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Després de les festes de Sant Joan a l’Ampolla, avui comencen les de Roquetes. Totes dues marquen l’inici de l’estiu.

L’Ampolla, que fou la primera localitat, i avui Roquetes anuncien l’inici de l’estiu i també l’inici de les festes ebrenques. En una època complicada, és bo, dins de les possi-
bilitats, poder mantenir les nostres tradicions i gaudir dels dies més participatius de l’any. Roqueteres i roquetencs, és la vostra setmana. A partir d’aquí, la Festa està ser-
vida al territori. P3, 12 i 13

Terres de l’Ebre. L’alcalde d’Amposta
presenta el cartipàs per al mandat 2015-
2019.                                                 P4

Esports. Tal com vam informar la setmana
passada, Toni Ruiz és el nou vicepresident del
Godall, equip que puja a Segona.               P14

Terres de l’Ebre. Diumenge a Tortosa: primer
dels actes centrals de la campanya ‘Ara és
l’hora’ pel 27S. P6
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Albert Giné ha assolit el seu repte solidari, recórrer els 940 quilòmetres des del naixe-
ment de l’Ebre, a Fontibre, fins a la desembocadura. L’atleta va seguir el GR99 en 16 eta-
pes i 140 hores. La motivació de Giné ha estat Marc Segarra, un nen que va nàixer a les
25 setmanes de gestació i amb 620 grams de pes. I que ha sofert moltes adversitats: un
càncer amb metàstasi i un transplantament múltiple de sis òrgans practicat el mes d’abril.

P20

Albert Giné, orgull roquetenc
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

Més Ebre va nèixer l’any 2001 i que fa vuit anys
va decidir fer una aposta moderna i atrevida al
nostre territori com a gratuït. La proximitat amb
el lector ha servit perquè s’acceleri el crei-
xement d’un mitja ̀ que és esperat cada setma-
na, en divendres, per la ciutadania ebrenca. Tot
això comptant amb els més entusiastes que la
matinada del divendres ja s’han connectat a
mesebre.cat (hemeroteca) i ja han contemplat
la informació del nostre setmanari.  No és fàcil
tirar endavant un mitja ̀ de comunicació d’ambit
local, ho estem aconseguint i principalment
gràcies a les seua confiança. 

Les mostres d’agraiment i suport donen molta
força per a seguir. Sabem que hem de millorar
molt, que tenim mancances però la il.lusió i el
sentiment per un projecte estan intactes.
Ara hem fet un nou pas endavant: arribar més
lluny amb 15 exemplars al carrer. Tot un repte,
després de començar anys enrera amb només
5000. Més Ebre és el ‘diariet’ ebrenc i al que se
li agafa carinyo per la seua senzillesa.
Continuarem treballant, en la mateixa línia, per
a progressar.
Gràcies pel suport!

Editorial

Més i Més

D’acord amb el calendari fixat per
Esquerra Republicana arran de l’anunci de
la data de celebració de les eleccions
catalanes, els militants del partit han estat
convocats a escollir la Presidència i la
Direcció nacionals, a renovar les presidèn-
cies i executives regionals i, ara, abans de
celebrar el 27è Congrés Nacional el pro-
per 25 de juliol, a escollir les noves execu-
tives comarcals. És per això que aquest
divendres, 3 de juliol, i dissabte, 4 de
juliol, les federacions comarcals del Baix
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra
Alta celebraran els congressos, en què, a
més de votar les noves direccions comar-
cals escolliran els candidats a la llista
electoral del Parlament, es podran deba-
tre esmenes als documents congressuals
que s’han d’aprovar el 25 de juliol i es tria-
ran consellers nacionals, en el cas d’algu-
nes federacions.

En tots quatre congressos, la militància
republicana votarà les candidatures a la
presidència i la permanent comarcals, que
prèviament hauran d’haver estat avalades,
com a mínim, pel 5 % de la militància de
la comarca. Després, les comarcals del
Baix Ebre i del Montsià, pel número de
militants que tenen, escolliran un conseller
nacional cadascuna. Les persones que
optin a ser escollides hauran d’haver estat
avalades pel 3 % de la militància de la
comarca o bé per una o diverses executi-
ves de seccions locals que representin
aquest nombre de militants. Cal recordar
que, d’acord amb els Estatuts del partit,
també la presidència comarcal serà mem-
bre del Consell Nacional.

Superat aquest punt de l’ordre del dia, es
triarà la primera persona candidata de la
comarca a les eleccions al Parlament de
Catalunya, que haurà d’haver presentat l’a-
val d’un mínim del 3 % de signatures dels
militants. Escollit el candidat, es passarà a
votar la resta de persones que l’acompan-
yaran a la llista electoral en representació
de la comarca. En aquest cas, les comar-
cals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, d’a-
cord amb el número de militants que
tenen, escolliran, a part del primer candi-
dat, una altra persona per incorporar-se a
la llista; el Montsià, dues, i el Baix Ebre,
tres. Aquests aspirants hauran de presen-
tar una carta manifestant el seu desig d’in-
corporar-se a la llista electoral.
Abans d’acabar els congressos, en cas
que algun militant o secció local de la
comarca hagi presentat esmenes a la
Ponència Política o la Ponència d’Estatuts
que s’aprovaran al Congrés Nacional del
proper 25 de juliol, se’n debatrà el contin-
gut.
Els congressos comarcals se celebraran:

Terra Alta: divendres, 3 de juliol. 20.00 h.
Ca la Vila Vella de Gandesa (plaça de
l’Església, 1). Ribera d’Ebre: dissabte, 4
de juliol. 11.00 h. Seu d’ERC a Móra la
Nova (c. Sant Domènech, 7)

Baix Ebre: dissabte, 4 de juliol. 11.00 h.
Seu ERC Tortosa (C. Providència,8)

Montsià: dissabte, 4 de juliol. 18.00 h.
Casal Municipal d’Amposta (crtra.
Simpàtica, 6)

Esquerra Republicana renova les quatre executives
comarcals i tria els candidats de l’Ebre al Parlament

ACTUALITAT
Aquest col·laboració, que ascendeix a 15.000€, per-
metrà afavorir el desenvolupament de les diverses acti-
vitats de caràcter cultural i social del centre EbreTerra.
En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, s’ha mostrat agraït per aquesta
aportació i ha explicat que “aquesta acció facilitara ̀ la
posada en funcionament del centre EbreTerra, així com
el desplegament de tots els serveis que es realitzaran
al centre”.
L’acord ha estat rubricat pel conseller de Turisme de
l’ens comarcal, Alfredo Ferré, i pel president de la
Fundació José Celma Prieto, Javier Celma, a les ofici-
nes que la fundació disposa a Madrid. En el transcurs
de la signatura, el conseller de Turisme, Alfredo Ferré,
ha subratllat que “amb EbreTerra estem iniciant un ins-
trument que té com a objectiu integrar i aglutinar els
esforços de l’administració pública i privada per fomen-
tar la professionalització del turisme”. De fet, la dina-
mització del turisme i la seva professionalització ha
estat una de les línies preferents d’actuació d’aquesta
legislatura. Finalment, el president de la Fundació José
Celma Prieto, Javier Celma, ha explicat que “des de la
Fundació sempre volem estar al costat d’aquelles inicia-
tives innovadores i pioneres que suposen un valor afe-
git per al territori en el qual s’ubica”. En el transcurs de
la reunió també s’ha aprofitat per debatre noves vies de
col·laboració entre les dues administracions.

El Consell Comarcal del Baix Ebre i
la Fundació José Celma Prieto signen

un conveni de col·laboració per
impulsar EbreTerra

ACTUALITAT

El pròxim ple ordinari a l'Ajuntament de la
capital del Baix Ebre, el primer del man-
dat, comptarà amb tres mocions presenta-
des pel grup de Movem Tortosa. Una,
demana ampliar a l'agost la durada del
menjador infantil que l'ajuntament durà a
terme al juliol, vinculat al campus que
tindrà lloc a la ciutat. Una altra se centra a
signar un conveni amb el menjador social
Mossèn Sol, perquè se'n puguin beneficiar més persones.
La tercera reclama novament l'anul·lació de l'ampliació de
la zona blava. Una moció que compta amb una càrrega
política ja que pretèn veure fins on arriba el suport d'ERC
al govern de Ferran Bel.

Ple ordinari de Tortosa

ACTUALITAT

Dimarts va acabar el termini que tenien administracions i entitats per presentar al·legacions
contra el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre. Dilluns va ser la Plataforma en Defensa de l'E-
bre qui les va lliurar a la seu de la Confederació Hidrogràfica, a Saragossa. Més de 4.000. Des
de la Plataforma esperen ara que les administracions catalanes facen la faena. 

La PDE segueix lluitant contra el Pla
hidrològic

Un veí d'Amposta de 53 anys va resultar ferit molt greu després
de patir un atropellament quan circulava en una bicicleta per la
carretera C-12, a la circumval·lació de la capital del Montsià.
L'home es recupera favorablement a l'hospital Joan XXIII de
Tarragona. D’altra banda, cinc persones van resultar ferides,
tres de gravetat, en un xoc frontal entre un cotxe i un tot terreny
a la N-340 a l'Aldea la matinada de diumenge.

Accidents

ACTUALITAT
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Del programa, destaca
l'exposició "Etnografia de
l'Ebre als anys 40. El llegat

de Ramon Violant i de
Ramon Noé", que ha estat
cedida pel Museu de les
Terres de l'Ebre; el pregó
que anirà a càrrec de "La
Coral Preludi a Caro" coinci-
dint amb el seu 20è aniver-
sari i l'Ofrena de Flors i
fruits que aquest any
estarà presidida per la que
fins fa poc fou la
Presidenta de l'Assemblea

Nacional Catalana, Carme
Forcadell. També la desfila-
da de 78 pubilles el dia de
la seva proclamació, la par-
ticipació aquest any de 10
carrosses al Cosso-Iris,
tres dies de vaquetes i dos
bous embolats, correfocs i
com a novetat destacada
un gran espectacle
Piromusical de Focs
d'Artifici.

Unes de les festes
majors amb més partici-
pació al territori, les de
Roquetes, ja toquen a la
porta. Arrancaran avui i
s'allargaran fins el 12. 

Festes Majors a Roquetes
Avui divendres, tret de sortida

El primer plenari de Deltebre ha servit per donar compte de la composició del cartipa ̀s
municipal, aprovar la periodicitat de les sessions plena ̀ries, la creació de les comissions
informatives, el nomenament dels representants de la corporació en altres organismes, la
delegació de competències del Ple i les remuneracions que han de percebre els regidors.
En aquest sentit el nou equip de govern ha decidit rebaixar les retribucions del ca ̀rrecs
electes amb l’objectiu d’optimitzar recursos. Amb la reducció dels costos dels regidors
s’aconsegueix un estalvi anual de 57.413€. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler ha remarcat
que “amb aquesta acció, en primer lloc, es generaran mecanismes per garantir la trans-
parència ciutadana i, en segon lloc, i a partir de 2016, aquest estalvi es destinara ̀ a noves
accions de polítiques socials”. La CUP s’ha abstingut i la seva portaveu Dayana Santiago
ha defensat que “els sous no són desproporcionats i l’import s’ha reduït; tot i això creiem
que encara es podria estalviar més amb les remuneracions de les assistències als plens”.
Per la seva banda, el portaveu del PP, Joan Bertomeu, també s’ha abstingut i ha subrat-
llat que “farem un seguiment de les tasques del regidors, sobretot de les dedicacions, per
saber si es fan la feina que els toca”. Gervasi Aspa d’ERC, tot i abstenir-se s’ha mostrat
d’acord afegint que “només esperem que treballin“. Finalment, el portaveu de Compromís
d’Esquerres i Socialistes per Deltebre, José Emilio Bertomeu, s’ha abstingut ja que “és l’e-
quip de govern qui decideix, però volem recordar que la passada legislatura hi havia dos
regidors menys”.

El plenari de Deltebre aprova rebaixar les
retribucions dels regidors 

“Per dedicar-les a transparència i a polítiques socials”
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Segons nota de
l’Ajuntament, aquests sug-
geriments consisteixen
essencialment en donar
suport a la proposta feta
per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre (CSTE), amb el
consens de totes les parts,
que es recull en el docu-
ment "Revisió i actualització
de la proposta de règim de
cabals ecològics al tram
final de l'Ebre, delta i estua-

ri".
L'alcalde, Ferran Bel, ha
assenyalat que l'Ajuntament
"ha volgut fer seva la pro-
posta de la Comissió" i ha
avisat a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
i al Ministeri d'Agricultura
que "ens tindran al davant
mentre no modifiquin la pro-
posta de cabals actual", en
considerar-la clarament
insuficient i lesiva per als
interessos mediambientals
i econòmics de les Terres
de l'Ebre. Com en altres
ocasions, l'alcalde ha des-
tacat i agraït la tasca duta a
terme pel Departament de
Territori, per la Comissió
per la Sostenibilitat i per la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), "que també ha
estat treballant instant a
presentar suggeriments a
la proposta, una altra vega-
da irracional, de Pla
Hidrològic".
El consistori tortosí s'ha
volgut sumar, d'aquesta
manera, a l'acord assolit la

setmana passada en el
marc de la Comissió per la
Sostenibilitat, que el conse-
ller de Territori va qualificar
d'"històric", en la mesura
que va ser assumit per
totes les parts, regants,
administració i entitats eco-
logistes. 

La nova proposta de cabals
planteja un volum anual d'ai-
gua de 5.871 hm3 en anys
secs, 7.732 hm3 en anys
normals i 9.907 hm3 en
anys humits, xifres molt
allunyades dels 3.009
hm3/any de l'actual Pla
Hidrològic.

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat aquesta
setmana, segons acord
de la Junta de Govern
Local i en compliment
de l'ordre del Ministeri
d'Agricultura de 30 de
desembre de 2014, un
conjunt de suggeri-
ments i observacions a
la proposta de projecte
de revisió del Pla
Hidrològic de l'Ebre, als
efectes de millorar el
règim de cabals previst
per al tram final del riu. 

El govern ha aprovat
concedir setze Medalles
al treball president
Macià a empresaris, ex-
sindicalistes i mestres, a
més de cinc plaques a
entitats, entre les quals
hi ha la Fundació Institut
Guttman i l'Institut
Industrial de Terrassa.
Entre els guardons hi ha
un reconeixement a la
trajectòria de l'empresa-
ri José Luis Mora (57
anys, Tortosa), fundador
de 'Mora Moda jove' i
president de la Cambra
de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa
entre 2006 i 2015.

Medalles al
treball

President
Macià

«Incloure al Pla Hidrològic de l'Ebre la proposta de cabal
ambiental aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat»
El consistori tortosí fa seu el document de la CSTE i l'alcalde reclama a la CHE i al Ministeri que modifiquin el règim de cabals previst

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, acom-
panyat de gran part dels regidors de l’e-
quip de govern de l’Ajuntament d’Amposta,
ha presentat aquesta setmana el nou carti-
pàs per als propers quatre anys que inclou
quatre dedicacions complertes (l’alcalde i
tres regidors) i cinc de parcials (quatre al
85% i una al 75%). El cartipa ̀s el comple-
menten un càrrec eventual en les funcions
de premsa i protocol i el representant de
l’alcalde al Poblenou del Delta. La resta de
regidors de govern, fins a onze, tindran
remuneracions per assistència.
Tomàs ha volgut destacar el fet que el nou
equip de govern ha reduït els sous que per-
cebran els ca ̀rrecs electes i càrrecs even-
tuals respecte “dels 38.300 euros men-
suals bruts que suposava el cartipàs de
l’anterior equip de govern l’any 2011 als
27.600 euros mensuals bruts ara”. “I ho
fem incrementant les dedicacions compler-
tes i parcials de l’anterior mandat, cosa
que suposa que els regidors tindran més
dedicació al municipi”, ha afegit. Amb tot,
ha reconegut que durant el mandat, “per
circumstàncies personals i professionals
dels càrrecs electes” van haver-hi canvis
en les dedicacions i per això les percep-
cions mensuals brutes van acabar sent de
27.100.
Pel que fa al sou de l’alcalde, Tomàs ha
explicat que serà de 47.000 euros bruts
anuals (3.928 euros bruts mensuals),
“incloses les despeses de quilometratge i
el mateix que disposava l’anterior alcalde

quan tenia sou de l’Ajuntament l’any
2010”. D’altra banda, l’alcalde d’Amposta,
que assumeix la presidència de l’Hospital
Comarcal, també ha explicat que renuncia
a les percepcions dels consells d’adminis-
tració.
Les remuneracions per assistència a
plens, juntes de govern local, portaveus i
comissions informatives es mantenen
estables.
Quant a les tinences d’alcaldia, s’han
reduït de set a sis. “Només un d’aquests
membres cobrara ̀ per assistència, la resta
està inclòs dins al seu sou, amb la qual
cosa reduïm el pressupost destinat a
aquesta funció”.
L’alcalde també ha destacat que malgrat
que a hores d’ara s’ha contractat només
un càrrec eventual, “no es descarta la
possibilitat de contractar, durant el man-
dat, dos figures més: un gerent d’ajunta-
ment i un cap d’urbanisme”. “Si es fa,
sempre serà per millorar el funcionament
del consistori i sempre que es pugui gene-
rar abans estalvi”

El cartipàs
L’alcalde assumeix també la regidoria de
Promoció Econòmica i Empresa, “en ser
una àrea troncal al programa electoral”. El
primer tinent d’alcalde serà Miquel
Subirats, que assumeix la regidoria de
Governació.Rosa Isabel Recio serà la sego-
na tinent d’alcalde i ocupa les carteres de
Sanitat, Serveis Socials i Participació

Ciutadana. Per la seva banda, Toma ̀s
Bertomeu, que serà el tercer tinent d’alcal-
de, té les regidores d’Hisenda, Règim
Intern i personal, Obres, Urbanisme i activi-
tats. El quart tinent d’alcalde, Ramon Bel,
és el regidor de Mitjans de Comunicació,
Festes i Joventut. Marc Fornós és el nou
regidor d’Esports i cinquè tinent d’alcalde.
Joanna Isabel Estévez, per la seva part,
serà l’última tinent d’alcalde i portara ̀ les
regidories de Turisme, Fires i Promoció
Exterior. Pau Cid serà el regidor de
Transparència i Noves Tecnologies,

Eficiència i Sostenibilitat Energe ̀tica. Inés
Martí serà la regidora d’Ensenyament i
Cultura. Susanna Sancho portara ̀ les a ̀rees
de Comerç i Mercat Municipal.
Finalment, Dani Forcadell sera ̀ l’encarregat
de dirigir les a ̀rees de Serveis Municipals,
Pagesia i Medi Ambient.
Esta ̀ previst que el cartipa ̀s s’aprovi aquest
vespre en el ple ordinari del juliol. Tal i com
ha destacat l’alcalde, els plenaris ordinaris
passen a tindre lloc a les vuit del vespre els
últims dilluns de cada més “per facilitar la
participació de la ciutadania”.

L’alcalde d’Amposta presenta el cartipàs per al mandat 2015-2019

“El consistori tortosí
s’ha volgut sumar a
l’acord assolit la
setmana passada”
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Territori i
Sostenibilitat ha posat
en marxa des de
dimecres, 1 de juliol,
un nou servei diari
regular entre les
poblacions de
l’Ametlla de Mar i
Tortosa, passant pel
Perelló, l’Ampolla i

l’Aldea. 
Funcionara ̀ tot el juliol,
agost i la primera quin-
zena de setembre amb
2 expedicions d’anada i
2 de tornada. Aquesta
és una de les mesures
incloses en el Pla   de
millora dels serveis  de
transport públic a les

Terres de l’Ebre, elabo-
rat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat
en col·laboració amb els
ajuntaments i consells
comarcals de la zona.
Aquest servei esta ̀ pen-
sat per millorar les con-
nexions entre els munici-
pis costaners del Baix

Ebre i la capital de
comarca i per donar res-
posta a la mobilitat inte-
rior i interurbana, ja que
els busos passen pels
principals punts de con-
centració de mobilitat de
l’estiu (càmpings, hotels,
zones de servei, mercat
municipal, Ajuntaments,

Club Na ̀utic i CAP).
També es potencia la
intermodalitat, amb
parades a les estacions
de tren i d’autobusos.

A la foto, la Platja de
Santa Llúcia, del Perelló,
una de les parades del
servei de bus.

Els partits
polítics responen

a la crida de
Trens Dignes

Territori i Sostenibilitat implanta 4 serveis de bus diaris 
entre l'Ametlla de Mar i Tortosa

De l’1 de juliol fins el 15 de setembre

Representants de tots els par-
tits presents al Parlament de
Catalunya, juntament amb el
govern de les Terres de l'Ebre
i el Consell Econòmic i Social
del territori, han respost a la
crida de la plataforma Trens
Dignes, per treballar en comú
per aconseguir la millora del
servei ferroviari a les comar-
ques ebrenques. La reunió va
tenir lloc a la seu de l'Institut
per al Desenvolupament de
les Comarques de l'Ebre,
l'Idece, a Tortosa. La trobada
tenia com a objectiu seguir la
línia traçada després que l'en-
titat ciutadana es reunís amb
el conseller de Política
Territorial la setmana passa-
da, i convidar els partits polí-
tics a impulsar les millores
ferroviàries que calen al terri-
tori. Montse Castellà és la
portaveu de Trens Dignes.
Trens Dignes ha instat els par-
tits parlamentaris a incloure
als seus programes electorals
del 27 de setembre els punts
de millora del transport públic
a les Terres de l'Ebre.

Hissada de les Banderes Blaves 
A les platges de l’Ametlla de Mar

Aquest dilluns dia 29 de juny, aprofitant la festivitat de Sant Pere, va tenir lloc al davant del Centre
d’Interpretació de la Pesca al port pesquer de l’Ametlla de Mar, l’acte protocol·lari d’Hissada de
Banderes Blaves. Cal recordar que aquest any la Fundació Europea d’Educació Ambiental i del
Consumidor, va tornar a atorgar cinc Banderes Blaves a les platges de l’Ametlla de Mar, a més
de la Bandera Blava al Club Nàutic. Segons la Regidora de Medi Ambient Maria Marsal, “anun-
ciem la imminent instal·lació de desfibril·ladors a les platges de Bandera Blava i dos torres de
vigilància pels socorristes de Creu Roja a les platges de Sant Jordi i Calaforn. Intentarem millo-
rar els serveis dins de les nostres possibilitats econòmiques, però farem un esforç perquè ente-
nem que és una promoció turística important”. L’acte va comptar també amb la intervenció del
President del Club Nàutic de l’Ametlla de Mar, Josep Asensio i de l’Alcalde Jordi Gaseni.Des d’a-
vui, els distintius blaus de qualitat ja onejaran a les platges de Cala Calafató, Sant Jordi, Calaforn,
Pixavaques i l’Alguer, a més del Club Nàutic de l’Ametlla de Mar. Cal destacar que l’Ametlla de
Mar, junt amb Lloret de Mar, són els pobles amb més banderes blaves de Catalunya.
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Aquest dimecres s’ha celebrat la primera sessió del Ple de la Taula Territorial
d’Infància de les Terres de l’Ebre. La sessió ha estat presidida pel delegat del Govern
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i la directora gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i vicepresidenta de la Taula Nacional de la
Infància de Catalunya, Mercè Santmartí. La directora general de la DGAIA ha explicat
que “les taules territorials tenen com a funció principal coordinar, impulsar i promou-
re les polítiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les adminis-
tracions i institucions implicades”. Santmartí ha recordat que la Taula Territorial
d’Infància de les Terres de l’Ebre s’inscriu dins la Taula Nacional, constituïda l’any pas-
sat, i que desplega els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència. 
La directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència també ha destacat que
“amb actes com els d’avui es fa palès el compromís adquirit pel Departament de
Benestar Social i Família de desplegar durant els propers mesos les taules territo-
rials d’infància arreu de Catalunya”. Les taules territorials d’infància estan integrades
pels següents òrgans: · El Ple. Format per la presidència, exercida pel delegat del
Govern de la Generalitat al corresponent territori; la vicepresidència, exercida per la
persona titular de la Direcció de Serveis Territorials del Departament de Benestar
Social i Família en l’àmbit territorial corresponent, la secretaria i les vocalies. · La
comissió tècnica. · Els grups de treball

Tortosa dóna el tret de sortida a la cam-
panya de sensibilització del projecte
Sempre acompanyats que impulsa
l’Obra Social “la Caixa”, la Creu Roja i
l’Ajuntament per combatre les situa-
cions de soledat no volguda entre les
persones grans.
La campanya arrenca amb l’habilitació
del telèfon 900 365 222 a través del
qual els ciutadans que coneguin situa-
cions de soledat no volguda entre les
persones grans al seu barri, poden aju-
dar a detectar-les i fer-les visibles. Així
mateix, el telèfon també es posa a dis-
posició tant de totes aquelles persones
grans que estiguin en situació de sole-
dat, i els interessi conèixer i participar
en les activitats del programa, com d’a-
quelles persones que hi vulguin col·labo-
rar participant com a voluntari, ajudant així a promoure una xarxa social en el barri que
promogui el benestar entre les persones grans del mateix.
Cada vegada són més les persones que arriben a una edat més avançada. A
Catalunya, les persones de més de 65 anys representen el 17% de la població. Però
aquesta situació comporta un nou repte: els canvis en les estructures familiars i l’im-
pacte de l’actual situació econòmica en les relacions d’ajuda estan provocant cada
vegada més situacions de soledat no volguda en les persones grans. Aquest sentiment
de solitud, mantingut durant el temps, pot afectar la salut de la persona gran, i com-
portar una pèrdua de qualitat de vida. Davant d’aquesta realitat, el programa de Gent
Gran de l’Obra Social “la Caixa” ha posat en marxa Sempre acompanyats, un progra-
ma pilot al nucli de Tortosa que vol sensibilitzar al conjunt de la població sobre el feno-
men de la soledat no volguda i construir una xarxa sòlida dins la comunitat amb l’ob-
jecte d’enfortir el suport social i acompanyar a les persones grans. 

Es constitueix la Taula Territorial
d'Infància de les Terres de l'Ebre

Campanya per prevenir les situacions    
de soledat no volguda

Té com a funció coordinar i promoure les polítiques d'infància

Aquest diumenge, 5 de juliol, l'Assemblea Nacional Catalana dóna el tret de sortida a la campan-
ya d'estiu "On tot comença" al Parc Teodor Gonzalez de Tortosa.
L'acte estarà relacionat amb l'eix d'equilibri territorial, per tal de fer paleses ‘les mancances que
tenim al territori i reivindicar tot allò que els ebrencs i ebrenques volem canviar en la nova
República Catalana’. Per aquest motiu i com no podia ser d'altra manera els ponents que intervin-
dran defensaran la importància i els beneficis de la independència per a les Terres de l'Ebre.
‘Comptarem amb la presència del Manolo Tomàs de la PDE, l'Aurora Forès de la Unió de Pagesos
i la Montse Castellà de la plataforma Trens Dignes. Tots tres representen entitats i plataformes
que lluiten per millorar les principals mancances que tenim al territori i que desitgem millorar, la
defensa del nostre riu davant la Unió Europea i poder defensar l'Ebre davant l'estat Espanyol amb
la mateixa força, la necessitat urgent de donar una solució a la pagesia de les nostres terres com
a un dels sectors més forts del territori i la necessitat inajornable de la millora de comunicacions
ferroviàries, ampliant les parades dels trens i inclús aconseguir que els trens d'alta velocitat facin
parada a les Terres de l'Ebre’. Jordi Sánchez, president de l'ANC, serà la primera vegada que par-
ticipa en un acte a les Terres de l'Ebre. L'acte començarà a les 17 h amb jocs infantils que con-
sistiran en una gimcana, hi haurà inflables, gelats i moltes sorpreses per als més petits. El grup
de batucada Batukeem Amposta amenitzaran la festa i a més també hi haurà el sorteig d'un sopar
per a dues persones a les Barques de Can Joan.
A les 18'30 h començaran els parlaments i a posteriori es realitzarà el punter humà amb tota la
gent que hi sigui present. Per finalitzar l'acte, a les 19'30 h, hi haurà un concert de cratOR.

L'Assemblea Nacional Catalana va dur a terme dissabte una caravana de vehicles per la
independència. Els participants van fer sonar el seu claxon al llarg del recorregut entre
Riba-roja d'Ebre i Deltebre. La caravana volia servir com a primer tastet de l'acte amb que
arrencarà la campanya, ‘On tot comença’, que el 5 de juliol donarà el tret de sortida per a
tot Catalunya des del parc municipal de Tortosa. La caravana ‘fou tot un èxit’.

Diumenge a Tortosa: primer dels
actes centrals de la campanya 

'Ara és l'hora' pel 27S

Caravana de vehicles per la
independència

Duta a terme per l’ANC, dissabte passat
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Dissabte passat, la Garnatxa blanca
ca exlipsar el casc antic de Vilalba
dels Arcs.
La 28a Festa del Vi a Gandesa va
donar el tret de sortida, al Casc Antic
de Vilalba amb una jornada dedicada
a la Garnatxa Blanca, la varietat més
emblemàtica de la Denominació
d’Origen Terra Alta.
La Comissió Organitzadora de la
Festa del Vi a Gandesa encetarà,
com ja va fer l’any passat, la Festa
del Vi amb un acte fora de les dates
habituals.

II Eclipsi de Garnatxa blanca a la DO ‘Terra Alta’

A Rasquera, el convergent
Jesús Benaiges va presen-
tar dissabte la seva renún-
cia en un ple extraordinari.
Benaiges ja va anunciar fa
uns dies que deixaria el
càrrec si cap altra forma-
ció entrava a l'equip de
govern que estava format
per 2 regidors. El cap de
llista convergent va ser
investit alcalde amb els
vots a favor dels 2 regi-
dors de Solidaritat
Catalana, que es van que-
dar a l'oposició a l'igual
que els 3 representants
d'Esquerra Republicana.
CiU i Solidaritat Catalana
havien arribat a un pacte
després de les eleccions
però hores abans del ple
d'investidura, les dos for-
macions van adonar-se
que tenien interpretacions
diferents del repartiment
de l'alcaldia. 
El ple de constitució del
nou govern municipal va
tenir lloc dimecres.

Dimiteix
l’alcalde de
Rasquera

Dissabte passat, a Vilalba 

Les tradicions fluvials de Móra d’Ebre s’agermana-
ran aquest cap de setmana amb les dels raiers del
Noguera-Pallaresa, amb la participació d’una delega-
ció morenca a la 37a Diada dels Raiers entre la
Pobla de Segur i Pont de Claverol.
La parella de gegants morenca anomenada Els
Sirgadors, formada per les figures Joan i Madrona,
es desplaçaran al Pallars per acompanyar la inter-
pretació del toc del corn marí dels antics llaguters
ebrencs, una de les activitats fluvials que s’han recu-
perat en els últims anys a la capital riberenca. El diu-
menge, quan les embarcacions fluvials pallareses
formades per troncs arribin a Pont de Claverol seran
rebudes amb el toc del corn marí i amb el ball dels
gerants morencs.

Diada dels Raiers de la
Pobla de Segur

Tradicions fluvials de Móra d’Ebre agermanades

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre ha aprovat per una-
nimitat “atorgar una
ampliació del termini per a
la finalització de l’actuació
P4 inclosa dins el contrac-
te de subministrament
energètic i gestió integral
del servei d’enllumenat
públic exterior de les
poblacions de Benissanet,
Darmós, Garcia, Móra la
Nova, la Palma d’Ebre,
Riba-roja d’Ebre, Tivissa,
la Torre de l’Espanyol i
Vinebre”.
Aquesta ampliació de ter-
mini, que finalitza el 3 de
juliol de 2015, ha estat
sol·licitada per l’empresa
adjudicatària Fulton
Servicios Integrales el
passat 2 de juny,  perquè,
per causes alienes a la
seva voluntat, no ha pogut
realitzar en la seva totali-
tat la substitució de les

làmpades, equip i llumene-
res i la implantació del sis-
tema de telecontrol i tele-
mesura. Segons s’ha
explicat al ple, aquesta
situació s’ha produït per
requeriments dels propis
municipis i pel retard en el
lliurament i subministra-
ment del material neces-
sari.
El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, a hores d’ara enca-
ra Jordi Jardí, ha destacat
“la satisfacció dels alcal-
des i ajuntaments pels
bons resultats d’aquest
projecte d’eficiència
energètica”. Segons Jardí,
la finalització d’aquest pro-
jecte “és una bona manera
d’acabar la legislatura” i
els ajuntaments “ja han
començat a notar una
rebaixa espectacular” en
el cost energètic. En con-
cret, el president comar-

cal ha fet referència al
poble de Darmós on l’es-
talvi ja arriba “al voltant
del 80 per cent”. 

Durant la celebració del
ple s’ha informat que, si
no hi ha cap indicació al
respecte, la constitució

del nou consell tindrà lloc
el dia 8 de juliol.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amplia fins avui el termini
per a la finalització de la substitució dels equips d’enllumenat públic

De nou pobles de la comarca
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El proper 11 de Juliol al Parc Teodor Gonzàlez de Tortosa es realitzarà una festa de
caràcter solidari per a recaptar fons per al Nepal, ja que aquests darrers mesos ha que-
dat molt afectat pels diferents sismes que s’han anat produint i la situació en l’arribada
dels monsons no és molt esperançadora. Aquesta recaptació anirà destinada a l’ONG
Nepal-aki que col·labora amb varis orfenats, principalment a la capital Katmanadú, i que
també participa d’un projecte a l’escola de cuina i hostaleria de Mio Chan per a joves.
També amb una atenció directa de reconstrucció i subministrament de medicaments
entre d’altres a les zones rurals més afectades.
Els actes d’aquesta festa començaran al matí amb l’obertura de portes de la fira solida-
ria on hi hauran stands de diferents ONG’s i d’artesania. Destacar la presència del cos
de bombers, protecció civil i de l’hospital de campanya que muntarà el servei d’emergèn-
cies mèdiques. El matí està dedicat als meus menuts amb els espectacles infantils i una
exhibició de la unitat canina del Grup Caní de Rescat dels Bombers de la Generalitat. 
A la tarda hi hauran diferents actes culturals amb els Castellers de Tortosa (imatge de

la foto), Batukada i música en viu amb
el grup Riu en so. Abans del vespre hi
haurà una xerrada al escenari princi-
pal amb diferents persones relaciona-
des amb el Nepal que ens explicaran
les seves experiències i projectes. 
Finalment a la nit ‘tenim els concerts
amb la Familia Armando Ruido,
Somerock, Metabolé, Natural Band i
el grup nepalí Mukti Shakya que tan-
caran la jornada’. La festa compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Tortosa i entitats i comerços de la
ciutat. 

Amb motiu de les festes del barri tortosí

La Unió de Comerç Rapitenc (UCR), amb la col·laboració de
la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita, organitza aquest proper divendres, 3 de juliol, la ter-
cera edició de la Shopping Night a La Ràpita, en la qual les
botigues estaran obertes fins a la mitjanit. L’edició d’aquest
any compta amb un recorregut ple de sorpreses, música en
directe i degustacions, tot amenitzat amb una decoració
especial i amb la creació d’un photocall per a tots aquells
que s’hi apropin. Els punts neuràlgics d'aquest certamen
seran els carrers Sant Isidre i Gorria, i la plaça del Mercat.

Shopping Night a la Ràpita

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esqua-
dra de la comissaria de Tortosa van detenir el passat 26
de juny, dos homes de 51 i 25 anys, de nacionalitat es-
panyola i veïns de Deltebre, com a presumptes autors
d’un delicte contra la salut pública. El mateix dia 26, els
agents van dur a terme un dispositiu emmarcat dintre de
la Llei Orgànica 1/92 sobre protecció de la seguretat ciu-
tadana, en tres establiments de restauració ubicats a la
localitat de Deltebre (Baix Ebre), davant les sospites que
a l’interior dels mateixos es traficava amb substàncies es-
tupefaents i, en algun altre cas, s’utilitzava els locals per
vendre productes de procedència il·lícita.

Com a resultat de l’operatiu policial es van identificar
trenta-vuit persones, de les quals sis van ser denuncia-
des per tinença de substàncies estupefaents. A més, es
van aixecar actes als tres establiments per diverses in-
fraccions de caire administratiu; com no presentar asse-
gurança de responsabilitat civil, manca de rètols genè-
rics i manca de fulls de reclamació, entre d’altres.
Finalment, es van detenir dos homes per un delicte

contra la salut pública. El primer era posseïdor de 8 em-
bolcalls de cocaïna i 5 grams de cocaïna en roca, men-
tre que el segon, propietari d’un dels establiments ins-
peccionats, portava a sobre, 2 embolcalls de cocaïna i
gran quantitat de diners en efectiu. En l’escorcoll d’a-
quest local també es va localitzar marihuana amagada en
diferents ubicacions.
Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Ins-

trucció de guàrdia de Tortosa el passat 29 de juny, decre-
tant-se la seva llibertat amb càrrecs.

Dos detinguts per tràfic de
drogues en un dispositiu dels

Mossos d’Esquadra 
Aquesta Gran Nit de l’humor
contemplarà les actuacions
de Magic Crisel,
REUbicando al GENIO,
Marianico el Corto i el Sr.
Barragan. Mitics personat-
ges de l’humor, juntament
amb noves figures d’aques-
ta especialitat artística de la
que se’n podrà gaudir la nit

del 30 de juliol a partir de
les 23h.
El lloc serà el recinte de fes-
tes de Sant Llàtzer (plaça
de la Unió).
El preu entrada anticipada
és de 6€ als establiments
del barri i 8 € a taquilla.
Servei de cadires i de barra
amb beguda i entrepans. 
En acabar la nit d'humor,
FESTA JOVE amb DJ Toni
Malla de Flashback Salou i
Javi Paredes de Möet
Australian Club. Amb entra-
da gratuiïta.
Al barri, a més de preparar
tots els actes amb il.lusió,
enguany hi ha més expecta-
tives per l’atracció de l’ac-
tuació a la nit d’Humor que
permetrà retrobar-se amb
genis que van omplir la peti-
ta pantalla en programes
televisius durant una bona
pila d’anys.

CaixaBank va reunir, aquest dijous, més de 100
clients, empresaris i emprenedors de les Terres de
l’Ebre per analitzar els interrogants que planteja
l’actual situació de recuperació econòmica. L'acte,
que va tenir lloc a la sala Valentí Faura de la
Cambra de Comerç de Tortosa, fou presidit pel
president de la Cambra, Josep Mª Chavarría, i va
comptar amb la presència de Jaume Masana,
director territorial de CaixaBank a Catalunya.
Masana va confirmar que l’entorn econòmic inter-
nacional és favorable per a la recuperació, amb els
EUA com a motor, seguits per la zona euro. El
director territorial de CaixaBank a Catalunya va
apuntar que els països emergents en conjunt creixeran a ritmes significatius, encara que presenten notables diferències:
“si la Xina i l’Índia registraran increments del PIB superiors al 6%, els països exportadors de petroli, com és el cas de
Rússia, podrien experimentar caigudes superiors al 3% per la davallada en el preu del cru, la incertesa geopolítica i l'en-
fonsament del ruble”. El director territorial de CaixaBank a Catalunya va destacar entre les principals incerteses la situa-
ció de Grècia després que el país no hagi tancat un acord sobre el retorn del deute amb els seus creditors i s’hagi atu-
rat el programa de rescat de la Unió Europea.

Gran nit d’humor Sant Llàtzer

L’Associació de Veïns del
barri tortosí de Sant
Llàtzer, com és habitual
cada any, ha multiplicat
esforços per a poder gau-
dir de les festes del barri
a finals d’aquest juliol.
A més dels actes arrelats
i tradicionals durant els
dies festius, enguany s’ha
aconseguit un cartell de
luxe i mediàtic per a una
de les jornades. Serà la
Gran Nit d’humor Sant
Llàtzer 2015. 

Jornada Solidària per al Nepal

CaixaBank analitza a Tortosa els interrogants 
de la recuperació de l’economia

Dissabte 11 de juliol al Parc Teodor Gonzalez

III EBREFOLK

Campus de Música i Ball Populars de les Terres de l'Ebre,
Matarranya i Nord Valencià que es celebrarà a Móra d'Ebre,
del 8 al 12 de juliol de 2015.

Actualitat
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CRAC de la setmana:  Xavi Bertomeu  
“EN RELACIÓ AL FOLKLORE D'AQUESTES TERRES TENIM LA DUALITAT DE CONSERVAR I INNOVAR”

Xavi Bertomeu porta la música
a la sang. De fet, penso que va
néixer amb dos pals a les mans
i, agafant qualsevol objecte de
percussió, fins que va aconse-
guir la tan preuada bateria. Amb
esforç i constància ha fet de la
seva vocació, la seva professió i,
a través del Centre Acadèmic,
ha transmès la passió per la
música a l'alumnat, a més de
crear la Mostra de Jazz a
Tortosa i El Festival Ebre Terra
de Vent, entre altres. Xavi
Bertomeu, ens ha portat al terri-
tori grans figures del món del
jazz durant més de 20 anys,
fent-mos gaudir en llocs inaudits
d'aquesta música tot  assaborint
la cuina Cajún, per posar-mos
més dintre de l'ambient.

Més Ebre: Xavi, més de 20 anys
de la primera Mostra de Jazz. Com
va sorgir la idea?
Xavi Bertomeu: Quan vam obrir
Acadèmic ens vam plantejar portar
a terme tot un seguit d'accions que
dinamitzessin i potenciessin aque-
lles activitats educatives que oferí-
em des del Centre. La Música
Moderna i el jazz no tenien cap lloc
on es poguessin estudiar a Les
Terres de l'Ebre en aquella època.
Vam pensar que un "festival" de jazz
podia ser una bona fórmula. Així de
senzill va ser el seu inici. Res a
veure amb la realitat actual.
ME: Quines han estat «les figures»
que han passat per aquesta mostra
durant aquests anys i que t'han fet
sentir més satisfet?
XB: Més que la satisfacció perso-
nal, que moltes vegades no coinci-
deix amb la mediàtica, comentaré
els grans noms que hem pogut pro-
gramar durant aquests anys. Des
de Chick Corea amb la Electric
Band, Michel Camilo, Take Six,
Arturo Sandoval, Paquito
d'Rivera....fins a noms més propers
com Pedro Iturralde o Tete Montoliu,
que van actuar al que va ser el 1r
Festival de Jazz de Tortosa, previ a

la Mostra. Crec que tots han deixat
la seva empremta personal a la
Mostra de Jazz Tortosa.
ME: Quina és la banda o persona
que t'agradaria portar a la Mostra
de Jazz però que encara no ha estat
possible?
XB: Malauradament, i durant moltes
edicions, vam intentar convèncer a
Paco de Lucia que vingués a actuar
a Tortosa, no va ser possible i ja no
ho serà. La vida és així.
ME: Vinil, CD, DVD?
XB: Sóc un romàntic com a col·lec-
cionista, però les noves tecnologies
fan que tinguéssim accés a una qua-
litat cada cop més acurada de so a
l'hora d'escoltar música. Cadascun
d'aquests suports té els seus avan-
tatges i inconvenients. En general
no em podria definir tan sols per un
d'ells.
ME: Les Terres de l'Ebre i la músi-
ca...
XB: Les Terres de l'Ebre tenen els
seus fonaments amb la tasca porta-
da a terme per les bandes de músi-
ca i les seves escoles. Evidentment
hi ha una evolució, i avui en dia

podem trobar grups de tots tipus,
però els instruments de vent curio-
sament que formen part de molts
d'aquests grups, no han estat el pro-
tagonista principal en aquesta evolu-
ció. Ebre Terra de Vent, el festival,
des dels seus inicis, tenia com a
objectiu aquesta potenciació.
En relació al folklore d'aquestes
Terres tenim la dualitat de conservar
i innovar. D'una banda hi ha grups
que conserven l'estètica i la música
més tradicional i d'altres que, sense
voler perdre l'essència han incorpo-
rat innovacions a la música. Penso
que tenim la llavor que farà conti-
nuar la nostra música tradicional en
un futur.
ME: Els joves músics d'avui
XB: En pocs anys hi ha una millora
substancial amb la qualitat dels
músics. La possibilitat d'aprendre, hi
ha escoles de música pràcticament
a cada municipi (de vegades més
d'una) i les noves tecnologies que
permeten tenir un accés a una gran
informació sobre la música i el seu
aprenentatge, són dos dels eixos
que han permès aquest augment de

coneixement i per tant més quanti-
tat i qualitat.
ME: Parla'm d'Acadèmic. Quins can-
vis més notables hi ha hagut en
aquests 25 anys?
XB: Els canvis més notables han
estat derivats dels canvis de l'en-
torn, tant econòmic com social. Fa
25 anys la gent necessitava molta
informació i avui en dia això, sé que
no descobreixo res però és determi-
nant, ha canviat tant... Això ha fet
que les estructures educatives d'ara
tinguin altres opcions i contexts que
eren inimaginables  quan vàrem
començar.
Les institucions han volgut prendre
el paper de protegir i ser líders amb
activitats que vam obrir des d'una
vessant privada, i això ha fet que,
pràcticament són les institucions les
que s'han convertit en les úniques
protagonistes, directament o indi-
rectament, de l'ensenyament musi-
cal.
Aquests canvis ens han portat a
prendre decisions de cara al futur
per adaptar-nos a aquestes reali-
tats.
ME: Acadèmic no només és un cen-
tre educatiu
XB: Acadèmic no tan sols va
començar essent una escola de
música. El comerç dels instruments
musicals va ser una activitat que
ens ha acompanyat des del principi.
Després vam incorporar la gestió
d'esdeveniments i el lloguer d'e-
quips de llum i so. Aquestes dues
activitats han estat les que més
s'han desenvolupat en els darrers
anys. La Mostra de Jazz de Tortosa
i el Festival Ebre Terra de Vent són
dos dels esdeveniments més cone-
guts que portem a terme. De tota
manera, la promoció d'esdeveni-
ments, com pot ser des d'una festa
privada fins a la realització de pro-
jectes ( dels quals som els ideòlegs,
els desenvolupem, però no els orga-
nitzem), formen part de l'activitat
diària d'Acadèmic.
ME: Muntar un festival de jazz amb
gairebé tot gratuït...?

XB: La Mostra de Jazz Tortosa és
un fet especial. A unes terres on no
hi havia pràcticament afició al jazz,
hem desenvolupat un projecte en el
qual s'hi ha implicat una part impor-
tant de la societat. Això vol dir haver
de portar a terme d'una banda una
tasca pedagògica al respecte i
d'una altra adaptar el context econò-
mic a les realitats existents.
Avui encara és pràcticament gratuït,
potser en un futur serà diferent. De
tota manera, s'ha de tenir en comp-
te que hi ha una implicació de
l'Ajuntament de Tortosa com a coor-
ganitzador i d'altres institucions
col·laboradores. Si es mira el
paral·lelisme, quan una activitat
esdevé tan popular, el seu caràcter,
en part gratuït, fa que sigui la seva
essència.
ME: “Espai del Jazz Jove dels
Països Catalans”, me'n fas cinc cèn-
tims?
XB: Fou un projecte que en aquests
moments s'està desenvolupant a
mitges. M'explico. El projecte
essencialment és una convocatòria
oberta a tots els grups jovents (no
entenent la paraula jove com a l'e-
dat dels seus components, sinó a la
trajectòria del solista o grup en
qüestió), residents als Països
Catalans. Una vegada feta la selec-
ció d'aquests grups es plantejava
una actuació a la Mostra de Jazz
Tortosa i la possibilitat que els muni-
cipis que pertanyen a les Terres de
l'Ebre poguessin, sota unes condi-
cions econòmiques molt favorables,
programar un nombre de concerts
entre juliol i desembre de l'any de la
convocatòria amb els grups selec-
cionats.
La famosa crisi ha fet que els
darrers anys el desenvolupament
dels concerts es faci dintre de la
Mostra de Jazz Tortosa. Haurem
d'esperar que les condicions gene-
rals varien per poder portar a terme
el projecte tal com el vam dissen-
yar, ja que feia una promoció més
amplia de la música de jazz feta a
casa. 

Isabel Carrasco
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El diumenge 28 de juny de
2015 es va celebrar l'acte
inaugural de les III
Jornades Gastronòmiques
de la Patata a Roquetes
organitzades pel Comerç
Agrupat de Roquetes
(CAR). Segons nota de
Roquetes Comunicació, al
llarg del carrer Canal es
van instal·lar unes carpes
on els establiments partici-
pants en les Jornades van
presentar les seves tapes,
que el públic assistent van
poder degustar adquirint
tiquets de 3 tapes i 2 con-
sumicions al preu de 5
euros. 
Aquest any les jornades
han tingut un convidat
d'honor, Pere Tàpias, can-
tant, gastrònom i conduc-
tor del programa de
Catalunya Ràdio “Tàpias
Variades”, que va presidir
el jurat del Primer concurs
de tapes Gastronòmiques
de Roquetes. 
També van ser presents
l'alcalde de la ciutat, Paco
Gas; el regidor de l'Àrea de
Dinamització Econòmica,

Josep Codorniu; el gerent
de la Confederació de
Comerç de Catalunya a les
Terres de l’Ebre, Gustavo
Turón i la presidenta del
Comerç Agrupat de
Roquetes (CAR), Olivia
Lacueva, que fou l'encarre-
gada d’encetar els parla-
ments oficials de l'acte on
també es va fer la presen-
tació de les pubilles de
l'entitat.
Aquest any  les Jornades
Gastronòmiques de la
Patata han tingut com a
novetat la celebració del
Primer Concurs de Tapes
Gastronòmiques de
Roquetes. Els establi-
ments participants van pre-
sentar al concurs una
única tapa que va ser valo-
rada per un jurat, presidit
pel gastrònom Pere
Tàpias, on finalment es va
escollir la Tapa "Desig de
Patata" creada per Joan
Amaré d'Amaré
Restaurant.
El mateix Joan Amaré ens
explicava quina és l'elabo-
ració de la seva tapa alho-

ra que es mostrava satis-
fet i content per haver
obtingut el premi a la millor
tapa de les Jornades.
La fira gastronòmica de la
Patata, inaugurada per l'al-
calde de Roquetes, Paco
Gas, estava formada per
un total de 14 estands, on

van exposar els seus pro-
ductes, el celler
Cooperatiu de Gandesa,
Sant Josep Vins de Bot,
Iceberg 33, pastisseria
Noa, The Best Cake pastis-
seria, Bokateria la
Trobada, Folk bar cafete-
ria, bar restaurant la

Tasqueta, bar l'Escala, bar
restaurant Xefla, bar res-
taurant Triangle, Amaré
restaurant i el CAR.

Foto: Roquetes
Comunicació

Projecte Castor,
es tornarà a

posar en marxa?

Inauguració de les III Jornades Gastronòmiques 
de la Patata a Roquetes

Se celebraran del 13 al 31 de juliol

El magatzem de gas Castor
podria tornar a posar-se en
marxa si els informes que la
companyia Enagàs ha enca-
rregat a l'Institut de
Tecnologia de la Universitat
de Massachusetts així ho
dictaminen. 
Segons noticia d’ACN, el
president de la companyia,
Antoni Llardén, amb injec-
cions de gas matalàs més
lentes, les plataformes
d'Enagàs no han registrat
mai incidents. 
L'informe que ha d'estar
enllestit com a molt tard en
un any i mig i ha de determi-
nar si la plataforma de gas
Castor es pot tornar a explo-
tar o s'ha de desmantelar.  
L'estudi també ha de servir
per treure a la llum el que es
va fer malament amb la pla-
taforma gasística.

Dotze concerts en dotze espais patrimonials singulars de les Terres de l'Ebre. El Pati dels llimoners (Museu de
Tortosa)'Abric 4 del Centre d'interpretació d'Art Rupestre de l'Ermita (Ulldecona), la Cota 705 de la Serra de Pàndols
(Pinell de Brai), el Poblat Íber de la Moleta del Remei (Alcanar), el Museu de la Pauma (Mas de Barberans), la Plaça
Espanya (La Galera), la Barraca dels Quicolis (Freginals), el Parc Arqueològic de la Carrova (Amposta), el Museu de la
Mar de l'Ebre (Sant Carles de la Ràpita), l'Àrea d'oliveres mil·lenàries del Pou de les Piques (Godall) i, per últim, l'Espai
Natural de la Foia (Masdenverge) seran els indrets on hi trindran lloc els concerts d'aquest festival. A part dels concerts
hi haurà d'altres activitats, com visites guiades i tastos, també en indrets emblemàtics del territori. El festival tindrà lloc
fins el 19 de setembre. Està organitzat per la xarxa territorial de museus i equipaments patrimonials del SAM (Servei
d’Atenció Museística) de les Terres de l'Ebre, encapçalada pel Museu de les Terres de l’Ebre i el Departament de Cultura.

Festival Ebre, Música i Patrimoni
Fins el 19 de setembre
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La setmana passada in-
formàvem de la possibili-
tat que Toni Ruiz, vicepre-
sident del J. i Maria els
darrers anys, s’incorporés
al Godall. Toni Ruiz comen-
tava que “ho havíem de
parlar amb la directiva del
Jesús i Maria i una vegada
van fer-ho i em van co-
mentar que ells no em po-
saven cap inconvenient,
llavors ja es podia fer ofi-
cial que iniciava aquesta
nova etapa al Godall. Vull agrair públicament al Jesús i Ma-
ria pel tracte rebut i per les amistats que he fet. Un club fa-
miliar però que fa molt bé les coses, amb molta serietat i
organització. Un club modèlic, en tots els sentits. He estat
força bé i ja els he dit que si necessiten res, ja saben on es-
tic. De fet, com que a casa jugaran en dissabtes la tarde,
poden comptar amb la meua col.laboració, si els hi fa fal-
ta”. Ruiz afegia que “una vegada tot estava clar a Jesús i
Maria, vam acordar amb la junta del Godall que seria el vi-
cepresident i que també ajudaria amb tot el possible per ti-
rar endavant el nou repte. Josep Lluís Bartolí serà el tècnic
i portarà tres o quatre jugadors, a més dels que puguin ve-
nir amb mi i tots els que estaven que han decidit seguir. Un

fet que cal valorar”. El Godall,
tal com ja vam dir, debutarà
a 2a. catalana, una fita histò-
rica. Roberto Blanco serà el
segon entrenador.

Dissabte passat va fer-se l’acte central dels commemoratius del cen-
tenari del CF Ulldecona. Fou una trobada multitudinària de la familia ull-
deconenca, amb exjugadors, exidrectius, expresidents, i els jugadors i
directius actuals amb socis i aficionats. Els actes ja van començar l’any
passat amb diferents trobades d’exjugadors i partits entre ells, com l’-
homenatge a ‘Agos’ Verdiell. Ha tingut continuitat amb l’exposició d’en-
guany i acabaran amb la projecció de la pel.lícula del centenari que es
farà a Sant Lluc. Un centenari amb ascens del primer equip. 

Toni Ruiz, nou
vicepresident del Godall

100 anys de sentiment
ulldeconenc

BARTOLÍ, ENTRENADOR TROBADA MULTITUDINÀRIA

MÉS EBRE va avançar-ho Acte central del centenari

No podia ser que el Godall
no pugés. Entenc que una
població de poc més de 600
habitants s’ho havia de plan-
tejar perquè l’empresa així ho
requeria. Des del primer mo-
ment, la meua opinó fou que
el Godall aca baria pujant a
Segona catalana. Una cate-
goria en la que coincidirà
amb el Tortosa. Ja ho deien
aficionats de Godall quan es
va consumar l’ascens: ‘l’any
vinent hi haurà un partit entre
una ciutat de 40.000 habi-
tants i un poble de 600’. Serà
un derbi.
Per què jo pensava que el

Godall pujaria?. No hagués
estat just no fer-ho. Era el
campió. I un ascens s’ha de
consumar. I no podia ser d’u-
na altra forma. Potser hi
haurà algú que pensarà que
la meua afirmació fa unes
setmanes era atrevida tenint
en compte que s’havia d’estu-
diar amb calma. Han hagut
reunions i més reunions, però
com era d’esperar, divendres
passat, el poble de Godall va
decidir tirar avant si es podia.

El que han
fet els juga-
dors no po-
dia quedar-
se sense
premi. Era
pujar o abo-
car-se a la desil.lusió.
Enmig de tot aquest entra-

mat, una persona ha estat
important: Toni Ruiz. Va tenir
una trobada amb un jugador
ampostí del Godall. Un juga-
dor molt implicat. I d’aquella
conversa va nàixer el possi-
ble interés de Ruiz.
El Godall, divendres pas-

sat, amb Ruiz o sense ell (en-
cara no estava del tot confir-
mat), havia decidit pujar. Però
sabia que podia comptar
amb la seua ajuda i això era
vitalici. Hi haurà gent que no
entendrà a Toni Ruiz i el seu
paper de ‘salvador’.  I segur
que el criticarà. Però Toni vol
estar actiu fins que pugui tor-
nar a presentar-se a la pre-
sidència de l’Amposta. I,
mentrestant, col.labora amb
entitats a les quals els hi va
bé. Mirem la part positiva. 

Toni Ruiz

JOAQUIN CELMA, A LA PLANA 16, OFEREIX LA
MÀXIMA ACTUALITAT INFORMATIVA DE LA

NOSTRA TERRITORIAL

LA REGIONAL AL DIA

El club, com a campió, 
ha confirmat l’ascens

Ascens a Segona

Trobada amb motiu del centenari del CF Ulldecona
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Aquest equip que ha donat la campanada fa dues temporades amb l'ascens a 4a.
catalana i en aquesta passada novament amb un nou ascens. Sembla gairebé un mi-
racle. Equip clàssic de quarta catalana i inactiu en futbol en 15 temporades (81-94)
ha militat 8 campanyes a la Tercera catalana i 11 a la quarta i aquesta campanya mi-
litarà per primera vegada a la segona i serà l'equip amb menys població 673 habi-
tants. O sigui rècord guines. Es veurà un partit que semblava impossible: Tortosa-
Godall. Jo encerto gairebé sempre però en aquesta ocasió m’he equivocat amb el
Godall. Vaig dir amb rotunditat que no pujaria i al final ha estat al contrari. Ha hagut
miracle doncs una persona ha empès que el Godall continue competint: Toni Ruiz,
l'aspirant a la presidència l'Amposta que va perdre només per un vot però com no podia ser president
d'aquest club ha col.laborat amb d’altres. Va ajudar a l'equip dels Muntells, que no estava en competi-
ció, després va passar a ser vicepresidene del Jesús i Maria i ara ha agafat les rendes del Godall. Juga-
da mestra de Toni per a la propera temporada ja que si la directiva del Godall decidís no seguir podria
passar la seu a Amposta i així fundar un nou club a la capital de Montsià. És una possibilitat. 
El Godall ha jugat en les darreres setmanes a despistar, que si no farem futbol,   que no pujarem, dub-

tes de militar a 3a. catalana, plantejaments de desaparició... 
La Sénia, amb el seu president Pau Cortiella, exentrenador del Godall, havia arribat a una acord amb

alguns jugadors i confiava que gairebé tots els jugadors de La Sénia tornessin al seu poble, recordem
que en el Godall jugaven 10 seniencs. Dissabte al matí el Godall els reuneix i hi ha un acord unànim de
gairebé tot el planter de la temporada passada perquè es quedin i els jugadors que havien donat la se-
va paraula a Pau Cortiella es fan enrera i tornen a Godall. Pau va ser un pare per a ells amb molts ja els
dirigia des de l'infantil. Va fer el miracle del Godall amb dos ascensos; amb un altre entrenador això se-
gur no hauria passat i així li ho agraeixen però és el futbol i la vida. Per nauralessa el jugador és egois-
ta. L'entrenador serà Bartolí, un apassionat del futbol que ha entrenat al Perelló, Alcanar B, Remolins Bi-
tem B, Deltebre i al futbol base de l'Europa. Que es preparen els jugadors, suaran tinta. Un club
particular, el Godall, presidit per Vicent i un segon que és un crac, Ramon Vericat, que ha tingut la ge-
nialitat de convèncer els jugadors per continua i jugar en segona catalana i gaudir del premi de l'ascens.
Seguirà el bloc de l'any passat hi haurà sis fitxatges. Porta dues temporades fent miracles el Godall, a
Bartolí li toca fer el tercer miracle. Cal felicitar i destacar el que ha aconseguit el Godall i està aconse-
guint.
LA CAVA, PLANTILLA TANCADA I NOMÉS UNA META L'ASCENS. Pinta bé aquest any la Cava,

segueix pràcticament tot l'equip de la de segona volta de la passada temporada. Es van solucionar les
distàncies per renovar a Sergi Grau i David Ramirez, jugador aquest que només va jugar un partit per le-
sió. La última incoporporació és Josep Vilanova del Tortosa. L’ultima baixa és Narcis que se'n torna al
Perelló. Recordem que aquest equip va ser el quart millor equip de la segona volta.
ULL AMB AQUEST CAMARLES PINTA MOLT BÉ. De moment, més baixes que altes. Brigi, Marc

Prades (Roquetenc), Carlos Solé i Juanjo Centelles (Tortosa) són les primeres baixes. I les altes Enric i
Albert Queral (Deltebre), Sergi Pitarch (Roda), Cristian Paradas (torreforta), Raül Teixidó (Jesús i Maria) i
Sergio Ruiz (Ampolla).  Bartolo aquest any serà molt feliç; li fan un equip per no patir.
AMPOLLA, FITXATGES A TOPE. Capera no para. El seu telèfon treu fum. Aquests són els fitxatges:

Victor Vila (Morell B), Unai Barceló (juvenil Reus Nacional), Pep (Deltebre) Guillem (Remolins Bitem), Kalib
(Perello), Albert Casanova (Jesús i Maria), Jordi Rullo, Ferran (juvenil), Carles Navarro, Arnau i Serral, ju-
gadors del juvenil de preferent de la Cava. Falta tancar un davanter, un mig defensiu i un altre ofensiu.
Aquest Ampolla estarà molt renovat.
DIEGO NO RENOVA I BECERRA, DE MOMENT, SENSE NOTÍCIES. Fa una setmana ja vaig dir

que les renovacions anaven molt lentes. Diego va tenir quatre reunions i no es va arribar a un acord i  vo-
lia quedar-se. Cada part té la seva raó, ho entenc però no es mereixia Diego després de tants anys una
sortida aixi. President Jordi: mediti, torne’l a trucar i arribin a un acord. Cas Becerra: un culebó. Ell es-
pera ofertes de categoria superior que no arriben, segur que renovarà. L'Amposta ha fet un gran esforç
econòmic perquè es quedi, hi ha ja un acord però el dia de la signatura igual és a l’agost. Qui ja ha arri-
batés un nou porter. Gerard Tomàs, del juvenil, i el central Omar. Potser avui s’anunciï un altre fitxatge.
TOP SECRET JAVIER ASIN. El Tortosa el volia renovar, no van arribar a un acord però el míster Da-

ni Sereno el volia. Rep ofertes de l’Ampolla, Remolins-Bítem i Ulldecona. S'assabenta per Més Ebre que
li donen la baixa, truca al club i sense pèls a la llengua diu el que pensa. Tenen una conversa i després
el renoven (que el fitxin d'assessor a la presidència...). Un jugador que ha marcat 40 gols en dues tem-
porades no es podia escapar. Altres vindran i hauran de demostar la seva valua. Per si no ho saben, es
casa aviat i se'n va de lluna de mel a Austràlia. Potser no torna i fitxa amb Gombau...

OLÍMPIC, COMENÇA UNA NOVA ETAPA. Les baixes d'aquest equip són: Marc Alis, Edgar, Blanch,
Arnau, Guillem Font i les altes: Jaume Soriano (Gandesa) i Miguel González (Benissanet). Pocs fitxatges
hi hauran més. El projecte passa per mantenir bloc i confiar en l'equip de la casa, que estarà entrenat
per Paco Muñoz. 
SANTI FORASTERO. UN ALTRE ENTRENADOR MIRACLE. Va ser jugador de l’Aldeana, la Cava,

Amposta i Deltebre i com entrenador, al futbol base de Camarles nou temporades, al juvenil de l’Aldea-
na, Roquetenc de Quarta catalana i aquesta temporada ha estat campió amb
el juvenil de l’Ebre Escola. Santi (a la foto) és el nou míster del Jesús i Maria
B, que ascendeix per primera vegada a Tercera catalana i vol fer un equip jo-
ve i amb projecció.
UN NOU CICLE A L’AMETLLA. Nova directiva en aquest equip, amb juga-

dors o exjugadors caleros. El president és Carlos Pagà, vicepresident Sergi
Quintana i Dani Jerez. L’entrenador Marc Vilabrú que era segon amb Miquel
Cotaina a l’Ampolla. Les altes de l'equip són: Edgar, Hèctor Benaiges de l’Ampolla, Xavi Callau de Delte-
bre, Alberto Faura del Salou, quatre juvenils Igors, friolan, arteso i hector i estan a punt de tancar tres
fitxatges entre ells jordi tija de Barcelona, baixes Avram, sam, figueres, quintana, xerès, mamadou, an-
drei, eric i baltasar. De l'equip bàsic de la pasaa temporada tres baixes importants Jerez, Avram i Sam.

Godall, s’acaba el culebró

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91. 

FLIX, TOT SÓN BONES NOTÍCIES. Aquest equip només té una meta: intentar ascendir per això
s'ha fitxat a Mohedano del Perelló. Torna el fill pròdig a casa i s'han renovat a dos puntals importants:
Esteve i Yuri. L'única baixa és Abel que ha fitxat pel Gandesa. El millor d'aquest equip és la renovació
del seu mister Rius
ALCANAR PRIMERS MOVIMENTS. Els primers fitxatges, Nàssir (Rapitenca) i Joan Cami (S. Jordi);

han renovat Jan, Ivan, Ivan Diaz i David Blanco. Baixes: Genís, Adrià (Remolins-Bítem), Trinquet (Ulldeco-
na) i Chimeno. El futur president serà Miquel Reverte ‘Miki’, fins ara delegat de l’equip, i el míster Alejan-
dro (Rapitenca juvenil).
DELTEBRE TREBALLANT EN SILENCI. Aquest club no havia donat una alta però de cop en comu-

nicar 11: Carlos Roca, Edgar, Ismail, Camarero i Fidel (Campredó), Marc Garriga (S. Jaume), Caballos
(Ginestar), Maqueda (Amposta), Gerard Estorach (porter futbol base Tortosa), Arnau pallarès (Perello) i
el fitxatge estrella: Alejandro Caballos que marcà 23 gols amb l’Hospitalet. El míster Vallés s'ha dut a 5
jugadors del seu exequip, el Campredó.
PERELLÓ, MOLTS CANVIS. L'equip ha patit baixes importants Mohe, Clua, Robert i David Pena. Hi

havien els dubtes de si seguirien Marc Andreu i Magi i fi-
nalment han renovat. Quant a les altes: Xixo (la cava), To-
ledo i Mikel (Deltebre), Dani Robles i Donoso (Canonja),
Eric Barberà (juv la Cava), i Didac Subirats (juv Perelló). I
torna el crac Narcís. Objectiu: quedar entre els 5 pri-
mers. D’entrada, a punta a estar molt més equilibrat. Hi
ha nou president: Jordi Laboria. A la foto apareix amb Jo-
sep Casanova, que ho ha estat darrerament.

ELS APUNTS DE CELMA

* El R. Bítem i el Tortosa s’han interessat pel davanter golejador del Vilaseca,
Chillon.
* El Tortosa ha fitxat a Arnau Pedreny Moliné, procedent de la UE Deltebre, 'Mo-

ha', central-pivot defensiu, procedent del CF Amposta, i Abdoulaye Tamboura,
amb experiència a la Champions League Africana.
* Una abraçada al directiu de l’Aldeana Fortunato Simon perquè fa pocs dies

va perdre la seva mare.
* Quina part de culpa té Cristan Bertomeu de que Raul Teixidó hagi fitxat pel

Camarles? Segurament, molta.
* El Jesús   i Maria està negociant amb un jugador que va jugar a 1a divisió. 
* Revolució a la Sénia: Estava previst que fos mister Andrés Ramírez però igual

hi ha tàndem Pau Cortiella i Andrés Ramírez. 
* Rècord Guiness al Catllar. Es va fer un càsting a cinc entrenadors. Es va fit-

xar a Manuel Lora i al cap de pocs dies va presentar la dimissió.
* Campredó és un dels equips amb menys pressupost de 3a. catalana. Segueix

sense entrenador. De moment ja porten cinc càstings. Però la solcuió pot estar
molt prop. 

* Ulldecona, sis baixes a l'equip i dos altes: Trinquet de l'Alcanar i Vizcarro Re-
molins-Bítem. A més, de Joan Canalda (Santa Bàrbara) que farà pretemporada.
Està a punt de fitxar Chimeno de l’Alcanar.
* No hi haurà molta revolució a l’Aldeana, cinc baixes i millorar 4 posicions en

l'equip. Ha fitxat Didac (exVinaròs i ex Rapitenca). 
* La setmana vinent es podria saber si hi ha futbol a Horta de Sant Joan.  
* El Batea té les altes de: David bes (Horta) i Àlex Almestoy (Gandesa). Baixes:

Cristian, Roger (Vilalba) i Ferran. 
* Al Roquetenc segeueixen les altes: Xavi Bautista, que torna, Pep Carles (inac-

tiu, va jugar a la Rapitenca) i el porter Alfonso Povill (Tortosa).
* Toni Calafat té dues núvies: Santa Bàrbara i Ampolla.
* El gran misteri de la pretemporada: Per què Jordi Roca tarda tant en reno-

var amb el Corbera? Ni el club el aclareix ni jordi tampoc. Potser espera a poder
confirmar jugadors per fitxar?. No ho sé. 
* Un jugador amb ‘bon caché’ que està negociant la seva renovació exigeix no

entrenar en tota la temporada. Sol vol jugar. 
* Vaig aconseguir la llista d'altes del Jesús   i Maria. No me la deixen publicar,

serà un equipàs.
* Xavi subirats, que entrenava al filial de l’Aldeana, va estar en l’agenda del

Campredó. Es el nou mister del Tortosa Ebre. 
* El jugador Edgar que va donar la paraula al Rem. Bítem va fer un pas enrera

i renova per al Camarles. 
* Hi ha una equip important en el que la seua ‘estrella’ cobrarà més que el seu

entrenador i aquest si que és un crac. 
* Miquel Cotaina ha rebut quatre ofertes aquesta temporada. Santa Bàrbara,

Campredó i dos equips de futbol base. De moment, no entrenarà. 
* 900.000 euros de superàvit a la federació. Un suggeriment, baixar les quotes

als clubs.
* Gran any del futbol de Tarragona. Ascensos de tres equips: Nàstic, Pobla de

Mafumet (el 1982 estava a tercera regional) i Morell i un Ascó que va ser campió
de Tercera i va estar prop de pujar a Segona.
* Lluís Forné té una oferta del Roquetenc per tornar a jugar a futbol. 
* Massi, Ahmed, Rafik i Marc Palomar seran les quatre baixes del Móra la No-

va.
* El R. Bítem ha tancat dos fitxatges, un de Primera catalana i un altre de Se-

gona.
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Un rodamón del futbol.
Logronyès, Mensajero
de Canàries, Lleida,
Ribadesella... però es
va enamorar d'aquesta
terra i un dels culpaples
va ser Jordi Fabregat
amb qui va coincidir
tres vegades en els
equips que entrenava.
És el Julio Salinas o
Stoichkov del futbol
ebrenc, un sant fora del
camp però reconeix
que dins és ‘una mica
cabronet’. Alegre, diver-
tit qui el coneix en pro-
funditat sap que és una
gran persona. Home
profund de paraules i
emocions. 

Pregunta: Vas començar
tard a jugar a futbol?
Resposta: Abans de jugar
a futbol, em dedidava a l’a-
tletisme. Recordo una
medalla de bronze en un
campionat d'Espanya d'a-
tletisme... però quan vaig
començar al futbol em vaig
oblidar de  l’atletisme. Vaig
iniciar-me a l’infantil del
Loyola de Logronyo. El pri-
mer any de juvenil ja vaig
passar al juvenil del
Logronyés a la Divisió d'ho-
nor i també vaig entrenar
amb el primer equip, quan
estaven com com místers
Victor Muñoz i Longhi. En
la meva primera tempora-
da d'amateur em cedeixen
a l'equip canari del
Mensajero de Segona divi-
sió B. Als quatre mesos
em diuen que no compten
amb mi i rebo a través d'un
representant una trucada
del Tortosa que estava a la
Tercera divisió. La veritat
és que jo no sabia on esta-
va al mapa. Vaig agafar un
avió, vaig arribar a
Barcelona i vaig anar Mini
estadi, on m'esperava
Juanjo Rovira.  
P: Arribar i moldre?
R: L’equip havia tingut uns
anys bons, jugant un play-
off. Però en aquell moment
estava en una zona inco-
moda. Vaig marcar cinc
gols en sis partits. Quan
vaig arribar a Tortosa vaig
viure una setmana amb
Jordi Fabregat.
Impressionant. Persona
incansable parlant de fut-
bol. Si el dia te 24 hores,
16 se les passa parlant de
futbol. Es la seua vida.  
P: Per què no et quedes?.
R: Vaig tornar al meu
equip, el Logronyès, però
fou quan van començar els
problemes i aquest equip

desapareix per impaga-
ments. Jo volia progressar
si era possible. Em fitxa el
Lleida de Segona divisió B
i em cedeixen al Balaguer,
on estic dues temporades.
Vam aconseguir guanyar la
copa Catalunya i fem el
play off que perdem contra
el Ciutat de Múrcia. Amb
20 gols en la primera tem-
porada, rebo una oferta de
l'equip d'Astúries el
Ribadesella però al desem-
bre em lesiono i em diuen
que no compten amb mi. 
P: Entra a la teva vida una
altra vegada Jordi
Fabregat....
R: Ell em trucava cada any
perquè vingués amb ell. En
aquell temps jo ja m'havia
casat amb Virginia i ella em
seguia a tot arreu. Torno al
Tortosa estava llavors a
1a. catalana, estic tres
temporades i mitja. Deixo
el club perquè ja no estava
a gust, cada any buscaven
a un davanter per fer-me la
competència, i encara que
tots els anys que vaig
estar vaig ser màxim gole-
jador de l'equip, ja
començava a escoltar mol-
tes coses dels meus pro-
pis aficionats que no m'a-
gradaven. Els que hem de
fer gols sempre estem
qüestionats, perquè sem-
pre n’hem de marcar més.
No els hi passa tant als
centrals o els centrecam-
pistes. Els davanters vivim
del plus del gol. Fitxo per
l’Amposta altra vegada
amb Jordi Fabregat, a 1
catalana. Només arribar
em trenco el creuat. Em
recupero i en la segona
campanya ascendim a
Tercera divisió. Després no
compten amb mi. Dono un
pas enrere i al mateix
temps un altre pas enda-
vant fitxo pel Deltebre.
Agafo confiança i marco
19 gols fins al març. Però
deixo el club perquè ja no
em pagaven. I després
fitxo pel club en el que
estic més temporades: el
Remolins-Bítem. Un club
que és com una família i
recordo amb afecte a
Paco Also, de vegades
quan entrava al vestidor li
amagava els caliquen-
yos..., era explosiu Paco. I
bona persona.
P: Deixes el Remolins-
Bítem per diferències amb
Sergi Navarro?
R: No hi havia feeling, ell
té molt de caràcter i jo
també. Fitxo per l’Ampolla
on trobo un vestuari magní-

fic. 
P: Diuen que quan una
persona es compra una
casa, s'arrela ja per vida?
R: Potser això em va pas-
sar. A mi una perona em va
dir: "d'aquí no sortiràs". I
així va ser. Em vaig trobar
envoltat de muntanya i
mar, prop València i
Barcelona,   i si, em vaig
comprar una casa i tenim
una filla de 9 anys. Em va
resultar molt estrany, al
principi, l'arribada aquí a
l’Ebre. A la meva terra, els
diumenges ningú està a
casa: se surt a fer una
canya i un pinxo. I aquí, en
canvi, en diumenge, no
passava ni un colom.
Estaven a casa o a la finca
a la muntanya. M’he anat
adaptant amb el temps i he
de dir que és una zona pri-
vilegiada per viure. I aquí
estic. 
P: Vas ser internacional?.
R: Si, en la sub- 17 en un
torneig de Portugal que
vam jugar la final contra
Nigèria; vaig jugar amb
amb Xavi Hernández que
quan es vam enfrontar a la
la final de Copa Catalunya
amb el Balaguer, va venir a
saludar-me davant l'espec-
tació dels meus companys
que no sabien que havíem
jugat junts.
P: Quant et queda de fut-
bol?.

R: Mentre pugue gaudir-ne
i el cos aguanti, seguiré
jugant.
P: Els teus millors entre-
nadors?
R: Jordi Fabregat i Nacho.
Fabregat té sempre la
coherència del futbol del
toc; un dia vam anar a
jugar al Prat i jo no estava
bé de forma i en el des-
cans em va dir: "sembles
el conill de la sort, sembla
que corres però mai et
mous del lloc". Té molt
caràcter, t’enganxava amb
les seves xerrades, però
sap demanar perdó si ha
de fer-ho. I té una gran
capacitat de gastar 4 bro-
mes al vestidor per treure
tensió en el partit. Nacho
és tot el contrari, de caràc-
ter tranquil, reflexiu, però
tots dos comparteixen la
proposta del joc de toc.
P: És important un entre-
nador amb caràcter?
R: El respecte cal guanyar-
se'l, no imposar-lo. Jo
cada vegada entenc més
als entrenadors, els juga-
dors som egoistes gairebé
tots, hi pot haver un deu
per cent que no, i em con-
sidero d’aquest grup. Jo
accepto el que em diuen.
Si he d’estar a la banqueta
ho entenc, no demano
explicacions.
P: No obstant això, no
tens bona fama.

R: És veritat però quan
comparteixo vestidor amb
jugadors que no em conei-
xien es queden sorpresos,
sóc molt de la broma, ale-
gre...reconec que em va la
marxa, els frec a frecs en
els camps...sóc un
Mandzukic de l’At. de
Madrid. Seré una mica
‘cabró’ però quan s'acaba
el partit s'acaba. Jo de
molt jove em vaig criar
esportivament amb juga-
dors del Logronyés profes-
sionals amb molt de caràc-
ter. Allí t'ensenyen a bara-
llar-te amb les defenses,
però sempre amb noblesa.
El que no em coneix es
pensa que sóc una mica
xulo, però quan em coneix
comprova que jo no sóc
així. Tot i que, com he dit,
admeto que sóc una mica
‘cabronet’ al camp. 
P: T'agradaria ser entrena-
dor?.
R: Si i molt, m'agradaria
entrenar quan acabi de
jugar. 
P: T’agrada entrenar?.
R: No falto mai, jo quan
em comprometo ho faig
amb totes les conseqüèn-
cies. A més, disfruto. Jo
faig esport per divertir-me,
cal gaudir les coses que
es fan, t'ho passes bé i
surten millor.
P: Si un nen se t'acosta i
et diu si us plau dóna'm

diversos consells per a ser
bon futbolista, quins
serien?
R: Saber perdre, guanyar
és molt fàcil. No buscar
excuses ni culpables.
Sense esforç no hi ha
resultat i estar a gust amb
el que s'ha fet. Si tu fas tot
el que pots, ningú et podrà
tirar res en cara i tindràs la
consciència tranquil·la.  
P: Quin és el mjor jugador
del món?.
R: El Ronaldo que va jugar
al Barça m’encantava i
sobre tot Stoichkov, el seu
caràcter inconformista, la
seua rebeldia.

(continua a la plana
següent)

By: Joaquin Celma
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“Mentre pugui 

gaudir-ne i el cos

aguante, seguiré

jugant”
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REVISA SIEMRE QUE CAM-
BIE EL NUMERO QUE HAY
EN LA PELOTA DE LA
IZQUIERDA

el alcalde con
la americana al
fondo

(ve de la plana anterior)

P: El futbol és una droga?
R: Quan estàs un mes de
vacances sense ell, ja el
trobes a faltar.  
P: Què és el que t’ha apor-
tat més el futbol?
R: Conèixer a diferents
persones, cultures i veure
cadascú com és i respec-
tar a cadascú dins d'un
col·lectiu. A més, dels
amics que es van fent.
P: Un partit abans de
jugar-lo, ja sé sap si es
guanyarà?. 
R: De vegades ens mirem
als ulls i ja sabem que
guanyarem, són sensa-
cions que se senten, quan
vam aconseguir l'ascens
amb el Remolins-Bítem en
el partit de tornada contra
la Penya Anguera li vaig dir
a Nacho: "Avui anem a gau-
dir". Sabia que guanyaríem
i vam guanyar.  

P: Estem envoltats de fut-
bol?
R: Ja els petits juguen amb
un pilota, poses la tele i hi
ha futbol...surts al carrer i
es parla de futbol... 
P: Els homes només par-
lem de futbol i dones...
R: I cotxes.
P: Dos homes discuteixen
passa una dona guapa, i
s'acaba la discussió?
R: Som homes. 
P: Les dones no miren
tant als homes....
R: Si que miren però no ho
diuen, són mes llistes... 
P: El futbol és esport o
art?
R: Esport portat a l’art.
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: Que les sancions fossin
més dures que quan un
jugador cau lesionat per
tres mesos el càstig perqui
l'ha lesionat sigui el mateix
període. El que no és nor-

mal és que li diguis lleig a
un àrbitre i et cauen 6 par-
tits i lesionin a  algu juga-
dor i només li’n cau un. La
culpa no és dels àrbitres la
culpa és de la federació
que hauria de ser més
dura.
P: T’han primat alguna
vegada?
R: Si, dos cops per guan-
yar i vam fer-ho.
P: De vegades els éssers
humans no abracem molt
però els jugadors ho feu
molt en els partits.
R: En la meva terra s'estila
més l'abraçada que donar
la mà, aquí som més freds.
j jo sóc d'abraçada. 
P: Entens els àrbitres?
R: La seua labor no és
fàcil. Hi ha 22 ‘cabrons’ al
camp però el respecte l'àr-
bitre ha de guanyar-se'l. Hi
ha àrbitres que s'aprofiten
de la seva autoritat. Jo
crec que si els àrbitres fos-

sin exjugadors seria millor.
P: Et cuides per ser juga-
dor de futbol?.
R: Si, sempre penso en
futbol. Si juguem a les
cinc, menjo aviat i la meva
dona ja sap que aquell matí
no surto de casa.
M'agrada estar tranquil el
dia de partit. I sempre he
intentat portar una vida
adequada per a jugar. 
P: Manies abans d'un par-
tit?
R: Sempre prenc cafè
abans d'un partit.
Començo a vestir-me per
la cama dreta, entro amb
la cama dreta al camp i si
marco un gol al següent
partit repeteixo les botes.
P: Un secret per llençar
un penal?
R: Tenir confiança en mar-
car.
P: I per marcar un gol?
R: Cal desitjar-ho. Jo he
marcat en derbis amb

l’Amposta contra  el
Tortosa. Per marcar un gol
cal desitjar-lo. Ja marxar al
llit la nit abans pensant en
què marcaràs Jo li dic a la
meva filla que no pari de
desitjar coses. Quan vols
alguna cosa de veritat i ho
intentes i hi ha vegades
que es compleix.
P: O sigui, ets fidel perquè
si contessis les teuesinfeli-
dadaes en somnis...?
R: M’enxampava segur...,
gràcies a ella sóc el que
sóc, és la que em posa els
peus a terra.
P: O sigui, ets fidel perquè
si contessis les teuesinfeli-
dadaes en somnis...?
R: M’enxampava segur...,
gràcies a ella sóc el que
sóc. Ella m’assessora i és
qui em posa els peus a
terra
P: Dis-me alguna cosa de
Michel Viñas.
R: És un gran professional

i es nota que li agrada el
que fa. Quan vas al plató et
fa una pregunta fàcil com
si fos un terròs de sucre i
després te’n fa una d’enve-
rinada. És molt bo. 
P: La tecnologia ha fet
canviar la vida.
R: Uf... els whatsapp...t’es-
criuen i si no contestes
sembla que ets un mal
educat. De vegades em
pregunto si seria bo no
tenir whatsapp.

By: Joaquin Celma
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PROPERA SETMANA: 

RAUL TEIXIDÓ
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L’STOICHKOV DEL FÚTBOL EBRENC

El passat 20 de juny  es va
celebrar la primera edició de
l'Origin Race a Tortosa.
Aquesta prova és una cursa
d’obstacles, que combina
l’entorn natural amb l’urbà.
Durant el recorregut es van
haver de superar diversos
obstacles tant naturals com
artificials, com ara tanques,

bidons, tolls, murs, pneumà-
tics, escales, trinxeres de
fang, arrossegaments, ai-
gua, etc. Es va viure un gran
ambient esportiu i, tant parti-
cipants com espectadors
van mostrar un gran interès i
admiració pels racons que
es van visitar durant el reco-
rregut, que era de 5 km.

Van ser 100 els partici-
pants que van decidir for-
mar-hi part, dels quals 9 van
compertir a la categoria indi-
vidual femenina, 35 a la indi-
vidual masculina i 56 en la
categoria equip.  
Resultats:
Individual femenina:
1- ROXANA BADIU

2- LAIA GARCIA JORDA
3- SUSANA CASTELLS LO-

PEZ
Individual Masculina:
1-LHOUSSAIN ABAGHAD

ABAGHAD
2-ERIC ARRASTRARIA ORTI
3-LUIS FCO. PUENTES

GARCIA

Equip:
1- MAJARES
2- TEAM ROCKET
3- WILLIAM WALLACE I CIA

La cursa va estar oganit-
zada per Sports Challenge i
té previst celebrar properes
edicions.

Origin Race
I EDICIÓ. CURSA D’OBSTACLES
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JUGADORS 

qUE HAN JUGAT 

MES PARTITS

ELS MILLORS EqUIPS DE SEGONA  VOLTA

ENRIC MOHA

MAIKEL GUMIEL

SERGI BEL BORRULL

BECERRA FERRAN

TRINqUET DANI INIESTA

TEIXIDÓ CRISTIAN

ESTADíSTICA JOAqUIN CELMA

AVUI: SEGONA CATALANA

Vilaseca CF 40
Jesús i Maria UD 40

Gandesa CF 37
La Cava CD 37

Remolins-Bítem UE 30
Camarles CF 29

Roda de Berà AT 28
Jesús Catalònia CF 25

Canonja CF 24
Cambrils CF 24

Valls UE 20
Alcanar CD 19
Ampolla CF 19
Tortosa CD 15
Tancat UD 14

EF San Pedro San Pablo 13
Deltebre UE 9

Camp Clar AT 5

SOCIAS 34 ASCÓ

IVAN CRISTINO 34 ASCÓ

EDGAR SAMPER 34 CAMARLES

RAUL TEIXIDÓ 34 J.MARIA

GENÍS VALLS 33 ALCANAR

JOSEP BECERRA 33 AMPOSTA

DAVID ROJAS 33 GANDESA

TONI ONDOZABAL 33 J.CATA

FERRAN ROIG 33 LA CAVA

ÀNGEL SÀNCHEZ 33 R-BÍTEM

JOSE RAMON 33 R-BÍTEM

JAN ESTELLER 32 ALCANAR

RAUL VATES 32 ALCANAR

IVAN DIAZ 32 ALCANAR

GUSTAVO SORIANO 32 AMPOSTA

MARC VERNET 32 AMPOSTA

JONATAN LLORACH 32 AMPOSTA

DAVID CALLARISA 32 AMPOSTA

SERGI ESCODA 32 J.CATA

CARLOS HERRERO 32 J.MARIA

SELU 32 LA CAVA

JOTA 32 R-BÍTEM

MANOLO PUIG 32 TORTOSA

JOAN BARRUFET 31 AMPOSTA

PAU SANSALONI 31 CAMARLES

CRISTIAN ARASA 31 J.CATA

DANI INESTA 31 J.CATA

FRAN REOLID 31 J.CATA

IVAN GASPARIN 31 RAPITENCA

PACO CASAS 30 AMPOLLA

JOSÉ RAMON TORRES 30 ASCÓ

FRANCECS MELICH 30 CAMARLES

JAUME PEDRA 30 DELTEBRE

MARC TOLEDO 30 DELTEBRE

RAUL GONZALEZ 30 J.MARIA

SEBAS ALBACAR 30 J.MARIA

ÀLEX BORULL 30 RAPITENCA

ION OSLABANU 29 ALCANAR

FIGO 29 ALCANAR

MAIKEL FERNANDEZ 29 AMPOLLA

VICTOR CALSINA 29 AMPOSTA

DANI ARGILAGA 29 ASCÓ

EDU VIVES 29 ASCÓ

CRISTIAN BERTOMEU 29 CAMARLES

JOSEPH ONGOLA 29 CAMARLES

ENRIC FERRÉ 29 DELTEBRE

JORDI PORRES 29 DELTEBRE

MARC MARS 29 DELTEBRE

XAVI ANELL 29 RAPITENCA

1 Jesús i Maria UD 46 
2 Vilaseca CF 44
3 Gandesa CF 42
4 Jesús Catalònia CF 37
5 Canonja CF 36
6 La Cava CD 35
7 Tortosa CD 33
8 Roda de Berà AT 30
9 Remolins-Bítem UE 29
10 Valls UE 29
11 Ampolla CF 29
12 Alcanar CD 25
13 Camarles CF 23
14 Cambrils CF 23
15 Tancat UD 22
16 Deltebre UE 13
17 EF SPSP 13
18 Camp Clar AT 7

1 Vilaseca CF 41

2 Remolins-Bítem UE 34

3 Jesús i María UD 32

4 La Cava CD 23

5 Canonja CF 23

6 Alcanar CD 22

7 Gandesa CF 21

8 Roda de Berà AT 21

9 Camarles CF 19

10 Valls UE 19

11 Tortosa CD 17

12 Cambrils CF 16

13 Ampolla CF 12

14 Deltebre UE 12

15 Jesús Catalònia CF 11

16 EF SPSP 10

17 Camp Clar AT 8

18 Tancat UD 7

ELS MILLORS LOCALS EN LA LLIGA 14/15

ELS MILLORS VISITANTS

ANY CAMPIÓ SUBCAMPIÓ

84/85 AMPOLLA CALAFELL

85/86 J.BISBALENCA VALLS

86/87 CAMBRILS AMPOSTA

87/88 TORREFORTA VALLS

88/89 RODA BERÀ RAPITENCA

89/90 VALLS AMPOSTA

90/91 LA CAVA CAFAFELL

91/92 ALCANAR P.MAFUMET

92/93 P. MAFUMET BONAVISTA

93/94 TORREMBARRA VILASECA

94/95 GINESTAR TORREFORTA

95/96 ASCÓ LA SENIA

96/97 CAMBRILS MORELL

97/98 P.M AFUMET LLORENC

98/99 ROQUETENC TORREFORTA

99/00 LLORENÇ ULLDECONA

00/01 RAPITENCA AMPOLLA

01/02 RODA BARA SP I SP

02/03 CAMBRILS VILASECA

03/04 AMPOSTA LA SÉNIA

04/05 JESÚS CATALÒNIA CAMP CLAR 

05/06 VILASECA CATLLAR

06/07 ROQUETENC CATLLAR

07/08 TORREFORTA VILASECA

08/09 CAMP CLAR JESUS CATALÒNIA

09/00 REDDIS REMOLINS-BÍTEM

00/01 VALLS CAMP CLAR

01/02 MORELL TORREDEMBARRA

02/03 JESÚS I MARIA EL CATLLAR

03/04 REDDIS MORELL

04/05 VILASECA JESÚS I MARIA

ELS 12 JUGADORS DE LA TEMPORADA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Més trams cronometrats, set
d'ells nous, sortida a Montjuïc i
menys assistències. Així serà la
51a edició del RallyRACC Catalun-
ya-Costa Daurada (del 22 al 25
d'octubre), que s'ha presentat
aquest dimarts a Tarragona. El
Ral·li Catalunya, que sempre s'ha
destacat per les novetats que pre-
senta any rere any, tornarà a sor-
prendre els espectadors amb una
prova que posarà al límit els pilots
i els vehicles.
En total hi haurà 23 trams cro-

nometrats, 13 dels quals són diferents (en la majoria dels trams s'hi passa més d'un cop). El re-
corregut destaca perquè set d'aquests trams seran nous. Tal i com ja va passar l'any passat, el
primer tram cronometrat (dijous) es farà a Motnjuïc, en una especial sobre asfalt i terra que re-
petirà el traçat i que donarà el tret de sortida a la prova, i que es podrà veure en directe per Te-
levisió de Catalunya. El Ral·li Catalunya seguirà sent mixt. El divendres 23 els pilots combinaran
les superfícies d'asfalt i terra, i el cap de setmana correran únicament sobre asfalt. La carrera,
com és habitual, puntuarà a tots els campionats del World Rallye Car (WRC), i a la categoria rei-
na serà la penúltima del certamen. El divendres, a més a més, els pilots hauran de córrer sense
assistència mecànica. D'aquest dia, amb trams mixtes, destaquen les novetats de 'Mora d'Ebre-
Ascó' i 'Bot'. El dissabte serà un dels dies més durs, que inclourà un tram urbà per Salou, i que
tindrà com a nous trams cronometrats els de 'Porrera', 'Capafonts' i 'Poboleda'. Finalment, el diu-
menge tampoc podran gaudir d'assistència mecànica ni canvi de rodes. En aquest darrer dia de
la prova, s'estrenaran els trams de 'Guiamets' i 'Duesaigües'.

Ral.li Catalunya
PRESENTACIÓ DEL RECORREGUT  DE TARRAGONA

La setmana passada ja in-
formàvem que Anton Flores tor-
na a la banqueta del Sant Jau-
me en una nova etapa de
l’equip, a la Quarta catalana.
Anton ha estat presentat

aquesta setmana. Així mateix,
també s’ha conegut que José
Masià és el nou president. Rele-
va a Alfonso Cherta que a par-
tir d’ara serà el secretari del
club de Sant Jaume.  

Nou president i nou entrenador
UE SANT JAUME

Albert Giné ha assolit el seu
repte solidari, recórrer els
940 quilòmetres des del nai-
xement de l’Ebre, a Fontibre,
fins a la desembocadura. L’a-
tleta va seguir el GR99 en 16
etapes i 140 hores. La motiva-
ció de Giné ha estat Marc Se-
garra, un nen que va nàixer a
les 25 setmanes de gestació i
amb 620 grams de pes. I que
ha sofert moltes adversitats:
un càncer amb metàstasi i un
transplantament múltiple de
sis òrgans practicat el mes
d’abril. 

Albert Giné volia lluitar per
Marc i perquè tingui la seua
gran festa d’aniversari. Havia
de ser dissabte, però serà
més endavant, L’atleta ha fet
conèixer la vida de Marc i la
seva família a altres esportis-
tes, clubs i mitjans de comuni-
cació, per demanar regals per
al petit Marc.
Pregunta: Un nou repte asso-

lit.
Resposta: Feia mes d'un any

que el volia fer, però per motius
personals el vaig haver d'aplaçar.
Mai, però, va marxar de la meva
ment. Necessitava una motivació
més gran que el repte en si.
Aquesta va ser Marc. Encara que
semble estrany, no em vaig plani-
ficar cap etapa, ni descarregar
cap track, simplement volia co-
rrer i desconectar del dia a dia.
Em vaig endur una motxilla carre-
gada d'il.lusió, perquè no hi cabia
res més. Al final em van sortir
940km en  16 dies, passant per

un total de 7 comunitats autono-
mes. 
P: Quan i com et vas plantejar

que fos aquest? 
R: Coneixia la seva història per-

què es un xiquet del poble. Em va
impactar tant que em va treure
moltes hores de son. El meu cap
no parava, havia de fer algo per a
aquest petit gran heroi. I aixi va
sorgir la part solidària d'aquest
repte: donar a conèixer la historia
d’aquest campió i intentar que la
gent aportés un somriure a la se-

va vida i a la de la seva familia. 
P: Un nou repte amb molta re-

percussió.
R: Es va crear un event a una

xarxa social, on tothom que volia
col.laborar, ho podia fer. També a
traves del meu blog i el del meu
club (Trail Roquetes), la gent m'in-
formava dels regals que li volien
fer. Per exemple, cap de setmana
a un hostal a Fontibre per a Marc
i els seus pares, entrades a Port
Aventura, entrades al Circ Cric,
etc.. El dia 27 de juny és l’aniver-

sari de Marc i vaig intentar que al
meu pas per Roquetes del GR si-
gués el mateix dia. Aquella tarde
estava plena d'activitats infantils i
varios concerts per la nit. 
Malauradament, el dilluns d'a-

quella mateixa setmana el xiket va
haver de ser hospitalitzat a Ma-
drid per urgència. Tots tenim clar,
que quan Marc estigui recuperat,
es farà la gran festa que tan es
mereix. Per mi el repte no l'hauré
aconseguit al 100% fins que Marc
no disfrute d'aquest dia. 

Albert Giné: orgull roquetenc per a un nou repte assolit 
LA MOTIVACIÓ ERA EL PETIT MARC SEGARRA

L’atleta va recòrrer, amb un objectiu solidari, els 940 quilòmetres des del naixement de l’Ebre fins a la desembocadura
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Ous farcits de tonyina i cranc

SABIES QUE..
Els ous farcits són un plat lleuger que se sol servir com a aperitiu o acom-
panyant altres plats. El més habitual és servir-los freds, però hi ha variants
en la que poden ser gratinats un cop s'han farcit. Són perfectes per un dia
de camp, durant les vacances, per aperitiu... Tothom pot afegir el seu toc
personal a aquest deliciós refrigeri per l'elecció del seu farciment favorit. A
més als nens els encanta!.

Miquel Martí i Paul

Amb ell vam aprendre que la poesia s'amaga en les petites coses del dia a
dia: en el record dels éssers estimats, en la remor de les paraules i, fins i
tot, en uns ous ferrats.

OUS FERRATS 
(Miquel Martí i Pol)

Quan es couen, quins esclats,
els ous ferrats,

fins i tot, si no es vigila,
poden fer alguns disbarats.

I un cop cuits, ben presentats,
els ous ferrats,

se'ls mengen sense ganyotes
fins i tot els desganats.

POSEM UNA NOTA D’HUMOR

_ No m'agraden els ous! ... ni ous ferrats, ni durs, ni escalfats, ni escaldats,
ni bullits, ni farcits, ni crus, ni estrellats, ni cabrejats, ni nevats, ni passats
per l’aigua, ni al forn, ni a la carbonara, ni a la parmentier, ni al vapor, ni “al
niu”, ni a la planxa, ni al plat, ni amb espinacs, ni amb una fulla de col, ni de
gallina, ni de guatlla, ni d’oca, ni d’estruç. Els ous, simplement, NO M’AGRA-
DEN.
_ Per tant, mai has cuinat un ou ferrat?
_ Mai.
_ I no menges res que hagi estat fet amb ous?
_ Dona!!!! Les truites sí que m’agraden! M’agrada la truita a la francesa, de
patates, de formatge, de peix, d'espinacs, de faves, de pèsols, de monge-
tes, de tomàquet, d'espàrrecs, d’albergínia, de carbassó, de bacallà, de
marisc, de ceba, d’alls tendres, de botifarra, de tonyina, de xanguet, de
fines herbes, de pernil, de bolets, de pasta, de patates i sobrassada, de
calçots i botifarra negra, de muntanya, de pagès, paisana, benedictina, o
fins i tot, el pastís de truita. Podríem dir que les truites i els remenats m’en-
tusiasmen.
_ Quins ous que tens!!!! 

INGREDIENTS:

• 8 ous
• 16 gambes
• 6 palets de cranc
• 1 llauna petita de tonyina
• 3 cullerades de maionesa
• 1 ceba mitjana
• 1 pebrot vermell petit escalivat
• 16 olives farcides d’anxoves
• Vi blanc
• Oli
• Sal

Aquesta és una de les moltes receptes d'ous farcits,
ni millor ni pitjor, sinó diferent. Una mica més elabo-
rada que la clàssica dels rovells d'ou dur, tonyina i
maionesa.

PREPARACiÓ:
Posar els ous a coure amb una cullerada de sal.
Quan faci 12 minuts que bullen, els posem a refredar
amb aigua freda. Els deixem refredar i els pelem. So-
fregim la ceba, ben picadeta i a mitja cocció, afegim
un rajolí de vi blanc. Deixem refredar.
En un cassó amb aigua i sal, bullim 1 minut les gam-
bes.
Tallem els ous per la meitat al llarg. Separem els ro-
vells, els posem en un bol i reservem les clares.
Afegim als rovells d'ou, la tonyina sense l’oli, la ceba
fregida, el pebrot escalivat, els palets de cranc tallat
petits, la maionesa i un pessic de sal. Amb una for-
quilla piquem i barregem bé fins que quedi una pas-
ta suau i homogènia.
Amb una cullereta farcirem les clares d’ou que tení-
em reservades.
Acabem amb l’ajuda d’un escuradents, punxarem
una oliva, una gamba i l'ou farcit. Repetim l’operació
amb els 15 ous farcits restants. 

Maridatge

Vi negre Jove  temperatura 14º-16º

Presentació del Cartell de la 

28a Festa del Vi de Gandesa,

a Vilalba dels Arcs, amb motiu de

la II Eclipsi de Garnatxa Blanca
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les mínimes seran semblants o lleugerament més altes, sobretot al qua-
drant nord-est. Es mouran entre 12 i 17 ºC al Pirineu, entre 17 i 22 ºC al
Prepirineu, a la depressió Central i al litoral i prelitoral nord i central, i entre
19 i 24 ºC a la resta. Per la seva banda, les màximes seran semblants al
litoral i lleugerament més altes a la resta; oscil·laran entre 28 i 33 ºC al lito-
ral i entre 33 i 38 ºC a la resta.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent.

Vent
Al principi i al final del dia bufarà fluix, de direcció variable a l'interior i de terral
al litoral. Al centre de la jornada, s'imposarà el vent de component sud i est
entre fluix i moderat amb alguns cops forts.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 20°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc

Av. Goles de l'Ebre, 217  (Deltebre) 977489750

Pedrola, Joanna - Olivella, Roser

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

Franch Franch, Mª Teresa

Rambla Catalunya, 47  (Tortosa) 977501345

Ulldemolins Reverter, Xavier    

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Salom, Artur - Salom, Angela 

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

Ramón y Cajal, 20 (La Sénia) 977570577/607353106                                                           

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

Avui gaudiràs de millores en l’àmbit profes-
sional, d’entrada potser no vegis molt clar,
però després t’adonaràs  que serà  quelcom
molt adient al teu caràcter i objectius.

Taure
20/4 al 19/5

Gaudiràs d’un bon dia amb algun amic, també
és possible que entre tu i alguna  amistat sor-
geixi  l’amor, és  a dir, que si no ets tu el que
tindrà aquest sentiment, serà  l’altre. 

Bessons
20/5 al 21/6

Avui una persona de gran saviesa obrirà  els
teus ulls i incrementarà la teva filosofia de
vida i la teva comprensió envers els senti-
ments i l’espiritualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

La Lluna està transitant pel teu signe rep uns
aspectes molt positius, per això estaràs  molt
sociable, diplomàtic i xerraire, i et relacionaràs
amb persones de tota mena.

Lleó
22/7 al 22/8

Hi haurà algun problema amb uns diners  que
esperaves rebre avui, o bé avui  et diran que
de moment no rebràs uns diners amb els
quals  comptaves en un futur  pròxim.

Verge
23/8 al 21/9

Pots rebre un increment econòmic. També
milloraran les relacions amb alguna  amiga,
germana o familiar  del sexe femení, que és
possible que et  vinguin  a visitar.   

Balança
22/9 al 22/10

Milloren les relacions familiars sobretot amb
les dones de la teva família, amb les quals gau-
diràs d’una conversa agradable i molt senti-
mental.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui és possible que algú et necessiti perquè
facis de cangur dels seus fills. Gaudiràs de
bones idees per millorar les teves feines.
Aprofita el cap de setmana per desconectar.

Sagitari
21/11 al 21/12

Treballaràs amb molta energia, però als teus
superiors els pot molestar que vulguis  fer les
coses  a la teva  manera i que vagis a la teva.
Molèsties a les cames.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els problemes, que segurament tindran a
veure amb l’economia, et vindran de perso-
nes  amb les quals  convius  inclosa la pare-
lla, o dels socis.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la teva parella o la persona amb la qual
convius t’acusarà que no saps  compartir i
que necessita més la teva ajuda, i és que últi-
mament evites les seves  responsabilitats. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui pot ser el millor dia des de fa força temps,
estaràs molt sociable i encantador, i la gent
gaudirà de la teva conversa plena de saviesa.
Estigues atent que pot sorgir l’amor.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

LOS MINIONS
divendres i dissabte_ 18.00 - 19.00
- 20.00 - 20.55 - 22.00 - 00.00
diumenge a dijous: 18.00 - 19.00 -
20.00 - 20.55 - 22.00

LOS MINIONS 3D
divendres a dijous: 18.30 – 20.30
ASESINOS INOCENTES
divendres a dissabte: 18.15 – 20.15
– 22.15 – 00.15
diumenge a dijous: 18.15 – 20.15 –
22.15
SAN ANDRÉS
divendres i dissabte: 18.00 – 20.15
– 22.30 – 00.40
diumenge a dijous: 18.00 – 20.15 –
22.30
ESPIAS
divendres i dissabte: 18.00 – 20.10
– 22.20. 00.30
diumenge a dijous: 18.00 – 20.10 –
22.20
AHORA O NUNCA
divendres i dissabte: 18.20 – 20.20 –
22.20 – 00.20
diumenge a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.20
EL NIÑO 44
divendres i dissabte: 19.35 – 22.05 –
00.30

diumenge a dijous: 19.35 – 22.05
JURASSIC WORLD
divendres a dijous: 18.00 – 20.15 –
22.30
JURASSIC WORLD 3D
divendres i dissabte: 22.15 – 00.30  
diumenge a dijous):  22.15
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
divendres i dissabte: 20.30 – 22.30 –
00.30
diumenge a dijous: 20.30 – 22.30
INSIDIOUS 3
divendres i dissabte: 22.15 – 00.15
diumenge a dimecres: 22.15
TOMORROLAND
divendres a dijous: 18.10 
MAD MAX
divendres i dissabte 27: 22.30 –
00.40
diumenge a dijous: 22.30

CAMPANILLA Y LA LEYENDA DE

LA BESTIA

divendres a dijous: 18.15

UPSS, DÓNDE ESTA NOE?

divendres a dijous: 18.00

LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO

divendres a dijous: 20.00

MAGIC MIKE

dijous: 22.15

TERMINATOR 

Dijous: 22.30

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

LOS MINIONS
laborables: 18.00 – 18.30 - 19.45 –
20.15 - 22.00 
dissabte:  16.00 – 16.30 – 17.50 –
18.20 - 19.40 – 20.10 - 21.30 –
23.30
festius: 16.00 –16.30 -  17.50 –
18.20 -  19.40 –20.10 -  21.30 
LOS MINIONS 3D
laborables: 22.15 
dissabte:  22.00 – 23.45
festius: 22.00
ESPIAS
laborables: 22.00
dissabte:  19.00 – 21.30 – 23.45
festius:  19.00 – 21.30
SAN ANDRÉS
laborables:  18.00 – 20.05 – 22.30
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00 – 23.45 
festius:  16.00 – 18.10 – 20.00 –
22.00
AHORA O NUNCA
laborables:  20.15 – 22.00
dissabte: 18.00 – 20.00 – 22.00 –
23.45 
festius:  18.00 – 20.00 - 22.00
EL NIÑO 44
laborables:  19.00
dissabte i festius: 16.30 
JURASSIC WORLD
laborables: 18.00 – 20.00 - 22.00
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 -
22.30
festius: 16.00 – 18.150– 20.20  -
22.30

INSIDIOUS 3
dissabte:  23.45
CAMPANILLA Y LA LEYENDA DE
LA BESTIA 
laborables:  18.30
dissabte i festius: 16.30 
TOMORROWLAND
laborables: 19.00 
dissabte i festius: 19.00

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

MAD MAX 

diumenge 5: 22.30  

La Unió
Social - Flix

MAD MAX    

diumenge 5: 18.00       

Cinema Ascó 

MAD MAX
dissabte 4: 22.00  

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis

més!
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IMMOBILIARIAÑ

LLOGO PÀRQUING A
TORTOSA C/Ciutadella,
12 "Zona Temple" 40€ al
mes. Tlf. 646459486 -
627953469
ES VEN PÀRQUING 
A TORTOSA.
Av. Remolins. Preu 7.000€. 
Tlf. 685838009 -
juanma@serveiscomptables.com
LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
CASA EN VENTA: c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137
LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-
dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-

dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any 2007,
127.000km, 2.990 T e l
977446116  

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €. Tel.655844218
/  977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,
148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /

977442537

Toyota Auris 120D Active,
2.0 , 126cv , any 2012 ,
72.000km ,   12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D ,
2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser VXL 3P
, 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €.
Tel.655844218  /  977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km, 7.300€.
Tel 977446116

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

BMW 120diesel  3 portes,
177 cv, automátic , any
2006, 197.000km, pack
M, 9.900€. 
Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy KombiPro tdi ,
any 2014, 17.985€. tel
977446116

VW Transporter Zombi
tdi, any 2013, 9 places,
23.000km, 23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

Golf tdi105 cv DSG 7 veloci-
tats, any 2013, 11.000km,
5portes , color plata,
19.000€. Tel 977446116

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos
sense compromís per cre-
ació o manteniment.
Descomptes segons
volum de feina
.Gespes,escarificats,pode

s,control de plagues
(morrut palmeres),optimit-
zació del reg,rocalles,plan-
tacions.Utilitzem màquines
silencioses.Telèfons:

615 24 66 99 -651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrati-
va titulada GFS
Administració, finances i
Secretariat. ACTIC2. SAP,
Contaplus, Autocad.Nivell
Anglès B1. Amplia expe-
riència en administració i
atenció al públic. Bona
presència i disponibilitat
horària
Sara 677039081

ATENCIÓ PRÒXIMES
CONVOCATÒRIES:
Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Guardia
Urbana i Administratiu,

per a Ajuntaments i
Generalitat, i també Policia
Nacional. Informació al

977 273 258
www.educansformacio.cat

BUSQUEM ASSESSORS
COMERCIALS  

646393297-657313771
BOTIGA ROBA CENTRE

TORTOSA BUSCA
DEPENDENTA  
977 44 50 74

VARIOS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al comptat.

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

Fem la seva
declaració de la
Renda a partir

de 20 €. 
Del 7 d'abril 
al 30 de juny.

Tlf.977446443 -
cinta@serveiscomptables.com

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com
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Més Ebre: 100 propostes.
Agustí Benedito: Sí, és
així.  A grans trets pensem
agrupar les iniciatives
socials del Club a Catalunya
sota un únic pla global d’ac-
tuació que determinarà les
prioritats i les grans línies
d’actuació. També concer-
tarem amb les entitats,
associacions i institucions
del país les línies estratègi-
ques de solidaritat i coope-
ració.

La Fundació agruparà tots
els programes i campanyes
socials del Club, les donarà
a conèixer i les farà extensi-
ves a la massa social.
Treballarem perquè les

accions de solidaritat tin-
guin un efecte multiplicador
dels recursos i esforços
esmerçats gràcies a la
presència de la marca
Barça.  Promourem la parti-
cipació de directius, espor-
tistes professionals en les
activitats socials del Club.
Les accions i programes de
cooperació es portaran a
terme en col·laboració amb
les ONG i les agències insti-
tucionals catalanes amb
experiència contrastada a la
zona. També amb entitats,
agències i institucions prò-
pies de les zones on s’exe-
cutin els programes.
Crearem la figura dels
“ambaixadors Barça”, exju-
gadors de reconegut presti-
gi per donar suport amb la
seva presència als progra-
mes que impulsa el Club.
Impulsarem la participació
en el patronat de la
Fundació de persones
representatives de l’asso-
ciacionisme, el cooperativis-
me i el 3er sector. Elevarem
l’acció cívica i cultural al
màxim rang en el planteja-
ment estratègic de Club i la
Fundació serà l’òrgan exe-
cutor de part de les políti-
ques corresponents. 

ME: Quin serà el primer pas
d'Agustí Benedito en cas de
ser elegit?
AB: El primer pas serà  fer
una auditoria al club com a
clara mostra de transparèn-
cia, en segon lloc, incentiva-
rem la comunicació externa
del dia a dia de la gestió del
Barça per  mostrar al soci
com es va complint amb el
programa electoral.
Com a  Barça-empresa, el
tema conciliació familiar
laboral, igualtat de gènere i
integració de professionals
amb discapacitat són molt
importants i vull que sigui un
referent. El Barça encara té
molt de recorregut per fer
en el camp de l'acció social
i per això demano més
implicació de tots els mem-
bres, des dels jugadors del
primer equip de futbol a
directius, passant per tot-
hom qui tingui vincles amb
el club. 
P: Qatar Fundation?
R: Si sóc escollit president,
rescindiré el contracte.
Serà de les primeres coses

que ocuparan la meva agen-
da. Ben lluny. Defensem uns
valors i  i ho hem de fer en
tots els sentits. Hem d’es-
coltar altres propostes.
ME: Que val la samarreta
del Barça?
AB: El Barça és el millor
equip del món. El Chelsea,
que és un gran equip de
Londres i que no ha guanyat
les Champions que té el
Barça, està cobrant 55 ME
per la publicitat a la sama-
rreta d’un fabricant de llan-
ties de pneumàtics. El
Manchester United en cobra
81 ME per la samarreta.
Qatar ens en paga 35.
Qatar es del tot incompati-
ble amb els valors del
Barça, tal com jo els
entenc. La samarreta del
Barça és la més buscada
del món i s’han d’escoltar
altres propostes. 
ME: Sanció FIFA per les
senyeres a la final de la
Champions.

AB: Em sembla inaccepta-
ble perquè és democràtic
que ens puguem manifestar
d’aquesta manera i més de
forma pacifícia i sense
incidències com va ser el
cas. No hi estic d’acord i
em sembla fora de contexte
que es plantegi aquesta
sanció.

ME: Però sobre el tema
polític ha deixat clar que...
AB: El tema polític és molt
trascendent a hores d’ara
perquè és la il.lusió de
milions de catalans i no
ens podem apartar de la
realitat. I el Barça no ho ha
de fer, baix el meu punt de
vista. No obstant, penso

que el Barça no s’ha de
convertir en un actor polí-
tic, hi ha altres vies per
canalitzar aquesta qüestió.
Jo tinc el meu pensament
polític, sóc independentis-
ta, però intento presidir un
club de futbol no el
Parlament de Catalunya ni
el Govern. El procès que
es viu ha de decidir-lo el
Parlament. Que no m’hi
posen al Barça al mig per-
què, com he dit, el Barça
no és un actor polític.
ME: En ocasions, els pen-
yistes ebrencs es queixen
de que darrerament estan
desamparats.
AB: Sí, en sóc conscient i
penso que és un conflicte
que té solució i que parlant
es poden trobar les aproxi-
macions que facin falta. Es
un problema d’encaixar-ho
i en aquesta línia de dià-
leg, escoltant propostes i
plantejant solucions, es
pot arribar a l’entesa
necessària que potser
falta en aquests moments.
ME: Fins quin punt el
poden beneficiar totes les
pressumptes irregularitats
que ha viscut el club darre-
rament?
AB: No és la meua inten-
ció sortir beneficiat del
que no hagin fet bé altres
persones. Voldria que es
valoressin les nostres pro-
postes i el nostre progra-
ma. Però és cert que hi ha
fets objectius amb imputa-
cions i que el Barça ha
passat unes línies que
comencen a fer-li mal. I
seria desagradable que un
president del club es pugui
veure penalitzat sent presi-
dent.

Benedito: «Sóc independentista, 
però el Barça no és un actor polític»

El passat dimecres dia 1
Agustí Benedito va pas-
sar per Tortosa per pre-
sentar les diferents
àrees del seu programa
electoral. La roda de
premsa va tenir lloc al
Col·legi Oficial de
Periodistes de les Terres
de l'Ebre a Tortosa.
Abans de l’entrevista a
Canal TE, el candidat a
la presidència del Barça
va passar per la redac-
ció de Més Ebre.
Posteriorment, també
va presidir un sopar
amb socis i penyistes
ebrencs, al restaurant
Les Palmeres de la
Ràpita. A la foto,
Benedito amb Joan
Antó, representant de la
candidatura a la demar-
cació.

El candidat a la presidència va visitar la redacció de Més Ebre

ELECCIONS FC BARCELONA. ENS VA VISITAR AGUSTÍ BENEDITO. DIUMENGE, AL NOSTRE TERRITORI, ESTARÀ BARTOMEU

“Si sóc escollit 
president del Barça,

rescindiré el 
contracte amb Qatar

Fundation. Si 
defensem uns

valors, ho hem de
fer en tots els 

sentits”
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