Jordi Prades. Al Morell mantenen el
bloc i a més han fitxat 8 jugadors de molta qualitat. Reddis el míster Bofarull ha mogut fitxa:
12 altes perquè sap que si l'equip en la jornada 10 està en posicions complicades serà ces-
sat. Torreforta van marxar jugadors importants però el míster José López, que fa 10 anys
que està en aquest equip, treu petroli cada temporada. Van fitxar a Yèlamos exRapitenca.
Són set campanyes en aquesta categoria i la Preferent, l'equip més veterà a Primera catala-
na. Tots els equips del camp de Tarragona s'han reforçat de valent excepte el Torredembarra.
Apostar pel que faran l'Amposta i Rapitenca és molt fàcil i difícil alhora. Cal dels dos quedarà
entre els cinc primers però si els asseguro que serà una temporada de moltes pujades i bai-
xades a la taula. I també de moltes emocions. Penso que un quedarà el 8è, i l’altre el 12è.
Cal ser realistes. El futbol ebrenc està de canvis. 

2A. CATALANA - JESÚS   I MARIA I CINC CANDIDATS MÉS. 
La passada temporada, dos equips de la zona Tarragona van ascendir a la 1a. Catalana, en
aquesta la sort està més a favor dels de les nostres terres. Cinc d'ells aspiren a intentar l'as-
cens: Jesús i Maria, Tortosa, Gandesa, Remolins-Bítem i Alcanar. Només tenen dos enemics:
Vila-seca i Valls. Com es diu l'argot, els conjunts de les nostres comarques juguen a favor 5-
2. I no només en aquest aspecte, si no també en nombre de clubs, un total de 10 d'aquí front
8 de les altres comarques de Tarragona. I si mirem la classificació del 2012/2013, entre els
onze primers, només tres de la zona de Tarragona: El Catllar, Cambrils i Vila-seca. La passa-
da gairebé més del mateix, entre els deu primers sols quatre: Reddis, Morell, Valls i Vila-seca.
Ocorrirà aquest temporada igual? Doncs sembla ser que si perquè a priori només hi ha qua-
tre equips que puguin inquietar: Roda de Barà, Canonja, Vilaseca i Valls (ja esmentats) o algun
dels ascendits com a equip revelació. De totes formes, malgrat tot el que he esmentat, els
que manen en aquesta categoria són els del camp Tarragona. Només cal veure els últims set
campions: únicament el Jesús i Maria d’aquí mentre Torreforta, Camp Clar, Reddis (en dues
ocasions) Valls i Morell van quedar primers. En aquesta primera regional, segona catalana o
1a. provincial cada vegada els clubs tenen menys pressupost. Camp Clar, Sant Pere Sant
Pau i Cambrils els jugadors no cobraran. Al Tancat només 20 euros per partit guanyat, men-
tre a la zona de Tarragona sobren jugadors, aquí els sous de molts es paguen amb escreix.
Serà una temporada apassionant com sempre on hi ha un clar favorit: el Jesús i Maria que
té un 30% de més potencial que la passada campanya quan estava a 1a. Catalana. Els que
aspiren a la segona plaça són Tortosa, Vilaseca, Valls, Gandesa i Alcanar. I els que aspiren
fer una gran campanya i poder estar en les set primeres places: Canonja, l’Ampolla,
Remolins-Bítem, la Cava, Jesús Catalònia mentre el Roda de Barà que ja porta 3 campanyes
en aquesta categoria però patint per mantenir-la és un enigma una temporada. Més el mateix
el Cambrils que es va salvar pels pèls la passada campanya. La categoria està molt defini-
da. Bloc dels forts onze equips: Jesús i Maria, Tortosa, Alcanar, Gandesa, l’Ampolla, la Cava,
Remolins-Bítem, Jesús Catalònia, Vilaseca, Canonja, Valls i en la part baixa set: Roda de Berà,
Cambrils, Camp Clar, Tancat, Sant Pere Sant Pau, Deltebre i Camarles amb la qual cosa
podríem veure a la jornada 12 la classificació molt trencada per la part de sota i si hi ha dos
conjunts en posició de descens a 1a. Catalana. Ja a la jornada 17 es podrien definir clara-
ment quatre equips pel descens a tercera catalana que al final el mes segur que seran sis
els descensos. Si el que promociona no puja i baixen dos conjunts de 1a catalana de
Tarragona, que seria el natural per ser aquest any set els que competeixen en aquesta cate-
goria rècord Guinnes. 
Però també hi ha molts interrogants. ¿El Jesús i Maria guanyarà la lliga com un passeig? Els
equips ebrencs tornaran a dominar la lliga? Veurem dos equips tota la lliga comandant les

1a. catalana. Amposta i Rapitenca no ascendiran

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

dues primeres places les 34 jornades com la passada on Reddis i Morell es van endur la
palma? ¿S'aconseguiran salvar 9 equips ebrencs dels 10 que participen i així poder explicar
que la següent campanya hi haurà 10 o 11 equips? S'acabaran els sofriments de cada cam-
panya del Jesús Catalònia? Qui dels dos donarà la campanada: Alcanar o la Cava, malgrat
que aquest últim equip enguany no és favorit en cap de les travesses? ¿Però igual és l'equip
revelació, tinc sensació de que potser així? ¿Promocionarà el Tortosa o serà una campanya
desil·lusionant? Serà l’Ampolla aquesta campanya l'equip de la desil·lusió? Ascendirà el
Remolins-Bítem? Donarà una sorpresa el nou míster a Gandesa, Rafel Navarro, oferint l'as-
cens al seu president José Lorenzo que potser afronta últim any en el càrrec després d'una
dècada i mitja en el poder? Qui dels dos serà l'equip revelació Camarles o Deltebre o esta-
ran sentenciats a la jornada 20?
Només hi ha una cosa segur es veuran 34 jornades en plena emoció. Aquesta és la meva
aposta. Campió: Jesús i Maria, subcampió, un equip ebrenc. El Tortosa 50% de possibili-
tats. Descensos, sis equips i un ebrenc mínim, el normal 2. Senyors la 2a. Catalana, la millor
lliga d'Espanya, comença el seu camí, són ja 30 temporades des que es va crear només
amb equips de la província. Fou la temporada 84/85. Molt ha plogut i granissat, però ara
surt el sol per a aquesta campanya plena de il.lusió i emoció com cada temporada. Seran
nou mesos com un part on el campió de vegades és prematur. Ho va ser la passada el
Reddis. Enguany se sabrà a l'abril. Els ho asseguro.

3A. CATALANA - SIS CANDIDATS PER A l'ASCENS
Cada any un campió diferent, des del 2007 aquests han estat Deltebre, la Sénia, Ampolla
(dues vegades) Jesús i Maria, Olímpic, Perelló i Camarles. Des de la última reestructuració
del futbol fa quatre campanyes va baixar Aldeana, Ulldecona, la Sénia i cap dels tres ha
pogut tornar a la 2a. Catalana tot i ser subcampió la Sénia una vegada i Ulldecona ha fet
un tercer lloc i un 4rt. Això significa el potencial d'aquesta categoria. Aquí el campió es
coneix dos o tres jornades abans del final. Li ha passat al Olimpic, Perello, Jesús i Maria i
Camarles que ja vorejaven l'ascens 600 dies abans. Aquest any la lliga serà renyida, no hi
ha un clar favorit i si molts candidats: Ulldecona, Perelló, Roquetenc, Santa Bàrbara, Batea
i Corbera són els sis equips que aspiren a militar a la 2a. Catalana. Els dos equips revela-
ció de la temporada passada Corbera i Batea mantenen el bloc i a més el Corbera s'ha
reforçat i té com a homes puntes a 4 guerrilers: Fidel, Cornejo, Toni Calafat i el nouvingut
Marc Miravete. Els descendits Perelló i Roquetenc no tindran fàcil el retorn, de pujar ho farà
un dels dos, però ascendir els dos equips és gairebé impossible. El Perelló s'ha transfor-
mat, part del bloc va marxar però l'arribada de Magí que garanteix gols i la renovacion de
Mohe acosten 45 punts dels 54 possibles al seu camp. A Santa Bàrbara hi ha miracles
aquesta temporada, primer per la renovacion de Gilabert que ha costat suor a la directiva,
segon pel gran fitxatge de Josep de la Torre que té qualitat i gol i la bomba el fitxatge del
killer Nico que marcarà 30 gols com a mínim. Roquetenc manté part del bloc de la passa-
da campanya, farà bona segona volta, tot i que els fitxatges no han estat espectaculars. El
favorit de la temporada passada era Ulldecona i aquesta li toca ascendir. És el candidat
numero un, per celebrar el seu 100 aniversari, per tenir millor equip que la passada cam-
panya. Bon fitxatge el de Dani Fluixà. 
Els equips de mitja taula podrien ser Ametlla, la Sénia, Flix, Horta, Aldeana, d'aquests qua-
tre un ha de sortir revelació. Aldeana manté el bloc; Flix, baixes importants Ametlla l'equip
és jove i amb míster Capera correran i faran bon futbol; la Sénia des que se’n va anar mis-
ter Plàcid no és el mateix, es va canviar la política esportiva i no ha anat bé. Ara arriba un
nou míster, l'exjugador Marce però no s'estranyin que a meitat temporada agafi les rendes
el míster del Godall Pau Cortiella que va estar molt prop, ell i els seus deixebles, de tornar
per aquesta temporada. Horta ha fitxat molt bé, arriba una altra vegada Cantó i a la davan-
tera Marc Baiges i Sergi Rodríguez garanteixen gols. La meva aposta com a equip revela-
ció Horta o Aldeana. Dubtes a Móra la Nova per la marxa de Marc Miravete i Magi; Pinell no
serà el d'abans però míster Angel pot fer miracles. Els descensos apunten per Sant Jaume
que és l'equip que ha tingut més baixes, Alcanar B que ja la passada campanya va fer un
miracle per mantenir la categoria mentre que els tres ascendits Campredó, Godall i Ginestar
tenen molta força i il.lusió però hauran d’adaptar-se. A la part de dalt estaran Ulldecona,
Santa Bàrbara, Perelló, Roquetenc, Corbera i Batea, en la posició mitjana, Flix, la Sénia,
Horta, Aldeana, l’Ametlla i a la baixa Móra Nova, Pinell, Godall, Ginestar, Sant Jaume, Alcanar
B i Campredo. Serà com la passada campanya una categoria igualada en la que faltant tres
jornades  la part de baix estava en un puny, però en aquesta potser els descensos es defi-
neixin abans.
QUARTA CATALANA. Tres candidats definits. Potser la Quarta Catalana no existiria sense
la participació dels filials, gairebé el 40% dels participants són els segons equips: Jesús i
Maria, Roquetenc, Remolins-Bítem, Ascó, Jesús Catalònia i el debutant Camarles i Aldeana
que torna. Si mirem els anys 90 hi havia un o dos filials per campanya i es va arribar fins i
tot en les campanyes 98/99 i 99/00 quan només hi havien 10 i 9 participants. Els últims
campions d'aquesta categoria han estat Sant Jaume, Flix, Campredó, Corbera i Godall. Els
tres favorits per a l'ascens Olimpic per potencial, Ascó B per tenir un 60% de més poten-
cial per les incorporacions de jugadors de tercera catalana i un Vilalba que de la mà del mís-
ter Robert vol tornar de nou a la seva categoria mare. La quarta plaça podria ser per algun
filial, potser Catalònia i al costat La Galera que ha fitxat Rocha i Xavi Gilabert i un Arnes que
s'ha reforçat de valent 12 altes i amb Pachan al cap. Benissanet i Bot són una incògnita
però poden donar alguna soprpresa. Cada any desapareixen equips d'aquestes categories,
Sant Jaume B, Muntells i La Cava B que es va retirar a darrera hora com ho va fer la pas-
sada l'Atlas. Aquest any el Tivenys va tenir dificultats per fer equip, i va estar prop de suc-
ceir el que va passar a  altres poblacions com Rasquera, Benifallet, Masdenverge, Aldover,
Riba-roja, Fatarella, Miravet, Vandellòs, Tivissa, Garcia, Torre Espanyol, La Palma, Reguers
o Muntells. 
Totes aquestes poblacions podrien tornar a jugar a futbol però el cost és un greu proble-
ma. Ja no és pel que cobren els jugadors que en aquestes categoria juguen gratis, el cost
de la federació de fitxes, mutualitat, àrbitres i altres invents que cada any s'inventa la fede-
ració fan complicat el fer un equip de futbol. Com diuen des Bot, "no trobem jugadors, al
final haurem de jugar els directius".
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El passat dissabte 30 d'a-
gost, el Trail Roquetes va
organitzar la 5a edició del
KMV Roquetes, última de les
tres proves de la Copa
Catalana de Curses Verticals.
Tot i que la cursa es va realit-
zar per la tarda, la jornada va
començar de bon matí≠ al
Pavelló Municipal de Roquetes
amb l'obertura de l'Expotrail i
l’entrega de dorsals als corre-
dors. 
Uns 200 corredors van recó-
rrer els 6 quilòmetres que
separaven el punt de sortida,
situat a la Caramella i, supe-
rats 1.300 metres de desni-
vell negatiu, els portava fins a
Caro.
En categoria júnior masculí

Jan Margarit (UE Nista), fou el
primer classificat amb un
temps de 30:35, seguit de
Marc Trassera i Iu Escolà. En
categoria júnior femenina la
victòria va ser per a Sara
Baiges (Trail Roquetes), amb
un temps de 1:12:06, segui-
da de Bàrbara López (UEC
Tortosa). 
Gemma Colomé (Team
Flowers - lo Corriol) i Jordi Alís
van ser els primers en catego-
ria sub-23. En categoria abso-
luta masculina la victòria va
ser per a Ferran Teixidó. 
El Trail Roquetes va aprofitar
la diada per presentar l’Ultra
Estels del Sud, que se cele-
brarà la primeravera del
2015.

5è KM Vertical de Roquetes
PUNTUABLE PER A LA COPA CATALANASERÀ AQUEST PRÒXIM DIUMENGE AL VELÒDROM DE TORTOSA

Un moment de la cursa.

Avui divendres, el Femení
Tortosa-Ebre realitza una tro-
bada de portes obertes per
als equips de Futbol-7 i
Futbol-12. Es poden presen-
tar totes aquelles jugadores
que vulguin iniciar-se en
aquest esport.
L’entrenament es farà al
camp annexe del municipal
Josep Otero de Tortosa, a
partir de les 17.30 hores i
fins les 19 h. La responsable
del grup és Àngel Benaiges.

Per altra banda, l’equip
femení del Tortosa-Ebre dis-
putarà el partit amistós con-
tra el CE Fortí de Vinaròs i
no, com estava previst , con-
tra el CD Drac de Castelló,
que no es poden desplaçar
a Tortosa.

Jornada de portes obertes
FUTBOL FEMENÍ. TORTOSA-EBRE

Aquest pròxim diumenge se
celebrarà pels carrers de
l’Ametlla de Mar la cinquena
edició de la cursa de 10 km
que porta el running al poble
costaner.
Aquesta cursa, organitzada
pel Club Esportiu La Cala,
està inclosa en el calendari
de les Running Series de les
Terres de l’Ebre. Aquesta
edició, que se celebra per
un traçat majoritàriament

urbà que presenta algunes
variacions respecte edicions
anteriors, espera poder
superar la xifra de 180 ins-
crits de la passada edició, la
qual cosa indica que aques-
ta cursa, que enguany arriba
a la cinquena edició, ja
comença a fer-se un nom
entre els aficionats a les cur-
ses d’aquestes característi-
ques.
Carme Frances, presidenta

del Club Esportiu La Cala, es
mostrava cautelosa: “em fa
molta por, ja que estem tre-
ballant gent altruista. Aquest
no és el nostre treball i ho
fem per afició, i ara ja hi ha
empreses que han desco-
bert les nostres terres.
Perilla tot una mica, ja que
estan solapant moltes cur-
ses i posant moltes activi-
tats al voltant. Per posar un
exemple, en poc temps a

Tortosa han posat quatre
curses de 10 km i aquí a
l’Ametlla també comença a
haver-hi molta activitat.
Estan col·lapsant la gent que
organitzem activitats sense
ànim de lucre. És una llàsti-
ma que mori d’èxit una acti-
vitat que es un hobby i que
organitzem gent que no
vivim de l’esport”.
La prova començarà a les
10 h del matí des de la Plaça
del Mercat, just davant del
poliesportiu, on també serà
l’arribada.

Cursa de 10 Km
A LA CALA

15 quilòmetres de costa i 29
cales donen molt joc als qui
volen fer alguna de les moltes
activitats que es poden fer al
litoral de l’Ametlla de Mar.
Començant pels amants del
senderisme, que tenen a la
seva disposició la Ronda
Litoral, recorregut que disco-
rre pel GR-92 i que té un dels
vuit guardons blaus de la
FEEA. 
Però també les aigües

cristal·lines ofereixen moltes i
bones alternatives per als
amants de l’esport. Entre
aquestes alternatives, l’snorkel
o respirador de superfície, que
cada vegada es practica més
en família. Amb tot, el caiac i la
molta diversitat d’activitats
nàutiques, són les activitats
preferides d’un gran nombre
de persones que, com cada
estiu, disfruten de les activitats
lúdiques de la Cala.

Activitats lúdiques a l’Ametlla
UN ALTRE ESTIU

Vetllada ciclista a favor de la Lliga contra el Càncer
Un any més, les primeres
figures mundials del ciclisme
de competició es donaran
cita aquest pròxim diumen-
ge, 7 de setembre, a partir
de les 22.30 h, al Velòdrom
Municipal de Tortosa. I grà-
cies de nou a la Penya
Ciclista Baix Ebre, que orga-
nitza aquesta vetllada amb el
suport de l’Ajuntament de
Tortosa i la Federació
Catalana de Ciclisme. Una
cita d’alt nivell que s’organit-
za a favor de la Lliga contra
el Càncer.
L’organització ha confirmat
la presència de ciclistes d’alt
nivell internacional, entre els
quals destaquen Sergi

Escobar, campió del món de
persecució individual i meda-
lla de bronze als Jocs
Olímpics d’Atenes, Albert
Muntaner o Sergio Aliaga. 
No seran els únics partici-
pants, ja que a la vetllada
també hi prendran part les
seleccions de Catalunya,
València, Extremadura,
Balears i Navarra, a més
d’una bona representació de
corredors de les Terres de
l’Ebre. Tots ells prendran
part en diferents proves,
entre les quals s’ha de desta-
car el campionat de
Catalunya M30-M40, a més
de les proves de velocitat,
persecució olímpica, elimina-
ció, puntuació, keirin i ameri-
cana.
La principal novetat d’aques-
ta edició és que hi participa-
ran esportistes de la
Selecció Catalana de
Paraciclisme, entre els quals
han confirmat l’assistència
Juanjo Méndez i Raquel
Ancinas, dos figures capda-
vanteres en aquesta discipli-
na que, aquesta mateixa set-
mana, han participat al mun-
dial de ciclisme en carretera
dels EEUU.
Les entrades es posaran a la
venda a les mateixes taqui-
lles del Velòdrom Municipal

una hora abans de l’inici de
la vetllada. El preu de l’entra-
da és de 6 euros per al
públic en general, una bona
manera de col·laborar amb

la Lliga contra el Càncer. Els
socis de la Penya Ciclista
Baix Ebre, així com els
menors de 14 anys, tindran
l’entrada gratuïta.

Entre els participants
estarà Sergi Escobar,

campió del món i medalla
de bronze als Jocs

Olímpics d’Atenes, a més
de Juanjo Méndez i Raquel

Ancinas, figures
capdavanteres de la
Selecció Catalana de

Paraciclisme

Alt nivell

L’entrenament serà de
17.30 h fins les 19 h

Horaris

Una imatge de la Cursa de 10km celebrada l’any passat.

CEDIDA

Aquest pròxim diumenge
se celebra la 5ena edició
de la Cursa de 10 km de

l’Ametlla de Mar,
organitzada pel Club
Esportiu La Cala i que
forma part del Running
Series de les Terres de

l’Ebre

A l’Ametlla

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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TARDA MOLT EMOTIVA, ESPECIALMENT PER A LA FAMILIA MOMPEL

Aquest cap de setmana
comença la competició a
Tercera catalana:
Dissabte:
- Móra la Nova-Sant Jaume
(16’30 h). Àrbitre: Oriol
Pombo Chorto.
- Ulldecona-Aldeana (17.30
h). Àrbitre: José Antonio
Mateo Moreno.
- l’Ametlla-Santa Bàrbara (18
h). Àrbitre: Joan Rumbau
Bonet.
Diumenge:
- Corbera-Pinell (17 h). Àrbi-

tre: Isaac Bordas García.
- Flix-Ginestar (17 h). Àrbitre:
Àlex Ramírez García.
- Perelló-Campredó (17 h).
Àrbitre: Eduard Cabré
Estivill.
- Godall-Roquetenc (17.15
h). Àrbitre: Job García
Rodríguez.
- Horta-Batea (17.30 h). Àrbi-
tre: Rubén García
Espallargas.
- Alcanar ‘B’-la Sénia (18 h).
Àrbitre: Antonio Quirós
Aguilar.

Tercera catalana
FUTBOL. HORARIS

David Montardit, gran aficio-
nat al Tuning des del 2003,
primer amb la seva moto i a
partir del 2007 amb un
Volkswagen Polo, va ser l’or-
ganitzador de la primera tro-
bada de Tuning a Tivenys.
Tot un èxit si tenim en comp-
te que, tot i ser la primera
edició, va reunir gairebé un
centenar de cotxes i 3
motos, arribats des de diver-
ses parts de l’estat (Múrcia,

Comunitat Valenciana, Aragó
o Catalunya), a més d’algun
altre representant de
França.
La temporada de concentra-
cions d’aquest tipus
comença amb l’arribada de
la primavera i s’acaba pels
voltants de l’octubre. Els
amants d’aquestes trobades
tenen un gran ventall de pos-
sibilitats per conèixer aquest
món, amb concentracions ja

establertes des de fa més
de deu anys i d’altres de
noves que van apareixent
cada any, com la de Tivenys,
que neix amb l’objectiu de
consolidar-se. Aquest és el
desig del seu organitzador,
David Montardit: “després
de l’èxit aconseguit en
aquesta primera edició, ara
cal treballar per consolidar
aquesta trobada i convertir-
la en un dels referents al sud

de Catalunya”.
La trobada va començar dis-
sabte la tarda amb l’arribada
dels primers cotxes, que es
van començar a preparar
per a les proves d’il·lumina-
ció, que consisteixen a pre-
miar els cotxes més ben
il·luminats. Les proves de so
es van deixar pel matí del
diumenge, que va continuar
amb les proves de maleter i
escapament. Per la tarde es
va tancar la festa amb un
sorteig de tot tipus d’acces-
soris tuning cedits pels
col·laboradors i l’entrega
dels trofeus a les diferents
categories: interior, exterior,
àudio, professional, ama-
teur... El premi al millor
cotxe de la concentració va
ser per a un Seat León de
Tolosa (França), que també
es va emportar el premi al
cotxe arribat de més lluny.

I Concentració de Tuning a Tivenys
CAP DE SETMANA PASSAT

LA UE Lo Passador, amb la
col·laboració de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de
Deltebre i Esports Riu i Gestió,
organitzen la I Marxa nocturna
‘Espiga fosca’, que se cele-
brarà el pròxim dissabte 13 de
setembre.
Aquesta Marxa, pensada per a
tot tipus de públic, compta
amb dues distàncies: una de
llarga, de 18 km, i una altra de

curta, de 7,5 km. La sortida
es farà des del Parc del Riu.
Tots aquells que hi vulguin par-
ticipar poden demanar infor-
mació a uelopassador.blogs-
pot.com, l’Àrea d’Esports de
Deltebre, Mel i Romer, Pics
Montcaro, Bergkamp Esports
o Bar Lo Mirador. 
La inscripció val 10 euros, que
inclou el sopar i una samarreta
commemorativa.

I Marxa nocturna 
‘Espiga fosca’

MARXA

El Club Twirling Tortosa celebra amb una gran festa el 40è aniversari
El passat diumenge, coincidint
amb l’arribada de les Festes
de la Cinta, el Club Twirling
Tortosa va celebrar l’acte clo-
enda de la temporada. Aquest
any, una festa molt especial
perquè va coincidir amb el 40è
aniversari del grup de majorets
i banda del Club Twirling
Tortosa que, a nivell esportiu,
també ha tancat una magnífica
temporada en què s’ha procla-
mat sotscampió de la Copa
Catalunya i d’Europa.
La festa va començar amb una
exhibició i va tenir l’habitual rifa
benèfica a favor de la Lliga
contra el Càncer, un acte soli-
dari que el club ve celebrant
els darrers anys.
Però, com diem, va ser una nit
especial per a un club històric
de la capital del Baix Ebre. Una
tarda especialment emotiva i
que va viure uns dels millors
moments amb la invasió de la
pista del pavelló per part d’un
centenar de persones, entre
majorets, membres de la
banda, Pom Poms, i represen-
tats del club. Tot això, amb l’a-
parició estel.lar a la pista del
matrimoni Mompel, com a
grans protagonistes. Acte
seguit es va fer un record
històric-cronològic de l’entitat,
en què no van faltar els agraï-
ments a diverses personalitats
que, al llarg dels anys, han fet
possible el creixement del Club
Twirling Tortosa. Els membres
de la junta van voler destacar
la figura de Ramon Cardús,
exregidor de l’Ajuntament de

Tortosa i que va donar molt
suport al club i la persona que
va fer possible que fossin
membres del CT Tortosa els
primers en sortir d’abanderats
a la Festa del Reinaixement.
També va rebre paraules d’a-
graïment Ramon Pueyo, presi-
dent de la Federació, que no
es va voler perdre aquesta
celebració. Però si de
moments emotius parlem, el
“més impactant“ per a Joan
Mompel, president sortint de
l’entitat, va ser quan Paco Also
i Jordi Mompel van interpretar
‘Los sitios de Zaragoza’, “una
obra extremadament compli-
cada”, fent-ho amb una il.luima-
cio especial amb uns focus per
l’ocasió. Després van venir els
parlaments de Ferran Bel,
alcalde de Tortosa, que va
assistir l’acte, juntament amb
Pere Panisello, Domingo

Tomàs, Meritxell Roigé, Xavi
Nadal i Matilde Villarroya. Es va
destacar la labor de la família
Mompel, que es despedia al
capdavant del club en aquesta
festa. Joan Mompel, president
aquests anys, la seva esposa,
directora tècnica, i la seva filla,
entrenadora, cedeixen el pas a
una nova junta presidida per
Òscar Viña. La festa va acabar
amb la projecció d’un vídeo d’a-
quests 40 anys que el Club
Twirling Tortosa deixa enrera,
preludi d’un sopar que va unir
tots els assistents al
Restaurant Llaüt de la mateixa
ciutat. L’últim acte, i comiat
definitiu, tindrà lloc demà
mateix, a l’ofrena que es farà a
la Mare de Déu de la Cinta, en
què els membres del club llui-
ran la samarreta commemora-
tiva dels 40 anys, i que ja els
presents van lluir diumenge.

Van participar-hi
96 cotxes i 3 motos

Un èxit

David Montardit, organitzador. Tivenys va viure una gran jornada, amb molt d’ambient. 

CEDIDA
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Tonyina encebollada  
JESÚS MARÍA SALCEDO PÉREZ 

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS :

• 500 gr de tonyina vermella

• 1 kg de ceba

• 1 cullerada de vinagre

• 1 Cullerada d'orenga

• Uns grans de pebre negre

• Una cullerada de pimentón dolça

• Una fulla de llorer

• 150 cc d'oli d'oliva verge

• Sal

PROCEDIMENT:

Tallar la tonyina en trossos d'uns 70 gr cadas-
cun. 
Netejar la ceba i tallar-la en “juliana”. Posar en

una cassola al foc l'oli amb la ceba i la fulla de llo-
rer.
Assaonar la ceba i mantenir a foc mitjà fins que

quedi pochada.
A continuació, col·locar la tonyina assaonats so-

bre la ceba i afegir el pebre en gra, l'orenga i el
*pimentón. Seguidament abans que es cremi el
*pimentón donar la volta als tacs de tonyina i mu-
llar amb el vinagre.
Cuinar per uns minuts amb la cassola tapada,

és important que la tonyina no es passi de cocció
i quedi sucós pel centre.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Al llarg del dia el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, puntualment cobert amb
el creixement de nuvolades. Tot i això, durant el matí hi haurà més clarianes.

Precipitacions

És possible algun ruixat aïllat de matinada al litoral central i sud. A partir de mig
matí se n'esperen de dispersos a qualsevol punt, més extensos al prelitoral, al
Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est. Seran d'intensitat entre feble i mode-
rada, localment forts i acompanyats de tempesta i de calamarsa. S'acumularan
quantitats de precipitació entre poc abundants i abundants.

Temperatures

Tant les mínimes com les màximes no experimentaran canvis significatius, si bé
les mínimes a l'extrem nord-est pujaran. Les mínimes es mouran entre els 12 i
17 ºC al Pirineu, entre els 17 i 22 ºC al litoral nord i a la resta de l'interior, i entre
els 19 i 24 ºC a la resta del litoral. Les màximes voltaran entre els 22 i 27 ºC al
litoral i al Pirineu, i entre els 24 i 29 ºC a la resta, puntualment més altes a
Ponent.

Visibilitat

Serà regular i puntualment dolenta.

Vent

Serà fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou a partir del vespre. La
resta de la jornada s'imposarà el component sud i est al litoral i al prelitoral, i el
sud i oest a l'interior, d'intensitat fluix amb cops moderats.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

XÀFEC

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29 21°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921     

Romances Pujol. , Maria del Carmen 

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Són moltes les coses que us poden passar
aquest dies , ho tindreu  molt bé  per anar  a
lligar , tindreu  iniciativa  i força  i les coses de
la feina  us sortiran molt bé.

Taure
20/4 al 19/5

El vostre instint de responsabilitat serà gran  i
formarà part  del vostre tarannà. Us sentireu
molt més a gust si feu les coses  ben fetes  i
sense cap  embolic  pel mig.

Bessons
20/5 al 21/6

Esteu una mica nerviosos , cosa que us pot fer
estar  inquiets  i una mica  esverats , és qües-
tió de relaxar-vos tant com pugueu  i respirar
a fons. 

Cranc
22/6 al 21/7

Aneu amb compte en l'aspecte de família , ja
que és molt propens que hi hagi discussions i
malentesos  que provoquin  un malestar general
dins de casa.   

Lleó
22/7 al 22/8

Seran dies  de molts contactes  i de parlar
amb molta gent, fins i tot ,  podreu ampliar el
vostre cercle d'amistats  amb persones  molt
interessants  i  alegres.

Verge
23/8 al 21/9

Tot sembla anar  una mica  lent , però  és
important que no perdeu la paciència perquè
tard  o d'hora  s'anirà posant tot a lloc  i us
anirà tot bé. 

Balança
22/9 al 22/10

Les coses  un pinten bé  en el camp  dels
diners  , sembla  que tens  ganes de quedar-
se a casa  vostra  i de no marxar , però  no
malbarateu  els estalvis  sense motiu.

Escorpí
22/10 al 21/11

Heu d'anar molt amb compte  en el tema  dels
amors  , ja que  al llarg d'aquest dies tot seran
discussions  i malentesos que us poden  portar
a tenir  algun desengany. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Si us heu proposat  fer un canvi  de feina és
millor  que us ho  traieu del cap  si més no fins
d'aquí a uns dies , ja que  la cosa en tema  de
canvis  no pinta massa bé. 

Capricorn
21/12 al 19/01

En el camp de la parella  serà  on haureu  de
vigilar més , ja que  serà fàcil que hi hagi
tendències a tallar  la relació  si és que en teniu;
si no, tot això que us estalviareu.  

Aquari
20/1 al 18/2

Tindreu molts  moviments  en tema  de feina  ,
la veritat  és que us sentireu  molt segurs  i forts
a l'hora  de prendre  decisions  difícils , i és que
tindreu  les idees  molt clares. 

Peixos
19/2 al 20/3

Ho  teniu força  bé tant en salut  com en feina.
Haureu  de tenir en compte  l'afonia, que serà el
punt més dèbil que tindreu  , i és fàcil que us que-
deu  sense veu. 

55.000
L E C T O R S
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IMMOBILIARIAÑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTORÑ

TREBALLÑ

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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Pregunta: Com va sorgir la
idea de muntar aquesta
escola de porters?
Resposta: És una idea que
va sorgir ja fa anys, en bona
part a causa de la deficiència
d'entrenaments específics
que tenen els porters. Però
per diferents circumstàncies
no l’havia dut a terme. Ara,
finalment, m’he decidit a
engegar aquest projecte grà-
cies, principalment, a un
grup de persones que tinc al
costat que m'han animat i
que m'han ajudat a crear
aquesta escola de porters. I
val a dir que és un projecte
que em té molt il·lusionat.
P: Ja falta poc per començar
la temporada. Fins ara,
quants porters s’han apuntat?
R: El futbol base sempre
comença més tard, és un fet
que cal tenir en compte a
l’hora de fer les primeres
valoracions. En aquest sentit,
cal dir que l'interès de la gent
encara està començant ara.
Però me n’adono que la gent
té molta curiositat: és una
cosa nova, de moment, ja
van preguntant.
P: Hi ha dues seus, Jesús i
Móra d’Ebre. Per què s’han
escollit aquestes seus?

R: Hi ha dues raons bàsiques
per haver escollit aquestes
dues seus: la primera és per-
què Jesús integra les zones
del Baix Ebre i Montsià, men-
tre que Móra d’Ebre, les
zones de la Terra Alta i la
Ribera d’Ebre. 
I la segona raó per haver
escollit aquestes dues seus
és la gran predisposició que
han tingut les juntes directi-
ves d'aquests dos clubs per-
què ChemaEscoladePorters
dugui a terme les seves acti-
vitats en les seves
instal·lacions, la qual cosa
vull agrair públicament. 
Per altra banda, vull          dei-
xar ben clar que
ChemaEscoladePorters és
una entitat independent i que
la seva filosofia és, bàsica-
ment, realitzar entrenaments
específics per a la millora de
la qualitat tècnica-tàctica dels
porters que integren aquesta
escola, independentment
d'on juguin. No hi ha vincula-
ció amb cap club, així que
qualsevol porter, del club que
sigui, podrà apuntar-se a la
nostra escola.
P: Quins dies funcionen
aquestes dues escoles?
R: A Jesús treballarem els
dimecres, de 19 h a 20.30 h,
i els divendres de 17.30 h a
19 h. 
A Móra d'Ebre l’escola estarà
oberta els dijous, de 19.30 h
a 21 h.
P: És molt important la pre-
paració específica del porter.
S’està entenent aquest con-
cepte entre els clubs i, sobre-
tot, entre els nois més joves
que ocupen aquesta posició?
R: Sí, crec que, poc a poc,
els clubs són conscients que
la figura de l’entrenador de

porters és una cosa vital, i
que, a més, els equips que
disposen d'aquests prepara-
dors tenen un organigrama
de club més complet. 
També els nens i pares valo-
ren molt que hi hagi una per-
sona que es dedica a aques-

ta preparació específica, ja
que veuen que quan això suc-
ceeix la millora és evident.
P: A les nostres terres, la
falta de porters és manifesta.
Cada pretemporada els
clubs, sobretot a tercera i
quarta catalana, tenen dificul-

tats per trobar porters. Amb
tot el futbol base que hi ha en
aquestes terres, perquè creu
que pot passar això?
R: Crec que no és un  proble-
ma d’ara: sempre ha estat
més complicat que surtin
porters. No obstant això, és

evident que ara aquest pro-
blema encara es fa més evi-
dent. Crec que el futbol és un
reflex de la societat i, en el
tema del porter, cal dir que
és una posició que dóna mol-
tes alegries però, sobretot,
també moltes frustracions,
de manera que cada vegada
menys nens estan disposats
a patir aquestes frustracions
i, poc a poc, s’ho van dei-
xant.
P: Ja per acabar, què han de
fer tots aquells nois, o noies,
que estiguin interessats en
fer els entrenaments a la
teva escola?
R: Tots aquells porters que
vulguin fer entrenaments
específics a
ChemaEsco ladePor ters
s’han de posar en contacte
amb nosaltres mitjançant un
correu electrònic a aquesta
adreça: chemaescoladepor-
ters@gmail.com. També ho
poden fer per telèfon, trucant
al 629 471 097.

Porters d’escola

Jesús i Móra d’Ebre són
les seus de
ChemaEscoladePorters,
un projecte de futur per al
nostre futbol nascut d’un
vell somni del que ha
estat un dels porters més
admirats de les nostres
terres.

Nova entitat independent que treballa per la millora tècnico-tàctica dels porters, sense vinculació a cap club

JESÚS I MÓRA D’EBRE SÓN LES SEUS

“Els clubs, així com

els nens i els pares,

són conscients que la

figura de 

l’entrenador de 

porters és una cosa

vital que millora les

seues qualitats”
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