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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Horta recorda els
bombers morts en
l'incendi amb una ofrena
floral i un minut de silenci
al monument que els
homenatja.

P4

Roquetes aprova
definitivament els
pressupostos per al 2010.

P6

Societat

Sant Carles de la Ràpita i
Xerta, dos municipis en
plenes Festes Majors.

P9

Esports

Tortosa tindrà un nou
pavelló poliesportiu.

P17

Aquest cap de setmana Tortosa celebra la Festa del Renaixement. A partir d’ahir i fins diumenge, la Festa rememora, 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'e-
xistència de la ciutat. Els tortosins engalanen i guarneixen els carrers i les façanes de les seves cases amb vegetació, estores i
tapissos, torxes i candeles. Surten al carrer i participen en els actes i cerimònies activament, són els habitants del segle XVI. Més
de 500 actors, 60 espectacles, 3.000 ciutadans vestits d’època, comerciants i tavernes omplen, aquests dies, els carrers i les
places de la vila de festa, música, alegria i color. P3

Torna l’esplendor del Renaixement

Albert Montañés, tenista rapitenc, va assolir diumenge el seu cinquè títol. Va ser a

Stuttgart on va fer un altre pas endavant en la seua trajectòria com a professional.

Tot i la derrota posterior a Hamburg, Montañés és un referent dins de l’esport de la

raqueta. Un altre ebrenc que està deixant emprenta de les seues condicions és

l’ulldeconenc Oriol Romeu. El jove jugador del Barça està sent un líder al centre del

camp de la selecció espanyola sub-19 a l’europeu de França. P10

L’esport ebrenc triomfa per Europa

 



DIVENDRES 23
DE JULIOL
DE 20102

opiniódiarimés
ebre

www.mesebre.cat

més
diari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas, 
Col.laboradors:

Amado Cebolla, Marto
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70

www.mesebre.cat

L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de
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En relació a la contracta-
ció del jugador Mohamed
El Hadri el CD Tortosa vol-
dria puntualitzar que en
tot moment ha actuat apli-
cant el màxim rigor exigi-
ble en aquest tipus de
negociacions. D’una
banda, i abans de signar
cap acord amb el jugador,
es va demanar autoritza-
ció al seu club d’orígen, el
CF Ulldecona, que va
informar que tenia un any
de retenció sobre Moha
però que li donava llibertat
per poder negociar lliure-
ment el seu futur, manifes-
tant el club ulldeconenc la
voluntat de poder rebre
algun tipus de compensa-
ció a canvi. El jugador en
data 2 de juliol de 2010
va signar, tal i com es va
informar als mitjans de
comunicació, l’acord per-
què el CD Tortosa trami-
tés per una temporada la
llicència federativa com a
jugador aficionat, signant
amb mateix temps el
reglament de règim intern
del club. De manera indi-
recta, i uns quants dies
després de signat l’acord,
es va rebre la informació
que el jugador també s’ha-
via compromès amb el CF
Amposta. El mateix juga-
dor i el propi president del
CF Amposta van confirmar
que l’acord oficial s’havia
produït dies després d’ha-

ver signat el contracte
entre el CD Tortosa i
Moha. Davant d’aquesta
situació, i abans de pren-
dre cap decisió definitiva,
es va mantenir una reunió
amb els directius del CF
Ulldecona per saber el
tipus de compensació que
pretenien obtenir pel juga-
dor, i amb el mateix Moha
per saber quins eren real-
ment els seus objectius
esportius. El CD Tortosa
ha decidit, un cop analitza-
da la situació, i en aplica-
ció del reglament de
règim intern signat pel
propi jugador, deixar
sense efecte el contracte
del 2 de juliol a l’entendre
que Moha no ha actuat
amb la transparència que
desitgem aplicar en
aquesta nova etapa del
club, a l’ocultar aquesta
doble negociació i el fet
que té pendents de com-
plir cinc partits de sanció
de l’anterior temporada.
També anunciem la renún-
cia a emprendre qualsevol
tipus d’acció legal contra
el jugador i el seu nou
club com tenim dret a fer
per fer complir el contrac-
te signat.

La Junta Directiva
C.D. TORTOSA

En relació a la contractació 
del jugador Mohamed El Hadri

Comunicat del CD Tortosa

La Festa del Renaixement va nàixer l'any 1996
amb uns objectius molt clars, que en van determi-
nar el disseny i que avui continuen sent punt de
referència: la creació d'un producte lúdic i cultural
de qualitat, basat en un referent històric rigorós, i

una oferta d'es-
pectacles gestats
i produïts en bona
part per la matei-
xa organització,
amb la finalitat de
promocionar turís-

ticament i culturalment la ciutat, com també reacti-
var l'economia i l'associacionisme. Un dels reptes
més importants ha estat la implicació de la ciutada-
nia en el projecte. Avui els resultats d'aquesta impli-
cació són un dels més extraordinaris èxits de la
festa, i, sens dubte, allò que la legitima. La Festa
del Renaixement s'ha convertit en el principal acte
promocional de la ciutat. Original quant a l'època
que es recrea, i exemple de participació ciutadana.

És així com aquest projecte ha anat prenent forma,
creixent a partir de l'esforç de l'organització i de la
participació de tota una ciutat. Edició rere edició,
ens hem anat sorprenent mentre redescobriem
Tortosa a l'ombra transformadora de la història.
Tortosa, cap d'un extens territori, ens mostra el
seu orgull i la seva puixança, el seu esdevenir quo-
tidià a través del govern de la ciutat, el comerç, els
costums, el galanteig, la gastronomia, i les més
diverses expressions de la Festa. La ciutat és el
marc on es desenvolupa, és el gran escenari que
recrea, de bell nou, l'arribada del segle XVI. Els tor-
tosins transformen les cases i, amb el seu suport,
s'aconsegueix tornar a la Tortosa del segle XVI. Els
veïns engalanen els carrers i les façanes de les
cases amb vegetació, estores i tapissos, torxes i
espelmes; guarneixen amb enramades de joncs,
canyes, murta i palmes les balconades, finestres i
portes; pengen als balcons i a les finestres l'esten-
dard de la ciutat del segle XVI, la bandera de la
Festa del Renaixement. Visca la Festa!

Editorial

Renaixement, un exemple de participació ciutadana

«Un dels reptes més importants 
ha estat la implicació de la 

ciutadania en el projecte»

Alcalde, regidors, autoritats,  senyores i senyors,
En primer lloc voldria agrair que m'hagueu conce-
dit l'honor de ser el pregoner de la quinzena
Festa del Renaixement, que es suma avui a la dig-
nitat de ser-ne el president d'honor. Poques per-
sones poden dir que han vist realitzats un dels
seus somnis, un somni compartit i que afortuna-
dament fa temps que podem dir que és el de tota
una ciutat. Jo tinc aquesta sort, i em permetreu
que en presumeixi. Aquest somni, com tothom
podeu imaginar és la Festa del Renaixement.
Com ja sabreu, la Festa, com a  projecte, va sor-
gir a conseqüència d'un treball que estava duent
a terme com a President del Consell Comarcal
del Baix Ebre. Ho recordo novament per que vull
fer esment del paper que hi va tenir els senyor
Jesús Massip, amb qui em vaig posar en contac-
te per tal de dissenyar un escut que representés
la nostra comarca. La recerca històrica que va
fonamentar aquest treball va posar a les meves
mans un petit quadern que, datat l'any 1544,
descrivia i enumerava les forces de defensa de la
ciutat de Tortosa en època de Carles V. El refe-
rent històric, ric i descriptiu, que oferia aquell
document, i la certesa que n'existien molts d'al-
tres, es va configurar com a projecte incipient del
que avui coneixem com a Festa del Renaixement.
L'experiència d'altres ciutats europees posava de
manifest que la recuperació del passat a través
d'activitats lúdiques havia fet possible la promo-
ció econòmica i turística d'altres territoris. Vaig
veure clara l'oportunitat per a Tortosa, convençut
de la necessitat que teníem d'endegar un projec-
te ambiciós i de futur. Per a que una visió com
aquella es convertís en una realitat, en la Festa
que és avui, calia no només definir un projecte
amb objectius clars, sinó un projecte agosarat,
ambiciós, que sorgís de la voluntat d'anar més
enllà del que la raó i el nostre entorn ens deien
que estava al nostre abast. I així, la Festa va nài-
xer un plujós més de maig de l'any 1996 amb
uns objectius que en van determinar el disseny i
que avui continuen essent punt de referència: la
creació d'un producte lúdic i cultural de qualitat,
basat en un referent històric rigorós, i una oferta
d'espectacles gestats i produïts en bona part per
la mateixa organització, amb la finalitat de promo-
cionar turística i culturalment la ciutat, com
també de reactivar l'economia i l'associacionis-
me. Per a fer possible la gran Festa que avui
tenim van caldre per part de tots els implicats en
el projecte, grans dosis de complicitat, de con-
fiança en el projecte, de treball, d'esforç, de cre-
ativitat, de participació, d'amor a la nostra ciutat
i al territori i sobre tot d'il·lusió, matèria primera
amb la que, no hem cansaré mai de repetir, és
construeix la nostra Festa. 

Avui toca, i vull, donar les gràcies  a totes i a
cadascuna de les persones que han fet possible
la Festa, agrair a tota la ciutadania que, en defini-
tiva, li va donar legitimitat. Fer una llista dels
agraïments m'és impossible, seria interminable
però em permetreu que faci una menció a l'Ester
Galindo i a la Núria Segarra amb qui vaig compar-
tir especialment treball i il·lusió.
L'equip amb el que varem iniciar la Festa va haver
d'enfrontar-se al repte de convèncer que era pos-
sible, i ho vam fer a través de l'emoció que pro-
vocava la descoberta de la ciutat amb una nova
i màgica mirada, que oferia la imatge d'una ciutat
poderosa i orgullosa dels seus símbols.
Consolidada la Festa i amb un creixement i un
èxit espectacular, podem dir que està al nivell de
les més importants d'arreu d'Europa. Però, com
en tot projecte que es viu, l'evolució ha de formar
part dels objectius. La Festa i el nou equip que
avui la du a terme s'enfronten ara a nous reptes.
Cal tenir molta cura, l'èxit no deixa de tenir els
seus riscos, cal buscar formules de renovació
que mantinguin vives les expectatives de ciuta-
dans i visitants, i que a la vegada, facin viable la
necessària sostenibilitat de la Festa.
Imprescindible també, és vetllar per mantenir allò
que ha estat primordial en ella: la màgia, la capa-
citat de captivar des de la autenticitat i el rigor
històric, que sempre li han conferit l'estudi de l'è-
poca; l'esdevenir singular de la nostra ciutat i de
la gent que hi viu; i la divulgació de l'essència dels
nostres referents històrics. 
Cal no perdre per tant el que dona veracitat i ver-
semblança als nostres actes i cerimònies. No
s'ha d'oblidar que la Festa és una recreació histò-
rica no una representació. La Festa, més enllà de
difondre la cultura, ha de ser un instrument per
potenciar que la pròpia ciutadania en generi. Ha
d'afavorir la participació real, creativa i transfor-
madora, amb l'objectiu de fomentar la presa de
consciència i de responsabilitat quant al seu pas-
sat, el present i la construcció del seu futur.
Penso, i tinc el convenciment sincer que aquests
principis han estat els que han conferit credibilitat
a la Festa en el passat, que són la base inequívo-
ca de gran part del seu èxit present, i els que
necessàriament l'han de fer perviure en el futur.
Amb la il·lusió intacta d'aquell 31 de maig de
1996, us encoratjo a seguir treballant, a seguir
participant, a seguir gaudint i somiant amb la
Festa del Renaixement.

Moltes gràcies i bona Festa!

Ramon Cardús Llatse
President d'Honor de la Festa del Renaixement 

Pregó de la XV Festa del Renaixement
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Entre els espais recuperats
i incorporats a la festa des-
taquen així mateix el carrer
Major de Remolins (recent-
ment peatonalitzat), el
carrer Cortadura (on s'ins-
tal·larà el "campament de
les Quincalles"), i la plaça
dels Dolors que, tot i que ja
és un espai conegut dins
l'àmbit de la Festa, aquest
any incorpora un mercat
d'època amb unes 25 para-
des i una exposició de les
màquines de Leonardo da
Vinci. Des de la Costa dels
Capellans fins a la Torre del
Cèlio quedarà instal·lat un
altre mercat d'època de

gran envergadura amb més
de 80 parades. La recupe-
ració dels Abanderats de la
Ciutat italiana d'Arezzo, les
gàrgoles (un dels especta-
cles més populars de la
programació de la Festa del
Renaixement), la presència,
un cop més, dels impressio-
nants Orouboros i la com-
panyía Entr'act (que ens
portaran el torneig caní del
qual se'n va oferir una mos-
tra durant la passada edició
2009), comparteixen prota-

gonisme amb esdeveni-
ments molt arrelats a la
Festa com la Taverna
d'Enrico, Lo Taulell al
Carrer, les tavernes de la
Ruta de la Saboga, i amb
novetats com l'espectacle
de Commedia dell'Arte
"Don Giovanni" o "El Camí
de les Ànimes", recorregut
teatralitzat interpretat per
voluntaris de la Festa tot
rememorant els viatges
històric-fantàstics. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha

explicat que "el programa
d'enguany está fonamentat
en recollir una mostra d'es-
pectacles que han passat
per la Festa en aquests
quinze anys", al mateix que
ha agraït i ha reconegut a
les empreses i entitats que,
directa o indirectament,
col·laboren en la Festa del
Renaixement. 
Bel ha fet menció, així
mateix, al que serà el pre-
goner de l'edició 2010,
Ramon Cardús, del qual ha

destacat el seu esforç i la
seva tenacitat com a impul-
sor de la Festa, i ha valorat
molt positivament que, mal-
grat la crítica cojuntura
econòmica actual, l'espon-
sorització de la Festa del
Renaixement s'ha vist incre-
mentada. Per la seva
banda, el director de la
Festa, Domingo Tomàs, ha
expressat que "hem intentat
fer una selecció dels espec-
tacles, grups i companyíes
que més han seduït als

espectadors al llarg de les
succesives edicions", i ha
deixat palès l'interès que
s'ha posat des de l'àrea de
Festes en fer que els ciuta-
dans redescobreixen
indrets de la ciutat que habi-
tualment queden fora del
seu recorregut quotidià.
Finalment, ha volgut "llençar
un missatge d'orgull de per-
tanyença a la ciutat", al
temps que ha fet un reco-
neixement a les entitats de
cultura tradicional i ha
agraït el seu esforç a totes
les persones que col·labo-
ren en la festa des de qual-
sevol àmbit del teixit sòcio-
cultural. Aquest any també
s´han presentat les
Jornades Gastronòmiques
de la Festa del
Renaixement. La cassola
de salmó, recepta que figu-
ra al Llibre del coch (1520),
és el plat principal de l'edi-
ció d'enguany de la Festa.
Aquest any vint- i -quatre
restaurants de Tortosa
estan adherits als menús
"Mengeu de Festa" i, per pri-
mer cop, tindran una engan-
xina distintiva. 
Jordi Folqué ha remarcat "la
importància d'identificar els
establiments ja que formen
part de la cultura de la
Festa" i ha agraït el rigor
històric dels menjars dels
restaurants. Des de l'orga-
nització de la Festa s'ha
invitat a tothom a degustar
els plats típics tortosins del
segle XVI.

Torna, un any més, tot l’esplendor de
l’època del Renaixement

La XV edició de la Festa
del Renaixement es
desenvoluparà fins al 25
d'aquest mes de juliol
amb una programació
carregada d'actes i acti-
vitats que tindran lloc,
com ja és tradicional, en
diferents espais de la
ciutat, destacant espe-
cialment l'entorn de la
Torre del Cèlio, a la
plaça Menahem Ben
Saruk, on s'instal·larà un
dels sis campaments,
les Avançades de Sant
Joan, el passeig de
Ronda i la pista esporti-
va de Remolins, que va
ser incorporada a la
festa la passada edició.

Tortosa es prepara per viure amb intensitat la XV edició de la Festa

La cassola de salmó, el plat principal d’ enguany

TG

La d’enguany serà la quinzena edició.
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El compromís assumit pel
Ministeri era fer un nou
estudi d'impacte ambiental
que valorés les diferents
propostes. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
mostrat la seva perplexitat

i decepció en comprovar
que el nou estudi aprovat
pel Ministeri, que es va
comprometre a fer el
desembre de 2009, està
basat en plànols datats al
mateix mes de desembre
que no incorporen cap
novetat respecte l'estudi
ambiental anterior. Davant
d'aquesta situació, l'alcalde
ha expressat la seva
decepció amb el Ministeri
"tant en la forma com en el
fons" i ha denunciat la
"manca total i absoluta de
sensibilitat i de voluntat de
tirar endavant" l'autovia de
l'interior. "Han passat 3
anys des de la primera
declaració d'impacte
ambiental i la d'ara, i no
han canviat absolutament
res. A l'Ajuntament no ens
han demanat cap mena
d'informació i tampoc s'ha
informat al Congrés dels
Diputats." D'altra banda, el
delegat del Govern ha
lamentat que l'Estat no
hagi acceptat l'al·legació
presentada pel Govern de
la Generalitat demanant un
traçat alternatiu al seu pas

per Campredó. Tot i això,
Salvadó ha manifestat que
“han estat incorporades les
altres dues al·legacions
sobre el pas de l'A7 pel
barranc de la Galera i l'a-
llunyament del traçat del
nucli urbà del Perelló”.
També ha demanat “celeri-

tat” al Govern espanyol per-
què el projecte executiu de
l'A7 estigui redactat l'any
que ve i les obres puguin
començar el 2012, així
com que s'arribi a una
solució satisfactòria pel
que fa al traçat al seu pas
per Campredó.

El Govern de l'Estat ha
fet l'aprovació provi-
sional d'un nou estudi
d'impacte ambiental
del traçat de l'autovia
interior (A-7) al seu
pas per Campredó que
no canvia en res de
l'anterior. El grup de
CiU al Congrés havia
presentat una proposi-
ció no de llei en què es
reclamava una alterna-
tiva a la proposta del
Ministeri de Foment,
en la mesura que
aquesta comportava
un greu impacte sobre
Campredó i els nuclis
de Font de Quinto i
Raval del Pom. 

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, reclama més informació.
Cedida

El Parlament de Catalunya
va iniciar fa un temps els trà-
mits per elaborar la llei que
ha de regular les festes tra-
dicionals amb bous a les
Terres de l'Ebre. La ponèn-
cia que es va debatre en la
comissió de Política Cultural
es basa en el manual de
bones pràctiques taurines
impulsat per la Delegació
del Govern a l'Ebre el 2004.
La percepció general és
que aquesta llei ha de blin-
dar la festa dels bous a les
Terres de l'Ebre, sovint per-
seguida per les associa-
cions de defensa dels ani-
mals. Els alcaldes partici-
pants van anar més enllà i
van demanar que es
pogués incrementar el nom-
bre d'espectacles taurins i el
nombre de poblacions que
els celebren. Aquesta llei es
porta a terme a votació
aquest dilluns al Parlament, i
tot apunta, segons enques-
tes i sondejos, que no serà
aprovada.

Sembla que no
tindrem els

bous regulats
El Ple de l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat el pro-
jecte bàsic de construc-
ció d'un aparcament
soterrat a la plaça
Joaquim Bau i la remode-
lació integral de l'esmen-
tada plaça, així com la
constitució d'un dret de
superfície per a la cons-
trucció d'una piscina de
competició de 50 m, un
complex d'aigües i salut i
un edifici de 2.500 m2
d'oficines. Aquesta és
una de les actuacions
urbanístiques més ambi-
cioses de l'equip de
govern municipal, en la
mesura que suposa la
creació d'unes 300
noves places d'aparca-
ment, l'ordenació d'una
plaça emblemàtica del
barri de Ferreries i, espe-
cialment, la creació d'un
nou complex d'aigües i
esportiu que ve a resol-
dre un dèficit històric a la
ciutat. 

Nous projectes
per a la ciutat

de Tortosa

L’A-7 no tindrà nou estudi ambiental
«Incompliment del compromís per part del Govern Estatal»



diarimés
ebreterres de l’ebre

5www.mesebre.cat

DIVENDRES 23
DE JULIOL
DE 2010

Aquests acords s'emmar-
quen en l'Estratègia per
al foment de la gestió
forestal sostenible a les
Terres de l'Ebre associa-
da a la valorització
energètica de la biomas-
sa, que impulsa el
Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
L'acord amb l'Ajuntament
de la Sénia estableix les

bases per a la coopera-
ció per tal d'impulsar
mecanismes de recollida
i aprofitament energètic
de restes de poda agríco-
la i de gestió forestal pro-
pers a la instal·lació de la
planta d'Ecoenergia, SA.
Aquesta instal·lació,
actualment en construc-
ció, s'havia de destinar
bàsicament a l'aprofita-
ment dels productes i
subproductes derivats
del sector del moble,
afectat per la crisi econò-
mica actual. 
L'acord també detalla la
voluntat de promoure la
instal·lació d'una planta
d'estellatge al municipi
per generar la biomassa
necessària per al seu
subministrament.
El Departament de Medi
Ambient i Habitatge i
l'Ajuntament de Batea
cooperaran per donar
suport a la implantació
d'un servei de gestió i
recollida dels residus de
la poda dels conreus i de
neteja del bosc, i l'explo-

tació d'una planta d'este-
llatge al municipi. El con-
seller Baltasar, el delegat
del Govern a les Terres
de l'Ebre, Lluís Salvadó, i
el director gerent del
Centre de la Propietat
Forestal, Antoni Farrero,
han presentat
l'Estratègia, document
que analitza el potencial
de biomassa agrícola i
forestal primària per a la
producció d'energia tèr-
mica i elèctrica a les
Terres de l'Ebre. 
La intenció és  fomentar
la gestió forestal sosteni-
ble i millorar l'activitat
agrícola millorant i con-
servant alhora el paisat-
ge agrari i mantenint la
biodiversitat del territori.
La millora de les estruc-
tures de les masses
forestals existents per-
metrà reduir-ne la vulne-
rabilitat als grans incen-
dis, amb la reducció de
combustible, i també per-
metrà valoritzar els pro-
ductes que se n'ex-
treuen.

El conseller de Medi
Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, ha
signat aquesta setma-
na dos acords amb els
ajuntaments de la
Sénia (el Montsià),  i
Batea (la Terra Alta)
per donar suport tèc-
nic, econòmic i admi-
nistratiu a diferents ini-
ciatives i projectes
energètics d'aprofita-
ment de biomassa.

REDACCIÓ

Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge.

Cedida

La nova EDAR dóna solució
a la problemàtica existent
amb les aigües residuals, ja
que el polígon té un sistema
de depuració de les aigües
residuals deficient, com a

conseqüència de l'augment
del cabal inicialment previst.
A més, al complex municipal
el sistema de tractament de
les aigües residuals està for-
mat per una fossa sèptica
no vàlid com a solució defini-
tiva del tractament de les
aigües. La nova estació per-
met pal·liar aquestes man-
cances i, a més,  està dota-

da d'un sistema de depura-
ció que permet reutilitzar l'ai-
gua per al reg del complex
esportiu, de parcs i jardins
de la vila, entre d'altres ser-
veis municipals.
“La gran novetat, que ens
enorgulleix a tots, és que l'ai-
gua un cop depurada surt
amb unes condicions
mediambientals suficients

que ens permeten reutilitzar-
la al complex esportiu. Per
tant ens sentim orgullosos
de solucionar un problema
que teníem en origen i, a
més, poder contribuir en
aquesta nova cultura de l'ai-

gua i reaprofitar tota aques-
ta aigua que un cop depura-
da era una llàstima que tirés-
sim al mar”, va explicar
Andreu Martí, Alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar.

Nova Estació Depuradora
d’Aigües Residuals

Al polígon industrial Les Creuetes, de l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

El pacte en matèria d'ener-
gia entre PSOE i PP ha fet
aixecar les alertes en el sí
de la Federació d'ERC a les
Terres de l'Ebre que veu
amb recel com s'escollirà la
ubicació definitiva del
magatzem temporal centra-
litzat (MTC) de residus nucle-
ars, conegut com el cemen-
tiri nuclear. Així, els dirigents
republicans asseguren que
sempre que hi ha un pacte
entre socialistes i populars
és 'per a fotre' a Catalunya,
i han alertat que si el cemen-
tiri s'ubica a Ascó serà una
'nova agressió' a la sobira-
nia de les institucions catala-
nes.

«Nova agressió
a la sobirania

catalana»

Els Mossos d'Esquadra han
recuperat dos tractors
robats, 273 plaques fotovol-
taiques valorades en més
de 142.000 euros, un
remolc i gran quantitat de
maquinària agrícola en una
nau industrial de la Sénia
(Montsià). La policia catala-
na va enxampar 'in fraganti'
el passat dia 12 tres indivi-
dus mentre carregaven un
camió tràiler amb el material
sostret. Els arrestats forma-
rien part d'un grup dedicat al
robatori de maquinària agrí-
cola i industrial, al seu poste-
rior emmagatzematge -en
aquest cas en el magatzem
que tenien llogat.

Detenció
important a la

Sènia

Estratègia per a la gestió forestal sostenible
A travès de la valorització energètica de la biomassa
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Unes al· legacions que, segons el
líder de l'oposició, Miquel Castelló,
tenien el recolzament d'un informe
emès pel SAM, el Servei d'Atenció
Municipal de la Diputació de
Tarragona. Aquesta afirmació va ser
rebatuda per l'alcalde, Paco Gas,
que va destacar “la sorpresa d'escol-
tar dues versions diferents: la del
senyor Castelló i la dels professio-
nals de l'Ajuntament, que van consul-
tar el mateix Servei i aquest en va
considerar just el contrari”, va mani-
festar l'alcalde, tot afegint que, “per
tant, Castel ló haurà de mostrar
l'esmentat informe o haurem de pen-
sar que ha estat tot una mentida
sobre la qual han basat les seves

al · legacions”.  A ix í  doncs, amb els
vots a favor de l 'equip de govern i
e ls vots en contra de l 'oposic ió,  e l
pressupost 2010 va ser aprovat,
de forma def in i t iva,  tres setmanes
després que e l  regidor d'Hisenda,
Jordi  Baucel ls,  e ls por tés a aprova-
c ió.  L 'a lcalde de Roquetes va voler
destacar e l  fet  que la pol í t ica que
du a terme el  grup de l 'oposic ió
“és destruct iva i  no té cap mena
d' in terès pe l  munic ip i ,  s inó que
segueix sempre e ls interessos par -
t id istes del  senyor Castel ló”.  Gas
va afegir  que “ la i rresponsabi l i tat
de ls  soc ia l i s tes  de l  senyor
Castel ló no té l ímits,  ja que l 'ún ic
que pretenien era posar pals a les
rodes a la gest ió que du a terme el
govern munic ipal  actual ,  ta l  com
han fet  des de pr inc ip is de la legis -
latura”.  I  és que “en uns moments
com els actuals,  l 'endarrer iment en
l 'aprovació del  pressupost només
ha fet  que per judicar les empreses
que trebal len amb l 'A juntament de
Roquetes, les ent i tats locals,  que
esperen les subvencions per dur a
terme les seves act iv i tats,  i  la c iu -
tadania en general” ,  va concloure
l 'a lcalde.

Roquetes aprova definitivament el
Pressupost del 2010

El ple de l'Ajuntament de Roquetes
ha aprovat, aquesta setmana, i de
manera definitiva, el pressupost
per a l'exercici 2010 després de
desestimar, en base a l'informe
elaborat pel departament
d'Intervenció de l'Ajuntament, les
al·legacions que el grup polític a
l'oposició, el PSC, va presentar-hi
setmanes abans.

Desprès de desestimar les al.legacions presentades
pel PSC

REDACCIÓ

Els sindicats representants de la planti-
lla d'Antaix, CCOO i UGT, han acordat
amb la direcció de l'empresa l'acomia-
dament de 90 treballadors que rebran
una indemnització de 20 dies per any
treballat més una compensació lineal
equivalent a set dies per les pèrdues de
poder adquisitiu i compensació per l'ús
dels dies d'atur. Amb aquest acord, rati-

ficat majoritàriament en assemblea per
un centenar de treballadors que s'han
concentrat a les portes dels serveis
territorials del Departament de Treball a
les Terres de l'Ebre, es tanca l'ERO pre-
sentat per l'empresa fabricant de
mobles que, inicialment, pretenia fer
fora 99 treballadors amb el mínim de 20
dies per any treballat i dotze mensuali-
tats. Per tant, la situació s’ha començat
a aclarir.

Acord entre Antaix i sindicats
REDACCIÓ

Cedida

L’Alcalde de Roquetes, Paco Gas
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Durant la reunió, mantingu-
da a l'Arxiu Comarcal de la
Ribera d'Ebre, Salvadó ha
repassat les inversions

dutes a terme pel Govern de
la Generalitat en el període
2007-2010, inversions que
sumen  33.355.806 euros.
El delegat del Govern s'ha
referit, entre altres, a les
inversions destinades a l'À-
rea Bàsica Policial Ribera

d'Ebre (3.385.000 euros), a
la subestació elèctrica
Aubals (6.613.719 euros), a
les actuacions del Pla Únic
d'Obres i Serveis
(1.815.000 euros), al pro-
grama Ribera d'Ebre
Connecta (també dotat amb

1.815.000 euros), al Pla de
Barris (3.618.352 euros), a
la modernització de rega-
dius (4.401.746 euros) i a
altres actuacions en àmbits
com la salut (base de trans-
port sanitari urgent i nou
model d'urgències ABS

Móra-Hospital Comarcal) i
l'atenció social (1.880.000
euros per a la rehabilitació
de la residència Natzaret i
600.000 per a la Jeroni de
Moragas). Quant a les inver-
sions previstes, amb projec-
te redactat o en curs d'ela-
boració, el delegat del
Govern ha destacat l'amplia-
ció de l'Hospital Comarcal
(25,5 milions d'euros), el pla
de restitució de pous i nous
dipòsits d'aigua (2,52
milions d'euros) i la cons-
trucció de la nova seu dels
departaments de Medi
Ambient i Habitatge i
d'Agricultura, Alimentació i
Acció Rural (2,5 milions
d'euros). Aquestes actua-
cions s'executaran entre
l'any que ve i el 2012.
Lluís Salvadó també s'ha
referit a altres qüestions que
s'han tractat en el Consell
de Direcció. Així, ha avançat
que el dia 27 d'agost es
constituirà el Consell
Promotor del Pla Estratègic
de les Terres de l'Ebre, que
estarà format per repre-
sentants dels sectors
socioeconòmics del terri-
tori i de l'Administració
local i la Generalitat.

La Generalitat inverteix més de
35,3MEUR a Mòra d’Ebre

El delegat del Govern
de Catalunya a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha presidit
aquest dimarts la reu-
nió extraordinària del
Consell de Direcció de
l ’ A d m i n i s t r a c i ó
Territorial de la
Generalitat, un acte
que ha tingut lloc a
Móra d'Ebre. En aquest
sentit, Salvadó ha
recordat la voluntat
descentralitzadora de
la delegació del
Govern, que en oca-
sions anteriors ha man-
tingut reunions extraor-
dinàries a Bítem (any
2004), Flix (2005), la
Sénia (2006), Sant
Carles de la Ràpita
(2007), Gandesa
(2008) i Deltebre
(2009).

Entre el període 2001-2010

Les inversions a la capital de la Ribera d’Ebre sumen 30,5 MEUR

REDACCIÓ

La reunió es va dur a terme a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre.
CEDIDA

La Directora General  de
Sostenibilitat de la Costa i
del Mar del  Ministeri de
Medi Ambient i medi Rural i
Marí, Alícia Paz ha manifes-
tat que des de el seu depar-
tament es continuen fent
gestions, amb les diverses
parts implicades per resol-
dre en el termini més curt
possible la problemàtica
que causa la instal·lació
elèctrica actual a la Barra

del Trabucador.
Alícia Paz ha recordat que,
“aquest es un tema que es
ve seguint i al qual volem
donar una resposta aviat,
tot i que es un tema com-
plex i encara no es poden
donar dates de solució”.
Cal recordar que la solució
amb més possibilitats seria
una línea elèctrica submari-
na entre el Poble Nou i les
Salines de la Trinitat, una
solució que es també avala-
da pel Parc Natural del
Delta de l'Ebre que fa pocs
dies ja va demanar una solu-
ció urgent al tema, tant d'im-
pacte ambiental com de

perillositat per a les embar-
cacions i banyistes de la
zona. Francesc Vidal va
manifestar que hi ha dos
factors importants, per una
banda l'objectiu social del
Parc de treballar perquè es
puguin compatibilitzar els
usos del territori i les activi-
tats econòmiques que se'n
deriven. El segon factor i a
l'hora més important, es el
mediambiental. Les Salines
de la Trinitat proporcionen
un entorn natural i un habitat
que no es troba fàcilment a
les zones litorals de la
Mediterrània. Des d'un punt
de vista ambiental, les sali-

nes fan possible la repro-
ducció d'una de les  poques
colònies de flamencs de
tota Europa i una de les dos
més estables de la
Península Ibèrica, junt a la
de Fuente de Piedra
(Malaga). A més s'hi ha d'a-
fegir la colònia més gran del
mon de gavina corsa i altres
espècies com el xatrac, la
gavina cap blanca, diversos
limícoles i d'altres espècies.
De fet Francesc Vidal va
explicar que, “des d'un punt
de vista ambiental i paisat-
gístic, una línia que esta
caient constantment i que
es repara de manera precà-

ria i provisional amb pals de
fusta, crea un impacte i una
intranquil·litat des del punt
de vista de la seguretat de
les persones, ja que en tem-
porada turística l'afluència a
la zona és de milers de per-
sones. No pot ser que es
quedin els pals en mal estat
abandonats al mar”. 
Francesc Vidal va insistir en
que, “s'ha de buscar una
solució definitiva, ja que la
barra del Trabucador te una
dinàmica activa des d'un
punt de vista geològic i s'hi
produeixen lentes però
constants modificacions i
desplaçaments”.

El Ministeri de Medi Ambient vol solucionar el problema
del subministrament elèctric a les Salines

El Ministeri se suma al Parc Natural del Delta de l’Ebre, que fa pocs dies ja va demanar una ràpida solució

REDACCIÓ

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code)
efectuarà un tractament
addicional contra la
mosca negra, probable-
ment la setmana vinent,
per frenar la proliferació
d'exemplars adults en
nombrosos punts de les
Terres de l'Ebre durant
els últims mesos. El
retard en la signatura del
conveni de finançament
de les actuacions amb
l'Agència de la Protecció
de la Salut, que va ajor-
nar els tractaments fins
el passat mes de juny, ha
afavorit l'explosió de la
plaga, malgrat l'efectivi-
tat de les primeres actua-
cions. Per evitar-ho, el
president del Code,
Antoni Montagut, ha tor-
nat a reclamar al Govern
que s'integri definitiva-
ment a l'ens, tal i com es
ve plantejant des de fa
sis anys.

Tractament
addicional contra

la mosca negra

El Govern ha aprovat la
nova titulació de Patró
professional d'embarca-
cions en aigües continen-
tals (rius, llacs, aigua-
molls...) on la navegació
estigui permesa. En el
mateix acord també s'ha
aprovat una habilitació per
guiar embarcacions d'es-
barjo de lloguer en aques-
tes aigües. S'estableix
una nova normativa per a
l'obtenció de les noves
titulacions i l'habilitació
professional ja que fins
ara només calia tenir una
titulació marítima per
poder portar embarca-
cions en aigües no maríti-
mes, informa el Govern.
Amb les titulacions, els
patrons s'adeqüen a les
dificultats pròpies d'a-
questes aigües. Catalunya
esdevé la primera autono-
mia en establir titulacions
específiques per aquest
tipus de navegació.

Nova Titulació de
Patró professional

d’embarcacions
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La regidoria de Serveis
Socials, a través del pla
local de civisme ha convo-
cat el primer concurs de
documentals al que es
poden presentar els clubs
de joves d'Amposta.
Per participar al concurs,
un cop inscrits, els mem-

bres del club han de presen-
tar un documental o curt-
metratge, d'estil i format
lliure que tingui com a temà-
tica principal la vida dels
propis clubs de joves, a
seva funció social,  expe-
riències, aventures i altres
activitats que realitzin. La
data límit per presentar els
documentals és el 30 de

setembre, data a partir de
la qual els treballs es publi-
caran al web
http://www.clubsjovesam-
posta.cat on es podran
visionar i votar durant quin-
ze dies. El jurat en decidirà
el guanyador que sorgirà
d'entre els quatre vídeos
més votats. La iniciativa
d'organitzar el concurs va

sorgir a través de les apor-
tacions ciutadanes de les
taules de participació, ja
que donades les seves
característiques de punts
d'encontre juvenil i les dife-
rents activitats que aquests
realitzen, es va creure opor-
tú fomentar el coneixement
mutu entre els clubs i la
població, per tal de donar a
conèixer la seva realitat
social. L'objectiu és, per
tant, el foment de la con-
vivència a través de la parti-
cipació i el coneixement
mutu. Per aquest motiu, els
premis, que són de 500 per
al primer, 300 per al segon
i 200 per al tercer classi-
ficat.

REDACCIÓ

Reconstrucció
les escales de la

catedral
L'empresa Urcotex ja ha
començat a col·locar els
blocs de pedra que servi-
ran per reconstruir les
escales de la catedral de
Tortosa, ensorrades el
maig del 2002. El Bisbat va
començar les obres a l'a-
bril, gràcies a un patrocina-
dor privat. En aquestes
dates, l’Ajuntament i la
Generalitat ja van acordar
reconstruir les escales i
concretar més endavant la
nova plaça. La previsió és
que les escales estiguen a
punt per les festes de la
Cinta, al setembre.
Recordem que la catedral
de Tortosa no té escales
desde fa més de 7 anys,
després que un fort aiguat
ensorrés l’antiga escalinata
d’accés.

El passat divendres 16 de
juliol el Museu de Ceràmica
de l'Ametlla de Mar, el Museu
de Ceràmica de Barcelona, el
Terracotta Museu de Terrissa
i Ceràmica industrial de la
Bisbal, el Museu del Càntir
d'Argentona i el Museu
d'Esplugues de Llobregat (el
Museu Can Tinturé-Museu de
Ceràmica “La Rajoleta”) van
signar el conveni de creació
de la Xarxa de Museus de
Ceràmica. Aquest acord de
col·laboració garantirà d'una
banda la promoció conjunta
d'aquests museus de ceràmi-
ca catalans. De fet ja s'està
preparant una web i al setem-
bre els museus ja comptaran
amb tríptics on es trobarà la
informació conjunta. També
amb aquest acord es realitza-
ran intercanvis d'exposicions
que ampliaran i enriquiran els
museus. D'altra banda, el
conveni garantirà una distri-

bució equitativa que la
Generalitat atorgarà a diputa-
cions, consells comarcals i
consistoris per tal que arribin
els recursos a aquest xarxa
de museus territorial. Aquest
conveni arriba gràcies al nou
pla de museus que va realit-
zar el Departament de
Cultura i Comunicació de la
Generalitat el 2008 que va
crear un nou marc favorable i
al treball i constància dels
museus en fer realitat aquest
projecte. “Al 2008 ens vam
posar al capdavant de crear
aquesta Xarxa de Museus de
Ceràmica  de Catalunya. De
fet, ja se n'han creat diverses
com, per exemple, la Xarxa
de Museus Marítims. Aquest
conveni ens permetrà treba-
llar conjuntament per tot el
territori català”, ens explica
Emili Torné, Director del
Museu de Ceràmica de
l'Ametlla de Mar. 

El Museu de Ceràmica de
l’Ametlla de Mar

És possiblement la festa
major més participativa i
completa de totes les
terres de l'Ebre.
Carruatges guarnits per les
penyes, concurs de carros-
ses, cercavila amb confeti i
caramels. No hi falten tam-
poc els gegants i dolçai-
ners d'altres mostres de la
cultura popular, així com la
jota, cantada i ballada
acompanyada de música
de rondalla. I com parlar de
Sant Carles és parlar del
mar no hi falta la festa
marítima organtizada pel
Club Nàutic, amb regates
de vela, de muletes, jocs
da'igua (soltada de “patos”,
pal ensabonat...) I com a
tota festa de les terres de
l'Ebre no poden faltar els
bous, bous de carrer, bous
a la plaça, bous embolats i
bous capllaçats i tampoc el
bon menjar: sardinada,
botifarrada, bou estofat
amb patates, vermut amb
musclos i gambes sala-
des…Avui arranquen les
Festes Majors de Sant

Carles de la Ràpita i tots
aquests actes, i molts
més, s´allargaran fins al
proper 1 d’agost. La Ràpita
comparetix festes amb
altres municipis del territo-
ri, és el cas de Xerta, al
Baix Ebre. Durant les fes-
tes d'estiu, centenars de
joves i no tan joves surten
a jugar amb bous i vaqui-
lles pels carrers de la vila,
però sense "vestidos de
luces" ni espasa de matar.
Juguen a empaitar-se amb
els bous, que es deixen lliu-
res pels carrers.
Normalment van amb
samarreta, pantalons
curts, unes bones sabates
esportives i un tros de drap
vermell o diari a la mà.
S'organitzen en penyes que
celebren menjars de ger-
manor al carrer, preparen

els jocs i després comen-
ten els moments més emo-
cionants. Els tres jocs prin-
cipals a la festa són els
bous al carrer -on els ani-
mals, sortint de la tanca,
fan un recorregut pel cen-
tre de la vila-, els bous cap-
llaçats -que porten una llar-
ga corda lligada al coll- i el
bou embolat -sortides ja de
nit en què els animals por-
ten una estructura a les
banyes coronada per dues
torxes en forma de bola-.
Els recorreguts es prote-
geixen amb tanques de
fusta per evitar que l'animal
surti de trajectòria. Les
xarangues acompanyen en
tot moment i marquen el
ritme dels jocs, seguits per
centenars d'espectadors.
Alguns anys es torejen
vaquilles i es fa una demos-

tració de les diferents
empreses ramaderes i cria-
dores de la comarca. 
La festa major d'estiu de
Xerta, més enllà dels bous,
també compta amb les
imprescindibles activitats
estiuenques: concursos de
tota classe, cercaviles i
amb gegants, grallers i
altres elements de cultura
popular i tradicional, activi-
tats al riu, festa de l'escu-
ma, partits de futbol, cursa
d'andròmines, jocs tradi-
cionals, etc.  També per als
més joves trobem la
Discomòbil, al recinte
Casal Municipal de Xerta,
amb els cubates a 3 euros.
El dia central de la festa és
el 25 de juliol, diada de
Sant Jaume, que es recor-
da amb una missa solem-
ne. 

Cap de setmana de Festes Majors 
a les Terres de l’Ebre

Ja fa temps que la festa
major de la Ràpita es va
traslladar a les dates
més properes a la diada
de Sant Jaume, el 25 de
juliol. Per això el sant és
honorat amb una ofrena
de flors i fruits.  La festa
ja està aquí, com en
altres indrets de les
Terres de l’Ebre. És el
cas també de Xerta que
viu les festes d’estiu. 

REDACCIO

Sant Carles de la Ràpita i Xerta, dos municipis que estan de festa

Les festes amb bous, típic escenari de l’estiu a les Terres de l’Ebre.
cedida

Primer concurs de documentals de
petit format dels clubs de joves

Iniciativa organitzada per la regidoria de Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta.

L’Ebre a ritme de
balls del Brasil a

Deltebre
Els ritmes brasilers arri-
ben a les Terres de l’Ebre.
Aquest cap de setmana
continua el Festival d'Estiu
de Deltebre Bouesia 2010
amb el concert de Vivian
Amarante, una cantant
brasilera afincada a
Barcelona que presentarà
el seu darrer disc
Construindo.
Amarante presenta un disc
independent, amb temes
propis, i que fa una
barreja de tots els ritmes
de la música popular brasi-
lera el xote, el frevo, el
baiâo, la bossa nova amb
influències de funk, reg-
gae, ska i jazz. 
El concert serà dissabte
24 de juliol a la plaça
Mossèn Gabriel Zapater a
les 23 hores.
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El tenista rapitenc, que ja
havia guanyat el primer set
de forma brillant, després
de trencar en dues oca-
sions el servei de Monfils,
va veure com en la segona
mànega el seu rival, dis-
setè del món, va abando-
nar la pista en sofrir un pro-
blema en el seu turmell
dret.
Amb aquest triomf, el tenis-
ta ebrenc agafa el relleu en
el torneig d’Stuttgart del
francès Jérémy Chardy,
guanyador de 2009 i, d’a-
questa forma, va aconse-
guir el seu cinquè titol en la
seua trajectòria professio-
nal i el segon de la tempo-
rada, en imposar-se aquest
any en el torneig d’Estoril. 
Montanés va fer un torneig
en el que cal destacar com
va arribar a les semifinals
demostrant la contundèn-
cia del seu joc i la seua
progressió. És un referent
en el món de la raqueta i la
nostra satisfacció és que
és de Sant Carles de la
Ràpita, de les Terres de
l’Ebre. Un esportista univer-
sal que ens representa
amb èxits que tenen gran
vàlua. 
La victòria a Stuttgart és

un punt i seguit. Hi ha pro-
jecció i molt per gaudir-ne.
La ruta professional de
Montañés no té aturada. Ja
aquesta setmana, sense
treva, va viatjar cap
Hamburg on va acusar el
desgast i va caure contra

Riba, tenista que va acce-
dir a l’eliminatòria de vui-
tens. En qualsevol cas, ens
quedem amb la imatge
televisiva de diumenge,
amb un rapitenc,
Montañés, aixecant la copa
de campió. 

Montañés segueix fent història

Albert Montañés fou el
guanyador de la final
del torneig d’Stuttgart a
Alemanya, en un partit
en què s’imposava i en
què ja en el segon set el
seu rival, el francés Ga-
el Monfils, va haver de
retirar-se per una lesió.

TENNIS

El tenista rapitenc va guanyar a Stuttgart on va sumar el cinquè títol en la seua carrera

M.V.

Albert Montañés, tenista rapitenc.

EFE

L’Amposta va començar
dilluns els entrenaments de
la pretemporada. Divendres
vinent, dia 30, farà la presen-
tació davant l’afició. 

I diumenge, en festes a
Camarles, es jugarà el pri-
mer partit amistós (18 h).

A la plantilla, amb la que
ha renovat Yélamos, hi ha
uns deu jugadors a prova en-
tre els que està Iku, del Je-
sús i Maria. Entre aquesta

setmana i la vinent, es possi-
ble que es conegui qui es
queda d’aquests jugadors. 

I pel que respecta els par-
tits de la pretemporada, cal
destacar el derbi que hi
haurà el dissabte dia 7 d’a-
gost quan l’Amposta rebrà al
seu camp (20.30 h) a la Ra-
pitenca en partit de la Copa
Catalunya.

Sense dubte, un bon aperi-
tiu per començar aquesta
pretemporada.

L’Amposta ja treballa
Diumenge, primer partit a Camarles (18 h)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

La setmana passada ja
vam informar que el porter
Rafa Martínez deixava la Ra-
pitenca per fitxar amb el Gra-
nada. I també vam dir que la
Rapitenca estava a punt de
fitxar-ne un altre. Es tractava
de Roberto Carrillo, que va
estar a la Pobla de Mafumet
i que la temporada passada
va jugar amb el Balaguer. 

Ara manca un davanter.
Les gestions amb Lluís, da-

vanter que va pertànyer a
l’Amposta, estaven ja pràcti-
cament encarrilades fins que
el jugador va comunicar a
darrera hora que marxava a
l’Ascó. D’altra banda, dir que
els entrenaments comencen
el dimarts i que el primer
partit serà a la Devesa el di-
jous dia 5 d’agost, contra el
Nàstic. 
El dissabte, dia 7, derbi a
Amposta en la Copa Catalun-
ya (20.30 h). 

Roberto, nou porter
Dijous 5 d’agost, primer partit: contra el Nàstic 

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Toni Calafat torna al Torto-
sa després del seu pas per
l’Ascó. Un jugador que s’afe-
geix a les incorporacions
que ha efectuat una plantilla
que, segons el tècnic Carlos
Blanch, «està oberta a poder
fer algun fitxatge més d’un
jugador experimentat que
pugui donar equilibri a la jo-
ventut que hi ha. Hauria de
ser un jugador que s’adaptés
als paràmetres i a l’estil del

club i que s’adaptés a l’e-
quip. Si apareix, bé. Si no, ti-
rarem avant amb la plantilla
actual sobre la qual hi ha to-
ta la confiança». D’altra ban-
da, informar que el masden-
vergenc Cristian Arasa ha
fitxat amb el Nàstic juvenil de
Divisió d’honor.

Finalment, dir que el presi-
dent Ximo Rambla va estar a
Canal TE al programa Més
Esport que podran veure
avui 22.30 hores i demà dis-
sabte 13.30 h.

Toni Calafat s’incorpora
El president Ximo Rambla, avui a Canal TE (22.30 h)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

Ja vaig manifestar al seu
dia que no era un entès en
tennis, tot i que ser qui és
Manolo Santana. I també
qui és Orantes. I me’n recor-
do d’aquelles reaccions
històriques de John McEn-
roe. Bé, en qualsevol cas,
diumenge vaig estar pen-
dent del que passava a
Stuttgart i quan a les notí-
cies d’àmbit estatal vaig
veure que Albert Montañés
havia guanyat a la final vaig
sentir una identificació molt
gran. Era un triomf que tam-
bé feia meu. 

Montañés és un tenista
rapitenc, de les Terres de
l’Ebre, aquesta terra que
que ens fa ser diferents pel
sentiment i la passió que
posem quan volem. La ma-
teixa que posa ell quan ju-
ga.

Malgrat la lesió del rival,
Montañés havia estat supe-
rior ja al primer set i se’l
veia molt ben posat com
per haver pogut assolir la
victòria igualment. 

Un orgull. Un gran orgull.
Però aquest no acaba aquí.
Dimecres vaig poder veure
una estona del partit de la
selecció espanyola sub-19
contra Portugal, a l’europeu
de França. I el número 6
era el referent i el comenta-
rista de la TV no parava de
destacar-lo. Aquell número
6 va robar una pilota i va as-
sistir a Canales com ho feia
Laudrup. Quin jugador! Cas-
ta, passió,
sentiment...aquell jugador
és d’Ulldecona! Es l’Oriol Ro-
meu.  Més orgull, més satis-
facció i més suport perquè
continuen endavant, repre-
sentant-nos com ho fan.

Oriol Romeu i
Montañés

L’opinió de Michel

La premsa internacional, tot i la derrota posterior a
Hamburg, ha destacat la trajectòria del tenista rapitenc que

és un referent en el món de la raqueta.
Es el seu cinquè triomf, el segon d’aquest any després de la

victòria que va obtenir a Estoril.

Això no s’atura
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El CF Catalònia ha incorporat a Francesc Escrihuela ‘Royo’, de-
fensa de 20 anys que la lliga passada va jugar amb el filial rapi-
tenc, a la Segona regional. Aquesta incorporació manté el perfil
de la majoria que s’han fet en aquest estiu. Un jugador jove, amb
ganes de progressar i de crèixer esportivament i que arriba d’u-
na categoria inferior. Aquests han estat els casos de Dani Iniesta
(Masdenverge) i Sisco i el porter Albert (Santa Bàrbara). L’altre fit-
xatge efectuat ha estat d’un jugador més veterà que aportarà ex-
periència i qualitat: Nacho Orozco (Rem. Bítem). Estephane (S.
Bàrbara) farà la pretemporada. Al programa Més Esport que s’e-
metrà avui (22.30 h), a la segona part podran veure una entrevis-
ta amb Ximo Talarn, el nou tècnic del Catalònia. 

Francesc Escrihuela Royo, de la
Rapitenca B, jugarà amb el Cata

REDACCIÓ

CF CATALÔNIA

Toni Sánchez, entrenador d’Amposta que estava al futbol ba-
se del club blanc-i-negre, serà el proper de l’Ulldecona, a la Pri-
mera regional. Es un tècnic que s’adapta als plantejaments de
la directiva que presideix Josep Lluís Millan: «té el títol de segon
nivell i el cert és que ens han agradat les seues idees. Hem vist
una persona que s’adapta a la política que volem mantenir per
al futur», deia el president de l’Ulldecona.

Els entrenaments està previst que s’inicien el dia  3 d’agost.
I ara es treballa per confeccionar la plantilla que, de forma obli-
gada, ha de sofrir una renovació i és que jugadors com José
Ramon, Moha, Albert Arnau o el porter Oscar no continuen. D’al-
tres s’espera la resposta i confirmar si ho faran. Per tant, com
a molts clubs, serà un any d’estructuració el que viurà l’Ulldeco-
na, amb gent de casa o que s’adapti a la política marcada. 

Toni Sánchez, nou entrenador de
l’equip ulldeconenc

CF ULLDECONA

Joel Cherta no seguirà jugant al CD la Cava, club en el que
jugava els darrers anys. Es probable que pugui tornar a l’equip
de la seua localitat, el Sant Jaume, que aquesta temporada
torna a la competició, a la Tercera regional.

Joel s’afegeix a les baixes d’Eros, Chupo i Manel Vizcarro
(els tres a l’Aldeana), Pier (Jesús i Maria), Aleix (Tortosa), Toni
Ondazabal (farà la pretemporada amb el Roquetenc), J. Diego
i David Cid. Dario (Tortosa) i els germans Rovira (Juanjo i Jor-
di) -tots dos de l’Ametlla- són els fitxatges. Cal afegir els juve-
nils Llatzer, Rovira, Roger i Eric que passaran al primer equip
així com d’altres que faran la pretemporada. La plantilla que
entrenen Juanjo Ventura i Robert Cantó comença la feina el dia
31. S’estan buscant un parell de jugadors per tancar-la.  

El migcampista de Sant Jaume,
Joel, no continuarà al CD la Cava

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Quique Forcadell va començar jugant, la temporada passada,
amb el Remolins-Bítem, després d’haver jugat a la Sénia. Du-
rant el campionat, va fitxar amb el Santa Bàrbara, amb qui va
acabar la temporada. I aquesta setmana ha arribat a una en-
tesa amb el CF Ampolla amb qui es podria incorporar.

D’aquesta forma, s’afegeix a les altes ja conegudes de To-
ni Sáez, Juan Antonio i Oscar Marin (tots tres de l’Ascó), Ro-
bert i Carles (Tivenys), Juanjo Navarro (Camarles) i Narcís (Pe-
relló).  Les baixes han estat les de Kuki Palanca, Cristian
Navarro, Bargalló, Barceló, Aleix i Jordi Vallés. Els entrena-
ments de la pretemporada s’iniciaran durant la primera setma-
na del mes d’agost. 

Quique Forcadell (Santa Bàrbara), es
compromet amb el club ampollero

REDACCIÓ

CF L’AMPOLLA

Aquesta nit, a la sala de plens de l’Ajuntament de l’Aldea, el
nou president i la nova directiva es presentaran al soci ofi-
cialment en una assemblea convocada per l’ocasió. En la
mateixa, es presentarà el projecte que s’inicia enguany. La
setmana passada la reunió fou amb els pares dels joves ju-
gadors, per parlar-ne de la nova campanya pel que respecta
el futbol base. En aquest sentit, dir que es recupera el filial
que competirà a la Tercera regional. Finalment, dels amisto-
sos de pretemporada, recordar que el dia 7, l’Aldeana rebrà
el Perelló (18 h); el 15 el Roquetenc (en festes) (18 h); el 25
el Camarles (20.30 h); el 28 el Vinaròs (18 h) i el 4 de se-
tembre el Deltebre (18 h). 

Assemblea de socis per presentar la
junta i el projecte, avui divendres

REDACCIÓ

UE ALDEANA

Brigi, davanter que esta-
va a l’Hospitalet i que ha es-
tat un dels jugadors més co-
titzats durant l’estiu, amb
ofertes de diversos clubs
ebrencs, ha arribat a una
entesa amb el Roquetenc
amb qui es va comprometre
dimarts passat. D’aquesta
forma, després de diverses
gestions, Guillermo Camare-

ro, tècnic de l’equip de Ro-
quetes, ha pogut incorporar
el davanter que buscava. La
plantilla, a hores d’ara, que-
da perfilada. No obstant,
podria haver-hi alguna incor-
poració més i és que està
previst que diversos juga-
dors comencin la pretempo-
rada, dilluns vinent, entre-
nant amb el Roquetenc. Es
el cas de Toni Ondazabal, ju-

gador que ja va coincidir
amb Guillermo Camarero al
Remolins-Bítem i que també
ha estat al Catalònia i al CD
la Cava; d’Ivan Cornejo,
compromès en principi amb
el Santa Bàrbara però que
ha decidit provar la possibi-
litat d’entrenar amb un club
de Preferent, un defensa de
Batea que pertanyia al Cala-
ceit, Josep, i Celma, un ha-

bilidós jugador de futbol sa-
la a la Lliga de Tortosa. Es
podria considerar el Messi
del campionat de futbol sala
tortosí, amb el campió Ma-

tamoros.
La plantilla, tal com vam

dir la setmana passada, ini-
ciarà els entrenaments di-
lluns vinent al camp de la
Santa Creu de Jesús. Tot
això per la resembra a la
que ha estat sotmesa la
gespa de l’estadi de Roque-
tes. 

Aquesta nit, al programa
Més Esport de Canal TE,
(22.30 h), a la segona part
del mateix, hi serà Guiller-
mo Camarero, entrenador
del Roquetenc.

Brigi, darrera incorporació
Els entrenaments comencen dilluns, al camp del Catalònia

REDACCIÓ

CD ROQUETENC

El Remolins-Bítem ha con-
firmat aquesta setmana la in-
corporació del jugador Javi
Asín, que en les darreres
temporades havia estat al
Roquetenc. D’aquesta for-
ma, l’equip de Bítem tanca la
plantilla per al debut a la Pre-

ferent amb els fitxatges de
Norbert (Aldeana), Ruibal
(Tortosa), José Ramon (Ull-
decona) i Julio (Roquetenc). 

La pretemporada s’iniciarà
el dia 2 d’agost i, com vam
informar, la plantilla farà una
miniestada durant el 6 i el 7,
en la que podrà fomentar la
convivència. 

Es confirma el fitxatge de Javi Asín
pel Remolins-Bítem

Amb aquest, el club de Bítem n’ha fet cinc

REDACCIÓ

PER AL DEBUT A PREFERENT

El divendres de la setmana
passada, el cap de premsa
del FC Ascó, Albert Fernan-
dez, informava de la renova-
ció del porter Josep Caba-
cés i de la confirmació, així
vam avançar-ho divendres
passat, dels fitxatges d’Eric
Pla i Quique Palau (Benavent)
i Manu defensa central que

procedeix de l’At. Segre.
Tots tres són sub-23. D’a-
questa forma, el FC Ascó
continua apuntalant la planti-
lla per al debut històric a la
Tercera divisió. Dilluns co-
mencen els entrenaments i
dissabte, dia 31, primer par-
tit de pretemporada al camp
del Móra la Nova, en festes
(20.30 h).

Més fitxatges al FC Ascó
Tres jugadors sub-23 ja han signat

REDACCIÓ

EL PORTER CABACÉS HA RENOVAT

Toni Ondazabal, Ivan
Cornejo, Josep i Celma
(Matamoros, futbol sala)
inicien la pretemporada a
les ordres del tècnic
Guillermo Camarero.

Pretemporada

El Torneig es jugarà el 22
d’agost amb el filial de

l’Espanyol, l’Amposta el
Tortosa i el conjunt
organitzador, la UE

Remolins-Bítem 

Toha

El porter Josep Cabacés continua a l’Ascó.

Guillermo Camarero.

CANAL TE

Norbert jugarà amb el R. Bítem.

CANAL TE
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Segons comunicaven
fonts del CE El Perelló, «des
de l’Ajuntament ja ens han
dit que a principis del mes
d’agost començaran les
obres per a la instal.lació de
la gespa artificial. Per
aquest motiu, haurem de fer
la pretemporada en un altre
camp». Així mateix, «hem
parlat amb la Federació i els
hi hem explicat l’afer. Intenta-

rem canviar l’ordre dels pri-
mers partits perquè al nos-
tre camp no podrem jugar

fins el mes d’octubre». 
La infraestructura il.lusiona
per tot el que significa per a

la qualitat de la formació fut-
bolística i per la millora que
genera a les instal.lacions

esportives.
D’altra banda, esmentar

que Montes, finalment, tam-
bé és baixa en haver fitxat
amb el Torredembarra, club
que a més li ha buscat una
feina. Franc Moreno també
marxa al Torredembarra
mentre que Narcís ha fitxat
amb l’Ampolla. 

Raül Tudela, tot i les espe-
culacions que deien que te-
nia altres ofertes, conti-
nuarà, segons han informat
des del CE Perelló. 

Cristian Navarro (Ampolla)
i el falsetenc Cristian (Pinell)
són les incorporacions fetes
fins ara. En falten per tancar
la plantilla que la temporada
vinent entrenarà Baltasar Ca-
pera. 

Les obres per a la instal.lació de la gespa artificial al
camp de la Vinyeta d’El Perelló començaran a l’agost

ACTUALITAT

Els equips de l’entitat perellonenca hauran de jugar els primers partits fora de casa

Una acció del partit entre el Perelló i el Constantí, de  la promoció d’ascens a Primera.
Mònica

La setmana passada, Més
Ebre va oferir una entrevista
a l’ulldeconenc Oriol Romeu
en la que s’informava que
seria un dels referents de la
selecció espanyola sub-19
en l’europeu que el cap de
setmana passat va co-
mençar a França. I així és.
En el primer partit, el combi-
nat espanyol, que entrena
Luis Milla, va superar Croà-
cia, havent de remuntar el
gol inicial del rival (1-2). I di-
mecres, els jugadors de Mi-
lla, amb Oriol Romeu al cen-

tre del camp, liderant l’e-
quip, van imposar-se a Por-
tugal a darrera hora (2-1). 
Els partits, molts seguits
pels aficionats, són trans-
mesos per la 7 i permeten
acostar encara més la tra-
jectòria del jove ulldeconenc
a tot el futbol europeu. 
El comentarista de l’esmen-
tada cadena va destacar a
Oriol Romeu dient que «és el
Sergio Buquets del Barça
At. El futur del Barça i tam-
bé de la selecció». Demà,
nova cita (16 h), contra
França per la 7.

Oriol Romeu, «el Sergio
Busquets de la selecció

espanyola sub-19»
Així està considerat pels comentaristes de la 7

REDACCIÓ

L’ULLDECONENC A L’EUROPEU

Aquesta setmana s’hafet pú-
blicel calendari de la Segona
regional, grup I, la ebrenca. I,
tot i que en aquest calendari
ha aparegut el filial de la Rapi-
tenca, el cert és queserà
complicat que pugui compe-
tir. Dimecres encara no s’ha-
via comunicat de forma oficial
a la Federació però era una
notícia que s’esperaque pugui
passar en properes hores.
D’aquesta forma, el filial de
l’Alcanar pujaria a la Segona
regional, per compensació,

com a quart classificat de la
Tercera regional. La primera
jornada a la Segonal regional
és la següent (12-9-10):

Camarles-Horta
S. Bàrbara-Benifallet
Batea-Ametlla
Flix-Deltebre
Perelló-Pinell
Roquetenc-Vilalba
Masdenverge-Amposta
Corbera-Olímpic
En el cas de confirmar-se la

retirada rapitenca (com així
sembla), l’Alcanar rebria el
Móra Nova en la primera jor-
nada.

El filial de l’Alcanar,
preparat per a l’ascens

compensat a Segona
La Rapitenca podria no competir

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Gandesa presentarà una re-
novació important. Alex Clua i
Joan (Tortosa), Ramon i Ama-
deu (Pinell), Magí (Móra N), Ba-
rrufet (Roquetenc) i German,
que podria fer la pretemporada

amb l’Ascó, són baixa. L’equip,
que estarà entrenat per Mora-
les, té les incorporacions de
Barceló (Ampolla), Roger (As-
có), Gumiel (Corbera) i Ubalde
(Tortosa juvenil). Falta un cen-
tral per tancar la plantilla. 

Roger (Ascó) i Barceló
(Ampolla) s’incorporen

També ho fa Ubalde (Tortosa juvenil)
REDACCIÓ

CF GANDESA

Espanya, amb Oriol
Romeu, va debutar amb
victòria contra Croàcia
(1-2) i dimecres va vèncer
a Portugal (2-1)

Victòries

Oriol Romeu.
ME

-Jordi Vallés ha fit-
xat amb el Camarles,
equip que s’estrena en
la pretemporada, per
les festes, jugant diu-
menge contra l’Amposta
(18 h). L’equip que en-
trena Ramon Barbosa
ha tingut les incorpora-
cions del porter Marc
Monteverde, Reverté,
Andreu Roi i Carlos Solé
(Rapitenca B), Marc Pra-
des (Catalònia) i l’es-
mentada de Vallés que
torna al club. La lesió al
genoll, jugant a futbol
sala, de Jordi Mauri, po-
dria comportar fer-ne
d’altres per fitxarun da-
vanter. Hi haurà juvenils
que passen al primer
equip i s’integren a la
plantilla. 

--Iku, una de les reve-
lacions de la UE Jesús i
Maria, està entrenant
amb el CF Amposta du-
rant aquesta setmana, a
prova. Després del par-
tit solidari que va jugar
fa dos dissabtes, li ha
arribat aquesta convo-
catòria. 

--El futur del CF Ba-
tea segueix sense acla-
rir-se. Ja han hagut tres
reunions, la tercera or-
ganitzada directament
per l’Ajuntament. Però
cap d’elles ha compor-
tat novetats amb un re-
lleu a la junta directiva. A
nivell esportiu, jugadors
destacats, com es el
cas de Yalti, ja han mar-
xat. El davanter tenia
ofertes, entre elles del
Gandesa, però és possi-
ble que fitxi amb l’Alcan-
yís. A Flix també s’ha
d’acabar d’aclarir el te-
ma directiu.

--La situació al CF
Vilalba no és molt mi-
llor que al Batea. S’ha
efectuat una nova reunió
però tampoc van des-
vetllar-se les incògnites
sobre com queda la di-
rectiva. Isidre Bru podria
seguir com a president
però aquesta opció tam-
poc està confirmada.

--I a Corbera, més
del mateix. Jaume Fe-
rré, el president, plega i
fa falta un relleu. De to-
tes formes, malgrat
això, es treballa en la
qüestió esportiva. S’ha
fitxat a un tècnic de ca-
sa, Pere Rins (va estar
al Benifallet), i s’intenta
renovar una plantilla que
ha tingut fins a vuit bai-
xes.

Breus

Era un objectiu. Un
projecte que s’espera-
va que arribés a curt
termini. Però ha estat
abans del previst. Ja
està aquí!.

M.V.

Pedro Garcia, segons fonts
de la Sénia, és el futur entrena-
dor del primer equip senienc.
Plàcit va decidir no seguir i van
haver-hi gestions diversos en-
trenadors i les que han fructifi-
cat han estat les efectuades

amb el tècnic Pedro Garcia
que, entre altres, va estar a
l’Aldeana, al Godall, a l’Ulldeco-
na i a la Cava. 

Falta acaba de perfilar una
plantilla que també, com altres
clubs, va acabar la temporada
passada amb dificultats

econòmiques, amb mensuali-
tats pendents.

El jove Robert Márquez, pi-
chichi del juvenil fa dues tem-
porades i que la lliga passada
va jugar amb el primer equip
fins que va lesionar-se, pot fit-
xar amb el Sant Jordi.   

Pedro Garcia, proper tècnic 
Robert Márquez podria fitxar amb el Sant Jordi

REDACCIÓ

CF LA SENIA
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El cap de setmana passat,
al pavelló firal de Remolins,
es va disputar la tercera edi-
ció del torneig Ciutat de Tor-
tosa de Futbol Sala. 

Van participar-hi 15 equips
que van formar quatre grups
(3 de 4 i 1 de 3).

El primer de cada grup

passava directament als
quarts de final. El segon i el
tercer, també de cada grup,
disputaven una eliminatòria
per completar el quadre dels
quarts de final.

Diumenge es van jugar les
semifinals. Mougly va vèncer
a Bayer Turch per 5-4 mentre

que l’Auto Escola Montesó va
guanyar 2-0 al Textillar.

La final, molt interessant
per la qualitat dels jugadors
que hi havia als dos equips,
va acabar amb victòria del
Mougly Roquetes per 5-4.

El campió, a més del tro-
feu, va rebre un premi en me-

tal.lic de 500 euros mentre
que el subcampió en va re-
bre 200. 

L’alcalde Ferran Bel va es-
tar en l’acte de lliurament de
trofeus que va efectuar-se e
acabar la final d’aquest tor-
neig de futbol sala ciutat de
Tortosa. 

MOUGLY, campió en imposar-se a l’AUTO ESCOLA MONTESÓ (5-4)
III EDICIÓ TORNEIG DE FUTBOL SALA CIUTAT DE TORTOSA

L’Ametlla ha pogut aconse-
guir un dels seus objectius
per la temporada vinent: re-
nova a Tono. El defensa ja
coneix el club i està molt in-
tegrat a la dinàmica de tre-
ball i a l’equip que entrena
Juanjo Balfegó. Ara falten
concretar dues incorpora-
cions, una d’elles es podria
confirmar aviat, per acabar
de perfilar la plantilla. 

Tono renova amb
l’Ametlla

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Pinell s’ha reforçat per se-
guir la dinàmica de les darre-
res temporades, lluitant per les
primeres places. Les úniques
baixes han estat les del Xato,
que plega, i Cristian (ha anat al
Perelló). David Avila, un dels ju-
gadors que venia de Barcelo-
na, no segueix. Per compen-
sar-ho s’ha recuperat a David
Martínez, un migcampista bar-
celoní que ja va jugar al Pinell.
Ramon (Gandesa) ha fitxat i hi
ha dos jugadors més compro-
mesos però que els hi manca
la baixa per poder signar.

Torna el barceloní
David Martínez

REDACCIÓ

CF PINELL

Parra, que fou jugador
del Sant Jaume i que va en-
trenar el filial de la Rapiten-
ca i també ha treballat en
els planters del club rapi-
tenc, entrenarà el Masden-
verge la temporada vinent. 

La plantilla ha sofert nom-
broses baixes i s’està treba-
llant per a poder renovar-la
amb noves incorporacions. 

Francesc Parra,
nou entrenador

CF MASDENVERGE

La XIIIa Edició del Tor-
neig de Futbol Platja Sè-
nior ja és història. Diumen-
ge 18 de Juliol, després
de 3 dies de competició fi-
nalitzava una de les edi-
cions més igualades que
es recorda. Si bé el tor-
neig no ha destacat
aquest any pel nombre
d'equips participants, 8
en total, si ho ha fet per
l'expectació generada i
per la forta competitivitat
entre els equips.

El fet de comptar amb
vuit equips deparava un
quadre senzill de dos
grups de quatre equips,
on tots ells es classifica-
ven també per a quarts de
final, fins que diumenge
es disputaven les semifi-
nals. Per una banda, els
Barrejaus es jugarien el
seu accés a la final amb
els Boys-Damm, reforçats
per la victòria contra els
Makensis. En aquest en-
contre, cap dels dos
equips fou capaç d'impo-
sar la seva força i l'empat
a 4 final ens portava al
punt de penal per decidir
el guanyador. Només el
penal fallat per un dels Ba-
rrejaus, que enviaria fora
la pilota, trencaria aques-
ta igualtat, donant al con-

Els BOYS-DAMM s’imposen a la BLAU en una
de les finals més ajustades que es recorden

La final va ser agòni-
ca amb uns darrers
minuts d’infart. Boys-
Damm, campions als
penals.

FUTBOL PLATJA L’AMETLLA 2010

El partit va acabar 5-5 i als penals només se’n va transformar un
M.V.

junt cervesero la possibilitat
d'aconseguir la victòria final.
L'altre finalista sorgiria de
l'enfrontament entre una de
les revelacions dels campio-
nat, els Gremlings, contra un
dels equips més veterans, la
Blau, que, gràcies a la seva
major eficàcia de cara a por-
teria s'acabaria emportant el
partit, tot i l'ajustat del mar-
cador final, 3 a 4. Acabat
aquest encontre, i donant un
petit descans als equips, es
portaria a terme la tradicio-
nal ronda de penals, on els
més petits es situaven da-
vant d'un dels porters desta-
cats del torneig, Gerard Ca-
ñagueral, i podien intentar
superar-lo per aconseguir

camisetes i diferents regals,
alhora que també s'efectua-
va el sorteig d'un viatge gen-
tilesa de Viatges Carrefour.
Ara sí, i un cop disputat l'en-
contre que dictaminava el 3r
i 4t classificat, amb victòria
dels Barrejaus per 2 a 1 so-
bre els Gremlings, es dispu-
taria la final, una final apas-
sionant i amb un final
inesperat tal i com van trans-
córrer les tres primeres fa-
ses del partit. Des d'un bon
inici la Blau, més enxufada,
resoldria les seves primers
accions amb encert a porte-
ria i establiria les primeres
distàncies al marcador.
Aquest marcador s'aniria
ampliant fins al 3 a 0 amb el

que s'arribava a la mitja
part. A  més a més, un altre
gol només iniciada la sego-
na meitat semblava deixar
sentenciat l'encontre, però
dos gols immediats dels
Boys Damm tornaven a do-
nar vida a un equip que re-
duiria encara més les distàn-
cies amb el tercer gol. Tot
això, el cinquè gol dels de la
Blau tornava a ficar terra de
per mig, terra que es diluïa
amb el quart i cinquè gol
dels rivals que empataven ai-
xí un partit, millor dit, una se-
gona part èpica. Un altre
cop els llançaments des del
punt fatídic serien els enca-
rregats de definir el vence-
dor, però, en aquesta oca-

sió, serien els porters els
protagonistes, ja que dels
sis penals que es van xutar,
només un, l'últim, seria ma-
terialitzat per Javi Margalef,
donant d'aquesta manera el
títol, segon ja, per l'equip
dels Boys-Damm. Finalment,
destacar que Joan Pere Gó-
mez, Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de L'Ametlla de
Mar seria l'encarregat de fer
entrega als diferents equips
els trofeus pertinents, així
com també els premis a títol
individual, que, aquest any,
recaigueren a mans de Igna-
si Llorens (Gremlings) com a
porter menys golejat i a l'O-
riol Núlez (Blau) com a mà-
xim golejador.

Campió: MOUGLY 

Subcampió: AE MONTESÓ 

Millor jugador: Marc Alegre MOUGLY 

Màxim golejador: Eugeni Del Cerro TEXTILLAR

Millor porter: Alex Martínez AE MONTESÓ

Quadre d’honor
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El pavelló podrà acollir
esdeveniments esportius
però també activitats
socials que requereixin
d'un espai cobert i equi-
pat. Les obres, que s'han
iniciat recentment, han
estat adjudicades per
1.636.544 euros a l'em-
presa Teyco. El nou equi-
pament esportiu estarà
acabat a finals d'aquest
any per tal que pugui ser
operatiu a primers de
2011. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el

regidor d'Esports, Pere
Panisello, i la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, han fet aquesta set-
mana una visita a les
obres. El pavelló polies-
portiu, de tipologia PAV 2,
consta d'una pista de
competició (de 44 m x 23
m) que pot desdoblar-se
en dues pistes d'entrena-
ment, totes de parquet,
sis vestidors, graderia per
a 300 persones ampliable

a 600, magatzem i estarà
ubicat en un lloc molt
accessible, al costat del
nou passeig del Canal al
portal de Ciutat Nord. La
superfície construïda és
de 2.093 m2. 
L'estructura del pavelló
està formada per parets
perimetrals de formigó
prefabricat i una coberta
metàl·lica. En una de les
façanes s'instal·larà un
rocòdrom. L'exterior de

l'edifici es complementarà
amb un ampli aparcament
que podrà fer les funcions
de fins a tres pistes polies-
portives exteriors quan
sigui necessari. Els fona-
ments de l'edifici ja estan
fents i durant aquests dies
s'estan bastint els pilars.
L'alcalde ha precisat que
el nou pavelló permetrà
compensar els equipa-
ments esportius de la ciu-
tat, que gestionarà conjun-
tament l'empresa munici-
pal Tortosasport, i ha
avançat que quan les
noves instal·lacions siguin
operatives el gruix d'activi-
tats esportives es concen-
traran en aquest pavelló i
en el de Ferreries, reduint
a la mínima expressió les
que es facin al Pavelló
Firal de Remolins, que se
centrarà en l'àmbit de
fires. Aquestes
instal·lacions estan
finançades amb càrrec al
Fons Estatal per a
l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local.

Tortosa tindrà un nou 
pavelló poliesportiu

Tortosa disposarà a fi-
nals de 2010 d’un nou
pavelló polisportiu que
permetrà desconges-
tionar l’actual de Fe-
rreries i reequilibrarà
esportivament la ciutat
ja que s’està construint
al marge esquerre, al
pla parcial Portal
Nord, al Temple.

INFRAESTRUCTURES

Estarà acabat a primers de 2011 i servirà per descongestionar l’actual de Ferreries

REDACCIÓ

La Platja de Les Delícies
de Sant Carles de la
Ràpita fou l’escenari de la
primera regata de mule-
tes d'aquest 2010. La pri-
mera cursa de la sisena
edició de la Lliga de
Muletes de les Terres de
l'Ebre va finalitzar amb la
victòria de l'equip femení
de l'Associació Esportiva
Xino Xano de Deltebre,
amb un temps de
6'09”36; seguides per
l'embarcació Vent
d'Estrop de Cambrils
(6'13”26) i les del Club
Nàutic Sant Carles de la
Ràpita (6'18”95). 
En la modalitat masculina
el primer lloc va ser per
al Club Nàutic Sant Carles
de la Ràpita, que va aca-
bar el trajecte amb una
marca de 5'29”80; en un
temps de 5'42”57, el
Club de Rem La Cala va
assolir el segon lloc,
seguits pel Club Nàutic
Amposta (5'47”23).  
Un total de 12 equips (9
masculins i 4 femenins),

procedents de 8 clubs,
van participar en la com-
petició:  Club Nàutic Sant
Carles de la Ràpita (mas-
culí i femení), Club Nàutic
Amposta, Club de Rem
Tortosa, CRT La Sènia,
Club Nàutic Flix (masculí i
femení), Associació
Esportiva Xino Xano de
Deltebre (masculí i feme-
ní), Club de Rem la Cala i
Vent d'Estrop de Cambrils
(masculí i femení). 
El Representant Territorial
de l'Esport a les Terres
de l'Ebre, Jordi Gaseni,
va presenciar la cursa,
donant suport als i les
esportistes en tot
moment. Després de pro-
cedir a l'entrega de pre-
mis als primers classifi-
cats, Gaseni va felicitar a
tots els equips per l'alt
nivell esportiu que ha reg-
nat durant la regata,
declarant que “competi-
cions com la d'avui dei-
xen constància de la gran
qualitat esportiva que es
desprèn dels nostres

esportistes”, afegint que:
“em sento molt satisfet
per l'alta participació d'a-
questa primera regata de
Lliga, que s'ha desenvolu-
pat en un entorn idíl·lic i
ha comptat amb la
presència de desenes de
persones que s'han apro-
pat fins a la platja per
gaudir d'aquest esport
tan característic de la
nostra cultura”.
Gaseni va aprofitar per
invitar a tothom a que
participi en les properes
regates de la VI Lliga de
Muletes d'aquest 2010,
que es celebraran a
l'Ametlla de Mar i
Deltebre els dies 7 d'a-
gost i 12 de setembre
respectivament.  

L’equip femení del Xino Xano (Deltebre) i el
masculí del Nautic de Sant Carles, líders de la
Primera regata de la lliga de muletes de l’Ebre

El Consell Català de l’Esport
que destina aquests recursos
a la construcció
d’instal·lacions esportives a
les Terres de l’Ebre, durant el
període 2010-2012 i pel valor
de 2.440.000 euros, per-
metrà que les poblacions
ebrenques de Roquetes,
Amposta i Tortosa puguin
reforçar els seus projectes
esportius. La nova Base
Nàutica del Club de Rem
Tortosa, que s’ubicarà al barri
de Sant Llàtzer de Tortosa,
comptarà amb una subvenció
per part del Consell Català de
l’Esport de 300.000 euros.
Aquesta setmana, el
Representant de l’Esport Jordi
Gaseni i el Delegat del Govern
de les Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó, s’han reunit amb els
màxims representants del
Club tortosí per comunicar-
los-hi l’aprovació de l’acord,
que ha de permetre la cons-
trucció del nou Centre de Rem
i que suposarà que l’esport
tortosí guanyi una nova
instal·lació. D’altra banda, la
subvenció de l’obra
d’Amposta (1.300.000 euros)
on el Consell Català de
l’Esport, conjuntament amb el
Departament d’Educació,
donen sortida a un projecte de

pavelló escolar ja fa temps rei-
vindicat i que s’utilitzarà pels
alumnes en horari escolar,
mentre que fora de l’horari lec-
tiu les instal·lacions seran d’ús
municipal i per tant, obertes a
la ciutadania o a qualsevol
entitat esportiva de la pobla-
ció. I finalment el pavelló
poliesportiu de Roquetes
(840.000 euros), inclòs en les
actuacions d’obres específi-
ques de construcció
d’instal·lacions esportives de
la xarxa bàsica durant el perí-
ode 2010-2012.
Equipaments de xarxa bàsica
que permeten l’exercici del
dret de tot ciutadà a practicar
l’activitat físicoesportiva,
essent instal·lacions d’interès
general per tota la ciutadania.
El Representant Territorial de
l’Esport a les Terres de l’Ebre,
Jordi Gaseni, s’ha manifestat
al respecte declarant: “Els
acords de Govern del dia 20
de juliol fan que aconseguim
el finançament de tres grans
obres per a les Terres de
l’Ebre: el pavelló poliesportiu
de Roquetes, el nou pavelló
escolar d’Amposta i la nova
Base de Rem del Club de Rem
de Tortosa; 2.440.000 euros
més per a l’esport de les
Terres de l’Ebre”.

Més inversió en instal.lacions
esportives a les Terres de l’Ebre

ACTUALITAT

Les properes regates 
es celebraran a
l’Ametlla i a Deltebre
el 7 d’agost i el 12 de
setembre.

Properes cites
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

El CRACK de la setmana
AVUI: JESÚS AURÉ I CALVET, COORDINADOR DE DESPLEGAMENT TERRITORIAL I DE RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

La descentralització de l’I-
NEFC a Cambrils i Amposta
culmina una lluita iniciada fa
sis anys amb un projecte
que acabarà sent una reali-
tat. La posada en marxa del
Centre de Tecnificació Es-
portiva de les Terres de l’E-
bre, la sala esgrima (inaugu-
rada), el centre de rem
(finalitza les obres enguany),
la residència d’esportistes
(en construcció), el nou insti-
tut (obra licitada) i la subven-
ció perquè es pugui cons-
truir un nou pavelló
poliesportiu a Amposta en
són la mostra. Pressupostà-
riament està tot contemplat i
Amposta serà, juntament
amb Cambrils, seu de l’I-
NEFC. La lluita conjunta,
amb el treball que s’ha fet
des d’Amposta, ha tingut el
seu resultat. De totes for-
mes, el fet que la descentra-
lització hagi estat comparti-
da amb Cambrils ha
comportat que puguin existir
altres interpretacions. La bo-
tella mig plena. En parlem de
tot plegat amb Jesús Auré.

Pregunta: Satisfet?
Resposta: Quan un somni

es converteix en realitat i to-
tes aquelles actuacions que
formaven part d'un full de ru-
ta que només aguantava el
paper, poc a poc, es van
transformant en coses pal-
pables, sense cap mena de
dubte, aquest és el senti-
ment que t'acompanya. Tro-
bar el finançament necessari
per a cada actuació ha supo-
sat grans dosis de perseve-
rança.

P: Cal destacar tot el que
s’ha aconseguit i més per
una zona històricament no
del tot afortunada amb

grans inversions?
R: Els recursos que es

destinaven al nostre territori
en matèria d'esports eren
escassos, però s'ha aconse-
guit capgirar aquesta situa-
ció fins al punt de convertir
les Terres de l'Ebre en refe-
rents. El salt qualitatiu ha es-
tat decisiu aquests últims
anys i les condicions en què
actualment es practica l'es-
port han canviat radical-
ment. Amb cada nova
instal·lació esportiva que ha
entrat en funcionament s'han
resolt reivindicacions d'un
teixit associatiu que, malgrat
les dificultats, no ha cessat
en l'intent de fer créixer l'es-
port al seu municipi.

P: Què el que més valora
de tot el projecte? 

R: El que més valoro és la
capacitat que ha tingut per
engrescar i recuperar la il·lu-
sió d'un sector que necessi-
tava apuntalar amb aire
fresc el treball desenvolupat
durant tots aquests últims
anys. Calia un reconeixe-
ment. Projectes així obren
un ventall d'oportunitats molt
enriquidor i, a la vegada, són
capaços de motivar un
col·lectiu de gent que va
més enllà del propi territori. 

P: S’imaginava fa sis anys
haver pogut arribar fins aquí?

R: Comptava amb la pos-
sibilitat de complir amb els
compromisos contrets per
deixar un Centre de Tecnifi-
cació Esportiva ben vestit,
però no m'imaginava que
aquest podria iniciar activi-
tats lligades a la docència, la
investigació científica i la re-
cerca. Aquesta nova dimen-
sió ha caigut com anell al dit
i amplia l'horitzó que ens ha-

víem fixat al principi.  
P: S’ha de valorar en la

seu justa mesura l’esforç de
l’Ajuntament d’Amposta.

R: Projectes tan emblemà-
tics com aquests mai s'a-
consegueixen caminant de
manera solitària i, amb l'A-
juntament d'Amposta, ha
existit sempre una complici-
tat excel·lent. Acostumo a
dir que, durant aquesta in-
tensa etapa, un col·lectiu im-
portant de persones ha es-
tat unit per una mateixa
obsessió, que finalment ha
quallat. Ens hem de felicitar
tots plegats per poder-ne re-
collir avui els fruits. 

P: El valor afegit està en
què per poder fer ombra al
centralisme que pot existir
amb el camp de Tarragona,
s’ha hagut de remar molt...

R: Hem d'exhibir sense
cap complex la nostra capa-
citat, els nostres punts forts,
allò que ens ha costat tant
aconseguir i ens singularit-
za. Se'ns han de notar les
ganes que tenim de guanyar
partides que, per una altra
banda, no es juguen en con-
tra de ningú, però si que ho
fem en benefici d'unes te-
rres que necessiten projec-
tes estratègics per continuar
creixent al ritme que ho ha
estat fent durant aquests úl-
tims anys.

P: S’ha fet història?
R: El repte està en conti-

nuar formant part de les pà-
gines que recullen fets histò-
rics. Aquest objectiu és el
que ens mantindrà ocupats
en l'assoliment d'iniciatives
de futur ambicioses i ens evi-
tarà caure en debats estè-
rils, molt sovint culpables de
la pèrdua de grans oportuni-

tats. 
P: Què vol dir que aquest

nou INEFC tindrà una seu
compartida entre Cambrils i
Amposta? 

R: Això significa que els
estudis de grau, és a dir, els
quatre anys corresponents a
la llicenciatura, es faran de
manera compartida i que els
espais per a la docència que
cal construir a Cambrils i
Amposta s'adaptaran a les
necessitats que es determi-
nin per tal de desenvolupar
les matèries que estaran vin-
culades a cada nucli. Cada
centre haurà d'aportar els
equipaments que resultin
més útils per als estudis, ja
sigui amb aules, laboratoris
o espais docents. En qualse-
vol cas, un alumne que es
matriculi a aquest nou INEFC
rebrà formació de grau pro-
cedent de totes dues uni-
tats. Cal tenir present que la
tipologia d'aquests estudis
permet una organització
acadèmica adient per tal que
l'oferta sigui còmoda per a
l'alumnat.

P: No es poc pràctic per a

l'alumnat haver de compartir
la seu, amb 70 kilometres
de distància, havent de fer la
teòrica a Cambrils i la pràcti-
ca a Amposta? No és una
despesa més gran i, a la ve-
gada, un desavantatge per a
l'estudiant? 

R: Un alumne de l'INEFC
Barcelona que visqui a Sant
Cugat del Vallès ha d'invertir
almenys una hora i quart ca-
da dia per anar i tornar. Un
que sigui de les Terres de l'E-
bre, fins ara, ha de triar po-
sar-se a viure a Lleida o Bar-
celona, amb totes les
despeses familiars que això
suposa. Quan el nou INEFC
entri en funcionament, tots
aquests inconvenients es re-
duiran moltíssim. A més, no
tinc cap dubte que l'organit-
zació acadèmica es definirà
de tal manera que facilitarà
la vida dels estudiants. Amb
això, el que vull dir és que
molt probablement s'opti per
fórmules que agrupin deter-
minades matèries en el ca-
lendari, i que les àrees de
coneixement amb què comp-
ten els estudis de grau es lo-

calitzaran d'una manera cla-
ra a cada lloc. Així, un alum-
ne, quan es matriculi al prin-
cipi de curs, sabrà quanta
càrrega lectiva tindrà a Cam-
brils i quanta a Amposta per
poder decidir on pernocta.

P: Després de l'anunci
que es va fer públic la set-
mana passada per part de
Consell Rector, quins passos
es seguiran en endavant? 

R: Ambdues ciutats con-
veniaran properament la se-
va relació amb l'INEFC i en
les clàusules d'aquest con-
veni es concretarà allò que,
a data d'avui, és objecte
d'especulació. Allò que con-
sidero molt encertat de la
decisió és que es compti
amb Amposta per especialit-
zar-la en l'àmbit de la recer-
ca i la investigació aplicada
al rendiment esportiu. 

P: Creu que és just que s’-
hagi de compartir? Mereixia
Amposta ser la seu en solita-
ri?

R: Amb aquest nou projec-
te s'obren per a Amposta un
munt de finestres que caldrà
saber gestionar i aprofitar-
les al màxim. Sota el parai-
gües de l'INEFC, Amposta té
l'opció d'eixamplar el treball
que fa anys que desenvolupa
des del Centre de Tecnifica-
ció Esportiva. Aquesta es-
cletxa que se li ha obert su-
ma molt més del que podem
imaginar-nos. Buscar conci-
liar els punts forts que ofe-
rien les candidatures més
ben posicionades pot inter-
pretar-se com una injustícia
o, per contra, pot entendre's
com una decisió estratègi-
ca. Jo m'inclino per aquesta
segona manera de veure les
coses.
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11
MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20
FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Exquisit i fàcil de fer, el flam de coco a la taronja que ens presenten al programa de Canal TE ens sorprendrà 
pel seu aroma exòtic, la seua textura i el sabor cítric que li aporta la taronja de la nostra terra

Avui, al “Primentons i Toma-
tes”, la Carina del restaurant
La Brocheta d’Amposta, ens
presenta un Flam de coco a
la taronja, aquesta recepta tí-
pica del seu restaurant es ca-
racteritza per la seva suavitat
al paladar i per la simplicitat a
l’hora de cuinar-la.
Per realitzar aquest postre,
necessitarem llet sencera,
ous, suc de taronja natural,
ratlladura de coco, ratlladura
de taronja, sucre i carmel lí-
quid. Per començar a fer
aquest flam, posarem un litre
i quart de llet a una cassola a
foc mig, el sucre i la ratlladu-
ra de coco i taronja. Mentre
agafa l’escalfor, batrem 10
ous amb un got de llet fins
que ens quedi tot ben mes-

clat, un cop feta la mescla li
afegirem el suc d’una taronja
i ho remenem. Retirarem, un
cop hagi arrencat el bull, la
cassola del foc i la mescla-
rem amb els ous batuts. Pre-
pararem el motllo del flam, ho
introduïrem tot a dins el mot-
llo i ho calentarem al forn al
bany maria durant uns 40 mi-
nuts. Un cop hagi passat el
temps de cocció, el deixarem
refredar, el posarem al frigorí-
fic i per emplatar-lo, el deco-
rarem amb el carmel líquid.
La recepta que us hem pre-
sentat, no sols és senzilla si-
nó que a més a més sorprén
pel sabor, textura i suavitat.
Aquesta barreja de sabors lo-
cals i tropicals és recomana-
ble per menjar desprès de
qualsevol plat. Cal recordar
les seves propietats nutriti-
ves, doncs el flam és una de
les postres amb més proteï-
nes i calci que existeix, la qual
cosa fa que sigui molt bona
per als més petits de la casa
i per als no tant petits.  El res-
taurant La Brocheta, el po-
dreu trobar a Amposta obert
tots els dies, amb menús po-
pulars i una cuina molt com-

plerta, ideal per anar a sopar
el cap de setmana de mane-
ra econòmica o per dinar en-
tre setmana.Finalment, com
diu el nostre estimat Amado,
ara toca: arremangar-vos i
començar a cuinar. Bon profit
amics!

“Primentons i Tomates”, avui: Flam

La recepta del Flam de
coco, no només és
molt fàcil de preparar
sinó que es caracterit-
za pel seu exquisit sa-
bor capaç de sorpren-
dre al paladar més
exigent.

REDACCIO

El Flam de coco, presentat al darrer programa.
Mariano Lalana

L’Amado i la Carina, en un moment del programa.

Tel. informació:  670 255 158
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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

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (L’Aldea) 977470010

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54  (L'Ametlla de Mar) 977493252/60935576

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304  

Pilar Delgado , Jordi Delgado     Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli Avgda. Catalunya, s/n (Amposta) 977701495

Bel Armengol, Mercè      Sant Isidre, 87 (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

33º 20°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel: 
fins a primera hora del matí, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat a tot el
país, amb núvols més compactes al Pirineu, Catalunya Central i litoral i
Prelitoral central. A partir d'aleshores, s'obriran grans clarianes i el cel que-
darà serè o poc ennuvolat a la meitat sud, al terç oest i a l'Empordà, men-
tre que a la resta del país, el cel quedarà entre poc i mig ennuvolat. A la tarda
creixeran nuvolades i núvols de desenvolupament vertical a l'interior del qua-
drant nord-est. Independentment, el cel es mantindrà entre molt ennuvolat i
cobert durant tot el dia al vessant nord del Pirineu. 

Precipitacions: 
de matinada s'esperen ruixats a qualsevol punt del país i a partir de migdia,
s'esperen xàfecs al quadrant nord-est, preferentment a zones de muntanya.
Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forta
(més de 20 mm en 30 minuts) a l'interior del quadrant nord-est, i acumula-
ran quantitats entre minses i poc abundants, localment abundants (entre 20
mm i 50 mm en 24 hores). Sovint aniran acompanyades de tempesta i no
es descarta que també vagin amb calamarsa. 

Temperatures: 
tant les temperatures mínimes com les màximes baixaran lleugerament, tot
i que a punts de les terres de l'Ebre les temperatures màximes poden ser
puntualment més altes. 

Visibilitat: 
regular de matinada. A partir de primera hora del matí quedarà bona en
general, excepte al vessant nord del Pirineu, on es mantindrà regular tot el
dia. A la tarda serà regular en zones afectades per xàfecs. 

Vent: 
la tramuntana bufarà a l'Empordà, entre fluixa i moderada amb cops forts
de matinada i al final del dia. A la meitat oest del país, s'imposarà el vent de
component nord i oest fluix amb cops moderats, amb mestral entre fluix i
moderat al terç sud. A la resta del territori, bufarà fluix de component sud i
est. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà la tramuntana entre moderada i forta al nord del cap de Begur, més
marcada a primera i última hora del dia. A la resta del sector, s'imposarà el
vent de component nord i est, fluix amb cops moderats.
Maror al nord del cap de Begur amb àrees de forta maror a última hora del
dia i de marejol a maror a la resta del sector. 
Mar de fons del nord. 

Costa Central:
de matinada serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component
nord. A partir d'aleshores, bufarà de component sud i est, fluix amb cops
moderats. 
Marejol. 

Costa Daurada:
bufarà de component nord i oest, amb predomini del mestral, al sud del cap
de Salou. A la resta del sector serà fluix i de direcció variable, amb predo-
mini del component nord, a primera i última hora del dia, mentre que durant
les hores centrals de la jornada girarà a component sud fluix. 
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit del Sol i Neptú per la teva casa
onze reflecteix un bon període per a tot el
que tingui a veure amb l'amistat i les aventu-
res de tipus amorós

Taure
20/4 al 19/5

El moment emocional que vius és una mica
tibant, però també és decisiu perquè resolguis
el que està pendent. Fes ús de la teva ment ale-
gre i elimina els fantasmes del teu cap

Bessons
20/5 al 21/6

Gaudiràs de la teva vida sentimental. Et
faràs la vida més agradable a tu mateix i als
que t'envolten. Rebràs una gratificaciò en
reconeiximent del teu bon treball

Cranc
22/6 al 21/7

Actualment potser l'àrea de la teva vida més
important es l'amor. No t'abandonis. Has de
raonar amb tranquil·litat les teves veritables
necessitats

Lleó
22/7 al 22/8

Si estàs sotmès a molta pressió sentimental
no és el moment de fet canvis. Has de millo-
rar la qualitat de la teva vida fent més esport
i consumint menys toxines

Verge
23/8 al 21/9

Vius un moment molt constructiu i valoraràs
a la gent del teu entron. Respecte a la teva
salut, si et centres en tu mateix milloraràs

Balança
22/9 al 22/10

Aquesta setmana gaudiràs de la teva vida
sentimental. En el treball viuràs moments de
gran plenitud, aquest es el moment per fer
allò que portes temps rumiant

Escorpí
22/10 al 21/11

Aquesta setmana la sort està del teu costat.
Aprofita per portar endavant els teus projec-
tes. La vida et somriu

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser amb més anàlisis i més objectivitat
veuràs en la teva parella una lògica que abans
et passava desapercebuda. Malgrat que tens
molta energia hi ha coses que t'inquieten

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva vida amorosa prefereixes
sentir-te submergit en una font plena de sen-
sacions fins i tot a canvi que altres parcel·les
de la teva vida funcionin a un altre ritme

Aquari
20/1 al 18/2

Necessites tenir una referència sentimental que et
serveixi per funcionar millor en altres àrees de la
vida. Aquest cap de setmana, llibera les teves ten-
sions, les persones del teu entorn, t'ho agrairan

Peixos
19/2 al 20/3

Et sents impulsat a assolir els teus objectius
sentimentals. Tot el relacionat amb la teva
creativitat emocional es potencia. Si fas les
coses ràpides tindràs els nervis a flor de pell

Televisió
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IMMOBILIARIA�

      

Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o
sin muebles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

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).

Tel. 977 445 527

 

         

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

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.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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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El Renaixement ja està aquí.
Es la recreació d’una època
que passa a ser actual per
uns dies en els que la capi-
tal del Baix Ebre es trans-
forma. Es, sense dubte,
una gran Festa. Es la del
Renaixement. I ahir va ini-
ciar-se amb el pregó.
El pregoner fou l’artífex d’a-
questa festa: Ramon
Cardús. A la plana 2 d’a-
questa edició del Més Ebre
poden llegir el pregó en el
que Cardús recorda com
van ser els principis de tota
aquesta història i, sobre
tot, destaca  que «poques
persones poden dir que han
vist realitzats un dels seus
somnis. Un somni compar-
tit i que afortunadament fa
temps que podem dir que
és el de tota una ciutat. Jo
tinc aquesta sort i em per-
metreu que en presumeixi.
Aquest somni, com tothom
podeu imaginar, és la Festa
del Renaixement».
Tot té un principi. Ramon
Cardús el va exposar ahir:

«vull fer esment del paper
que hi va tenir el senyor
Jesús Massip, amb qui em
vaig posar en contacte per
tal de dissenyar un escut
que representés la nostra
comarca, quan jo era presi-
dent del Consell Comarcal.
La recerca històrica que va
fonamentar aquest treball
va posar a les meves mans
un petit quadern que, datat
l'any 1544, descrivia i enu-
merava les forces de defen-
sa de la ciutat de Tortosa
en època de Carles V. El
referent històric, ric i des-
criptiu, que oferia aquell
document, i la certesa que
n'existien molts d'altres, es
va configurar com a projec-
te incipient del que avui
coneixem com a Festa del
Renaixement. L'experiència
d'altres ciutats europees
posava de manifest que la
recuperació del passat a
través d'activitats lúdiques
havia fet possible la promo-
ció econòmica i turística
d'altres territoris. Vaig
veure clara l'oportunitat per
a Tortosa, convençut de la
necessitat que teníem d'en-
degar un projecte ambiciós
i de futur». 
I així va començar la histò-
ria i així es manté fins ara:
«cap festa d’aquesta indole,
de totes les que es poden
arribar a fer, ha tingut en
15 anys els reconeixe-
ments que ha gaudit la nos-
tra. Per tant, molt satisfet i
refermat en què aquell idea
podia ser exitosa com reial-
ment ha estat», deia Ramon
Cardús a Més Ebre ahir
dijous. La festa ja ha arri-
bat. És el moment de viatjar
en el temps i gaudir-ne!.

El naixement del Renaixement

«És un honor i un orgull
ser el pregoner de la
Festa en aquesta quin-
zena edició. Una satis-
facció que s’afegeix a
la dignitat de ser-ne el
president d’honor. N’es-
tic molt agraït». Eren
paraules de Ramon
Cardús en el pregó
d’ahir la tarda. 

Ramon Cardús, artífex i impulsor de la festa, va ser el pregoner ahir la tarda

M.V.

Ramon Cardús amb l’alcalde Ferran Bel.
Cedida

S’INICIA LA QUINZENA EDICIÓ

              


