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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

La UPC retornarà a
l’Ajuntament de Deltebre
170.000 dels 341.000 Euros
que va cobrar per redactar el
POUM.

P4

S’inaugura el primer centre
d’acollida de menors tutelats
a les Terres de l’Ebre.

P8

Esports

German Inglés, nou jugador
del CF Gandesa.

P16

Societat

Horta segueix endavant
però vol mantenir la
memòria a través de dos
monuments.

P9 Del 23 al 26 de juliol la ciutat de Tortosa va celebrar la Festa del Renaixement. Amb el subtítol «l'Esplendor d'una Ciutat al Segle XVI», la
Festa va rememorar, el cap de setmana passat, a través d'una àmplia oferta d'activitats de caire lúdic i cultural, el període històric del
segle XVI, un dels moments més interessants en l'existència de la capital del Baix Ebre. Gràcies al suport i participació massiva de les tor-
tosines i dels tortosins, així com del gran nombre de visitants que va haver-hi durant els dies de la Festa, les Terres de l'Ebre van tornar
a viatjar en el temps. P3 

‘Lo Renaixement’ de tots

Durant el mes d’agost, gairebé tot està tancat per vacances. En moltes por-
tes de tendes i oficines ja es pot apreciar el cartell penjat amb aquesta infor-
mació. Desprès d'un any intens de feina, molts ebrencs i ebrenques segur
que ja gaudeixen del sol, de la platja, i de l'aperitiu o el geladet en alguna de
les moltes terrasses d'estiu. MÉS EBRE també es pren un respir. És per això
que aquest és l'últim número de la temporada fins al 28 d'Agost. 
BONES VACANCES a tots i a disfrutar de l’estiu!!!!!

Fins el 28 d’agost!!!
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

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

Nosaltres immersos en la tristor
pròpia d'haver gairebé vist morir a
cinc bombers a Horta de Sant Joan
i mentrestant a la resta de Territori
s'estava gestant les brases d'un
altre foc igual o més perillós que el
natural, estic parlant del foc d'ETA. 
Els éssers humans tenim una gran
capacitat per eliminar tots aquells
sentiments que ens angoixen i tan-
car-los a “cal i canto” en aquell
quartet que uns anomenen sub-
conscient. 
Així, la majoria, jo inclòs i de fet
l'article fa referència a aquesta
capacitat d'oblidar allò que no ens
interessa normalment perquè ens fa
mal, ja hem oblidat el que succeïa
no fa gaire al País Basc, el lehenda-
kai Ibarretxe, nacionalista, donava
pas a Patxi López socialista. 
Qui més qui menys, poc temps des-
prés va seguir per televisió la res-
posta massiva a Bilbao contra l'a-
temptat etarra a Eduardo Puelles
inspector de la Policía Nacional i
relacionat amb la lluita antiterroris-
ta. Aquest fet succeïa al mes de

juny, avui un mes després dos
atemptats han tornat a ser notícia
gairebé de manera seguida i tots
dos adreçats a casernes de la guàr-
dia civil, un a Burgos i l'altre a
Mallorca. 
No els esgarrifa el pensar que a la
caserna de Burgos entre altres per-
sones estaven dormint 42 crios i
que a Mallorca l'atemptat ha costat
la vida a dos persones a més de les
que hi ha ferides de moment? 
No m'agradaria pensar que mentre
nosaltres ens posicionem al costat
d'uns bombers que han mort treba-
llant i lluitant per a que el foc no fes
mal a la població, per un altre cantó
ens estéssim amagant d’un altre
incendi, el de la ira etarra, ja que
aquest realment fa molts anys que
resulta incontrolat. Fent un símil,
quan es parlava d’un suposat relax
aquell dimarts fatídic a Horta, que
no es relaxe la classe política
davant el que és un rebrot terroris-
ta.

Lluch.

Oblidar allò que no interessa 
perquè ens fa mal

Cartes dels lectors

Totalment surrealis-
ta el que m'ha pas-
sat aquest matí. Al
sortir de casa al
carrer de l'Alba,
número 54 de la
Ràpita, m'he adonat
que alguna cosa
havia passat quan
he vist el vidre del
conductor del meu
cotxe fet a troços al
terra. 
Sense tocar res, pel
tema de les empren-
tes he truca't pel
mòbil de la meva
dona a la guàrdia
urbana del municipi.
I és aquí quan he
al·lucinat: No accep-
ten denúncies fins

després de festes!
Això és el més sor-
prenent que m'ha
passat mai, que vol
dir que no accepten
denúncies!!!, que
passa que durant
festes no ens pot
passar res a la ciu-
tadania? 
Gràcies a Déu,
només ha estat una
lluna trencada i un
mòbil que tenia al
cotxe. Bé, gràcies
per deixar-me des-
fogar!

Agust í  Reverté
Segarra

La Ràpita

Tancat per Festes!

Cartes dels lectors

Tots els sers humans som
només un sac de pell que
tragina una barreja de sang,
ossos i òrgans. Però aquest
sac de pell sóc jo, i tu, i ell...
tothom n'és un.
Malauradament, aquest sac
de pell és l'únic que pos-
seïm amb els seus avantat-
ges i els seus inconve-
nients. Tanmateix, aquest
sac de pell alberga un cor
que genera uns sentiments
més o menys nobles i un
cervell amb una memòria on
s'allotgen tots els records

de la nostra existència. No
sé pas si existirà l'ànima,
però fins el darrer alè hem
de romandre agraïts a
aquest sac de pell tangible-
ment atrotinat, que tanta
felicitat ens forneix durant
anys i tenir cura d'ell amb
l'esperança de gaudir d'una
vellesa digna, perquè de
vida, com de sac de pell,
només hi ha una i cal aprofi-
tar-la.

Ramon Gonzalez
La Ràpita

Un sac de pell
Cartes dels lectors

Les festes sempre són festes, i l'ambient festiu
fa goig a tot arreu, però la Festa del
Renaixement de Tortosa es mereix una menció
a part. 
No es tracta d'una simple festa, va molt més

enllà. És segura-
ment la manera
com la gent viu
una retrospecció
d'una època
carregada de
misèries, i a la
vegada carrega-
da de tradicions,
que algunes han
perdurat fins als
nostres dies.
Sens dubte no hi
ha festa sense

gent, i en aquest cas a Tortosa són molts els
participants que durant uns dies es vesteixen i
mengen com a l’època medieval convidant als
visitants a transportar-se per unes hores a una

Tortosa llunyana, amb escenaris de l'època
com els Reials Col.legis. 
Segurament, l'èxit del Renaixement s'ha forjat
al llarg del temps, ja que els que visiten un cop
la Festa del Renaixement per sempre més repe-
teixen. Pels carrers és fàcil trobar-se gent de
totes les poblacions de les Terres de l'Ebre,
que viuen el Renaixement com una festa molt
seva, amb independència del lloc d'on vinguin.
També són molts els que vènen d'altres parts
de l'estat i fins i tot de l'estranger, gràcies a l'a-
germanament de Tortosa amb altres poblacions
amb orígens medievals. El que no pot faltar a la
Festa del Renaixement és La Taberna d'Enrico,
on “se come y se bebe y se troba a un amico”,
encara que hagin de canviar d'escenari any rere
any, i fins i tot actuar sota el cel ras si és neces-
sari.
Segurament si ens preguntéssim quina és la
festa gran de Tortosa, la majoria diríem que és
el Renaixement per davant de la Cinta, i és que
la participació ciutadana d'una no té res a veure
amb l'altra.

El que no pot faltar a la
Festa del Renaixement és La
Taberna d'Enrico, on “se
come y se bebe y se troba a
un amico”, encara que hagin
de canviar d'escenari any
rere any, i fins i tot actuar
sota el cel ras si és necessari.

Editorial

Una Festa amb una gran participació
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Els carrers de la capital
del Baix Ebre estaven
plens de gom a gom el
cap de setmana passat.
Espectacles, jocs, mer-
cats...traslladaven, un
any més, als visitants de
Tortosa al segle VXI. La
XIV Festa del
Renaixement tancava
portes diumenge amb la
celebració d'alguns dels
espectacles més impor-
tants, com la Gran
Desfilada, i amb una pri-
mera valoració més que
positiva per part de l'or-
ganització: normalitat
quant a incidències, mol-
tíssima afluència de
públic als diversos
espectacles i al carrer i
consolidació d'escenaris
i nous actes. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
confirmava que la cator-

zena Festa del
Renaixement ha portat
tant o més públic que l'e-
dició passada. Alguns
detalls que constaten
aquest fet són l'impor-

tant moviment de gent
pels carrers del nucli
antic la nit de dijous, la
primera de la Festa, a
diferència d'altres anys.
El procurador en cap afe-

gia que enguany s'ha
detectat, a través dels
nous punts d'informació
que s'han ubicat pels
diferents espais de la
Festa, una presència
molt important de visi-
tants vinguts d'altres paï-
sos d'Europa.  Aquest
detall evidencia la  con-
solidació del
Renaixement tortosí com
un dels esdeveniments
més importants a nivell
europeu. També les

entrades als espectacles
han registrat nivells de
venda similars o supe-
riors als de l'any passat.
El director de la Festa,
Domingo Tomàs, afirma-
va que la nit de dissabte
la majoria de les taver-
nes de la Ruta de la
Saboga van exhaurir
existències. Pel que fa
als nous escenaris, «s’
ha consolidat l'aposta de
les Avançades de Sant
Joan, així com els

Jardins del Príncep i el
Camp de la Torreta». 
Tomàs ha afegit que l'ha-
biilitació de nous espais
ha permès als ciutadans
descobrir entorns de la
ciutat com el Call Jueu.
Malgrat reconèixer que
«sempre estem anotant
millores per fer que l'any
següent la Festa destroni
la de l'any anterior», el
director de la Festa ha
afirmat que «els especta-
cles han estat a l'alçada,
els campaments s'han
tornat a convertir en
referents i tot plegat fa
que la Festa del
Renaixement consolidi
noves fites, d'any en
any».
L'alcalde ha destacat
també l'absència d'in-
cidències importants
durant els quatre dies,
malgrat el volum de per-
sones que s'acumula pel
nucli antic. 
Bel ha agraït el treball
del regidor i del director,
així com de l'equip orga-
nitzador i la implicació
de totes les associa-
cions, entitats i colles de
cultura popular. 
«Gràcies a ells la Festa
es fa gran». 
Tomàs ha valorat la «pro-
fessionalitat de l'equip
de producció» i les facili-
tats posades per la
Policia Local i Mossos en
el desenvolupament de la
Festa.

Carrers plens i entrades exhaurides
acomiaden el Renaixement

Cada any la Festa del
Renaixement de Torto-
sa atreu a més públic.
tortosines i tortosins i
fidels viuen amb inten-
sitat la festa, però tam-
bé els visitants que vé-
nen de fora per gaudir
d’una de les festes amb
més renom dins el pa-
norama europeu.

Les novetats d’aquest any no han decebut a ningú, més bé al contrari, tornem a parlar d’èxit participatiu

El mercat o els ambients del segle XVI, un any més, els espais més consolidats

TG

El Renaixement és una festa molt consolidada a les Terres de l’Ebre.

Espelmes, sabó, bijuteria, roses de
fusta o joguines tradicionals...els
visitants van poder trobar de tot 

Mercat d’època
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El conseller ha situat “la
revifada inesperada pro-
duïda pel fort vent” com a
causa de la mort dels 5
bombers del GRAF.
D’altra banda, els grups
de l'oposició també han

mostrat aquests dies els
seus recels amb les expli-
cacions donades al
Parlament pel conseller
d'Interior sobre l'incendi
dels Ports. El diputat de
CiU Xavier Pallarès, que
també és alcalde d'Arnes
(Terra Alta), ha demanat
una comissió de segui-
ment al Parlament i ha
qüestionat el tracte als
alcaldes. El PPC ha estat
el més crític amb Saura i
ha mostrat 'seriosos dub-
tes' amb la situació gene-
rada. El tripartit ha tancat
files amb Saura i ha
carregat contra l'oposi-
ció, perquè 'no es pot
estar al costat de la gent
professional i després
desconfiar dels seus
informes'. Tanmateix, l'al-
calde d'Horta de Sant
Joan, Àngel Ferràs, ha
manifestat que 'té dub-
tes' sobre si va existir o
no una bona coordinació
per combatre l'incendi.

No ha acusat els
Bombers, però si que ha
afirmat que va estar poc
informat del que succeïa
quan l'incendi va iniciar-
se. L'alcalde indicava
dimarts que surtia 'dece-
but' de la compareixença

del conseller al
Parlament, i que l'únic fet
positiu és que els dife-
rents grups polítics estan
d'acord en fer un segui-
ment del cas i esclarir la
veritat. En referència al
seguiment d’aquest epi-

sodi, coneixiem també
que el Departament de
Medi Ambient i Habitatge
retirarà els pins més mal-
mesos pel foc i instal·larà
barreres per evitar l'ero-
sió del terreny en les
zones afectades per l'in-
cendi. Així ho ha anuncia-
va el conseller Francesc
Baltasar, que aquest
dimecres al matí visitava
l'àrea afectada pel sinis-
tre. 
Finalment, l'incendi, pro-
duit a conseqüència d’un
raig, ha cremat 1.143
hectàrees, la meitat de
les quals dins del Parc
Natural dels Ports -menys
d'un 1,4% de la seva
superfície-Baltasar ha
remarcat que, tot i el foc,
cap de les infraestructu-
res turístiques, serveis i
activitat culturals o
esportives del Parc o del
municipi han resultat
afectades i funcionen a
ple rendiment.

Contradiccions i dubtes sobre la coordinació
a l’hora de combatre l’incendi dels Ports

El conseller d’Interior,
Relacions Institucio-
nals i Participació, Jo-
an Saura, reiterava
aquesta setmana que
l’actuació dels bom-
bers en l’incendi va
ser «impecable» i ha
negat amb rotunditat
les acusacions de re-
laxament i falta de co-
ordinació durant les
tasques d’extinció del
dia 21 de juliol.

El Conseller Saura culpa el vent de la mort dels cinc bombers i assegura que eren conscients del risc

REDACCIÓ

Dubtes sobre la coordinació per combatre l’incendi.
MARIANO LALANA

L'Ajuntament de Deltebre i
la Universitat Politècnica
de Catalunya han signat
un conveni pel qual es res-

cindeix el conveni de
redacció del Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal, POUM, signat el
7 de desembre de 2005.
L'acord preveu que la UPC
restituirà al municipi part
dels diners que
l'Ajuntament va

pagar per la redacció del
POUM i que ascendeix a
341.000,42. L'acord s'ha
signat per restituir la mala
imatge que va donar l'e-
quip redactor. La única
irregularitat que es va
detectar va ser la incom-
patibilitat de l'arquitecte

Julian Galindo que va ela-
borar treballs per
a particulars mentre era
coordinador del POUM de

Deltebre. L’Ajuntament
entèn que aquest fet va
desprestigiar el docu-
ment.

Acord per rescindir el conveni
de redacció del POUM 

L’UPC retornarà 169.479,95 euros a l’Ajuntament de Deltebre 

REDACCIÓ

La Regidoria de Turisme
de l' Ajuntament de la
Ràpita ha presentat l'edi-
ció 2009 de Ritmes
Dels Alfacs. 
Una iniciativa que pretén
atreure una mirada cap
al mar desde l'amfitea-
tre del Parc Garbí amb
vistes a l'abadia dels
Alfacs. 
Serà tots els divendres
del mes d'agost a les
22.30 hores a l'amfitea-
tre del Parc Garbí. 
L’entrada per poder
veure i escolta els
Ritmes Dels Alfacs serà
lliure.        

Ritmes dels
Alfacs ‘09, tots
els divendres

El ple ordinari de
l'Ajuntament de Roquetes
ha aprovat  inicialment la
proposta presentada
pels quatre grups polítics
de dedicar un carrer de
la ciutat al que va ser el
seu primer alcalde,
Ramon Bosch. L'indret
que portarà el nom de
l'il·lustre roquetenc és el
carrer peatonal comprès
entre les avingudes de la
Diputació i Ports de Caro-
carrer Major, a ambdues
bandes del canal de la
dreta de l'Ebre. Aquest
projecte dignifica la figu-
ra de l’alcalde, indepen-
dentment de quin fos el
seu color polític.

Homenatge al
primer alcalde

roquetenc
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El ple de l’Ajuntament
d’Amposta ha aprovat
per unanimitat retirar la
medalla d’or de la ciutat
al dictador Francisco
Franco concedida l’any
1.963, així com la distin-
ció d’alcalde «honorari i
perpetu». Els impulsors
de la moció, els regidors
d'ERC, s'han felicitat pel
resultat de la votació
però han tornat a criticar
l'existència de carrers

amb noms feixistes a la
ciutat. Tot i que aprova-
da la seva concessió el
21 d'abril de 1.963 -en
motiu del 25 aniversari
de «l'alliberament de la
ciutat»-, la medalla d'or,
la primera que el consis-
tori atorgava, no va ser
lliurada al dictador fins el

1.967, en una audiència
amb autoritats munici-
pals franquistes. No
només això, ha recordat
la portaveu republicana,
Marta Cid: Franco gaudia
també a la ciutat de la
condició d'alcalde 'hono-
rífic i perpetu', segons
anuncia encara la

Fundación Francisco
Franco a la seva pàgina
web. 
La proposta ha comptat
amb el suport tant de l'e-
quip de govern de CiU -
'votarem a favor, com no
podia ser d'una altra
manera', ha apuntat el
portaveu convergent

Pere Vidal- i del PSC a
l'oposició, el portaveu
del qual, Antoni Espanya,
ha recordat que la distin-
ció contravé els precep-
tes de la llei de la
Memòria Històrica i que
era una situació que
calia solucionar. Els
socialistes han reclamat
també que s'organitzi un
reconeixement institucio-
nal per a les persones,
de qualsevol bàndol, que
van sofrir els efectes de
la Guerra Civil. 
Cid, però, ha anat més
enllà i ha recordat que a
la ciutat encara perviuen
noms de carrers dedi-
cats a prominents falan-
gistes, com Ruiz de Alda
o García Morato, tot ins-
tant novament al govern
municipal a substituir-
les. 
«No hem de participar en
honorar al dictador i
atorgar distincions o
posar noms als carrers,
que habitualment reco-
neixen persones històri-
ques que han fet coses
importants des del punt
de vista democràtic», ha
manifestat.

Amposta retira la medalla d’or 
concedida a Franco l’any 1963

Una qüestió de «digni-
tat i justícia» va portar
a tots els diferents par-
tits polítics de l’Ajunta-
ment d’Amposta a
aprovar la moció de
retirar la medalla d’or
concedida a Franco.
Tot i així, encara hi
han algunes crítiques
pel manteniment d’al-
guns carrers en noms
de destacats falangis-
tes.

Unanimitat de tots els grups polítics. Hi van donar suport CiU i PSC, i ERC a l’oposició

Crítiques encara pel manteniment de carrers amb noms de falangistes

REDACCIÓ

Un dels carrers de la ciutat d’Amposta porta el nom d’un falangista.
CEDIDA

El conseller de
Governació de la
Generalitat de
Catalunya, Jordi Ausàs,
ha explicat que l’execu-
tiu català té la «voluntat»
de complir amb el com-
promís d’organitzar el
territori tal i com preveu
l’Estatut, és a dir, pas-
sar a les vegueries, l’or-
ganització territorial
«vinculada al catalanis-

me polític». Ausàs va
expressar aquest com-
promís dimarts passat a
la roda de premsa pos-
terior a la reunió del
consell executiu. Una de
les vegueries porta el
nom de les Terres de
l’Ebre, i potser, aviat,
una realitat, ja que,
segons Ausàs, aquesta
tardor el govern català
podria aprovar la Llei de
Governs locals i la resta
del paquet legislatiu que
permetrà la nova orga-
nització territorial. Això
vol dir que la nova orde-

nació territorial en
vegueria tindria lloc
exactament d’aqui dos
anys, l’estiu del 2011.
Per parlar sobre el
tema, el conseller es va
reunir aquest passat
dimecres amb el minis-
tre espanyol de Política
Territorial, Manuel
Chaves; Ausàs vol que
l’estat espanyol acceleri
els tràmits que li perto-
quen (modificar lleis
orgàniques d’`àmbit
estatal) per fer que les
vegueries substitueixin
les províncies. 

Més prop de la vegueria de les
Terres de l’Ebre?

Ausàs es reuneix amb Chaves per accelerar la llei

REDACCIÓ

La nova unitat de radio-
teràpia descentralitzada
a l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús (Tortosa)
ha efectuat, durant el seu
primer any de funciona-
ment, unes 5.000 ses-
sions a 200 malalts de
càncer de les Terres de
l'Ebre, evitant el seu des-
plaçament a centres hos-
pitalaris de Reus o
Barcelona per a cada
tractament. Els respon-
sables del Departament
de Salut i del grup
Sagessa, que gestiona el
centre, confien en assolir
els 10.000 tractaments
anuals. També han insis-
tit que la nova unitat per-
met equiparar la qualitat
dels tractaments oncolò-
gics que es duen a terme
a Tortosa amb la resta
d'hospitals catalans. La
majoria dels pacients
tractats estaven afectats
per tumors de mama i de
pròstata.

S’eviten 200
desplaçaments
de malalts de

càncer

Els Agents Rurals van
sacrificar fa dues setma-
nes onze bous salvatges
que vivien a la serra del
Montsià. Els animals, que
hi eren des del 2004 -
quan només n'hi havia
tres- i es van anar repro-
duint, no tenien la traça-
bilitat veterinària que
requereix la normativa de
sanitat animal. Davant la
possibilitat que tingues-
sin alguna malaltia, la llei
obligava a sacrificar-los,
tal com ha explicat el
regidor de Serveis
Públics de l'Ajuntament
de Sant Carles de la
Ràpita (Montsià), Josep
Pitarch. No obstant, els
cadàvers dels animals
continuen a la serra, ja
que l'helicòpter que els
havia de dur a una planta
incineradora es va espat-
llar i l'estat de descom-
posició dels cossos no
permet fer el trasllat.

Els bous
sacrificats

continuen a la
serra
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Del dijous 13 d’agost al
diumenge 23, la capital
del Montsià, Amposta, ha
preparat tot un seguit
d’actes perquè els seus
ciutadans gaudeixen de
les Festes Majors d’a-
quest 2009. Tot i el con-
text de crisi econòmica, i
la conseqüent retallada
pressupostària, els deu
dies festius no s’han vist
gaire modificats, i els
ampostins i ampostines
tindran els bous i activi-
tats per a totes les dife-

rents edats, com a plat
fort de les festes. «Tenim

un programa molt com-
plet i atapeït que es com-

plementa amb la introduc-
ció gradual de novetats,
que si tenen èxit, ens per-
met consolidar-les com
un acte més» així ho des-
tacava l’alcalde
d’Amposta, Manel Ferré,
en la presentació de
dimecres. La Carpa Jove,
tres nits de concerts i
actuacions de DJ; la tradi-
cional xocolatada, el con-
curs de pintura ràpida,
una festa de l’escuma i un
homenatge a les pubilles
del municipi de fa 50 i 25
anys i una gala de les enti-
tats, són alguns dels
actes que presenta el pro-
grama de Festes Majors.
Actes com també els més
esperats i consolidats a
Amposta com són l ’ofre-
na a la Verge Assumpció,
el Concurs Nacional de
Vestits de Paper, i el

Cosso Iris, aquest any
amb vuit carrosses. No
oblidessem tampoc els
actes taurins, tret distin-
tiu de la majoria de festes
de tots els pobles
ebrencs. Un total de 30
actes en 10 dies són els
que ha organitzat
l’Ajuntament d’Amposta.
Els «encierros», les tar-
des de bous a la plaça,
els embolats, sens dubte,
el nucli de la festa. Tot i
que el primer dia d’inici d’
aquestes festes serà el
dijous 13, l’acte institucio-
nal del pregó es farà
divendres a càrrec de
l’ampostí i director tècnic
de la Federació Catalana
de Rem, Bienvenido
Front, i la presentació de
les pubilles. Per acabar,
el castell de focs d’artifici
el diumenge 23.

Ja estan aquí les Festes Majors d’Amposta ‘09

A punt d’acabar les
festes de Sant Carles
de la Ràpita, Camarles
o Sant Jaume d’Enve-
ja...un altre municipi
que «prepara motors»
per a les seves Festes
Majors és Amposta.

Començaran el 13 d’Agost i s’allargaran fins el dia 23. Hi han organitzats actes per totes les edats 

REDACCIO

Cartell de les Festes Mjaors d’Amposta 2009
Cedida

Les cooperatives adscri-
tes a l'agrupació ACO-
BEM, juntament amb
representants de les
organitzacions professio-
nals agràries Unió de
Pagesos, JARC i URA-
PAC-UPA del Baix Ebre i
del Montsià planegen
mobilitzacions per denun-
ciar la 'situació insosteni-
ble' que viu el sector
agrari en el marc de la
crisi general agreujada
per la davallada de preus
als mercats. Així ho van
acordar aquestes enti-
tats en una reunió
d'urgència el passat 8 de
juliol, tot denunciant que
els productes agraris
estan per sota dels cos-
tos de producció, amb
els consegüents efectes
en les economies fami-
liars de les Terres de
l'Ebre. Reclamen reduc-
cions de l'IRPF i la cele-
bració d'una Taula de
Foment extraordinària a
les administracions.

Mobilitzacions de
diferents entitats

davant la crisi dels
sectors

El consell rector de
l’Institut per al
Desenvolupament de
les Comarques de
l’Ebre (IDECE) ha acor-
dat tirar endavant el pla
territorial de les Terres
de l’Ebre, un document
que revisa el pla que es
va aprovar el 2001 i

que incorpora part dels
517 suggeriments fets
al respecte.  Entre
aquests suggeriments,
trobem la proposta d’in-
cloure separadors
urbans entre els nuclis
de Tortosa i Campredó i
de l’Aldea i de
Camarles. Una de les
polèmiques del docu-
ment van ser també els
criteris d’inundabilitat
que ara es queden fora

L’IDECE acorda el Pla
Territorial de l’Ebre

REDACCIO

L'Ajuntament de Tortosa ha
presentat el projecte cons-
tructiu de nou viver d'em-
preses, un dels objectius
que l'equip de govern s'ha-
via marcat per assolir
durant aquest mandat i
que està inclòs en el Pla
d'Actuació Municipal

(PAM). El viver es cons-
truirà en uns terrenys de
propietat municipal al barri
de Ferreries que havien
acollit anteriorment l'em-
presa Industrias Fabra i la
seu de la Universitat
Internacional de Catalunya.
L'espai ocupa 11.313
metres quadrats i el pro-
jecte preveu una interven-
ció integral a l'edifici exis-
tent per destinar-lo a ofici-
nes i la construcció d'un
edifici de nova planta per a
tallers. El projecte del nou
viver s'ha dividit en tres
fases i ara l'Ajuntament ini-
ciarà la primera, consis-
tent a remodelar l'edifici,

fer-hi les zones comuns i
adequar-lo per crear-hi 9
oficines, i sis tallers en una
nau adjacent. El projecte
complet (3 fases) preveu la
construcció de 10 oficines
i 2 tallers més. El cost
total del projecte és de
2.172.048 euros, dels
quals la 1a fase representa
1.635.583 euros.
L'Ajuntament està pendent
de la resolució de subven-
cions sol·licitades a la
Diputació de Tarragona i
als Fons Feder per iniciar
la inversió, que podrien
arribar com a màxim al 75
per cent del cost del pro-
jecte.

Tortosa acollirà
un nou viver
d’empreses

Aquest any els tradicionals encierros es celebraran a
l’avinguda de la Ràpita, un dels principals eixos de la
ciutat.

30 actes taurins

Tot i que les places de pàrquing es veuran
reduïdes, s’habilitaran zones d’aparcament
gratuïtes

Aparcament ampliat

del redactat. Els següents
passos són ara que el con-
seller de Política Territorial
i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, aprove el document
perquè pugui sortir a expo-
sició pública el mes de
setembre. «Durant l’agost
s’enviarà la documentació
als ajuntaments, però no
serà fins al setembre que
es podran començar a pre-
sentar al.legacions al pla».
Entre les principals apos-
tes plantejades al territori
trobem l’aposta del govern
per ampliar la superfície
industrial de les Terres de
l’Ebre i potenciar el port
comercial dels Alfacs.
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Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Amposta

Programa de cursos, tallers i jornades
Setembre
Jornada informativa sobre 
el curs avançat en gestió de 
Pimes.
Dimecres 30 setembre
Hora: 18.00h
GRATUÏT

Xerrada sobre màrqueting i
responsabilitat social
empresarial.
Dimarts 29 setembre i
dijous 1 d’octubre
Horari: 17:00h a 20:00h
Adreçat al teixit empresarial de comerç 
i serveis.
GRATUÏT

Octubre
Curs de creació d’empreses.
Dimarts 6 d’octubre (18 hores)
Horari: 16:00h a 17:00h
Adreçat a personal aturat i/o interessat 
en muntar un negoci.
GRATUÏT

Taller d’habilitats emprenedo-
res i generació d’idees.
Dimecres 14 d’octubre
Hora: 18:00h
Adreçat a personal aturat i/o interessat 
en muntar un negoci.
GRATUÏT

Curs Gestió del temps:
conciliació vida familiar i vida 
laboral.
14, 16 i 21, 23 d’octubre (16 hores)
Horari: 10:00h a 14:00h
Adreçat al teixit empresarial de comerç 
i serveis.
GRATUÏT

Novembre
Sessió informativa “Finança-
ment per a emprenedors”.
Dimecres 4 de novembre
Horari: 18:00h
Adreçat a personal aturat i/o interessat 
en muntar un negoci.
GRATUÏT

Curs avançat en gestió
de Pimes.
Divendres 20 de novembre (120 hores)
Horari: 16:00h a 20:30h
Adreçat al teixit empresarial de comerç 
i serveis.
DE PAGAMENT (una part subvencionat)

Tots els cursos i tallers tindran lloc a 
l’edifici del Casal d’Amposta.
Si esteu interessats en assistir-hi podeu 
fer la inscripció trucant al 977 702 306
Mes informació a:
www.ampostapromocio.cat
L’organització es reserva el dret a fer 
canvis de dates i horaris.

Organitza: Col·labora:
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Aquest equipament resol
una mancança històrica
de la demarcació, ja que
fins ara els menors tute-
lats de les Terres de l'Ebre
es derivaven al centre de
la Mercè de Tarragona. El
Departament d'Acció
Social i Ciutadania ha
invertit 266.000 euros en
la construcció d’aquest
centre d'acollida, que serà
gestionat per l'entitat d'ini-
ciativa social Suara.
L'equipament, que es
troba situat a la ciutat
d’Amposta, té una capaci-
tat de 20 places per a
infants i adolescents d’e-
dats compreses entre 0 i
18 anys, i un total de 26

professionals vetllen per la
seguretat i benestar d’a-
quests menors. 
El centre va entrar en fun-
cionament el passat 8 de
juny (4 mesos abans del
previst) i, segons el direc-
tor dels serveis territorials

d’Acció Social i Ciutadania
a les Terres de l’Ebre,
Àdam Tomàs, «la posada
en marxa no ha pogut ser
més satisfactòria». Com a
novetat important, el pro-
per mes de setembre
també s’ iniciarà el progra-

ma EVAMI, l’equip d’ava-
luació del maltractament
infantil. «Una psicòloga,
una treballadora social i
una pedagòga al servei
dels menors del centre».
Els centres d'acollida for-
men part de la xarxa de

recursos residencials de la
Direcció General d'Atenció
a la Infància i
l'Adolescència de la
Secretaria d'Infància i
Adolescència. 
És un servei residencial
d'estada limitada per fer
l'observació, el diagnòstic,
la guarda i l'educació en
casos d'atenció immedia-
ta i transitòria de situa-
cions d'urgència que afec-
ten a menors en alt risc
social. 
Un cop fet l'estudi, l'equip
proposa la mesura de pro-
tecció més adient: retorn
a la família biològica, aco-
lliment familiar simple o
preadoptiu, o acolliment
en un centre residencial
de llarga durada.  
A  la inauguració del cen-
tre d'acollida també hi van
assistir l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré; i
la secretària d'Infància i
Adolescència, Imma
Pérez. 
Aquesta última va compar-
tir l’opinió de la Consellera
Carme Capdevila que
«acabem de visitar el
millor centre per a menors
de tot Catalunya»

En marxa el primer centre de menors
tutelats a les Terres de l’Ebre

La consellera d’Acció
Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, ha
inaugurat aquest dime-
cres a Amposta el pri-
mer centre d’acollida
per a menors tutelats
de les Terres de l’Ebre.

La inauguració fou a càrrec de la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila

Desprès de visitar les instal.lacions, les seves paraules van ser «puc constatar que és el millor centre de Catalunya»

REDACCIÓ

La Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, al plató de Canal TE.
Mariano Lalana

El Departament d'Acció
Social i Ciutadania ha
subvencionat amb
116.000 euros la
Fundació FUSSMONT
per a la realització de
diverses obres de
millora a la Residència
de gent gran
d'Amposta, situada al
carrer Cervantes 43
del municipi. L'ajut ser-

virà per renovar l'equi-
pament, la maquinària i
el mobiliari i forma part
de la convocatòria de
subvencions a entitats
per millorar equipa-
ments d'atenció a les
persones dependents.
L'import de les ajudes

oscil·la entre els
30.000 i els 300.000
euros.
La Residència de gent
gran d'Amposta, ges-
tionada per la fundació
FUSSMONT del Grup
SAGESSA, té 80 places
residencials i 20 de

centre de dia. 
Acció Social i
Ciutadania té concerta-
des 75 places residen-
cials i 10 diürnes amb
una inversió anual d'1
milió d'euros.
El director dels Serveis

Territorials d'Acció
Social i Ciutadania a
les Terres de l'Ebre,
Adam Tomàs, ha valo-
rat molt positivament la
concessió de la sub-
venció a la Fundació
FUSSMONT.

116.000 euros per a la renovació de la
Residència de gent gran a Amposta

Acció Social subvenciona amb aquesta xifra per millorar la instal.lació

REDACCIÓ

El passat dimecres 22
de juliol, el patronat de la
Fundació de l'Observatori
de l'Ebre, reunit a
Roquetes, nomenà nou
director del Centre el
doctor en Ciències
Físiques, Juan José Curto
Subirats, natural de
Tortosa i de 51 anys.
Vinculat a la Institució
des de l'any 1981, on ha
treballat principalment en
magnetisme terrestre, ha
estat els darrers anys
responsable de la secció
de geomagnetisme i del
servei de infraestructura.
El nou director de
l'Observatori de l'Ebre
substitueix en el càrrec a
Joan Miquel Torta
Margalef, que ha estat
dirigint l'Observatori
durant vuit anys i escaig.
El Dr. Torta continuarà
treballant al Centre, ara,
des d'una vessant més
científica i menys de ges-
tió. 

L’Observatori de
l’Ebre té nou

director

L’empresa Ercros i els
sindicats han assolit
aquest dilluns un acord
per aplicar un ERO que
suposarà l'acomiada-
ment de 60 treballadors
a les plantes que la com-
panyia té obertes a
Catalunya, així com la
suspensió temporal de
contractes a 26 treballa-
dors més. A les Terres de
l’Ebre, la planta electro-
química de Flix (Ribera
d'Ebre) és el centre més
afectat a Catalunya, amb
34 acomiadaments i 26
suspensions; i Tortosa,
amb tres. 
En total, l'acord preveu
fer fora 195 treballadors
i suspendre 207 contrac-
tes en l'àmbit de l'estat
espanyol amb l'objectiu
'd'adequar l'estructura
productiva a la caiguda
de la demanda provoca-
da per la crisi econòmi-
ca'.

Més llocs de
treball en perill a

les Terres de l’Ebre

La Residència de gent gran d’Amposta,
gestionada per FUSSMONT del Grup
SAGESSA, té 80 places i 20 de centre de dia.

80 places.
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Així, l'Ajuntament va acordar
per unanimitat demanar al
Parlament la creació d'una
comissió específica, ja que
el consistori considera que
“la gravetat dels fets suc-
ceïts és prou important per-

què se n'ocupi el Parla-
ment”. La demanda passa

per que la comissió se cen-
tri, entre altres punts, en la

recuperació i manteniment
dels espais afectats pel foc i
en les ajudes econòmiques
als propietaris. Quant a les
ajudes econòmiques, Unió
de Pagesos, des d'un princi-
pi ha demanat que es faci
parcel·la per parcel·la, per

poder reclamar després els
ajuts directes que perto-
quen, ja que el poble tem les
pèrdues que l'incendi pot
causar en un futur. Per tot
plegat des de dimarts tèc-
nics del Departament de Me-
di Ambient han començat a

elaborar l'estudi que per-
metrà comptabilitzar totes
les pèrdues i el dimecres, el
conseller, Francesc Baltasar,
va visitar de nou el municipi.
Com és sabut aquest incendi
ha estat tràgic per dos cos-
tats, la material i la humana,

i Horta de Sant Joan vol ma-
nifestar que els cinc bom-
bers morts i el bomber que
encara continua, ferit, a l'-
Hospital Vall d'Hebron de
Barcelona, sempre estaran a
la memòria del poble, d'a-
questa manera els han vol-
gut retre homenatge amb
dos monuments, un monòlit
al lloc on van perdre la vida i
un altre en un espai del muni-
cipi, encara per determinar,
que podrà ser visitat pels
ciutadans com a record, una
acció que s'estén en l'agraï-
ment a la tasca desenvolupa-
da per tot el cos de bom-
bers en l'extinció de
l'incendi.

Horta segueix endavant però vol mantidre
la memòria a través de dos monumets

El ple extraordinari del
passat dilluns 27 de ju-
liol a Horta de Sant Jo-
an, de caire extraordi-
nari, es va centrar en
l’incendi de la darrera
setmana que ha deixat
un balanç de 1.400
hectàrees cremades i
la mort de cinc bom-
bers.

El dilluns la tarda els bombers continuaven remullant la zona cremada per evitar rebrots

El principal monument es col·locarà a l’espai on van morir els bombers

REDACCIÓ

Imatge d’una casa prop de l’incendi.
Mariano Lalana

El proper 1 d'agost, 50
dones amb els seus fills i
filles, que es troben dins
del Projecte Clara, iniciati-
va creada el 2007 per
Caritas diocesana, sorti-
ran cap a Penyíscola per
tal de passar un dia tran-
quil, gaudint d'una visita
pel nucli antic de la ciutat,
dinant a Benicarló i duent
a terme una posada en
comú de les seves expe-

riències. Caritas va enge-
gar aquest projecte a
Tortosa ara fa dos anys

amb l'intenció de recolzar
a les dones que es troben
en una situació extrema
tant a nivell econòmic com
psicològic i des de llavors,
aquest projecte ja s'ha
implantat als municipis de
la Ràpita, Vinaròs i

Benicarló. A m b
aquestes dones es treba-
lla de forma multidiscipli-
nar i cada grup conta amb
una treballadora social de
cada municipi i amb l'ins-
pecció d'un psicòleg de la
Diòcesi. Entre les activi-
tats que es realitzen al
llarg del curs estan els
grups setmanals, les terà-
pies individuals i les sorti-
des que inclouen troba-
des, conferències, fes-
tes... 
En definitiva, amb aquesta
sortida el que es pretén és
que les dones gaudeixin
d'un dia diferent que “els hi
doni una mica d'alè a les
seves vides” concloïa, la
psicòloga de Caritas,
Raquel Turégano. 
I també, per mostrar a la
societat en general que
“Caritas és molt més que
donar roba de segona
mà”, recordava, la treballa-
dora social del municipi de
Tortosa, Lupe Accensi.

Caritas, amb el Projecte
Clara, demostra que és més
que la roba de segona mà
«Amb les sortides, busquem donar una
mica d’alé a les seves vides», Turégano.

REDACCIÓ

L’obra mostra les vivències de Blanch a Berlín
El mur de Berlín, del que es compleix
el 9 novembre el XX aniversari de la
seva caiguda, serà repintat pels artis-

tes que ja ho van fer en el que va quedar d'ell en 1990, i
l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanch serà l'únic espanyol a la
capital alemanya repintant el seu mural 'Parlo d'amor', una
pintura que representa tres rostres que reflecteixen l'amor i
les experiències de Blanch a Berlín quan va caure el mur, on
es trobava treballant en la impressió litogràfica.

«Parlo d’Amor», d’Ignasi Blanch.

L'interior del convent de
Sant Salvador a Horta de
Sant Joan, acull dues
exposicions combinant
l'art de Picasso a nivell
fotogràfic, amb una mos-
tra de la seva estada al
municipi l'estiu del 1909, i
la instal·lació ‘Elements de
conducta i transport’, en
què el músic flixanco Joan
Bagès i l'artista tortosí
Jaume Rocamora exploren
la relació de Picasso amb
la música.  Tot i que no
semblava especialment
atret per la música, sí que
va col·laborar de manera
puntual amb compositors
com Stravinsky o Manuel
de Falla. 

La relació de
Rocamora i Bagès

amb Picasso

L'Ajuntament de Tortosa ha
donat el tret de sortida a
les festes majors de la Cin-
ta 2009 amb la presentació
aquest passat dimarts, 28
de juliol, del nou cartell. L'o-
bra ha estat realitzada per
l'artista de Tortosa Pilar La-
nau, i consisteix en una fo-
tografia amb sabates este-
ses sobre un filferro
projectant la seva ombra
sobre un fons neutre. La
imatge inclou el lema "Les
festes de tots" i Lanau ha
explicat que la seva aposta
ha estat concebre la festa
com "un espai que tothom
pot xafar, que tothom pot
gaudir". 

Les festes de la
Cinta, festes per a

‘xafar i gaudir’

Aquesta setmana la policia
Local ha detingut una dona
de 24 anys i nacionalitat
equatoriana acusada d'ha-
ver comès diversos furts
en botigues de la zona
centre comercial de
Tortosa durant les últimes
setmanes. La detinguda,
que ha estat identificada
per diverses de les seves
víctimes, va ser enxampa-
da pels agents mentre
cometia un dels furts. La
policia ha posat la jove a
disposició del jutge.

Ara, després l’incendi, una de les pors dels veïns del
municipi és l’afectació que el foc hagi pogut
ocasionar a les seves terres de cara al futur.

Valoració dels danys a les parcel·les

En un acte de solidaritat cap als
bombers morts i el que queda
ferit, el municipi col·locarà dos
escultures.

Els monuments

Amb situació molt
complicada, tant a nivell
econòmic com psicològic

50 dones
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Les gestions han fructificat i
el dimecres, la Unió
Esportiva Rapitenca, va
poder disposar ja del fitxat-
ge del defensa central que
mancava. Es un jugador de
molta presència física (1.88
m.) i que va jugar a la
Segona amb l’Elx (any 2003)
quan el tècnic Julian Rubio el
va fer debutar en la catego-
ria d’argent del futbol esta-
tal.
El mateix dimecres va incor-
porar-se a l’estada que efec-
tua l’equip a Catí (Alt
Maestrat) durant els darrers
dies.
Així mateix, cal dir que el
jove senienc, David
Callarisa, s’incorpora a la

Rapitenca després de les
proves efectuades a la
Devesa en la setmana ante-
rior. David, fill del tècnic
Ramon Callarisa, va formar-
se a la Sénia jugant en el fut-
bol base del Vila-real. En les
dues darreres campanyes

va estar al Sant Rafel, equip
que dirigia el seu pare.
Va agradar-li a Antoni Teixidó
i ha fitxat. De fet, diumenge
passat, en el primer partit
de la pretemporada, a Catí,
contra el conjunt local (1-3),
David va marcar el tercer

gol. A més d’aquest gol, el
jove jugador ha mostrat
bones maneres i està agra-
dant pel seu atreviment i per
les seues condicions.
Recordar també que Josep
‘Trinquet’, de l’Alcanar, conti-
nua entrenat a prova amb l’e-
quip.
Demà dissabte, l’expedició
rapitenca tornarà de terres
castellonenques per dispu-
tar el torneig Ciutat de
Deltebre. A partir de les sis
de la tarda, la Rapitenca
s’enfrontarà al Roquetenc.
Posteriorment (partits de 45
minuts), el perdedor del pri-
mer duel jugarà contra el
conjunt local. I després es
disputarà la tercera confron-
tació de la 3x1.
La Rapitenca haurà de tor-
nar a Catí el dia 9 d’agost
per jugar la final del trofeu
l’Avellà amb un rival que
podria ser el Sant Jordi si
aquest equip, diumenge,
aconsegueix un bon resultat
en el partit que l’enfronta al
Catí. En aquest torneig, el

conjunt local juga quatre par-
tits i els dos rivals que asso-
leixen el millor resultat dispu-
ten la final.
Antoni Teixidó feia una bona
valoració de l’estada: «està
servint per adaptar a la gent
nova que ha arribat i per
coneixe’ns tots».

Alvaro Valdés, el central que mancava

La Rapitenca ja té el
central que buscava.
Es tracta d’Alvaro Val-
dés, que jugava amb el
Moratalla de la Tercera
divisió de Múrcia. 

UE RAPITENCA

Té 29 anys i jugava amb el Moratalla, de la Tercera divisió murciana

M.V.

David Callarisa, que
jugava amb el Sant Jordi
i que va fer el tercer gol
diumenge a Catí (1-3),
ha fitxat amb la
Rapitenca.

S’incorpora

La Rapitenca juga demà
amb el Roquetenc i el
conjunt amfitrió, el
Torneig Ciutat de
Deltebre, a partir de les
sis de la tarda.

Ciutat de Deltebre

En els anys que porto a la
trinxera, ja havia tingut la ini-
ciativa de fer una secció d’o-
pinió. No obstant, fins en-
guany,  mai li havia donat
continuïtat. I considero que
ha valgut la pena. He creat
una columna en la que estic
opinant i, a la vegada, infor-
mant. I, així mateix, he creat
opinió. Sí, així ha estat. 

D’entrada, he de desta-
car la complicitat que ha tin-
gut, en el que portem d’any,
el MÉS EBRE dels lectors
ebrencs, tant a través del
diari com per internet (me-
sebre.cat). Buscar el MÉS

EBRE s’ha convertit en un hà-
bit els divendres. I, a més,
sorprèn gratament la quanti-
tat de connexions que hi ha
cada setmana a la nostra
pàgina web. I això és mèrit
de tots els que estem en
aquesta redacció. Sense
dubte.

En les properes setma-
nes ens agafem un descans
i, per això, he dit que fins
aviat. I és que tornaré amb
més columnes, a finals del
mes d’agost. 

He comentat que per
mitjà d’aquest espai he cre-
at opinió. Sí, i en una ocasió
en concret, el que va aparèi-
xer en aquesta columna va
tenir molta trascendència i
el mateix divendres va arri-
bar a comportar amenaces.

Bé, no cal fer massa cas
al covard que envia un mis-
satge amenaçant. El que cal
destacar, aquell dia, és que
va haver ‘algú més’ que va
interessar-se per aquest hu-
mil espai d’opinió. Gràcies a
ell per fer-ho. I a tots els que
l’han seguit de forma incon-
dicional. Sé que en sou uns
quants. 

Només dir-vos que ‘fins
aviat’.  

Fins aviat

L’opinió de Michel

Luis, davanter que la tem-
porada passada jugava amb
el Torreforta (26 gols), esta-
va a prova amb l’Amposta.
Vam dir que a Polònia, en els
partits que allí van disputar-
se, va agradar i que el més
probable era que s’incorpo-
rés definitivament a l’equip
que entrena Franc Artiga. I
així ha estat. Aquesta setma-

na ja podem fer oficial que
Luis serà jugador de l’Am-
posta i que, si no hi ha res
de nou, tanca la plantilla. 

Demà dissabte, l’equip de
la capital del Montsià debuta
en la pretemporada a casa
amb un partit contra la Pobla
de Mafumet (19 hores). 

En principi, l’Amposta s’ha-
via d’enfrontar al Gavà, però
finalment el conjunt barcelo-

ní va comunicar que no li
anava bé disputar aquesta
confrontació. Es va buscar
un altre equip i aquest ha es-
tat la Pobla, gràcies a les bo-
nes relacions que hi ha entre
els tècnics de tots dos
equips. L’Amposta va jugar a
Camarles, en festes, dissab-
te passat el primer partit de
la pretemporada a l’Ebre. Va
guanyar 1-7.

Luis, nou jugador de l’Amposta
Demà dissabte, debut a casa contra la Pobla Mafumet (19 h)

REDACCIÓ

ESTAVA A PROVA I ES QUEDA

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca.
ME

El CD Tortosa disputarà
demà un partit contra el juve-
nil (11 hores). La plantilla se-
gueix les sessions preparatò-
ries de la pretemporada
mentre es treballa per acabar-
la de perfilar. En aquest sentit,
cal dir que hi ha negociacions
amb el defensa Diego Peina-

do que ja va estar a l’equip fa
dues temporades i que, a
manca de confirmar, podria
tornar a jugar de roig-i-blanc.
Finalment, informar que ahir
dijous per la nit, el CD Tortosa
tenia previst efectuar l’assem-
blea on a més de fer balanç i
conèixer el nou pressupost,
es confiava en què s’anuncies-
sin actes del centenari.

Diego Peinado,
prop de tornar

L’assemblea de socis fou ahir la nit
REDACCIÓ

CD TORTOSA
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-Aquesta setmana ha
començat la pretempo-
rada. Il.lusió davant
d’una nova etapa que no
deixa de ser, a la vega-
da, un nou repte?.
-Il.lusió, sense dubte, davant
la responsabilitat de dirigir a
una plantilla de més qualitat
i experiència, però també
un gran respecte a una nova
categoria molt dura i com-
petitiva. Per a mi suposa
multiplicar el treball i, a
més, una gran, motivació
personal.
-La base de la plantilla és
la mateixa, amb diverses
incorporacions. Pot ser
el Roquetenc un aspirant
a l’ascens després de
dues temporades aca-
bant entre els cinc pri-
mers a la Preferent?
-Tots els fitxatges són gent
jove que, tot i que té qualitat
suficient, deuen adaptar-se
a la categoria. Això fa que
encara no puguem saber el
nivell exacte de l’equip. Per
a lluitar per pujar necessita-
rem 15 o 16 jugadors a un
gran nivell. Aquesta ha de
ser la clau del nostre èxit i el
que ens diferenciï dels
altres equips. 
-Potser falta creure-s’ho.
L’entitat no és exigent i
potser veu la Preferent
com un luxe, com un
premi, i per això no es
planteja cotes més altes.
Es això?
-Sincerament, la gent que
està dins del món de l’es-
port de competició, sigui

des dels despatxos o des
del terreny de joc, solament
deuria pensar en superar-
se, en lluitar per guanyar
cada partit. Si hi ha gent
conformista i sense ambició
al club, preferiria que s’ama-
gués. Jo, com a tècnic,
solament penso en guanyar
cada setmana i així ho incul-
caré als meus jugadors. No
es tracta de creure’s millor;
es tracta de  guanyar enca-
ra que no ho sigues.
-Es va parlar molt la tem-
porada passada de l’acti-
tud i d’un suposat aco-
modament de part de l’e-
quip. Si és així, caldrà
canviar en aquest sentit?
-No vull criticar el treball rea-
litzat anteriorment, a més la
classificació va demostrar
que l’equip no va fer tan
malament les coses. Tot i

això, aquest equip es carac-
teritza per ser un tant irre-
gular: és capaç de guanyar
sis jornades seguides i de
perdre els tres partits
següents. A més, se solen
perdre bastants partits fora
de casa, un fet que fa
impossible aspirar a res.
Cal canviar aquesta mentali-
tat, ser ferms a un estil que
serà els que ens donarà la
regularitat que necessitem.
-Aquesta temporada hi
ha una aposta amb tèc-
nics amb projecció, a
Amposta, Tortosa i
també al Roquetenc.
Això és important per a
entrenadors com tu, amb
ganes de progressar.
-Per descomptat que dono
suport a les oportunitats tan
a entrenadors com a juga-
dors joves. Però ara el que

hem de fer és demostrar
amb resultats que, a més
de treball i il.lusió, sabem
dirigir i que tenim coneixe-
ments. Crec que els millors
entrenadors que he conegut
tant com espectador com
en la meua etapa com a
jugador són entrenadors
amb moltes temporades a
les seues esquenes.
Entrenadors com Jordi
Fabregat o Teixidó ja han
demostrat que són grans
tècnics. Per tant, el camí és
llarg.
-Guillermo porta dos
anys com entrenador.
Quin és el seu objectiu,
la seua il.lusió com a tèc-
nic en un termini més
llarg de temps?. 
-Encara que és la meua ter-
cera temporada en el futbol
mateur, porto des dels 16
anys entrenant i estic con-
vençut de que és la meua
veritable vocació. I, perquè
no, espero que algun dia
pugui ser la meua profes-
sió. Realment, aquesta és la
meua meta i m’agradaria
aconseguir-la en qualsevol
equip. Però si me preguntes
per una il.lusió en concret,
per a mi seria un somni
pujar amb el Tortosa a la
Segona B.  
-Al Remolins-Bítem, va
acabar una etapa?.
-Una etapa si, però no crec
que hagi acabat el projecte.
Penso que s’ha confiat en
un bon entrenador i que hi
ha una línia a seguir  a nivell
deportiu de confiança en

una plantilla jove, ben
reforçada amb jugadors
d’experiència. He deixat
molts amics allí i els desitjo
el millor.
-Plantilla del Roquetenc.
En base a les possibili-
tats econòmiques, han
hagut diversos retocs
amb baixes com la de
David Cid, un jugador
veterà i de la casa.
-Els criteris per a donar les
baixes i realitzar els fitxat-
ges han estat dos: tractar
de baixar el pressupost
intentant reduir el mínim la
qualitat de l’equip. S’han fit-
xat a tres jugadors jòvens
de la meua confiança en els
laterals (Llorenç i Franklin) i
dos pivots (Sandu i Ferran
Roig). Això ha fet que hi
haguessin canvis; si uns
vènen, uns altres han de dei-
xar el seu lloc. En tot cas,
segueixo els meus principis
com a entrenador i havia de
fer una plantilla al meu gust
i adaptada a un pressupost. 
-Segur que seràs exigent
amb l’equip i amb tu
mateix. Per tant...per a
Guillermo Camarero, que
potser una decepció no
aconseguir aquesta tem-
porada? 
-Per a mi seria una decepció
personal no arribar a les pri-
meres posicions al final de
la temporada o no poder
lluitar per ascendir en les
darreres jornades. 
A partir d’aquí, debem tre-
ballar sent humils i regulars
en l’esforç.

«La nova etapa suposa responsabilitat
i, a més, una gran motivació personal»

ENTREVISTA A GUILLERMO CAMARERO, TÈCNIC DEL CD ROQUETENC

«Seria una decepció personal no arribar a les primeres posicions al final de la temporada»

Guillermo Camarero, dirigint un dels entrenaments d’aquesta setmana.
ME

La junta directiva de la Unió
Esportiva Deltebre ha infor-
mat aquesta setmana que
els jugadors Ivan Cornejo i
David Llaveria han renovat
per seguir amb l’entitat la
temporada vinent. Així ma-
teix, han comunicat del fitxat-
ge de Josep, jugador que es-

tava a l’Aldeana.
A hores d’ara, «comptem

amb catorze fitxes, entre ju-
gadors renovats i els que s’-
ha incorporat. Seguirem fent
gestions per acabar de com-
pletar la plantilla perquè pu-
gui ser, dins de les nostres
possibilitats, el més competi-
tiva possible».

Torneig
La Unió Esportiva Delte-

bre, sota les ordrens de Ro-
gelio Masià i de Pablo, va co-
mençar els entrenaments el
dimarts passat. I demà dis-
sabte afronta el primer com-
promís de la pretemporada.

VII Torneig Ciutat de
Deltebre
Ivan Cornejo i Llaveria han renovat

REDACCIÓ

UE DELTEBRE

Demà dissabte, a partir
de les 18 hores, hi
jugaran el conjunt
amfitrió, la Rapitenca i el
Roquetenc.

Demà, 1 d’agost

-La UE Aldeana va co-
mençar la pretemporada
ahir. I demà afronta el pri-
mer partit: a Jesús i Ma-
ria. No hi ha cap novetat,
en el capitol d’incorpora-
cions, a més de les ja co-
negudes de Fidel (Ampo-
lla), David Garcia
(Roquetenc), Jonatan i
Oscar Masdeu (Amposta
B) i Abraham (Amposta ju-
venil). Els juvenils Fortu-
nat, Raül i Rumbau pugen
al primer equip. D’altra
banda, s’està buscant
tècnic per al filial que, en
principi ha de competir a
la Tercera regional, tot i
que caldrà estar pendent
de si hi ha una renuncia a
la Segona. Si és d’aques-
ta forma, pujaria.

--La UE Jesús i Maria
va iniciar els entrena-
ments el dimarts. L’e-
quip, amb la continuïtat
de la plantilla de la tem-
porada passada i amb
les incorporacions fetes,
ha de ser un dels forts al
grup ebrenc de la Sego-
na regional. Demà s’es-
trena en la pretempora-
da, a l’Aube, com hem dit
anteriorment, contra l’Al-
deana.

--El CF Masdenverge
no podrà fer partits de
pretemporada en festes.
La gespa que hi havia al
camp es va aixecar total-
ment i el terreny va anive-
llar-se sent, posterio-
ment, resembrat. D’altra
banda, informar que l’e-
quip que entrenarà Mon-
cho ha tingut el retorn de
Dani Iniesta després del
seu pas pel Sant Jaume i
per l’Aldeana. A més,
està previst que s’incor-
porin el porter José i Do-
mi (tots dos de l’Aldeana
B). Hi ha pendents altres
incorporacions per com-
pensar les baixes obliga-
des que ha tingut l’equip.

--El CF Pinell també
ha començat els entrena-
ments, concretament di-
marts. La majoria de la
plantilla de la temporada
passada ha renovat i s’ha
incorporat Ramos (Pere-
lló) i Ferran, que torna
després d’haver jugat a
Falset. Hi ha un parell de
jugadors a prova i es con-
fia en poder fer dues in-
corporacions més per
ampliar la plantilla i man-
tenir el nivell dels darrers
anys.

Breus

Serà en el Torneig Ciutat de
Deltebre que, amb aquesta,
arriba a la setena edició. I ho
fa amb un cartell de luxe. A
més del conjunt local, la UE
Deltebre, hi seran la UE Rapi-
tenca de la Tercera divisió i el
CD Roquetenc, de la Prefe-
rent.

El primer partit (tots seran
de 45 minuts) està previst
per les sis de la tarda. S’en-
frontaran el Roquetenc i la
Rapitenca. Posteriorment, hi
jugarà el Deltebre contra el
conjunt perdedor del duel an-
terior. Posteriorment, es dis-

putarà la darrera confronta-
ció del 3x1. El Torneig ser-
virà per presentar el conjunt
deltebrenc davant l’afició,
amb la nova plantilla, el nou
cos tècnic i el nou president,
amb la junta renovada que
existeix per la temporada
propera. 

El Deltebre, després de
dos anys a la Primera regio-
nal, competirà un altre cop a
la Segona, en la lliga vinent. I
ho farà amb energia renova-
da, amb l’impuls que disposa
l’entitat actualment amb l’inici
d’un nou projecte. 
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Menú del Dia 13€

Menú Cap de Setmana 20€

Menú Infantil 9€

De Dilluns a Divendres (inclosos)

Dissabtes, Diumenges i Festius (inclosos)
Tots els Menús inclouen l’IVA,

Aigües minerals, Vi blanc o Negre D.O. Terra Alta, cafè i pa

PL. CORONA D’ARAGÓ, S/N - 43500 TORTOSA

TEL. 977 58 04 33
HCORONA@SBGRUP.COM / WWW.HOTELCORONATORTOSA.COM

jardí - piscina
parking

... OFERTA D’ESTIU:
Vine a Dinar Menú de Migdia,
i t’oferim accès al
i totalment GRATUIT!

Servei de Cuina als Migdies:
de 13:30 a 15:45 hores
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El CD la Cava va fer la pre-
sentació dissabte passat.
Es una nova temporada
que comença amb il.lusions
renovades amb la tornada
del president Salvador
Alcalà i de membres de la
junta directiva que ja van
estar al club en èpoques
passades. Tot plegat, una
nova temporada amb amb
nova enegia i amb un altre
projecte que, esportiva-
ment, té el llistó ben alt
després de la classificació
de les dues darreres cam-
panyes (en la passada, ter-
cers). Joan Alginet, cap de
premsa del club, va fer d’s-
peaker i va donar el tret de
sortida d’una presentació
que va comptar amb un
bon nombre d’aficionats a

la graderia. El president,
Salvador Alcalà, en els
seus parlaments, va dema-
nar a la plantilla que havia
de fer pinya dient que
aquesta era la clau per
poder aconseguir bons
resultats. 
També es va conèixer el
nou tàndem tècnic que
entrenarà el primer equip i
que està format per Robert
Cantó i Juanjo Ventura.
Cantó va recordar i agrair
l’oportunitat que el CD la
Cava li va donar al seu
moment per poder tornar a
jugar a futbol després
d’una lesió que va patir a
l’esquena i també va desta-
car la que se li donava ara
per entrenar l’equip, junta-
ment amb Juanjo Ventura.

El CD la Cava inicia un nou projecte
PRIMERA REGIONAL

Salvador Alcalà torna a la presidència i, amb ell, una nova directiva que arriba amb il.lusions renovades

La plantilla marxa avui a
fer una estada de tres dies
a Andorra, on disputarà
el primer partit.

Estada

Plantilla del CD la Cava 09/10.

ME

Juvenil del CD la Cava, entrenat per Rafel Solà.

ME

Salvador Alcalà, nou president del CD la Cava.

ME

A més del primer equip,
també es va presentar el
juvenil, entrenat per Rafel
Solà, i l’equip femení. El ca-
det ho farà el dia de Sant
Roc, quan el primer equip
jugarà amb la Rapitenca. 

Del primer equip, conti-
nuen: Vizcarro, Pau, Ber-
kamp, Narcís, Manel, Chu-
po, Joel, Aleix Masdeu,
Pier, Nico i Agustí que tor-
na després d’estar al San-
ta Bàrbara. Del juvenil, s’in-
corporen: Josep, David
Pujol, Aaron i Mario. I els fit-
xatges han estat: el porter
To, Eros (va estar al Roque-
tenc fa dues temporades),
Juan Diego (Benifallet), Víc-
tor Hugo (Ascó) i David Cid
(Roquetenc).

La plantilla

David Cid, darrer fitxatge.
ME

Robert Cantó, entrenador juntament amb Juanjo Ventura.
ME

Equip femení del CD la Cava.
ME

To, Eros, Juan Diego,

Víctor Hugo i David

Cid, fitxatges
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German Inglès, format a
l’Olímpic de Móra d’Ebre, va
fer el salt després d’una
temporada extraordinària,
concretament la 94/95.
Posteriorment, va marxar al
Reus i va jugar amb el Nàs-
tic i el Gavà, entre altres. Fa
uns anys va signar amb la
Rapitenca amb qui ha jugat
les darreres temporades,
fent un parentesi amb el Tor-
tosa.  

Al conjunt rapitenc no
continua i segons ens infor-
ma el president del club
gandesà, José Lorenzo Die-
go, el jugador viu a Gandesa
d’on és la seua parella. A
més, serà pare en uns me-
sos i per això la seua vincu-
lació a la localitat gandesa-
na és important.

Així mateix, cal dir que no
ha tingut ofertes de catego-
ria superior i el jugador mo-
renc ha acabat acceptant la
del Gandesa.

El seu fitxatge significa un
reforç de luxe per a l’equip
que entrena Miquel Bes i és
la cloenda a setmanes de

lluita i d’espera per a poder-
lo incorporar. No cal dir que
és una injecció d’il.lusió molt
gran per a la plantilla, tèc-
nic, directiva i per a tota l’a-
fició de Gandesa que veu
com un equip que ja fou
competitiu la temporada
passada, té una incorpora-

ció que promet donar-li un
plus de qualitat extrordinàri.

De fet, ha estat l’aposta
ferma d’un Gandesa que, en
principi, només tindrà
aquest fitxatge i la incorpo-
racions dels porters del ju-
venil, Joan Aubanell i el bo-
tenc, Ayuda.

Les baixes han estat les de
Jacob Papaseit i la del porter
Ruben.

El Gandesa comença la
pretemporada el proper di-
lluns i el dia 9 ha de jugar un
partit a Pinell, dins de les fe-
ses majors de la localitat veï-
na de la Terra Alta.

El conjunt de Miquel Bes, la
lliga passada, va estar lluitant
per l’ascens fins les darreres
jornades. Amb German, ha
de ser dels equips ha tenir en
compte a la Primera regional. 

German Inglès, reforç de luxe i
il.lusionant per al Gandesa 

PRIMERA REGIONAL

El jugador viu a la capital de la Terra Alta i s’ha compromès per la temporada vinent

German Inglés, en una acció d’un partit amb la Rapitenca. Ha fitxat amb el Gandesa.

ME

El futur directiu del CF Benifa-
llet ha estat incert des que
es va acabar la lliga passa-
da. La retirada va estar a
punt de ser oficial a principis
de la setmana passada. Tam-
bé va existir un plantejament
de retirar l’equip de Segona i
jugar a Tercera. Un càlcul
que suposadament s’efec-
tuava d’aquesta forma per
competir en una categoria
menys forta i poder fer-ho
amb els nois joves del poble
que havien de formar el juve-
nil més altres que podien

quedar de la temporada pas-
sada i les incorporacions que
es puguessin fer. 

De totes formes, quan la
directiva sortint va comuni-
car amb fermesa que tenia
intencions de fer oficial la re-
tirada de l’equip, el grup de
socis que treballava per mun-
tar el juvenil va fer una reunió
(dijous de la setmana passa-
da) per decidir el futur del pri-
mer equip. La decisió va ser
seguir. «Hi ha jugadors del
poble que estan interessats.
Aquest formaran l’equip més
els juvenils que tenim i més

alguns jugadors que s’incor-
poraran. Continuarem a Se-
gona regional», ens deia di-
mecres el nou president,
David Meseguer. El seu
germà, Angel, és el nou Di-
rector Tècnic i, a més, «hi ha
vuit membres a la nova direc-
tiva i poden haver-hi més al-
tes», assegurava el mateix
David.

Pel que respecta a l’entre-
nador, «s’ha parlat amb An-
gel Alvarez, que va acabar la
lliga passada amb nosaltres.
Ens hem de tornar a trobar,
però el més probable és que
sigui ell el tècnic».

El Benifallet continuarà
competint a la Segona
Regional, la lliga vinent
David Meseguer és el nou president

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La UE Remolins-Bítem, amb
les novetats ja publicades les
darreres setmanes -Sergio
Ruiz i Alex (Deltebre), Quique
(la Sénia), Ramon (Aldeana),
Joaquim (porter del juvenil de
l’Amposta) i amb el nou tèc-
nic, Nacho Pérez- començarà
els entrenaments dilluns. La
presentació oficial serà el dis-
sabte dia 8 (18.30 h), amb un
partit contra el filial. I el dia
16, visitarà l’Olímpic per
afrontar el Toha el dia 23. 

Oscar Gilabert tenia interés

per poder marxar al Gande-
sa, però la junta no li dóna la
baixa: «està retingut i és un
jugador amb el que es comp-
ta i que fa unes setmanes
ens va dir que seguia. Ara, a
punt de començar la pretem-
porada, no podem deixar-lo
marxar».

El Remolins-Bítem inicia
la pretemporada 

dilluns vinent
Oscar Gilabert continua a Bítem

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

MÉS EBRE va informar la
setmana passada que a
darrera hora s’havia creat
una nova junta i que
l’equip seguia a Segona

Vam dir-ho

La presentació oficial
serà dissabte dia 8
d’agost, amb un partit
contra el filial 

Presentació

El proper dilluns, dia 3
d’agost, s’iniciarà la
pretemporada i el
dissabte dia 9, el Gandesa
visita el Pinell.

Dilluns comença

German Inglès va jugar a
la Rapitenca les darreres
temporades, i també va
fer-ho al Tortosa, Reus,
Gavà i Nàstic, entre altres.

A la Rapitenca

-El CF la Sénia ja té
nou president. Vam
avançar-ho fa dues set-
manes i avui ja podem fer
oficial la notícia. Es tracta
d’Eduard Robert Odena.
Lluís Capseta, delegat els
darrers anys, és el nou vi-
cepresident esportiu. I ja
existeix una nova junta di-
rectiva. Placit Cuartiella
dirigirà un primer equip
que, excepte el godallenc
Manu, la resta és local o
amb família a la localitat
com és el cas de Pol Ro-
driguez que, molt proba-
blement, continuarà. S’-
han recuperat els
jugadors Jordan i Giné
(Rosell), Pacha (Alcanar i
Sant Rafel), Carlos (Ca-
net) i els juvenils Robert
(46 gols la lliga passada)
i Arkaitz passen a la pri-
mera plantilla.

-El CF Joventut Es-
portiva Ascó Escola ha
incorporat a Roger (Hos-
pitalet), Ruben (Corbera),
Giné (Olímpic) i Oriol i
Horta (Flix). Cotaina, que
comença els entrena-
ments el divendres vi-
nent, disposa de 31 juga-
dors.

-L’Horta està molt inte-
ressat en recuperar a Xa-
vi Gilabert, davanter que
ja va estar-hi al conjunt de
la Terra Alta. Hi ha con-
verses però res està con-
firmat.

-El CF Santa Bàrba-
ra, a més d’Estephane
(Remolins-Bítem), ha fit-
xat a Carlos Saez i a Cris-
tóbal Nàjer, Ivan Renau,
Sisco Baila i Oriol proce-
dents d’Els Reguers,
equip del qual també
provè el tècnic Jordi Ro-
ca, a Mata (Camarles), a
Cristian Gallardo i Gerard
Borrell (Amposta B). Fins
ara, s’han compromès
per continuar: Lleixà, Jau-
me Martin, Barceló, Bai-
lach, Javier Arasa, Fe-
rran, Navarro i Pau. Del
juvenil, s’incorporen Pio i
Aaron.

-El CF Reguers conti-
nua sense junta directiva i
amb un futur poc clar, tal
com vam informar. El ter-
mini fixat, segons el Con-
sell Asesor de la localitat,
per fer oficial la retirada
serà sobre el 15 d’agost.
Si es confirma la desapa-
rició d’Els Reguers, l’Alde-
ana B pujaria.  

Breus

MÉS EBRE ja va avançar
fa unes setmanes que
el Gandesa estava da-
rrera de German
Inglès. El fitxatge ja s’-
ha confirmat. 

REDACCIÓ
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La junta organitzadora del
torneig Manel Forné i Pons
ha treballat de forma genero-
sa i àgil per a crear un cartell
a l’alçada que l’esdeveni-
ment mereix en el seu desè
aniversari.
A la presència sempre atrac-
tiva del Barça (tercer cop
que participa), s’ha d’afegir
la del Deportivo i la de la Se-
lecció Absoluta del Japó. A
més, el juvenil rapitenc que
en la lliga passada va estar
prop de pujar a Preferent.
Un cartell de luxe i uns preus
populars (amb 10 euros es
poden veure els quatre par-
tits) per un torneig que s’ha
convertit en un referent i que
cada any incrementa els
seus objectius: recordar a
Manel Forné, progressar es-
portivament i promocionar
les Terres de l’Ebre i, en con-
cret, la Ràpita. En poc més
de tres setmanes, a la co-
marca del Montsià es dispu-
ten tres tornejos de prestigi
en el panorama de la pre-
temporada del futbol base
estatal. Cal destacar-ho. 

El dissabte dia 8, al Maset
de la Ràpita, es farà la pre-
sentació oficial del torneig
Manel Forné. 

X Torneig de futbol juvenil
Manel Forné i Pons 

Tot està a punt a la
Ràpita per una nova
edició del Torneig ju-
venil Manel Forné i
Pons. Es disputarà els
dies 15 i 16 d’agost.

ELS DIES 15 I 16 D’AGOST A L’ESTADI DE LA DEVESA DE LA RÀPITA

Hi jugaran: Barça, Deportivo, Sel. Nacional de Japó i la Rapitenca

REDACCIÓ

Cartell del desè Torneig de futbol juvenil Manel Forné i Pons.

ME

La Selecció Catalana de
Twirling Baton va estar diu-
menge passat fent els da-
rrers entrenaments abans
de viatjar cap a Sidney
(Austràlia), per afrontar la
Copa Internacional. 
La canadenca, Celina Neil-
son, Directora Tècnica de la
FECT (Federació Esportiva
Catalana de Twirling), va diri-
gir la sessió.

Així mateix, també van vi-
sitar els atletes la Junta Di-
rectiva, encapçalada per la
Presidenta de la FECT i el Vi-
cepresident Esportiu. Tots
dos acompanyaran la selec-
ció, juntament amb la Direc-
tora Tècnica i Seleccionado-

ra, a la Copa Internacional
que organitza la Federació
Mundial de Twiling Baton a
Sidney. 

La selecció està formada
pels atletes: Geni Ramos
(Maçanet de la Selva), Sergi
Català (Badalona), Laia Diaz
(La Ràpita), Blinera Saitolli
(Amposta), Mireia Ruiz (Ullde-
cona), Lorena Cases i Paco
Rodriguez (Tortosa).

La selecció catalana, amb
una amplia representació
ebrenca, a Sidney, es tro-
barà amb grans potències
com Japó, Estats Units, Ca-
nadà, França, Itàlia... 

Sense dubte, serà una fita
històrica pels aquests clubs
ebrencs. 

Representació ebrenca a la
Copa Internacional

Serà a Sidney (Austràlia)

REDACCIÓ

TWIRLING

Els seleccionats ebrencs, amb la Directora Tècnica, Celina Neilson.
ME

La platja de Sant Jordi
acollirà demà dissabte el VI
Torneig de Volei Platja 2x2,
que s’espera que tingui l’e-
xit de les edicions ante-
riors. 

El següent, dia 8, es cele-
brarà a la mateixa platja el
XIII Torneig Volei Platja 4x4.

Cal recordar que l’activi-
tat continuarà durant els
caps de setmana de l’a-
gost. 
Fa dos dissabtes van dispu-
tar-se els tornejos de Padel-
Platja, també el de rugbi so-
bre la sorra i el de Fut-Volei
Platja, amb gran participa-
ció i expectació a la Cala. 

Demà, Volei Platja 2x2

REDACCIÓ

VOLEI PLATJA

El Torneig de futbol sala Da-
vid Forcada ja arriba al final
de la primera fase. I l’emoció
està servida perquè excepte
els dos primers classificats
del grup B, lo Garrofer i
Montse Balart, que ja estan
classificats, les altres places
delsaltres tres grups estan

per acabar de definir. Per
tant, l’expectació d’altres jor-
nades incrementarà en
aquesta en un torneig que ja
és un clàssic i que, pel nivell
que té en tots els sentits, és
força atractiu per jugadors i
aficionats. El dissabte dia 8
es s’han de disputar els
quarts de final. 

Aquest dissabte s’acaba la primera fase

REDACCIÓ

FUTBOL SALA

Dissabte passat es va cele-
brar la vuitena ‘Baixada del
Renaixement’, nedant pel
Riu Ebre des de Xerta fins a
Tortosa. Un total de 15,5
quilòmetres i que, en aques-
ta edició, va comptar amb
gairebé 200 participants
que van gaudir d’una jorna-

da emmarcada dins de l’es-
port estima el riu.

Pere Panisello, Regidor
d’Esports de l’Ajuntament de
Tortosa, va fer el lliurament
dels trofeus amb la presèn-
cia de l’Alcalde, Ferran Bel;
Meritxell Roigé, Regidora
d’Urbanisme i Matilde Villa-
rroya, Regidora d’Hisenda.

VIII Baixada del 
Renaixement

X Memorial David Forcada,
a Remolins

Més activitat esportiva  
a la Cala 

Va ser dissabte, de Xerta a Tortosa

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Dia 15 d’agost: 18 h. Rapitenca-Sel. Absoluta del Japó
19.30 h. Barcelona-Deportivo de la Corunya

Dia 16: 17 h. tercer i quart lloc
18.30 h. GRAN FINAL.

Partits. 15 i 16 d’agost.
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: Domingo Tomàs i Audí

De president de la Colla Jove
de Dolçainers de Tortosa a
director de la Festa del Re-
naixement.

- En l'actualitat a que et
dediques?
- Actualment compagino la
meva activitat laboral a l'em-
presa Ercros-Tortosa on sóc
responsable de recanvis i
compres, amb la direcció de
la Festa del Renaixement,
atès que aquesta és una di-
recció externa i em permet
compaginar l'agenda.

- Com i quan et vincules
al món dels dolçainers?
Quines han estat les teves
tasques dintre de l'orga-
nització?
- Uf!! Fa temps. Quan tenia
12 anys vaig iniciar-me a l'a-
prenentatge del tambor a
l'escola de l'A.V. de Ferreries
per passar un any més tard a
la pràctica de la Dolçaina.

- Solapes dolçainers i Re-
naixement?
- Si. El grup de dolçainers és
la meva vida, el que més
m'agrada i el que més em
motiva. En la Festa estic de
pas, al grup i seré sempre.
Hi ha un grup de gent fantàs-
tic, una gran família, molt bo-
na gent.

- Què representa per a tu
la Festa del Renaixement
i que significava aquesta
abans d'entrar en l'orga-
nització de la mateixa?
- La gent que em coneix sap
que sempre he treballat al

màxim allà on he estat. Vaig
començar a la Festa del Re-
naixement convençut per Ra-
mon Cardús ja en la primera
edició, i ara tinc el plaer de
ser el director.
La Festa del Renaixement
per a mi i per a moltes torto-
sines i tortosins representa
responsabilitat, exigències
de superació, i lideratge en
els diferents sectors socials
de la ciutat.

- Veus algun perill que pu-
gui fer-la desaparèixer?
- Ara per ara no. La Festa del
Renaixement l'ha fet tant se-
va la gent i les entitats que
és impossible pensar en la
desaparició, a la vegada l'a-
posta de l'alcalde per la Fes-
ta és inqüestionable.

- Quan busques especta-
cles fora per introduir-los
aquí, que voldries trobar?
- A l'hora de pensar que po-
dem contractar sempre te-
nim en compte l'equilibri en-
tre els diferents gèneres dels
espectacles que escollim.
Tenim un gran coneixement
de grups, i quan trobem una
novetat que ens agrada, ens
hi tirem de cap. Les compan-
yies han d’acreditar un rigor
en les produccions i és clau
la presentació del vestuari.

- Què fas quan no estàs
treballant per a la Festa?
- Bé, encara que no ho sem-
bli sempre estic treballant
per la Festa, no paro mai,
ara bé m'agrada refugiar-me
a casa i reflexionar al costat

de les oliveres passejant
tranquilament per la montan-
ya.

- Els dies que dura la Fes-
ta, en què penses?
- En el dia següent sempre,
per tal de no deixar res fora
del lloc, tot i això alguna co-
seta s'escapa. Som hu-
mans!!!

- Dóna calor els vestits
d'època?
- Els porto amb tant d'orgull i
satisfacció que no me n’ado-
no, això si, el millor moment
és a la nit quan em trec les
botes, jeje.

- Et va costar aprendre a
moure la bandera? Qui et
va ensenyar la tècnica?
- Ha estat un camí molt tre-
ballat per part de totes les
companyes i companys, po-
dem dir que he tingut certa
facilitat en l'aprenentatge.
La tècnica és nostra, hem
aprés uns dels altres i li hem
dedicat moltes hores.

-Domingo i la Festa van
estretament lligats? Estàs
en totes les festes?
- Bé, sóc una persona asso-
ciada a les costums tradicio-
nals de la nostra ciutat i això
fa que sempre estigui al vol-
tant dels esdeveniments fes-
tius que és celebren.

- Què opines de les festes
de la Cinta? Se la tracta
correctament? S'hauria
de canviar alguna cosa?
(Dis-me el que penses

com a tortosí).
- Les festes de la Cinta són
les festes Majors de la meva
ciutat.
La voluntat i l'esforç per fer-
ne una programació atracti-
va demostren un tracte que
entra dintre de la normalitat.
Cal tenir en compte que les
festes Majors vènen de llarg
d'una decadència i deixade-
sa al més alt nivell. Ara les
coses estan posant-se al seu
lloc poc a poc. El futur de la
nostra festa Major és extra-
ordinari i en un temps po-
drem lluir-les igual que en el

Renaixement, només depèn
de nosaltres, de la gent.

- Quina relació mantens
amb el regidor de Festes,
Jordi Folqué? I amb la
resta del teu equip?
- La relació amb Jordi és de
plena confiança, això falicilita
el treball, els dos som un i
respectem les decisions dels
dos, treballant sempre amb
l'objectiu d'aconseguir el mi-
llor per a la ciutat. D'altra
banda, i sense ser tant se-
riós en la resposta, treballar
amb Jordi és un “cachon-

deo”, porta l'esperit de la
Festa i la diversió al dia a
dia.
Pel que respecta a l'equip,
Cristina, Oriol, Mª Rosa, Mar-
ga, i Toni, no tinc més que
paraules de reconeixement a
la seva professionalitat. Po-
dem dir que ens ho passem
bé treballant per més que en
algun moment surtint proble-
metes, la gent va per feina i
dóna suport en tots els te-
mes, encara que no sigui la
seva responsabilitat. Amb un
equip així, l'èxit està assegu-
rat.
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
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Informació i venta
Tel. :977 707 038
Fax: 977 707 039

Mòbil: 629 302 817
info@ampostacapital.com

c/Nàpols

c/Berlín

GALERIA SIXTINA 
AMPOSTA
Estem al c/Nàpols, nau 16.
Dilluns a divendres:
17:00 a 20:00 hores.
Reserves i visites concertades
Tel: 647 715 780
Per a altres horaris i per dissabtes i festius
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GALERIA 
SIXTINA
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Polígon Tosses
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Tomata farcida de gelat d’alvocat, una fantàstica recepta 
de l’època, ideal per suportar les altes temperatures d’aquest calorós estiu

Pelar els alvocats i tallar-los a
trossos, a continuació tritura-
em els alvocats juntament
amb el suc de llimona, la llet,
el sucre i la sal fins aconse-
guir un puré. Afegir la crema
de llet fins aconseguir una
mescla homogènia. Reservar-
ho a la nevera durant 5 hores.
Passat aquest temps passar
la mescla a la màquina gela-
dora durant 10 minuts fins
que estigui al punt desitjat, en
acabar ja ho podem introduïr
al congelador. En cas de no
tenir màquina geladora, cal
posar la mescla al congela-
dor una hora, passat aquest
temps treure-la i triturar-la
amb el túrmix i tornar a con-
gelar, repetir aquesta opera-
ció un parell de vegades fins
que tinguem la textura desit-
jada. Acabat aquest pas, po-
sarem les làmines de pernil
en la safata de forn, les cou-

rem fins que queden ben to-
rrades. Mentre es torren les
làmines de pernil podem co-
mençar a netejar les tomates
i les escaldarem amb aigua
bullint durant 10 segons, les
posarem en aigua gelada per
aturar la cocció per, final-
ment, treure la pell de les to-
mates. Un cop pelades, talla-
rem la part de dalt de la
tomata, les buidarem per
dints i les salarem. Per finalit-
zar el plat, farcirem les toma-
tes de gelat d'alvocat i ho co-
ronarem amb el cruixent de
pernil. Els tomàquets consti-
tueixen un aliment excel·lent
per a aquells que desitgen
adoptar una dieta natural,
presenten en la seva compo-
sició una sèrie d'elements
que resulten molt adequats
per a desintoxicar l'organis-
me i prevenir l'aparició de
moltes malalties. Altres com-
ponents beneficiosos per a
desintoxicar l'organisme són
les vitamines C i la vitamina A
. Els tomàquet és un fruit que
presenta una gran riquesa
d'aquestes dos vitamines.
Ajuda al creixement cel·lular,
mantenint els ossos i les
dents en bon estat, ajudant a
sistema immunològic a com-

batre les infeccions , i a man-
tenir una bona salut ocular.
Recordeu que si voleu guan-
yar un sopar o dinar per a
dues persones només teniu
que enviar un sms amb la pa-
raula TE CUINA al 5516, i ara
toca arremangar-se i co-
mençar a cuinar!.

“Primentons i Tomates”. Avui: Tomata  

Com a primer plat, ape-
ritiu o per acompanyar
alguna amanida, aques-
ta original recepta ens
presenta una opció al-
ternativa per menjar la
tomata crua.

REDACCIO

El nostre plat d’avui.
MARIANO LALANA

Una tomata petita per persona

llesques de pernil ibèric

3 alvocats petits

1 cullerada de suc de llimona

375 ml de llet sencera

115 g de sucre

240 ml de crema de llet espessa

sal

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hi ha moltes perspectives de guanys econò-
mics extres, però has de procurar  conduir-te
amb cautela  i no deixar-te portar per impulsos
gastadors.   

Taure
20/4 al 19/5

En moltes de les coses que estàs fent , es
donaran resultats molt prometedors. Però
has de mostrar una ment més oberta i tenir
en compte les opinions dels altres.  

Bessons
20/5 al 21/6

Si has tingut problemes amb algun germà o
veí, aquesta és la teva oportunitat per recon-
ciliar-te, no esperis més i crida'l per telèfon o
entrevista't i resol-lo tot.  

Cranc
22/6 al 21/7

No t'inquietis per un comentari insidiós
que pot arribar a les teves oïdes ,
rebutja'l i pren-lo  com  una simple
heroïna.

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les aparences ni creguis tot el
que et diguin, el cerciorar-te de els coses et
salvarà de molts esdeveniments desagrada-
bles.   

Verge
23/8 al 21/9

Si et sents molt  ansiós, acudeix  al metge , per-
què sàpigues què és el que et succeeix, si et
descuides , una cosa senzilla es pot  tornar més
seriosa.     

Balança
22/9 al 22/10

En ocasions, ets tu mateixa el que et cre-
guis situacions negatives , de vegades  ,
per no saber dir no i en altres ocasions ,
pels teus eterns dubtes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Abans d'entrar a l'acció asseu-te i acla-
reix els teus dubtes, d'aquesta forma
,ningú no podrà enganyar-te ni manipu-
lar-te 

Sagitari
21/11 al 21/12

No rebutgis proposades per un primer impuls
,no perdràs res amb explorar noves possibili-
tats , estudia-les i desprès decideix el que cre-
guis que és el que més et convé.

Capricorn
21/12 al 19/01

Manté en ordre tots els teus papers, per-
què no et prenguin per sorpreses les pres-
ses, si has de realitzar un tràmit . La situa-
ció donarà un gir al teu favor.     

Aquari
20/1 al 18/2

Posa en marxa no solament la teva intuïció, sinó
també la experiència, ara les necessitaràs més
que abans. No perdis el temps ni la energia en
coses que no estiguin clares .

Peixos
19/2 al 20/3

No et deixis pressionar  per persones caprit-
xoses i menys encara, si pretenen obligar-te
a fer coses que no pots o que simplement no
vols.  

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde        Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L’Aldea) 977450543

Segarra, C.B. Major, 36 (Roquetes)  977588007-629363200

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977510348  

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). 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/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 21°Nuvositat variableNuvositat variable

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
domini del sol en conjunt. Es formaran intervals de núvols baixos
al sector sud del litoral, que es mantindran fins a migdia. També
es formaran núvols d'evolució a punts de muntanya. 
Precipitacions: 
no se n'esperen. 
Temperatures: 
sense canvis importants. 
Visibilitat: 
bona en general, tret del litoral sud on serà regular al matí. 
Vent: 
de matinada serà fluix i variable, tret de l'Empordà on bufarà tra-
muntana moderada. Durant la resta de la jornada s'imposarà com-
ponent sud entre fluix i moderat arreu. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
tramuntana entre fluixa i moderada de matinada al nord del cap
de Begur, amb alguns cops forts al nord del Cap de Creus. Vent
entre fluix i moderat de component sud i est a la resta.
Marejol, amb àrees de maror i mar de fons del nord al nord del cap
de Creus fins a mig matí. 
Costa Central:
de matinada vent fluix i de direcció variable. A partir de llavors hi
haurà component sud i est entre fluix i moderat.
D'arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
vent de component sud, amb predomini del xaloc entre fluix i
moderat.
D'arrissada a marejol.

El temps. Previsió

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168
Amposta. Edifici en ple
centre comercial a l'a-
vinguda de la Ràpita, 4.
Ideal per a qualsevol
negoci que requereixi
gran transit comercial.
A la millor zona
d'Amposta. Per visitar-
lo 661 70 73 83.

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 
L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)
aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383 
(Preguntar por Emi)..

La Ràpita. Plaça d'aparcament
amb traster en lloguer. A l'edi-
fici El Mariner, a primera línea
de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil d'a-
parcar a l'estiu.  670 51 65 20

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada de 168m2
diafans, amb més de 25
metres de façana. Situat
a la plaça Hercules, al
davant d’un col.legi.
Disposa de 3 places d’a-
parcament al mateix edi-
fici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2
plantes, 3 habitacions,
menjador rústic amb
xemeneia, cuina office, 1
bany, 1 terrassa ample i
magatzem. ¡Ideal
Famíl ies! Interessats
661 707 383
Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona
a dos carrers.
610203325

Es traspassa bar-cafete-
ria a Amposta molt bona
situacio i en plena acti-
vitat economica. Causa
per canvi de residència i
per tant no poder aten-
dre. Interesats trucar:
639512494
DIVERSOS�

SI VOLS UN AMIC:
ADOPTA!PROGAT T'O-
FEREIX LA POSSIBILI-
TAT D'ADOPTARGATS
QUE HAN ESTAT ABAN-
DONATS.GRÀCIES PER
LA TEUA AJUDA:

TELF. 977446649/630502142

TREBALL�

MOTOR�

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUAL-
SEVOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-hi coses. El local està
completament equipat i en
una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i
al centre del poble. Nomès
per 850Û al mes, no t'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona del
camp de futbol. Pisos a

estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó. Per

entrar a viure avui mateix.
Acabats d’alta qualitat.

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. El
preu actual és de 169.000Û
quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 
661 91 35 88

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350€ al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 25 27 27
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com
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Sense anar més lluny, ahir
em va passar un fet per a mi
molt curiòs (no vull dir que
per a un altre no, però jut-
geu-ho vosaltres mateixos).
D'un temps cap a aquí m'ha
agafat la dèria de posar el
meu nom al Google, algú em
podrà titllar d'egòlatra i la
veritat és que la seva part
de raó tindrà, però va més
enllà de la part purament
superficial, ja que quan et
dediques com jo als mitjans
de comunicació, doncs no
ens enganyarem, t'agrada
veure com va i prendre el
pols a la societat, que poten-
cialment pot veure els teus
programes, en el meu cas el
«Dixa'm». Així, fa dies que un
link apareixia entre la ristra
de possibilitats, i jo no li feia

cas, senzillament perquè
intuïa que no era el tipus d'in-
formació que estava bus-

cant. Però ahir tot va ser
diferent, potser ahir, jo era
diferent. El fet és que em
vaig aturar i vaig entrar a
«Diana i la mar morta», de
sobte el títol d'aquell llibre
tenia algun tipus de conne-
xió amb la meva persona, ja
que el meu nom és Diana
Mar. Vaig començar a llegir,
i diguem que estava predis-
posada a acceptar les coin-
cidències vitals més enllà de
la raó. Així em vaig trobar,
ben entrada la matinada,
analitzant la vida d'una per-
sona, desconeguda fins el
moment per a mi. Aquesta
persona no és una altra que
l'escriptor Joan Perucho
nascut el 1.920 a la barria-
da de Gràcia a Barcelona.
Passatges de la seva vida
com «Perucho siente haber
culminado la Vocación y el
Destino que un día aventuró
en su persona Eugeni d´Ors
cuando le recomendó seguir
su Ángel Custodio» em van
fer sentir que tenia que con-
tinuar llegint, havia d'averi-
guar més coses sobre
aquest home. Pensareu que
estic boja i tampoc us con-
tradiré, sempre he pensat
que si estéssim bojos
seriem més lliures del que
som actualment. La seva
infantesa “cuando a los 5
años sus padres le enviaron

a las Hermanas Francesas y
una monja le enseñó el pri-
mer verso de su vida” o

quan el professor de l'insti-
tut li va presentar ni més ni
menys que a García Lorca;
que va viure la Guerra Civil
espanyola i d'aquella època
recordava els versos de
Sebastià Sánchez-Juan:
«Doneu-me joia per morir».
Tot això m'estava atrapant,
català de pare, poeta d'àni-
ma... Quin home vaig conèi-
xer ahir! Va començar a
escriure poèsia en català i
s'integrà als corrents de la
resistència cultural de l'èpo-
ca. Va conèixer i mantindre
estretes relacions amb per-
sonatges de la talla de
Carles Riba i Salvador
Espriu. Les seves obres són

moltes, i no és el motiu de
l'article, però us enumeraré
algunes que he destacat de
manera totalment subjecti-
va, la primera Sota la sang
(1947), la més coneguda,
Les històries naturals
(1960) i com no podia ser
d'altra manera Diana i la mar
morta, (1953), premi de les
Lletres de 2002, desapare-
guda a partir de 1965 i ree-
ditada el 2003. Sé que és
difícil d'entendre, però men-
tre m'anava nodrint de la tra-
jectòria de Perucho, havia
una gran ansietat que m'em-
penyia a buscar el motiu de
l’obra, i qui millor que el
propi autor per contestar:

“Vaig anar de jutge a les
Garrigues, després a
Banyoles, després a Móra
d'Ebre i finalment a
Gandesa. En tots aquests
llocs he anat deixant un ras-
tre d'amics i vivències. Tot
això ho vaig voler recollir en
un llibre”. 
Les hores anaven passant i
va arribar el moment en què
l'última línia deia: Mor a
Barcelona el 30 d'octubre
de 2003. 
Potser per a vosaltres
aquesta informació no vol
dir res, però per a mí, va
esdevindre un viatge de vida
fantàstic (14 anys de la
meva vida a Barcelona gran

part dels quals van ser al
barri de Gràcia), una passió
(la literatura, l'erudisme, l'art
i la raresa), un cognom (el
segon seu és el primer meu,
Gutiérrez) com us deia a l'ini-
ci de l'article jo ja havia sig-
nat el pacte de la coincidèn-
cia, i a hores d'ara, ja no tan
sols ens unia el títol de l'o-
bra, eren moltes les coin-
cidències, però el que em va
agafar encara per sorpresa,
va ser el seu pas per Móra la
Nova i Gandesa, sóc ebren-
ca i ell, en algun moment de
la seva vida, ho va ser. 
Vaig tancar l'ordinador i
mentre anava cap el llit, una
sola pregunta: Per què?

“La Vocació i el Destí”

En aquestes nits d’estiu,
en què de vegades és
tan difícil conciliar el
son, molts cops em tro-
bo davant l’ordinador
amb la mirada fixa bus-
cant que sé jo quina co-
sa que m’ajude a dis-
treure’m.

”De sobte, el títol d’aquella obra tenia algun tipus de connexió amb la meva persona”

DIANA MAR

El poeta, narrador i crític d’art, Joan Perucho.
Cedida

Recull d’experiències de vida de l’autor, a les

Garrigues, Banyoles, Móra la Nova i Gandesa

“Diana i la Mar morta”(1953)

ARTICLE SOBRE JOAN PERUCHO (1920-2003)


