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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
L'Ajuntament de Tortosa
recepciona les obres de
neteja i enderrocs que ha fet
l'Incasol al barri de Sant
Jaume .

P4

Pallarès garanteix la
continuïtat del Consell
Econòmic i Social de les
Terres de l'Ebre davant els
agents socials.

P8

Societat
La PDE proposa que els 5,7
MEUR del Xerta-Sénia es
destinin a sanitat i
ensenyament.

P9

Esports
Alba Simon, del Club
Handbol Amposta, fitxa amb
el Gijon, de Divisió d’Honor.

P10

Els veïns del barri del Castell, al municipi d'Ulldecona, i de la població contigua de Sant Rafel del Riu, tenen previst manifestar-se
avui divendres a partir de les vuit del vespre pels carrers de totes dues poblacions per reclamar més seguretat després dels fets
del passat dilluns a la matinada, quan una dona del Castell va resultar morta en l'assalt que un grup de lladres va efectuar al seu
domicili. Que nomès una setmana abans, també una dona resultès morta al seu domicili de Tortosa, ha provocat la sensació de
malestar al territori ebrenc. P3

Preocupació

Flors per aquells que donaven suport a la moció i targetes roges pels qui s'abstenien o
votaven en contra. Aquesta ha estat l'escenificació que mig centenar de persones del
moviment dels 'indignats' de Tortosa ha volgut fer durant el debat plenari de la moció
popular que condemnava els desallotjaments del 27 de maig de la plaça de Catalunya de
Barcelona i de la plaça Ricard Vinyes de Lleida. La proposta no ha prosperat ja que el
govern municipal, amb majoria absoluta de CiU -com ja s'havia anunciat- hi ha votat en
contra. També ho ha fet el PP, mentre que ERC i PxC han optat per l'abstenció. PSC i ICV
hi ha votat favorable tot i expressar que no estaven d'acord amb tots els punts de la
moció.   P8

Rebutjada la moció dels “indignats”
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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 

Els socialistes catalans
venim de patir dues derrotes
electorals consecutives que
han deixat la nostra organit-
zació política desorientada,
amb les quotes de poder
autonòmic i municipal més
baixes de tota la seva histò-
ria i que han comportat la
convocatòria d'un congrés
per a la tardor vinent. El PSC
ha perdut arreu de Catalunya
molt pes municipal. A les
Terres de l'Ebre s'ha concen-
trat especialment a les qua-
tre capitals de comarca i
consells comarcals on
governa CiU i deixant-nos
fora de l'escena municipal a
les principals poblacions del
territori on havíem tingut res-
ponsabilitats de govern
mesos enrere. Darrera de
tota davallada electoral hi ha
sempre una explicació i
sobretot una responsabilitat
a assumir, que ningú s'oblidi.
És cert que podem al·ludir
als efectes perniciosos
d'una crisi econòmica que
se'ns ha endut per davant,
és cert que les polítiques
que des de Madrid s'han
impulsat ens han condicionat
i molt a l'hora de governar, i
també és cert que en temps
de crisi la tendència genera-
litzada és girar a la
dreta...Amb totes aquestes
apreciacions coincideixo,
però també penso que en
totes aquestes derrotes hi
juga un paper rellevant la
nostra organització política,
els nostres lideratges i
sobretot el nostre missatge.
Som moltes les veus dels
que pensem que el PSC
necessita donar un gir, una
reorientació de la seva políti-
ca i marcar un nou horitzó
de futur. Hem de deixar enre-
re el debat del qui, per cen-
trar-nos en el debat de què.
Em tranquil·litza pensar que
tenim grans dirigents que
estan perfectament capaci-
tats per liderar el PSC, però
abans de fer la teulada es
necessari fixar les estructu-
res, pensar en la nostra
base i tocar de peus a terra.
Durant tots aquests anys hi
ha hagut una generació de
líders que amb els seus
encerts i errors han conduit
el nostre partit cap a la cima
més gran de responsabilitats
polítiques que mai havíem
tingut, una generació nascu-
da durant el franquisme que
va lluitar de forma incansa-
ble per consolidar un siste-
ma de llibertats democràti-
ques. Ara, avui, trenta anys

desprès,el nostre partit
necessita una nova genera-
ció nascuda en democràcia
que no sigui sinònim de
substitució l'actual però si
que assumeixi el grau de res-
ponsabilitat que li pertoca i
que senti les bases del nou
missatge i del nou compro-
mís polític dels socialisme
català.
Necessitem un PSC valent,
amb autonomia política que
s'exerceixi des de Catalunya,
amb un nou compromís de
relació amb el PSOE que es
tradueixi amb un grup parla-
mentari a Madrid propi, que
defensi els interessos de
Catalunya i els catalans i que
col·labori de forma decidida
amb l'Espanya federal del
PSOE. Necessitem un PSC
obert a la ciutadania, que
torni a la seva essència, a la
classe treballadora, als pro-
fessionals lliberals, als
intel·lectuals, als pagesos,
als joves.. Un PSC que
defensi una Catalunya social,
polítiques de progrés que
ens permetin seguir
avançant socialment com a
país. Un PSC que torni a les
seves arrels, amb un missat-
ge renovador i amb idees del
segle XXI. Tenim una gran
oportunitat per fer-ho. Ja
hem vist les solucions i les
polítiques que la dreta cata-
lana aplica quan ha arriba al
govern i intuïm les de la
dreta espanyola que ja s'a-
proximen. A l'esquerra ningú
ens ha d'ensenyar res ni
donar-nos cap tipus de lliçó.
Demano seny i empenta per
els temps que venen i un
paper especialment rellevant
de la Federació del PSC a
l'Ebre per fer-ho possible.

Joan Alginet Aliau
Secretari d'organització del

PSC a Deltebre.

Per un PSC valent, catalanista i 
progressista

Opinió

El nombre de robatoris amb força a domicilis va
augmentar un 17,19% durant el 2010 a
Catalunya, passant dels 19.174 el 2009 als
22.470, a causa de l'increment de la precarietat
i la marginalització de molts ciutadans per la
crisi econòmica.   El conseller d'Interior, Felip
Puig, explicava que la crisi fa que molts ciuta-
dans "travessin la línia de la legalitat" i que bus-
quin la badada, les oportunitats fàcils i l'anoni-
mat per obtenir petits botins fàcils de col·locar
al mercat negre". Segons el registre de dades
policials dels Mossos d'Esquadra, els homicidis
i assassinats van augmentar un 18,52% el 2010
respecte a l'any anterior, passant dels 81 als
96, una xifra que preocupa. És evident que els
delictes augmenten en èpoques de crisi econò-
mica. La percepció general sobre l'augment de
la inseguretat ciutadana va començar abans de

la crisi amb l'aparició de grups organitzats que
res tenen a veure amb la conjuntura econòmica.
En els últims anys hem viscut l'aparició de lla-
dres silenciosos, xarxes de robatoris de coure i
grups molt violents. La inseguretat "és una
noció molt problemàtica perquè té un compo-
nent objectiu, que són les xifres de delinqüència,
però té un component de percepció subjectiu
que és el sentiment d'inseguretat que té el ciu-
tadà i la col·lectivitat. I aquests dos components
no sempre van lligats. 
Els robatoris i furts hi són igual, però la percep-
ció d'inseguretat és menor a causa del desco-
neixement. No obstant això, en l'actual situació
sembla que els dos components van lligats:
augmenten els delictes i els ciutadans tenen la
percepció que no estan segurs i que no estan
prou protegits.

Editorial

Travessant la línia de la legalitat

Al llarg d'aquestes darreres setmanes
hem vist com molts ajuntaments i admi-
nistracions majoritàriament locals adap-
taven els sous dels responsables polí-
tics a les noves necessitats de la socie-
tat. Ja veieu que no parlo de rebaixar,
sinó d'adaptar.
I es que la gestió política ha hagut d'as-
sumir que estem davant d'una impor-
tant transformació, no ja per la pre-
sumpta pressió dels “indignats”, sinó
perquè el daltabaix econòmic a nivell
mundial ens ha fet veure que la cosa va
de debò i que no serà d'avui per a
demà, així que qui no s'adapti aviat, ho
pot acabar pagant molt car.
Sempre he pensat que la dedicació polí-
tica ha d'estar ben pagada, això si,
sempre que les coses vagin be. Però no
es el cas. Per molt que els esforços i la
bona gestió, facin que com en el cas de
l'Ajuntament de l'Ametlla, els registres a
nivell econòmic i el rati d'endeutament
sigui dels més baixos de Catlunya, els
esforços s'han de fer igual amb l'objec-
tiu de poder continuar mantenint el
nivell d'inversions i de transformació del
poble, aprofitant millor les oportunitats
que surtin quan es vegi la llum al final
del túnel.
A l'Ajuntament de l'Ametlla de mar ja
vam iniciar l'any 2008 un Pla
d'Austeritat que hem seguit reforçant
any darrera any amb l'objectiu d'adap-
tar-nos a la crisi, canviant les nostres
prioritats i enfocant la nostra feina cap
a la creació de llocs de treball, politi-
ques formatives i la reducció de la des-
pesa corrent.
I es clar, aquesta ajustaments, en un
moment en que veus que la gent del teu
costat les està passant “magres”,
també els havíem d'assumir els que
manem i els que ens dediquem a la ges-
tió pública. Ja ho vam fer l'any passat,
quan les reduccions de sous als funcio-
naris i treballadors de l'administració
pública i ara, ho hem tornat a fer amb
una reducció mitja del sous dels regi-
dors i càrrecs de confiança del16'5% i
amb casos, de fins al 40%.

Que ningú es pensi que som un sector
elitista que està per damunt del be i del
mal. En moments com aquests, hem de
fer el que cal. Potser amb accions com
aquestes, els ciutadans ens entendran
millor i ajudarà a restaurar la popular-
ment anomenada desafecció amb els
polítics.
Els polítics, no fem “de polítics”. Els
que tenim la sort de comptar amb el
recolzament de la població i l'honor
d'encapçalar la gestió d'un poble o
d'una comarca o un país, treballem per
millorar la qualitat de vida i les condi-
cions dels nostres conciutadans.  I be,
tot i que sempre s'ha dit que un polític
ha d'estar ben pagat per evitar així els
mals pensaments, si que es veritat que
quan toca arromangar-se, ho hem de
fer. 
Això no vol dir que no sacrifiquem
temps, família o aficions, o que no ens
impliquem amb les nostres responsabi-
litats tant com abans, sinó tot el contra-
ri, hem de llençar el missatge de que
tots estem en el mateix vaixell i que els
primers a fer força som els que estem
al timó de la nau i els que marquem el
rumb. Només així tots podrem arribar a
bon port.

Andreu Martí
Alcalde de l'Ajuntament 

de l'Ametlla de Mar

El sou dels polítics

Opinió
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Un grup format per
almenys tres homes, possi-
blement originaris de
l'Europa de l'Est, hauria
participat en l'assalt al
domicili del barri del Castell
d'Ulldecona i que va acabar
amb la mort de la dona del
matrimoni que hi vivia.
Segons les primeres inves-
tigacions, el grup va inte-
rrompre a la casa de mati-
nada forçant el pany d'una
de les portes d'accés i
emmordassant la parella,
que es veia sorpresa per la
seva presència mentre dor-
mia. La dona, de 71 anys,
hauria acabat morint per
l'obstrucció de les vies res-
piratòries causada per la
mordassa. Però també s’a-
punta a un possible atac de
cor. És la segona mort
arran de robatoris en
nomès una setmana a
l’Ebre. Fonts properes al
cas barallen el robatori
com a origen dels fets: els
assaltants es van endur
diners i algunes joies abans
d'abandonar la casa. La
dona era una professora
jubilada, mentre que el seu
marit es dedica a la com-
pravenda de verdures.

L'alcalde d'Ulldecona, l'in-
dependent Celestí Hervàs,
explicava que “Es tracta
d'un fet molt luctuós i
lamentable”, assenyalava
Hervàs, tot remarcant “la
forta impressió” que el suc-
cés ha provocat al munici-
pi. “Estem parlant de gent
gran i els han entrat a casa
mentre dormien. Això gene-
ra molta inseguretat”.
Els veïns del barri del
Castell, al municipi
d'Ulldecona, i de la pobla-

ció contigua de Sant Rafel
del Riu tenen previst mani-
festar-se avui mateix a par-
tir de les vuit del vespre
pels carrers de totes dues
poblacions per reclamar
més seguretat després
dels fets. La protesta, con-
vocada conjuntament pels
dos consistoris, pretén
canalitzar l'alarma social i
"indignació" creada per
aquest succés entre els
habitants dels dos nuclis
veïns, segons ha explicat

l'alcalde d'Ulldecona, l'inde-
pendent Celestí Hervàs. La
situació és alarmant per-
què és la segona mort que
ocorreix al territori en
nomès una setmana. El
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ja va ordenar presó
provisional sense fiança pel
detingut en relació de la
mort d'una dona de 73
anys fa dues setmanes a
Tortosa. Al detingut,
Angelo D., de 49 anys i

nacionalitat italiana, se l'a-
cusa d'homicidi i robatori
amb força. En la seva
declaració va reconèixer
que havia dut a terme el
crim, que es va produir al
barri del Garrofer de
Tortosa. L'home hauria
estrangulat mortalment la
víctima i després hauria
fugit. L'homicida va ser
detingut a l'estació de tren
de Tortosa pels agents
dels Mossos d'Esquadra,
que el van poder identificar

gràcies al retrat robot que
havien elaborat amb la des-
cripció que en van fer els
veïns, que el van veure
fugir pel balcó de casa de
la víctima. El detingut
anava coix quan va ser
sorprès pels agents de la
policia. A més de la decla-
ració de l'homicida, també
han prestat declaració al
jutjat 1 de Tortosa diversos
testimonis dels fets, entre
els quals, dos veïns de la
víctima i la companya de
pis del detingut. Els crims
han tinguts maneres d’ac-
tuar diferents. La setmana
passada el lladre anava sol
i va actuar a plena llum del
dia, mentre que aquesta
setmana eren almenys tres
individus a altes hores de la
matinada. Una manera d'o-
perar que s'ha repetit a
pobles veïns com
Freginals, on el maig de
l'any passat també van lli-
gar i emmordassar un
matrimoni de jubilats a la
matinada per robar-los els
diners que tenien a casa.
Tot i que els alcaldes de les
diferents poblacions han
parlat de casos aïllats, i de
no generar alarma social,
és cert que la societat
comença a estar preocupa-
da i sentir- se insegura en
els seus propis domicilis.
Sobretot la gent de més
edat. 
Esperem que sigu així,
casos aïllats, i no donar
més aquest tipus de noti-
cies.

Dos casos de robatori en nomès una
setmana creen alarma social a l’Ebre

Inseguretat ciutadana.
En nomès dues setma-
nes dos casos de roba-
toris han creat l’alarma
social al territori.

El primer a la ciutat de Tortosa, al barri del Garrofer, va acabar amb la vida d’una dona de 73 anys

El segon al municipi d’Ulldecona, al barri del Castell, va morir una dona de 71 anys

REDACCIÓ

L’Alcalde d’Ulldecona, l’independent Celestí Hervàs, amb declaracions a Canal TE.
CANAL TE
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Els treballs que ha dut a
terme l'Incasòl són ben
visibles ara tant des de de
la plaça de Sant Jaume
com des del passeig de
Ronda, on la imatge de

cases semiderruïdes, amb
abundant presència de
brossa i enderrocs, ha
donat pas ara a un barri
encara per rehabilitar però
net d'enderrocs i esponjat. 
L'Incasòl ha invertit al vol-
tant d'1,2 milions d'euros

en menys d'un any en la
neteja del barri. 
Durant aquest temps
s'han enderrocat uns 40
immobles en mal estat, la
qual cosa representa que
s'haurà actuat en més
d'un 40 per cent de super-

fície de l'àmbit d'actuació.
El despatx d'arquitectes
Jornet-Llop-Pastor va
guanyar el concurs d'ide-
es per fer una rehabilitació
integral de l'històric barri
de Sant Jaume. 
El projecte guanyador

planteja la construcció
d'un nou equipament al
barri, una plaça i un carrer
que creua el transversal-
ment des de la Catedral
fins a la Comissaria de la
Policia Local. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha reiterat en
diverses ocasions que
l'objectiu de l'Ajuntament
és fer un barri completa-
ment nou respectant la
seva configuració històri-
ca original, però adaptant-
lo a les necessitats del
segle XXI. 
Arribats en aquest punt,
l'alcalde ha avançat que
els propers passos a fer a
partir d'ara són dur el pro-
jecte d'urbanització a la
Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre i a la
Comissió de Patrimoni,
per tal que una vegada
assolit el vist-i-plau poder
concórrer a la pròxima
convocatòria de la Llei de
Barris.

L’Ajuntament de Tortosa recepciona les obres
de neteja al barri de Sant Jaume

L'Institut Català del Sòl
(Incasol) ha finalitzat els
treballs de neteja i
enderroc dels habitat-
ges en mal estat del
barri de Sant Jaume,
que són propietat del
mateix Incasòl i de
l'Ajuntament de Tortosa,
pas previ a la urbanitza-
ció integral d'aquest
àmbit que el consistori
pretén finançar acollint-
se a una propera convo-
catòria de la Llei de
Barris.

Enderrocs que ha fet l’Incasol

REDACCIÓ

El pas previ és la urbanització integral del barri.
Cedida

Les obres d'instal·lació
de la fibra òptica a la ciu-
tat de Tortosa obliguen a
restringir la circulació de
vehicles en un sol carril a
l'avinguda Felip Pedrell,
en el tram comprès entre
els carrers Bisbe Aznar i
Capellans, des d'aquest
passat dimecres i fins el
proper dia 15. Mentre
s'executin aquestes
actuacions es donarà
pas alternatiu.
L'Ajuntament de Tortosa
ha assegurat que durant
la celebració de la XVI
Festa del Renaixement -
entre el 21 i el 24 de
juliol- estaran oberts al
trànsit els dos carrils. 

Obres a
l’Avinguda

Felip Pedrell de
Tortosa

Jordi Roig i Valldepérez és
el nou president de
l'Executiva local d'ERC a
Tortosa, en substitució de
Felip Monclús i Arasa. Així
es va aprovar en una
assemblea celebrada el
passat dimarts 28 de juny
amb l'objectiu de fer
balanç de l'anterior junta i
renovar l'Executiva. Roig,
nascut a Tortosa fa 32
anys, ja havia format part
d'anteriors juntes ocupant
les secretaries de cam-
panya i d'organització. En
les passades eleccions,
ERC va aconseguir mante-
nir els dos regidors que
tenia a l'Ajuntament.

Canvis en la
presidència

d’ERC a
Tortosa

L'Ajuntament d'Amposta i
l'empresa Infosa pro-
pietària de l'explotació de
les salines de la Trinitat a
la punta de la banya han
arribat a un acord de con-
veni pel qual l'empresa
salinera aportarà 8.000
Û en concepte de
col·laboració al manteni-

ment del ferm de la carre-
tera que uneix Poble Nou
del Delta i  la Platja del
Trabucador en el tram
compres dintre del terme
municipal d'Amposta i
que es utilitzada freqüent-
ment pels camions que
carreguen sal a les sali-
nes per a la seva distribu-

ció, així com els tràilers
que com és el cas d'a-
questa mateixa setmana
traslladaran carrega-
ments de sal des de un
vaixell atracat al port de
la Ràpita, fins a les
Salines. 
L’aportació es farà de
manera bianual a raó de

4.000 Ûer any.  Joan
Sucarrats, gerent de
l'empresa salinera expli-
cava que, “amb accions
com aquesta contribuïm

a la conservació de l'en-
torn, a l'hora que incre-
mentem la nostra relació
amb la gent i les institu-
cions de la zona”.

Acord entre Infosa i 
l’Ajuntament d’Amposta

Pel manteniment del vial d’accés a la platja d’Eucaliptus des de Poble Nou
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Properament, el complex
s'ampliarà amb la posada
en marxa de tres pistes de
pàdel. El nou equipament,
que s'ha construït a la
carretera de Jesús a
Roquetes, representa la
consecució d'una antiga
reivindicació de Jesús al
temps que incrementa l'o-

ferta lúdica esportiva del
poble i també del municipi
de Tortosa. "Tot arriba -ha
expressat Ferran Bel,
alcalde de Tortosa- i tot i
que Jesús tenia molts equi-
paments públics, existia
des de feia molt de temps
aquesta demanda d'una
piscina". Bel ha valorat "de
manera excepcional" la
posada en marxa d'aques-
tes instal·lacions, "que no
són merament unes pisci-
nes -ha afegit- sinó que
són l'inici de la configura-
ció de zones esportives de
primer ordre als pobles i
EMDs". Per la seva banda,
el president de l'EMD de
Jesús, Pere Panisello, ha
dit que "per a Jesús ha
estat un esforç econòmic
important, però que ja en
els pocs dies que es troba
en funcionament ha tingut
una gran acollida, espe-
cialment entre els més
joves".  L'obra es va adju-
dicar a l'empresa Beta
Conkret, S.A. per 844.357
euros sobre un projecte de
l'arquitecte Josep Camps.

L'Ajuntament de Tortosa
va efectuar l'expropiació
dels terrenys amb una
superfície afectada de
9.898 m2, per un valor de
139.057 euros. L'actuació
ha comptat amb subven-
cions amb càrrec al

PUOSC per valor de
397.875 euros i de la
Diputació de Tarragona
per 285.794 euros. La
zona poliesportiva ocupa
una superfície total de
1.985 m2. L'horari de fun-
cionament de la piscina,

que va posar-se en marxa
divendres passat, és de
dilluns a diumenge de 10 a
20 hores. L'EMD de Jesús
hi fa cursos d'iniciació a la
natació, de perfecciona-
ment, per a adults i també
per a jubilats. 

Jesús ha posat en
marxa un nou equipa-
ment lúdic i esportiu
que té com a principal
atractiu una piscina
d'estiu de 25 x 12,5
metres, que es com-
plementa amb una
zona poliesportiva que
inclou una piscina
infantil (6x6 mt), una
piscina Spa (6x6 mt),
vestidors, una sala
poliesportiva de més
de 200 m2, magat-
zems, un bar, aparca-
ments i zones enjardi-
nades.

REDACCIÓ

El nou equipament  es va donar a conèixer dimecres al mitjans de comunicació.
Cedida

Una quarantena de perso-
nes, entre tècnics, enti-
tats, institucions, i profes-
sionals de diferents
àmbits, treballen des de fa
any i mig en l'anomenada
Xarxa per la Convivència a
Tortosa. 
Aquest ens pretén ser un
espai obert que esdevin-

gui un observatori referent
de la convivència i la cohe-
sió social a la ciutat. La
Xarxa compta, des del
passat mes de setembre,
amb el suport d'un projec-
te, finançat per la fundació
'la Caixa', per formar i
dotar l'entitat de la meto-
dologia necessària per

constituir un procés comu-
nitari intercultural i partici-
patiu. 
La primera acció de la
Xarxa serà l'inici d'una
sèrie de diàlegs oberts
que obrirà, dijous 7 de
juliol, l'expert en interven-
ció comunitària Marco
Marchioni.

Es presenta la Xarxa per la
Convivència a Tortosa

Amb l’expert en intervenció comunitària Marco Marchioni

La Confraria de
Pescadors de Sant
Carles de la Ràpita ja ha
tancat les dues botigues
de venda directa de peix
que té a la Ràpita i
Tortosa. 
Les pèrdues mensuals
que acumulen els dos
establiments han fet
decidir els pescadors a
abandonar l'activitat de
les peixateries, una inicia-
tiva que va emprendre
l'anterior junta de la
Confraria de Pescadors
de la Ràpita i que es va
posar en marxa el setem-
bre del 2007 a la Ràpita i
el juny del 2008 al barri
tortosí de Ferreries. 

Les botigues de
Pesca Ràpita

tanquen

El nombre total d'aturats
a Tarragona a finals de
juny s'ha situat en
63.667 persones, un
4,39% menys en relació
al mes de maig, cosa
que significa un descens
de 2.925 desocupats,
segons dades facilitades
pel Ministeri de Treball.
En termes interanuals,
però, l'atur creix 3.044
persones, un 5,02% més
respecte el juny de l'any
2010. Pel que fa als con-
tractes signats a
Tarragona, aquests han
registrat un augment
d'un 5,42%, i es va arri-
bar a un total de 20.525
contractes.

L’Atur a
Tarragona
disminueix

Jesús amplia la seva oferta lúdica
Amb una nova piscina i la propera construcció de tres pistes de pàdel
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En aquest sentit, ha des-
tacat les línies bàsiques
per al desenvolupament
de projectes del
Departament de Benestar
i Família com les bestre-

tes del convenis signats
amb fundacions privades;
la tramitació de les valo-
racions de dependents
que no s'havien fet amb
un total de 805 casos i
l'adjudicació de noves
places de residència per
a la gent gran, han estat
130 ingressos i 65 en
centres de dia. També ha
presentant els projectes
d'Ensenyament pel que fa
a l'impuls de la Formació
Professional, a partir de
convenis amb els centres
educatius i l'aplicació de
mesures per a la reduc-
ció del fracàs escolars.
El delegat del Govern
alhora ha explicat que,
com ja anunciava en la
seva visita a Tortosa el
director general de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
Carles Flamerich, la fibra
òptica estarà a punt per
al proper curs 2011-12 a
l'edifici del nou Campus
de les Terres de l'Ebre de
la URV. 
També ha comentat la

revisió tècnica que s'està
fent al Pla Territorial de
les Terres de l'Ebre, la
revisió de la normativa de
les construccions en sòl
rústic i sobre la inundabi-
litat. 
Xavier Pallarès també ha
donat a conèixer als
membres del CESTE els

avantatges econòmics i
socials per a les nostres
comarques amb l'aplica-
ció de la Llei Òmnibus,
aprovada ahir pel Govern
català. 
El delegat del Govern ha
volgut deixar clar també
que el CESTE “és un
òrgan vàlid que cal aprofi-

tar i aprofundir en el
futur, perquè participen
activament les entitats
més representatives del
territori i confiem que
puguen aportar les seves
opinions i també siguen
una eina de pressió per
fer seguiment de l'acció
del Govern”. 
En aquesta línia també
s'ha manifestat el presi-
dent de l'ens, Josep M.
Franquet, que ha resumit
en 3 projectes les princi-
pals peticions: la conti-
nuació de la revisió tècni-
ca del Pla Territorial de
les Terres de l'Ebre, per
tal que es pugui tirar
endavant quan hi hagi
pressupost; el corredor
del Mediterrani perquè
caldrà valorar “que es
faci sempre que puguem
gaudir-ne perquè si no
tenim accessibilitat no és
interessant per a les
Terres de l'Ebre” i, final-
ment, la revisió de la llei
d'inundabilitat i la de les
construccions en sòl rús-
tic.

El president del
Consell Econòmic i
Social de les Terres de
l'Ebre (CESTE), Josep
M. Franquet, ha presi-
dit la celebració  de la
primera reunió de l'ens
econòmic assessor
d'aquesta legislatura,
durant la qual el dele-
gat del Govern a les
Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha
presentat els pressu-
postos de la
Generalitat aquest
2011 i ha fet un repàs
a les línies estratègi-
ques per al desenvolu-
pament de projectes a
les comarques ebren-
ques.

REDACCIÓ

Reunió del Consell Econòmic i Social de l’Ebre.
Cedida

Després de disset anys
aquest plat sorgit a les
embarcacions caleres grà-
cies a la inventiva dels
mariners s'ha convertit en
el protagonista d'una de
les festes gastronòmiques
i turístiques consolidades
de la Cala. Els 46 cuiners
aficionats que participaran

en el concurs mostraran
aquest dissabte les millors
versions d'aquest plat on
el peix i el brou són les
claus de l'èxit.  
Des del Patronat de
Turisme de l'Ametlla de
Mar s'atorgaran 6 premis
de 150 euros als guanya-
dors. Per tant, a partir de

les cinc de la tarda, vora la
Confraria de Pescadors,
es podrà veure com cuinen
els participants i gaudir de
degustacions de fideus. I
és que des de Turisme es
preveu que se'n repartiran
prop de 200 quilos.
“Aquesta Diada ja és un
clàssic a l'Ametlla de Mar,

un festa que ens permet
promocionar la nostra gas-
tronomia i cultura maríti-
ma. Esperem que enguany
es revalidi la participació
d'anteriors edicions i que

tant els caleros com els
visitants gaudeixin d'a-
questa festa”, ha explicat
Vicent Martí, regidor de
Turisme de l'Ajuntament de
l'Ametlla.

Nova edició de la Diada dels
Fideus Rossejats

Demà 9 de juliol a l’Ametlla de Mar

La fiscalia sol·licita un
any de presó per a una
dona que va ser caçada
per un radar a l'autopista
AP-7, a l'altura del terme
municipal d'Amposta, a
247 quilòmetres per
hora (km/h). A més, la
dona circulava sense car-
net de conduir. La con-
ductora, que comparei-
xerà davant el jutjat penal
número 1 de Tortosa en
una data encara no
determinada, va ser
caçada pel radar quan
circulava, el dia 19 de
setembre del 2009, a
247,3 km/h per l'AP-7, a
l'altura d'Amposta, en un
vehicle de la marca
Porsche.

Caçada per
un radar a
247 Km/h

L'Institut Català de la Salut
(ICS) ha unificat les direc-
cions d'Atenció Primària
del Camp de Tarragona i
les Terres de l'Ebre en una
de sola, amb l'objectiu de
reduir les estructures
directives. El màxim res-
ponsable serà el doctor
Daniel Ferrer-Vidal, que es
va incorporar al càrrec el
passat 1 de juliol, i gestio-
narà un total de 31 equips
d'atenció primària amb
més de 2.000 professio-
nals. La reorganització de
l'atenció primària a la
demarcació es completa
amb l'articulació de nou
àrees de gestió. 

L’ICS unifica
l’Atenció
Primària

Consell Econòmic i Social de l’Ebre
Repàs a les línies estratègiques per al desenvolupament de projectes a les comarques ebrenques
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La moció popular ha estat
rebutjada amb vots dels
dotze regidors de CiU,
més el regidor del PP,
l'abstenció d'ERC i PxC, i
el vot favorable dels regi-
dors del PSC i d'ICV. La
proposta, que s'ha pre-
sentat al Ple amb el
suport de 298 signatures,
també reclamava "rebutjar
i reprovar l'actuació dels
Mossos d'Esquadra i de la
Guàrdia Urbana de
Barcelona" pels mateixos

fets, així com la dimissió
del conseller d'Interior.
Durant el debat de la
moció, la portaveu del
grup de CiU, Meritxell
Roigé, ha volgut posar en
evidència als tres regidors
que integren el grup muni-
cipal del PSC, en tant que
amb el seu vot favorable a
la moció han reprovat dos
alcaldes del seu propi par-
tit polític, fet que ha quali-
ficat d'"actitud impròpia", i
els ha recordat que en
seu parlamentària el PSC
no va demanar la dimissió
del conseller d'Interior,
mentre que al Ple de
l'Ajuntament sí que ho han
fet. Roigé ha afegit que
"és una falta de respecte
institucional molt greu
reprovar alcaldes d'altres
municipis", ja que "si algú
ho ha de fer han de ser
els seus propis plens, i ni
PSC ni ICV ho han fet".
Pel que fa als grups de l'o-
posició, el portaveu del
PSC, Antoni Sabaté, que
avui s'ha estrenat en un
Ple ordinari que també ha
comptat amb la presència

entre el nombrós públic
de l'anterior portaveu del
grup del PSC i exalcalde,
Joan Sabaté, ha qualificat
l'actuació de la policia a la
plaça Catalunya de "des-
mesurada", malgrat donar
suport als cossos poli-
cials i expressar el seu

desacord amb la reprova-
ció dels alcaldes, dita la
qual cosa ha emès el seu
vot favorable a la moció.
El portaveu d'ERC, Josep
Monclús, ha justificat la
seva abstenció tot con-
demnant els fets de la
plaça Catalunya però

advertint que al Ple "no
podem reprovar alcaldes
d'altres poblacions". Pel
que fa al portaveu d'ICV,
Jaume Forcadell, ha donat
suport a la moció popular
tot reivindicant que iniciati-
ves com aquesta són molt
necessàries.

Tortosa rebutja en Ple una moció que 
reprovava els alcaldes de BCN i Lleida

El Ple de l'Ajuntament
de Tortosa ha rebutjat
aquest vespre "repro-
var i rebutjar l'actuació
dels alcaldes de
Barcelona (Jordi Hereu)
i Lleida (Àngel Ros)" pel
desallotjament dels
acampats a la plaça
Catalunya i a la plaça
Ricard Vinyes respecti-
vament. 

Pels desallotjaments dels acampats a la Plaça Catalunya i a la Plaça Ricard Vinyes

Rebutjada amb vots dels dotze regidors de CiU més el regidor del PP

REDACCIÓ

Imatge del Ple de Tortosa dilluns passat.
CEDIDA

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià, el Code,
va dur a terme aquesta
mateixa setmana el quart
tractament de la tempo-
rada contra la mosca
negra al riu Ebre. 
Com ja és habitual en
aquesta època de l'any
ha baixat la concentració
de larves als macròfits
del riu, però per contra la
població adulta està en el
seu punt àlgid.
Concretament, s'han
detectat concentracions
que oscil·len entre les 3 i
les 120 larves per quilo
de macròfit, depenent

dels punts del riu, i es
confirma la tendència d'a-
quest insecte a anar riu
avall. “Ja hi ha mosca
negra a pràcticament tot
el riu Ebre des de Flix fins
a la desembocadura,
amb una major concen-
tració a la part de baix,
on hi ha una major densi-
tat de larves”, explicava
Raül Escosa, director del
Code. 
Pel que fa al tractament
es va fer amb total nor-
malitat. 
Un helicòpter va abocar
uns 2.000 litres de BTI
als sis punts habituals del
riu per on baixava un

cabal de 160 metres
cúbics per segon a l'afo-
rament d'Ascó i de 120

al de Tortosa. 
Dijous, els tècnics faran
més mostrejos per ava-

luar l'efectivitat del trac-
tament que sol ser d'en-
tre el 90% i el 100%.

Quart Tractament contra la mosca negra
Ha baixat la concentració de larves als macròfits del riu, però la població adulta està en el seu punt àlgid

Aquest cap de setma-
na, el proper diumenge
10 de Juliol, arriba a
moltes piscines del
territori el Mulla't per
l'Esclerosi Múltiple. 
El bany solidari de
milers de catalans, i el
bany solidari també de
centenars d'aldeans
que es donaran cita
aquest Diumenge a la
piscina municipal de
l'Aldea. 
Amb l’horari de 11 a 13
hores i amb entrada
totalment gratuïta, la
Regidoria de Sanitat
prepararà un munt d'ac-
tivitats per als assis-
tents: tot un seguit de
jocs,curses i moltes
sorpreses per una jor-
nada solidaria que de
nou arriba un any més
al municipi de l'Aldea.
Trobareu més informa-
ció a la pàgina web del
Gabinet de Premsa de
l'Ajuntament de l'Aldea
www.infoaldaia.info.

Mulla’t per
l’Esclerosi
Múltiple

Mig miler de caiacs van
participar aquest diumen-
ge en la segona Baixada
Vogant per l'Ebre, orga-
nitzada per l'Institut de
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE). Enguany el des-
cens es va dur a terme
des de Móra d'Ebre i fins
a Miravet, en un tram de
12 quilòmetres força
tranquil i senzill per nave-
gar. La festa va
començar l'any passat
com una de les iniciatives
de l'institut ebrenc per
impulsar la navegabilitat
de l'Ebre i, en aquest cas,
promocionar la navega-
ció sense motor. Així, per
segon any consecutiu, es
va poder tornar a veure el
riu ple colors durant unes
hores. 
Abans de començar la
baixada, els participants
van gaudir d'un esmorzar
popular, i van arribar als
voltants del migdia a la
platja fluvial de Miravet.

Segona Baixada
Vogant per

l’Ebre

«Ja hi ha mosca negra pràcticament a tot el
riu Ebre, des de Flix fins a la

desembocadura»
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Aquest passat dissabte
es va celebrar una de
les activitats més sor-
prenents del Festival
Deltebre Dansa (Baix
Ebre) que enguany ha
arribat a la seva cinque-
na edició. Es tracta
d'una improvisació que
una cinquantena de
ballarins, coreògrafs i
alumnes van fer en un
arrossar de la Barraca
d'en Salvador. 
El festival és el més
important d'Europa pel
que fa a formació.
L'esdeveniment està

dirigit pel ballarí i coreò-
graf Roberto Olivan qui
ha assegurat que l'acti-
vitat d'improvisació als
camps d'arròs vol "sim-
bolitzar la unió entre
modernitat i tradició, i
expressar la voluntat
dels ballarins de fusio-
nar-se amb la natura".
El Deltebre Dansa, que
va començar el passat
27 de juny i acabarà
diumenge vinent 10 de
juliol, ha fet enguany un
important salt amb
noves actuacions de
circ, dansa i música.
Totes les activitats es

desenvolupen a l'exte-
rior, als carrers, en car-
pes, i fins i tot sota el
nou pont Lo Passador

on es va fer l'espectacle
inaugural amb el con-
cert maquinal de Pierre
Bastien.

Joaquim del Pino, regidor de Cultura, «és per qüestions pressupostàries»

Inici positiu de la 
temporada de Rebaixes

Els botiguers de les Terres
de l’Ebre fan un balanç "posi-
tiu" de la primera setmana
de rebaixes i confien que la
campanya, que va començar
divendres passat i acabarà
el proper 31 d'agost, els
ajudi a salvar una temporada
d'estiu que fins ara ha estat
molt fluixa. Molts ciutadans
van aprofitar el passat diu-
menge, quan els comerços
van estar oberts, per anar a
fer algunes compres i aprofi-
tar els descomptes. Les boti-
gues han tingut una gran
afluència de públic, tot i que
els consumidors hi han acu-
dit amb prudència i sense fer
compres compulsives. I és
que, tot i que en molts

comerços hi ha llaminers
descomptes per sobre del
50%, la crisi es nota. Els
botiguers són optimistes, i
destaquen que les altes tem-
peratures dels últims dies i
que la contenció actual de la
despesa de les famílies
anima a beneficiar-se dels
descomptes.

L'especial bressol que l'ha
vist nàixer, una tradicional
barraca del delta de l'Ebre, li
ha donat el nom al nou disc
de Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries i Pepo
Gimeno 'El Botifarra'. 'La
Barraca' inclou deu temes,
una nova i set inèdites, inspi-
rades en la música tradicio-
nal i deixant lloc als temes
més populars valencians i
ebrencs. Aquesta col·labora-
ció entre els artistes de
Tortosa i de Xàtiva és la cul-
minació d'una amistat de fa
sis anys que vol plasmar en
un treball conjunt els vincles
comuns en l'àmbit musical i
cultural dels dos territoris.
Les jotes, els fandangos o
les havaneres formen un nou
treball que vol ser un pont

d'unió entre la música catala-
na i la del País Valencià. La
presentació del nou disc va
començar amb un emotiu
record al component de la
banda tortosina Jordi Fusté,
que no va assistir a la pre-
sentació degut a la recent
mort, fa només quinze dies,
del seu fill Vidal.
Pel que fa a la gira, aquesta
començarà amb la preestre-
na del disc a l'octubre amb
dues actuacions, els dies 20
i 21, al Teatre Municipal de
Xàtiva, i dues més els dies
28 i 29 al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa. La
presentació oficial es farà a
la Fira Mediterrània de
Manresa amb el concert del
Teatre Cursal el 5 de novem-
bre. 

«La Barraca», nou disc 
dels Quicos i «El Botifarra»

REDACCIÓ

La Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) s'ha aliat amb
les juntes de personal
d'Ensenyament i de l'hospital
Verge de la Cinta de Tortosa
per reclamar que els diners
pressupostats aquest 2011
per al projecte de regadiu
Xerta-Sénia es destinen a
salut i educació. La
Generalitat preveu invertir
aquest any 5,7 milions d'eu-
ros en l'execució del Xerta-
Sénia, cosa que representa
una quarta part del pressu-
post global (21,5 milions
d'euros) que la Generalitat
destina a la comarca del
Baix Ebre i un 10% dels 56,2
milions d'euros que preveu
invertir en el conjunt de les
Terres de l'Ebre aquest

2011.  “Mentre estan reduint
els serveis bàsics a la pobla-
ció, retallant en sanitat i en
educació, estan finançant el
transvasament de l'Ebre”, va
denunciar el portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs, per qui
les prioritats que marquen
els pressupostos d'enguany
del govern català “estan mal
marcades”. “S'està penalit-
zant la població i afavorint
uns interessos econòmics
que no acabem de saber
quins són”, va afirmar
Tomàs, que va assenyalar
que «amb aquest pressupost
queda clar que la prioritat no
som la gent de les Terres de
l'Ebre sinó els compromisos
i acords tàcits perquè l'aigua
de l'Ebre arribe a València».

«S’està finançant el 
transvasament de l’Ebre»

El proper divendres 15 de
juliol, a l'Espai Mossèn Sol,
oferirà un concert la
mezzo-soprano polonesa
Monika Czalej, amb Tomas
Jocz al piano, interpretant
obres de Chopin,
Schubert, Haëndel i
Granados. 
L'endemà dissabte, a
l'Espai Sant Domènec,
serà el torn de l'Orquestra
de Cambra de Tortosa
(OCTO), formada per un
sòlid grup de músics de
Tortosa i les Terres de
l'Ebre, que interpretarà
obres de Cimarosa,
Mendelssohn i Mozart. 
I, finalment, el diumenge
vinent 17 de juliol, al Teatre
Auditori Felip Pedrell de la
ciutat de Tortosa, es farà el

concert de Conjunt XXI, un
grup de músics formats
majoritàriament a l'escola
Esmuc de Barcelona, que
interpretaran obres de
Mahler, coincidint amb la
celebració de l'any d'a-
quest compositor,
Gershwin i Albéniz. Els tres
concerts es faran a les
20.30 hores. 
La programació del
Festival de Música Felip
Pedrell és diferent de la
que surt a l'agenda cultural
de Tortosa, ja impresa i dis-
tribuïda. El motiu,
segons ha explicat el regi-
dor de Cultura, Joaquim
del Pino, és que per qües-
tions pressupostàries s'ha
hagut de suspendre a
darrera hora l'stage de
músics que l'associació
Joventuts Musicals havia
organitzat durant els últims
anys i que permetia nodrir
el cartell del festival. 
Del Pino ha destacat la
bona entesa amb l'entitat,
ha precisat que
l'Ajuntament aposta per
recuperar aquest stage i
atribueix la suspensió d'en-
guany a un fet conjuntural.
Tanmateix, tant del Pino
com la directora de
l'IMACT, Maria Josep Bel,
han destacat la qualitat del
programa que finalment
s'ha pogut tancar per a l'e-
dició d'aquest any.

El Festival Felip Pedrell de Tortosa 
es redueix a la meitat

Aquesta setmana s´ha
conegut que el Festival de
Música Felip Pedrell de
Tortosa concentrarà en
un sol cap de setmana els
concerts, tots gratuïts,
que configuraran el pro-
grama de l'edició d'en-
guany. Es destaca la qua-
litat del programa que
finalment s'ha pogut tan-
car per a l'edició d'aquest
any.

REDACCIO

L’Activitat d’improvisació als camps

d’arròs vol «simbolitzar la unió entre la

modernitat i tradició i expressar 

la voluntat amb la natura»

La soprano polonesa Monika Czalej actuarà el divendres 15 de juliol.
cedida

Improvisació al fang del Delta

Els consumidors
acudeixen a les
Rebaixes amb

prudència i sense fer
compres compulsives

Una cinquantena de ballarins, coreògrafs i alumnes van improvitsar en un arrossar de la

Barraca d’en Salvador. Dirigit pel ballarí i coreògraf Roberto Olivan
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Carlos Gilabert, capità de la
Rapitenca els darrers anys, va
estar a Canal TE. L’entrevista
que, en redifusió, es pot tor-
nar a veure avui divendres a
les 15.30 hores. 
Gilagol ha fitxat amb l’Alcanar:
«vaig veure molt d’interès i,
sobre tot, ganes i ambició per
fer una bona temporada. La
gent que porta el club és

seriosa i formal. Tot això em
va convèncer. I fitxo amb mol-
tes ganes i il.lusió d’aportar el
màxim. A més, el tècnic és
Alfons Royo, un entrenador
aplicat, compromès i molt tre-

ballador. Una garantia». Sobre
l’interés de l’Amposta,
Gilabert va reconèixer estar
agrait de les converses man-
tingudes però va admetre que
el tema econòmic havia estat

el que havia decidit.
D’altra banda, de la
Rapitenca, Gilabert comença-
va dient que «estic molt agrait
del tracte de l’afició i del poble
en general. Els darrers anys
que he jugat he viscut allí i he
estat molt identificat. La veri-
tat és que han estat anys molt
bons». D’altres qüestions en
les que s’ha pogut veure impli-
cat, com si va ser un dels
jugadors que, suposadament,
com s’ha dit, va fer-li el llit al
seu moment a Teixidó,
Gilabert aclaria que «és cert
que va sortir el meu nom i el
de dos jugadors més, Edu
Aguilar i Sergi Grau. Jo l’únic
que puc dir és que mai he fet
el llit a ningú. No tinc tan
poder per decidir. Va ser una
decisió de la junta directiva i
que els jugadors, entre ells jo,
vam haver d’acceptar, seguint
treballant per guanyar partits.
Potser ha interessat buscar
culpables. El propi Teixidó em
va dir un dia pel carrer, des

del cotxe, a certa distància,
que jo ja podia estar content
que havia aconseguit el que
volia. Em va comentar que
parlariem i, tot i dir-li que ho
podíem fer-ho llavors, va mar-
xar». Del vestidor rapitenc,
l’excapità comentava que «he
estat en altres i puc assegurar
que el de la Rapitenca era una
bassa d’oli. No sé a qui li ha
interessat escampar que era
complicat. No hi estic d’acord.
I pel que a mi respecta, si algú
ha pogut dir que he estat con-
flictiu puc respondre que em
considero un gran company,
dins i fora del camp. Penso
que, des de fora, s’ha fet mal
a la Rapitenca». Gilabert
admetia que «estava clar que
si tornava Teixidó, jo no conti-
nuaria a la Rapitenca». 

El comiat del capità

Carlos Gilabert ha
estat a la Rapitenca
les darreres set tem-
porades. Ha estat el
capità. Ha fet 100
gols en partits oficial.
La temporada vinent
no continua. Ha fitxat
amb l’Alcanar, equip
amb el que jugarà la
lliga vinent a la
Segona catalana.

AVUI DIVENDRES (15.30 H) ES PODRÀ VEURE EN REDIFUSIÓ

Gilabert s’acomiada de l’afició de la Rapitenca des de Canal TE

M.V.

Carlos Gilabert, quan jugava amb la Rapitenca.
Cedida

L’Amposta ha incorporat a
Chico, un jugador que
estava al Villarrubia (cin-
què classificat de la
Tercera de Castella la
Manxa). Va jugar també
amb el Jerez i és amic de
Narvaez, migcampista que
continua a l’Amposta. Va
arribar durant la passada
segon volta i ha renovat.
La plantilla, a hores d’ara,

està formada per: Diego i
Xavi (Ulldecona) (porters),
Manel, Cesc, Folch,
Gustavo, Becerra,
Narvaez, Chico, Brigi
(Roquetenc), Marc Vernet,
Puig (Rapitenca), Oscar
(Alcanar) i els juvenils
Dani, Angel i Víctor. Falta
confirmar la renovació de
Dominguez i si Sandu con-
tinua.

L’Amposta incorpora a
Chico (Villarrubia)

Narvaez també ha renovat

CF AMPOSTA

«Jo no vaig fer el 
llit a ningú»

Aclariment

El FC Ascó ha confirmat la
incorporació de Manolo Gon-
zalez, jugador de 31 anys
que estava al Reus Deportiu
i que no ha comptat per a
Castillejo en la nova etapa a
la Segona B. 

Albert Viñas li ha parlat i l’-
ha portat fins a Ascó. Re-
forçarà la davantera. 

L’Ascó ha fet oficial el fit-
xatge d’Oscar Benet. El por-
ter Ferran (Pinell) interessa al
club riberenc. 

FC ASCÓ

M. Gonzalez (Reus)

ha fitxat

La junta directiva del CD
Tortosa ha informat aquesta
setmana que l’assemblea ge-
neral de socis, que habitual-
ment se celebrava a finals de
juny o principis del mes d’a-
gost, enguany es farà a prin-
cipis del mes de setembre.

En els darrers dies havien
hagut socis que s’havien quei-
xat pel fet que no s’havia
efectuat l’assemblea de socis
com era normal en aquestes
dates.

CD TORTOSA

L’assemblea,

al mes de setembre

Un president i un directiu
quan arriben a un club
saben que són responsa-
bles de la gestió esportiva i
econòmica. Passen els
anys i al final es fa balanç i,
malauradament, només
queda si la pilota ha entrat i
si es deixa el club sanejat,
amb els jugadors al dia de
cobrament. 
Tot el que hi ha pel camí no
interessa. El treball, el sacri-
fici a les festes majors al
servei de bar per recaptar
diners, les hores perdudes
amb la família no es valo-
ren. 
Clar, hi haurà qui dirà que
«no t’hi poses. Una vegada
dins, ja saps el que passa».
Sí, potser és cert. Però jo
coneixo directius (molts)
que han hagut de posar
diners de la butxaca per
salvar segons quin deute.
Es dur. Molt dur. I per això
no són mai recordats. En
els darrers anys n’he vist
uns quants de casos d’a-
quests. Per tant, des d’a-
quí, el meu homenatge a
totes les persones que han
dedicat part de la seua vida
i el seus diners perquè
altres en puguin gaudir. 

Directiu

L’opinió de Michel

La Unió Esportiva Rapiten-
ca ha informat del fitxatge
d’Efren Pardo, jugador lo-
cal que torna després del
seu pas pel Reus Deportiu.
A Efren, cal afegir el por-
ter Jordi (Ametlla), Julio
Pardo (Remolins-Bítem) i
Yélamos (Amposta).
Aquests s’han de sumar a
Fran, Gerard, David López,
Fran Jerez, Alexis, Agustin
Ojeda i Alex Real. Moncho,

jugador que va fitxar amb
l’Alcanar durant el campio-
nat, procedent de los Ga-
tos d’Iscar, també s’incor-
pora a la UE Rapitenca.
Han renovat Raül Jimenez,
Alex Forès, David Callari-
sa, Cristian, Felipe, Raül i
Hugo. Es podria afegir Di-
dac i no es descarta que
pugui haver-hi alguna in-
corporació més en els pro-
pers dies.

Efren (Reus) torna a la Rapitenca 

que també ha incorporat a Moncho (Alcanar)

UE RAPITENCA
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Choli, que estava al Sant Jordi, és nou jugador de l’Am-
polla juntament amb Joel Badia (Horta). De l’equip de la Te-
rra Alta també interessava Dani Benaiges, però el migcam-
pista de Benifallet farà la pretemporada amb el Tortosa.

Choli i Joel s’afegeixen, segons ens informava el tècnic
Miquel Cotaina, a les altes ja conegudes de Chema (Horta),
Rallo i David Cuquet (Aldeana), Ivan Abat (Ulldecona), Ama-
do, Mateo, Jaume i Ramos (Deltebre). 

Jordi, Manel Sol, Jesús, Paco i Robert són els jugadors
que queden de la temporada passada, o sigui, que conti-
nuen, amb la resta que ja s’han compromès en les darreres
setmanes, sota les ordres del tècnic Miquel Cotaina per ju-
gar a la Tercera catalana la temporada vinent.

Joel Badia (Horta) i Choli (S. Jordi),
nous jugadors de l’Ampolla

CF AMPOLLA

L’Alcanar ha tancat dues incorporacions de luxe. Una és la de
Toni Calafat, jugador que estava al Gandesa, i que, d’aquesta
manera, torna al club blau-i-grana. L’altra incorporació que s’ha
confirmat i que compensarà la baixa no esperada d’Oscar, que
ha anat a l’Amposta, és la del mitjapunta Raül Vates, un jugador
experimentat i de molta qualitat que va estar a l’Espanyol B i a
la Pobla de Mafumet. La darrera temporada jugava amb l’Spor-
ting Mahonès. 

Un jugador que, juntament amb Gilabert i el propi Calafat,
aportarà molta fluidesa al joc ofensiu del conjunt canareu que,
sense dubte, amb la plantilla que manté i les incorporacions
efectuades, serà molt competitiva a la Segona catalana, sent un
dels referent per les dues classificacions anteriors a la Primera
regional, amb el tercer lloc. Pel que respecte a la presidència,
informar que en els propers dies es coneixerà si continua Paco
Reverté o de si hi ha relleu.

Fitxatge estel.lar per l’Alcanar:
Raul Vates (Mahonès)

CD ALCANAR. TONI CALAFAT TORNA

Ramon Castells ha jugat amb el Roquetenc, amb el R. Bítem i ara ho farà
amb el Catalònia.

CANAL TE

Una acció d’un partit de l’Ulldecona. Mario Subirats és el nou president
del club, el més jove de la seua història.

CANAL TE

Nico va destacar a les
Terres de l’Ebre pel seu pas
amb l’Ascó i amb el CD la
Cava fins la darrera tempo-
rada, quan després d’un
inici deficient de la compe-
tició, va rebre la baixa.
Llavors va fitxar amb el
Morell, equip amb el que va
acabar la lliga.
Una vegada ha acabat el
campionat, el davanter ha
interessat al Salou, també
al Morell per a poder
seguir. I pel que respecta a
les Terres de l’Ebre el
Roquetenc va poder parlar-

ne amb ell i també va fer-ho
el Salou. L’Olímpic de Móra
d’Ebre també va fer una
aposta ferma pel davanter.
La situació, en el moment
del nostre tancament, esta-
va en un punt mort. Nico va
anunciar que tenia una ofer-
ta més interessant del
Roquetenc. No obstant, el
Roquetenc, amb el fitxatge
de David (Camp Clar) ja té
perfilada la plantilla i podria
no haver-hi més partida
pressupostària per efec-
tuar més incorporacions.
Llavors, l’opció de l’Olímpic

Móra d’Ebre torna a tenir
força, tot i que el jugador
està a l’espera.
L’Olímpic jugarà la tempo-
rada vinent a la Segona
catalana, després de l’as-
cens de la passada. Moya
(Gandesa) ha estat el juga-
dor que ja s’ha confirmat la
seua incorporació. A més
del que pugui passar amb
Nico, l’Olímpic podria estar-
ne interessat també per un
altre davanter de la comar-
ca amb el que ja se n’ha
parlat. En els propers dies
sabre, qui acaba fitxant.

Nico, en l’òrbita de l’Olímpic de 
Móra d’Ebre

Ha interessat al Salou i també al Roquetenc

ACTUALITAT

El Roquetenc ha fitxat a David, un mitjapunta que jugava amb el Camp Clar.
La plantilla, amb aquesta incorporació (la de Nico no es produirà), queda

tancada per a la nova temporada a la Segona catalana.

CD Roquetenc

Ramon Castells (Remolins-Bítem)
fitxa amb el CF Catalònia

BREUS

-Ramon Castells, que les darreres temporades ha
jugat amb el Remolins-Bítem, i que també va estar al
Roquetenc i a l’Aldeana, ha fitxat amb el Catalònia. S’afe-
giex a les incorporacions ja conegudes de Subi (Rapiten-
ca), Ramon Zaragoza (l’Ampolla) i Gerard Reyes (R. Bítem).
I, a la vegada, a les de Lluís (la Cava) i Jordi Roda (Torto-
sa) ja havien fitxat setmanes enrera.

- El CD la Cava té previst fer la presentació de la nova
plantilla el proper dia 30 de juliol. El partit de festes serà
contra l’Amposta, el dia 16 d’agost. 

- Demà dissabte, dia 9 de juliol, la UE Jesús i Ma-
ria farà la Festa de Fi de Temporada a l'àntic recinte de
ball de Jesús i Maria amb sopar, entrega de trofeus als ju-
gadors de futbol base i ball amb l'orquestra Gatzara. 

Serà una festa molt emotiva perquè el lloc on es
celebrarà és el mateix que quan la Unió Esportiva Jesús i
Maria organitzava les Festes Majors i que es van posar
punt i final l'any 1984. Es preveu l'assistència de moltes
persones degut a les 160 fitxes federatives que disposa el
futbol base de l'entitat.

-Mario Subirats és el nou president de l’Ulldecona.
Oriol n’és el vicepresident del club que tindrà la fusió dels
dos equips que fins ara hi havia a la localitat. David Rodri-
guez és el tècnic del conjunt que jugarà a la Tercera cata-
lana la temporada vinent. 

Paco Callarisa segueix implicat amb la directiva i serà el
nou tresorer. Els partits de pretemporada previstos són
els següents: el dia 14 d’agost, a la Galera; el dia 15 a Be-
nicarló; el 20, en festes, a casa contra el Tortosa juvenil
de Preferent. I el 27 contra l’Alcanar. Resta pendent con-
firmar el compromís del darrer cap de setmana abans de
l’inici de la lliga.

Niko, exdavanter del CD la Cava.
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El cap de setmana passat
es va celebrar el XIV Open
de Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla, un dels clàssics
que donen tret de sortida
a les activitats de l’estiu.
Entre les novetats, cal
destacar un quadrant amb
dos lligues classificatòries
i el descans del diumenge
al matí, on no van haver-hi
enfrontaments. 
Els 16 equips participants
d’aquest any van disputar-
se una plaça per la final,
on Güeche, vigent cam-
pió, va revalidar títol. 
Després d’un partit molt
ajustat i d’un empat a tres,
els de Tortosa van guan-
yar per 4 penals a 3 al Bar
Megalític de Móra. 
El tercer i quart lloc van

jugar-lo el Frankfurt Tere i
el Bar Jordi, guanyant
aquest últim per 4 gols a
5. Els premis individuals
van ser per Toni Morelló
com a Millor Porter, per
Robert Cabrera com a
Millor Jugador i el de
Màxim Golejador va ser
per Dani Pitarque amb 17
gols.
Cal informar que va haver-
hi un emotiu i merescut
record al jove ampollero
Jordi Pitarque que ens va
deixar al setembre de
l’any passat. L’Associació
recentment creade i que
porta el seu nom va estar
del tot present en un Open
de Futbol Platja en el que
Pitarque hi era un dels
jugadors destacats en edi-

cions anteriors a la Platja
de les Avellanes de la
seua localitat.
Va ser uns moments força
intensos emocionalment
parlant i  de gran senti-
mental.
A les planes anteriors (12-
13) poden trobar un ampli
reportatge gràfic d’aques-
ta edició de l’Open de
Futbol Platja de l’Ampolla
2011.
I les activitats d’estiu no
s’aturen a la platja de
l’Ampolla. 
Aquest cap de setmana
vinent, dissabte, amb el
Tennis-Platja que és la
novetat amb la primera
edició. 
I, a la vegada, amb la des-
filada de moda.

XIV Open de Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla
Es va celebrar el cap de setmana passat. Güeche va revalidar el títol de campió. Va haver-hi un emotiu record a Jordi Pitarque

ACTUALITAT

QUADRE D’HONOR XIV OPEN FUTBOL PLATJA 
CIUTAT DE L’AMPOLLA

CAMPIÓ: Güeche

SEGON CLASSIFICAT: Bar Megalitic de Móra d’Ebre

TERCER: Bar Jordi

QUART:  Frankfurt Tere

TROFEU AL MILLOR PORTER: Toni Morelló

TROFEU AL MILLOR JUGADOR: Robert Cabrera

TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR: Dani Pitarque (17 gols)
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Paco Ros, nou president del CF Pinell, va estar a Canal TE di-
lluns passat, per comentar la nova etapa que comença el club,
amb ell a la presidència: «la línia a seguir és continuista. Cal
destacar la feina que s’ha fet els darrers anys i s’ha d’intentar
seguir pel mateix camí. No serà fàxil repetir els resultats de la
passada perquè el grup es presenta molt competitiu. No obs-
tant, intentar lluitar per estar el més amunt que sigui possible».
Pepe Curto és el nou tècnic: «ens sembla una persona molt
aplicada i compromesa que pot tirar endavant la nova campan-
ya. Lizaso havia fet una molt bona feina però ja portava sis tem-
porada i havia complert amb una etapa que, esportivament, ha
estat molt bona». El porter Ferran «ha fitxat amb l’Ascó» i Ra-
mon, al Móra la Nova, són baixa. Amadeu ha renovat». 

Amadeu renova mentre que Ramon
(Móra N.) i Ferran (Ascó), són baixa

CF PINELL

Benjamin Amposta, nou president de l’Horta, també va estar-
hi al programa Més Esport de Canal TE, dilluns. El nou presi-
dent comentava que «Alfredo Vives va dir que ho deixava al fi-
nal del campionat i per això la transició ha estat complicada i
més quan no sortia ningú. Jo em vaig oferir i finalment, amb
el suport d’una serie de socis que van manifestar que ajuda-
rien, m’he decidit a posar-me al capdavant». A la plantilla hi
haurà renovació obligada. Hi ha baixes significatives com les
de Chema, els germans Prats, Dani (farà la pretemporada
amb el Tortosa), Joel (prop de l’Ampolla) o Susaneta. La inten-
ció és recuperar jugadors de la localitat que estaven a l’Arnes
i d’altres que poden arribar de la mà del nou tècnic. En els
propers es podrà confirmar el nou entrenador.

L’Horta segueix fent gestions per
concretar el nou tècnic

ACTUALITAT

Porres i Sergi Sanchez (Deltebre) i Robert (defensa que jugava
amb el Masdenverge) són les altes qui tindrà el Santa Bàrbara, se-
gons informaven fonts del club. Les mateixes fonts afegien que
Lluís Cebolla és baixa perquè ha decidit deixar el futbol i que en
poden haver-hi una o dues més. La junta del Santa ja va començar
divendres passat i seguirà des d’avui treballant en el servei de bar
de festes. D’altra banda, dir que
Gerard Borrell ha fitxat amb el
Sant Jaume. L’equip i el nou cos
tècnic farà una trobada aquesta
nit. 

Porres i Sergi Sanchez (Deltebre) i
Robert (Masdenverge), al S. Bàrbara

ACTUALITAT

El Masdenverge va efectuar l’assemblea de socis el divendres
passat. Com era d’esperar, no es va presentar cap alternati-
va i César Lleixà, president, va confirmar el que ja havia ma-
nifestat que enguany ho deixava.

Per tant, les claus del club estan a l’Ajuntament i, si no hi
ha cap contratemps de darre-
ra hora, el club no compe-
tirà. Així mateix, cal dir que,
en principi, l’opció que el
Delta Sporting s’instal.li a
Masdenverge no s’acabarà
produint.

El Masdenverge no competirà la
temporada vinent

ACTUALITAT

Gerard Badia és un dels fut-
bolistes ebrencs de moda.
Va fitxar amb el Guadalajara
i amb aquest equip ha asso-
lit l’ascens a la Lliga
Adelante després d’una tri-
ple eliminatòria, quina més
complicada, contra l’Oriola,
Sevilla i Mirandés. Aquesta
darrera i decisiva fou èpica:
«vam perdre a l’anada, 0-1,
amb un gol en el minut 88.
No era just i la veritat és que
ens ho deixava molt dificil.
Però quedava la tornada». El
Mirandés, en partit
transmès per Marca TV, va
avançar-se aviat amb l’1-0.
Tot semblava girar-se. No
obstant, «sabíem, des de l’i-
nici, que havíem de marcar i
que l’empat no ens valia. Per
tant, era qüestió d’insistir.
Davant de l’adversitat, ens
vam crèixer i el Mirandés,
poc a poc, cedia terreny.
Vam empatar i tot va can-
viar. Als jugadors rivals se’ls
veia a la cara que no les
tenien totes i, fruit de la per-
severància, va arribar l’1-2 i
l’ascens». Un premi per
aquest jove jugador d’Horta
que amb el Murcia B va

sofrir una greu lesió de la
que va estar vuit mesos per
a recuperar-se. Per això va
costar-li entrar a l’equip del
Guadalajara en el que, no
obstant, a còpia de treball,
ha tingut protagonisme a les
òrdrens de Carlos Terrazas,
un experimentat tècnic en
promocions i que finalment
va trobar resposta amb un
ascens a la Segona A. «Ell
ha estat la clau. Es un gran
entrenador que ha sabut
traure rendiment a tots els
jugadors», deia Badia.
El jove d’Horta va començar
jugant amb el Dertusa, coin-
cidint amb la fusió amb el
futbol base del Tortosa.
Posteriorment va passar al
juvenil roigiblanc i, llavors, al
primer equip de la mà de
Javi Cid, «un entrenador del
que tinc molts bons records
i que mai oblidaré pel que va
fer i el que va significar per
a mi».
Va passar pel Gavà abans
d’anar cap a Múrcia. Tot i la
lesió, va disposar d’una
oportunitat de progressar i
l’ha aprofitada. Ara ha reno-
vat amb el Guadalajar i

jugarà la Liga Adelante. Es
com somiar despert.

Badia, des de Canal TE,
dilluns passat, va voler
agrair el suport de tota la
gent del seu poble que «ha
seguit els partits per la tele i
fins i tot, en alguns casos,
es va desplaçar. En aquest

sentit he d’esmentar també
a Guillermo Camarero, que
fou entrenador meu al futbol
base del Tortosa, i que va
venir fins a Miranda d’Ebro
per veure la tornada».
Badia està de vacances ja
pensant en aterrar en el fut-
bol professional.

El ‘torero’ d’Horta jugarà 
la Liga Adelante

Gerard Badia va estar dilluns a Canal TE

AMB EL DEPORTIVO GUADALAJARA

El Guadalajara, equip en el que juga el jove d’Horta de
Sant Joan, Gerard Badia, va haver de superar, en les

promocions d’ascens, a l’Oriola, el Sevilla i el
Mirandés, aquest darrer en l’eliminatòria decisiva.

Ascens a la Segona A

L’opció del Delta
Sporting Club no es

produirà

A Masdenverge

Borrell (Deltebre) fitxa
per l’equip de Harri i de

Robert

UE Sant Jaume

Solament hi ha un club que té el
rècord de col.leccionar entrena-
dors cada any: la Cava. Cap mis-
ter, darrerament, ha arribat a les
dues temporades seguides i l’únic
que anava a mantenir-se, Roberto
Cantó, fou destituït fa uns mesos.
Des del 2001, aquesta ha estat la
col.lecció d’entrenadors: Celestino
Serra, Hilari Rodriguez, Oscar
Martín, Rafa Rubiales, Venancio,
Baltasar Capera, Pedro Garcia, Antonio Morales, Cantó i
l’úlim és l’actual, Sergio Navarro, que ha renovat. Però
amb aquesta estadística gairebé és segur que serà ces-
sat durant la propera campanya. Això, sí ens basem en
l’estadística, és clar. Refreda la dada de la Cava però
encara ho és més que el 58% dels entrenadors foren
cessats. O els directius juguen a tècnics o alguna cosa
no quadra. Per què els entrenadors duren tan poc?
Potser les 12 temporades que van estar a Tercera divi-
sió, sent un puntal juntament amb el Tortosa, pesen i es
recorden i això repercuteix en els nostres dies?. La Cava
estaria més amunt si no canviés cada any d’entrenador.
I és que la Cava té un altre rècord: 18 campanyes con-
secutives a la Primera regional amb el mateix objectiu
cada temporada. Però, gairebé any rera any, arriba un
nou mister, nous fitxatges i amb l’intent d’assolir l’as-
cens, o lluitar per ell, porten 18 anys des que l’any 92
van perdre la categoria de Preferent.  Aquesta tempora-
da passada es va canviar a gairebé tot l’equip, van arri-
bar els germans Rovira, Arnau i Brusca de
l’Ulldecona...pocs efectius de l’equip bàsic anterior con-
tinuaven i fins i tot se’n va anar el mite, Pier, al rival, el
Jesús i Maria. 
La Cava fou l’equip de la campanya passada que més
punts va perdre a casa però fou el millor fora juntament
amb el Camp Clar. I si va aconseguir col.locar-se en els
primers llocs va ser per l’arribada de Lluís, Mauri i Jaime.
I no es van fitxar per ascendir si no que per no baixar,
doncs en la jornada 22 estava més prop de les posicions
baixes que de les altes. La Cava ha fet en aquesta cam-
panya una cosa molt bona. La creació d’un equip filial i
l’acord amb l’Escola Delta. Si això s’hagués fet fa anys,
quantes coses haguessin canviat en aquest club. I, a
sobre gairebé tota la campanya, el Jesús i Maria ha anat
per davant, tot i que al final, va acabar per darrera.
En quatre passes hi ha quatre equips: la Cava, Deltebre,
Jesús i Maria i San Jaime. No seria millor que aquests
quatre clubs es fusionessin i poder-ne fer un per militar
un altre cop a la Tercera divisió? Fonts de cada club
diuen que això és impossible. Per què no? No va deixar
Shakira a la seua parella, i Piqué a la seua núvia per fer
un front comú. S’imaginen el nom, Equip Delta, i promo-
cionar aquest gran paratge turístic amb la samarrera. De
ben segur hi haurien més de mil socis i la Cava, Jesús i
Maria, Deltebre i Sant Jaume serien equips filials. Quin
president tira la primera pedra? La unió fa la força i més
de la forma que es viu el futbol en aquests clubs. 
Fa uns anys en un vol vaig conèixer a Shakira. I la veritat
és que entenc a Piqué. Me vaig dir: «solament Déu pot
fer aquestes coses tant meravelloses». La fe és impor-
tant com creure en coses grans. Cadascú crea el seu
Déu i penso que una fusió entre aquests quatre equips
seria espectacular, diví, i així la Cava no hauria de desti-
tuir cada any al seu tècnic i no haver de tenir 18 projec-
tes per a l’ascens. Són il.lusionants però es queden a la
meitat del camí. S’aconsegueixen bons llocs a la taula
però la fita de tornar a Tercera queda lluny.

La Cava, Shakira i altres coses
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Gerard Badia amb el Guadalajara.

Antonio Folqué, directiu històric del CF Benifallet, ens ha
deixat aquesta setmana. Per aquest motiu, al club del Baix
Ebre hi ha un condol justificat perquè fou una persona que hi
ha estat vinculada molts anys i que ha col.laborat molt amb
l’entitat. Per aquest motiu, el torneig de futbol-7 s’ajorna fins
el cap de setmana del 22 i 23 de juliol. Més Ebre s’afegeix al
condola la familia, en concret, i al club, en general. 

Condol a Benifallet per Antonio Folqué
Actualitat
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Aquest cap de setmana
passat, el grup Xou de
patinatge artístic del
Perelló, s’ha proclamat
campió del trofeu inter-
nacional celebrat a
Riccione- Itàlia.
Aquestes noies al llarg
de la temporada han
participat :
Campionat Territorial de
Tarragona (1rs. classifi-
cades); Campionat de
Catalunya (7s. classifi-
cades); Copa
d’Espanya, campionat
de Vigo (10es. clasifica-
des); Trofeu
Internacional de Grups
Xou (Copa Europa) a

Riccione (Italia),
Campiones.

El grup Xou de patinat-
ge artístic el componen
8 patinadores:
-Alba Subirats Gonzalvo
-Sílvia Casanova
Llambrich
- Bàrbara Brull Pirla
-Neus Pallarès Gonzalvo
- Maria Margalef Martí
- Cristina Llaó Subirats
- Joana Rius Costes
- Trini Franch

L'entrenador i
Coreògraf és Josep
Maria Ribas i l’entrena-
dora, Trini Franch

Climent.
Aquesta nova fita és
històrica perquè és en
l’àmbit internacional i
representa un punt i
seguit en la feina d’a-
quest grup de joves que
ha deixat el llistó d’El
Perelló i de les Terres
de l’Ebre molt amunt.
Són, a hores d’ara, un
orgull pels ebrencs per
aquest brillant títol de
campiones. 

El poble d’El Perelló les
va rebre com devien,
tenint una recepció ofi-
cial a l’Ajuntament de la
localitat.

Un somni fet realitat per a
Alba Simón, jugadora inter-
nacional del Club Handbol
Amposta que als 19 anys
ha fitxat amb el Gijon, a la
Divisió d’Honor. 
El club asturià ja havia com-
petit en la màxima catego-
ria estatal de l’handbol
femení però la temporada
passada va haver de jugar
en la Primera divisió. A la
promoció d’ascens, dispu-
tada a Lleida i a Bilbao, el
Gijon fou un dels rivals de
l’Amposta. La trajectòria
d’Alba, avalada amb la
internacionalitat, la seua
edat i projeccció i els par-
tits que va fer en la promo-

ció, van acabar de convèn-
cer els tècnics del Gijon
que, una vegada assolit el
retorn a la màxima catego-
ria, després d’una lluita afe-
rrissada amb l’Amposta,
que es va quedar en por-
tes, han decidit incorporar
a la jugadora ampostina a
la seua plantilla per a poder
tenir-la en la lliga vinent a la
Divisió d’Honor.
Una satisfacció per a la
jove jugadora que dispo-
sarà d’una oportunitat
immillorable i amb molt
marge per davant (a finals
de més compleix els 20
anys). Per tant, un gran
regal per a poder gaudir-ne

i ja preparar-se per l’assalt
a l’elit de l’handbol espan-
yol. 
Fa unes setmanes, a Canal
TE, van estar el tècnic de
l’Amposta, Marc Fornós, i
el president de l’entitat,
Xavi Simon. 
En aquell moment ja vam
parlar que era molt proba-
ble que equips de la Divisió
d’Honor estessin interes-
sats en fitxar jugadores de
l’Amposta. Així era i així
s’ha confirmat amb la incor-
poració d’una d’elles, Alba,
al Gijon. 
Una nova aventura i expe-
riència, lluny de casa, però
que valdrà la pena. 

Les pistes del Centre
Esportiu Johnny
Montañés de la Ràpita
van acollir les finals del
circuit de Tennis
Terresde l’Ebre, amb la
participació de 128
jugadors que van arribar
del club Amposta, La
Plana-Santa Bàrbara, La
Llosa (Vinaròs), Elena
Caldes (enicarló),
Ampolla, Johnny
Montañés i Tortosa. 
Després de disputar-se
la competició, en cadet,
van guanyar Cristina
Calduch i Irina Ferré; en
infantils Quim Gavaldà i
Maria Redó; en alevins
Marc Zaragoza i Júlia
Castellà; en benjamins
Alvaro Fuster i Joana
Miralles i en prebenja-
mins Iago Calduch i Mar
Panisello.

Tres representants provincials competiran en la III Copa
del Món, des del divendres fins el diumenge, formant part
de la Selecció Espanyola. El 4 sense comptarà a les
seues files amb Pau Vela i Àlex Sigurbjonson, tots dos
membres del  Rem Tortosa; mentre que Marc Franquet,
del Nàutic Tarragona, pendrà parten aquesta cita reman-
ten un 4 sense lleuger. Tots els participants de la demar-
cació de Tarragonadebutaran en aquesta competició avui
divendres, disputant les series eliminatòries. Unes altres
competicions internacionals que també tindranrepresen-
tació de remers tarragonins serà el mundial sub-23
d’Amsterdam, que es celebrarà dins de tres setmanes, i
el Mundial Juvenil i la Copa joventut que es realitzarà el
mes d’agost a Aústria i a Eaton.

El grup Xou del Club Patí 
El Perelló, campió a Itàlia

ACTUALITAT HANDBOL. JUGADORA DEL CH AMPOSTA

TENNIS REM

Amplia el bagatge de resultats exitosos

Alba Simon, al Gijon

Representació ebrenca
en la III Copa del Món

Finals del

circuït ebrenc,

a la Ràpita
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

LOLA MARTÍNEZ, ARTISTA PLÀSTICA: «LA CALA ÉS EL MILLOR LLOC DEL MÓN PER QUALSEVOL ACTIVITAT»

Lola Martínez va nèixer fa
36 anys a Tarragona, però
des del 2005 viu a
l'Ametlla de Mar. La seua
trajectòria artística, amb
la pintura, l'ha convertit en
un referent. Més Ebre ha
volgut avui aproximar
aquesta artista que ja se
sent una calera més i que
per la seua qualitat huma-
na i artística no passa
desapercebuda en els
ambits especialitats i tam-
poc per la critica de l'art.
Més Ebre: Quan va arri-
bar a l’Ametlla i com s’hi
va adaptar?
Lola Martínez: Vaig arri-
bar per a instal.lar-me a la
tardor de l’any 2005. Com
en qualsevol altre municipi
en el que ets de fora, al
principi et sents una mica
desplaçada. Però la veri-
tat és que el caràcter dels
caleros és extrovertit i
molt aviat et sents com a
casa.
ME: Quan va descobrir
que podria arribar a mani-
festar-se a través de la
pintura? 
LM: Des de sempre. La
pintura, el dibuix, ha for-
mat part de mi des que
tinc ús de raó. Els colors i
el llenguatge abstracte,
concretament, han estat
una font de comunicació
interna des que era una
nena fins a l’actualitat.
ME: Diverses exposicions
i una bona crítica han de
fer saber que a la Cala
tenim una artista amb un
prestigi ben guanyat.
LM: La veritat és que
sempre he estat molt dis-
creta en els meus proce-
sos de creació. Hi ha
molta gent de l’Ametlla

que no sap a que em dedi-
co, ni tampoc que la meua
formació acadèmica es
també artística. Penso
que per a trobar
l’excel.lència cal treballar
molt i parlar poc. D’una
altra forma no seria Art,
seria una altra cosa...
ME: Com qualificaria la
seua obra? Amb que s’ins-
pira?
LM: La meua obra és sin-
cera. I m’esforço perquè
sigui propera. Crec en la
comunió de l’artista-obra-
espectador. Sempre i
quan hi hagi un fil conduc-
tor que expliqui, en cada
moment, a l’espectador
que és el que està veient,
i sobre tot com s’està sen-
tint, perquè davant d’una
obra d’art és l’únic impor-
tant. La inspiració com
deia Picasso, que t’agafi
treballant. La temàtica del
meu treball es basa en la
condició humana: en el
ser, en la ironia, en la
paradoxa i en el constant
joc de relacions, amb una
reflexió profunda de les
nostres formes de con-
ducta, dominant la lectura
dels diferents elements
que formen part del meu
llenguatge plàstic, utilit-
zant diversos mitjans i tèc-
niques per a fer efectiva la
seua reflexió.

ME: L’obra que podem
veure amb la fotografia
adjunta a l’entrevista, què
representa? 
LM: ‘Essència líquida del
que som’ és una visió ima-
ginària des de la cosa
més petita i microscòpica
que ens forma físicament,
la cèlula, i el seu llegenda-

ri inici de vida aquàtic.
Aigua que hem convertit
en un toll contaminat, però
que d’alguna manera
màgica, encara segueix
sent font de vida. Aquesta
peça mostra el nexe   d’u-
nió entre els oceans del
globus terraqui i els oce-
ans interns del nostre cos.
Senzillament recorda que
som aigua. Aquesta obra
pot veure’s a la Galeria
Antoni Pinyol de Reus.
ME: ‘Una mania perse-
cutòria d’averiguar l’e-
xistència a través de
l’art....’, com ho explica-

ria?
LM: Com deia abans, tre-
ballant i treballant obtens
respostes. Encara que a
mi solament m’interessa la
formulació de preguntes. I
aquestes les obtinc inves-
tigant en la naturalesa
humana, en l’empírica i
l’anàlisi social.
ME: Vosté hi creu molt
amb l’art social? La pintura
per vosté és amor, pas-
sió, sentiment, emoció....
LM: Penso que tot allò
que realitza el ser humà té
una finalitat social, però
no per això és millor. Ja

que l’art, la política, la
medicina, tot, en qualse-
vol àmbit és per i per a
l’home. Però no veig amor
per cap costat, i menys en
el món de l’art. Per mi l’art
és comunicació. Si un
artista no té discurs, no té
res a fer.
ME: Quin és el seu proper
treball? 
LM: El meu proper treball
és en el que ja hi estic
posada, i és seguir desen-
volupant la meua teòria
conceptual investigant
suports alternatius a la
tela, com és l’art d’acció i
la poesia visual. 
ME: El privilegi de trans-
metre pintant és reservat
o creu que el pot tenir
més gent del que es
pensa?
LM: La creativitat és un
privilegi que tots tenim en
major o menor mesura.
Però crec que a la nostra
societat li falta més educa-
ció artística i que li sobren
altres coses.
ME: La Cala és una bon
indret per inspirar-se?. 
LM: La Cala és el millor

lloc del món per a qualse-
vol activitat. Aquí tenim de
tot. Som autosuficients en
molts aspectes. Però no
solament per la nostra
situació geogràfica, que
és privilegiada, si no
sobre tot per la seua cultu-
ra marinera, rica, propera
i amb un estil de vida tan
mediterrani.
ME: Se sent realitzada? I
valorada?
LM: A la vida has de tro-
bar allò que et fa feliç, per-
què d’alguna manera, la
felicitat ens fa forts. I per
a viure cal ser fort. El món
de l’art és complicat i inte-
ressat, per això m’agrada
treballar allunyada del
focus mercantil, vull pen-
sar que això fa la meua
obra més pura. 
ME: Ara coneixem de
forma més propera a Lola
Martínez. Si volem seguir
la seua obra podem fer-
ho?
LM: M’ha encantat expli-
car-vos el sentit de la
meua obra.  Sí, podeu
veure-la a
www.rojolola.com.
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
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
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

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
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
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
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Aquesta recepta, a més d'agradar a la vostra ment, farà gaudir el vostre paladar 
amb un sabor fresc de mar

1kg de potes cranca
1 ceba
1 porro
Orenga fresca
3 nyàmeres
100 ml crema de llet 
6 pinces de cranc bu-
llides (boques)
1 ceba tendra
carn d'eriçó de mar
1,5 l d'aigua

Triem una cassola am-
pla, la posem al foc i hi
afegim força ol i. Salpe-
brem les potes de cranc i
les rostim, a trossets,
dins la cassola. Quan el

marisc estigui ben daurat,
el deixem reposar a sobre
d'un colador perquè deixi
anar tot l'oli sobrant i re-
coll im aquest ol i en una
cassola per anar al forn.
Ara posem les potes de
cranc al forn, en una safa-
ta, fins que quedin rosti-
des. Pelem les nyàmeres i
les tal lem a làmines pri -
mes. Les reservem. Ara
pelem i tallem la ceba i el
porro a trossos. Afegim
una mica d'oli a la casso-
la on hem enrossit les po-
tes de cranc i hi daurem
la ceba. Quan la ceba si-
gui daurada, hi afegim les
nyàmeres. Un cop les nyà-
meres comencin a enros-
sir-se, hi tirem els trossos
de porro. Ho deixem que
es cogui tot f ins que la
bresa sigui ben cuita. Es-
calfem l'aigua en un cas-
só i, quan arrenqui el bull,
l'afegim a la cassola. Ti-
rem les potes de cranc a
la cassola i deixem que es
cogui tot uns 20 minuts.
Al cap de 20 minuts, apa-
guem el foc i posem una
de les branquetes d'oren-
ga a la cassola. Ho abo-

quem tot dins d'un bol, el
tapem amb paper film i el
deixem refredar a la neve-
ra, al voltant de dues ho-
res i triturem. Un cop tri-
turat tot, passem la
barreja per un colador i
així n'obtenim la crema.
La reservem. Per donar
cos i suavitat a la crema,
muntem la crema de llet,
però no del tot. Afegim la
nata a la crema i ho barre-
gem tot amb un batedor
de mà. Amb unes pinces,
buidem la carn de les pin-
ces de cranc. Esqueixem
la carn de les pinces de
cranc i la posem en un bol
per començar a fer el tàr-
tar Afegim a la carn de
cranc la dels eriçons i ho
barregem tot. Piquem les
ful les de l 'altra branca
d'orenga i les afegim al
tàrtar. Trinxem també la
ceba tendra i l'afegim a la
barreja. Tornem a reme-
nar-ho tot.

La nyàmera o pataca de
canya  és una planta con-
reada pel seu tubercle
que pertany al mateix gè-
nere que el gira-sol.

«Primentons i Tomates». Avui: Crema de Marisc

El cranc és un ma-
risc ric en fòsfor,
que afavoreix el
creixement intel·lec-
tual, la memòria i,
en general, els pro-
cessos mentals. És
un plat fàcil de pair,
molt indicat per als
dies de festa d'estiu.

REDACCIO

Una imatge del programa Primentons  i Tomates, a Canal TE.
ME
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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.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Hereus de Mª Brunilda Beltran Vint-i-vuit, 7  (Camarles) 977470010

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/ 637733985

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47  (Tortosa) 977501345   

Roca Biosca, Monica   Joan Miró, 7  (Cases d'Alcanar) 977737110

Moran Sitja, Juan Carlos      Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M       Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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 conèi-
xer 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

29º 15°NUVOLOSITAT
VARIABLE

NUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
De matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat arreu. Al llarg del matí la nuvo-
lositat tendirà a minvar en general.
A la tarda el cel quedarà poc ennuvolat en conjunt, amb domini de l'ambient asso-
lellat. 

Precipitacions 
De matinada són probables algun ruixats febles a punts del quadrant nord-occiden-
tal. 

Temperatures 
Les mínimes baixaran lleugerament, mentre que les màximes seran una mica més
altes.

Visibilitat 
Entre bona i regular en general a primera hora, amb algunes boirines, i amb
tendència a millorar al llarg del matí. A la tarda serà bona en general.

Vent 
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable a l'interior, mentre que a
l'Empordà bufarà tramuntana moderada amb algun cop fort, i a la resta del litoral
s'imposarà el component est fluix amb cops moderats. 
A partir de mig matí girarà a component sud fluix amb cops moderats en general,
tot i que a l'Alt Empordà el gir arribarà a partir de migdia. 
Al final del dia el vent quedarà fluix i de direcció variable arreu. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
fins a mig matí bufarà tramuntana moderada, amb cops forts al nord del cap de
Creus. A partir d'aleshores girarà a component sud fluix amb cops moderats, tot i
que al nord del cap de Creus es mantindrà la tramuntana de moderada a fluixa fins
a migdia. Al vespre el vent quedarà fluix i de direcció variable.
Marejol. 

Costa Central: 
de matinada s'imposarà el component est entre fluix i moderat, sobretot de gregal.
A partir de mig matí i fins al vespre s'imposarà el component sud, sobretot de xaloc,
fluix amb cops moderats. A partir d'aleshores el vent quedarà fluix i de direcció
variable.
Marejol. 

Costa Daurada: 
de matinada s'imposarà el component est entre fluix i moderat, sobretot de llevant.
A partir de mig matí i fins al vespre s'imposarà el component sud, sobretot de xaloc,
fluix amb cops moderats. A partir d'aleshores el vent quedarà fluix i de direcció
variable.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor has d'apostar molt fort
per a tu , però no  canviïs d'idea amb facilitat.
El trànsit d'Urà per la teva  casa dotze  et pot
provocar més d'un maldecap. 

Taure
20/4 al 19/5

Les teves relacions sentimentals passen
per un moment de gran sensualitat.
Respecte  a la teva salut , no li demanis a la
vida massa coses.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid i íntim amb la teva parella. Si utilitzes la
lògica i et mostres en tot moment positiu,
molts  dels teus problemes desapareixen.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor , pots evitar viure una decep-
ció si actues  fredament i amb distància deguda
. El trànsit de Venus i Mercuri pel teu signe et
dóna una bona injecció  de vitalitat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor fer marxa enrere no
significa necessàriament  perdre força o
valor. Pensa que sempre que no et posis tra-
ves a tu mateix , el teu cos no fallarà.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú millor que tu sap el que necessites sen-
timentalment . Per millorar la teva salut evita
els embolics  i les contradiccions. Intenta ser
clar amb tu mateix i amb els altres.

Balança
22/9 al 22/10

És el moment de deixar-te  dur per la imagina-
ció  i per les ganes de viure noves experièn-
cies sentimentals. Pensa que un bon massat-
ge tots el dies t'ajuda  a descarregar tensions.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor , el teu sentit de l'anàlisi fa que en
determinades ocasions et perdis coses
bones oportunitats . Està millorant  en el teu
estat de forma i la teva resposta anímica.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor algú estarà molt pendent
de tu i dels teus desitjos . Respecte a la teva
salut , si mires en el teu interior reconeixeràs les
coses que realment et provoquen benestar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és important
que no perdis el sentit de la realitat. Procura
conèixer  millor el funcionament del teu cos ,
així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor , el que debò t'importa
són  les emocions , sentir-se estimat i desit-
jats. És possible  que durant el dia d'avui
paguis un petit preu pels excessos alimentaris

Peixos
19/2 al 20/3

La teva mà esquerra, el teu tacte i la teva
sensibilitat et serviran per assolir el que et
proposes en l'amor . Mantenir-te en forma és
bo per tu.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

MOTOR�

   

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

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

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 125.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Freginals .  Casa de camp
20m2, caravana i terreny de
8190m2 pla d'oliveres Accés
bo des de cami asfaltat Aigua
pou comunitari Bones vistes.

Degoteix en els arbres.
29.000E. Ref 1103 
Tel 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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.

aicat: 2177
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Pregunta: Una trajectòria
immaculada com a sopra-
no.  
Resposta: Quan ara als
meus 33 anys, faig memò-
ria o em pregunto quins van
ser els meus inicis, ràpida-
ment em venen al cap els
records d'una nena envolta-
da d'un ambient familiar
molt musical, que sempre
estava cantant, ballant...
així entenc, que des de ben
jove ja vaig sentir l'impuls,
la necessitat d'expressar-
me mitjançant el cant.
Aquesta realitat ha sigut
una constant en la meva
vida i ha sigut la que en defi-
nitiva m'ha fet arribar fins
aquí.
P: Quan es va adonar que
es dedicaria a la música?
R: Aviat, a l'edat dels 16
anys vaig començar a
observar que amb la meva
veu podia fer sons que
altres companys no eren
capaços de fer. Així que el
pas següent i decisiu en la
meva trajectòria va ser fer
la prova d'ingrès al
Conservatori de Música de
Tarragona (llavors al
Conservatori de Tortosa no
existia el departament de
cant). A mesura que anaven
passant els cursos de Grau
Mig i anava adquirint tècni-
ca i seguretat escènica
vaig començar a plantejar-
me seriosament la possibili-
tat de dedicar-me profes-
sionalment al món de la
música, en el meu cas, can-
tant lírica.
P: Qui va influir més?
R: Quan un és tan jove,
com en el meu cas, molts
van ser els dubtes de si

tirar endavant o no amb
aquests somnis, projectes,
carrera artística... sobretot
si  em feia plantejaments
tipus quin podia ser el meu
futur, sortides laborals
incertes...però sempre aca-
bava guanyant la meva
seguretat i autoconvenci-
ment, volia dedicar-me al
cant. No obstant, puc asse-
gurar que a banda de la
meva família, de la qual
vaig rebre en tot moment el
seu suport incondicional,
sempre estaré agraïda a la
meva mestra, la mezzoso-
prano Mercè Obiol, ja que
va ser una de les primeres
persones que va creure,
apostar per mi i que en defi-
nitiva em va acabar de
convèncer per dedicar-me
seriosament a aquesta dis-
ciplina.
P: Una soprano neix o es
fa?
R: Evidentment, la veu, el
timbre vocal personal és
irrepetible i únic en cadascú
de nosaltres. Aquestes qua-
litats vocals són les que, en
certa forma, condicionen el
fet que algú pugui arribar a
ser un bon cantant o no.
Però no hem d'oblidar que
aquest "do" de res servirà si
no va acompanyat d'una
tècnica rigorosa, d'una dis-
ciplina, constància en el tre-
ball i d'una interpretació
acurada de la música.  Al
llarg de la meva experiència
he pogut anar observant
molts cantants d'arreu i
comprovar com un cantant
que a priori mai haguessis
apostat per ell, ha aconse-
guit a base de molt treball
arribar a ser un excel·lent
cantant, i clar , també al
contrari!!! En definitiva, dues

cares de la mateixa mone-
da!!!
P: Quin és el motiu de la
seua estada a Tortosa? 
R: Tot i que fa més de 15
anys que vaig marxar de
Tortosa per realitzar els
meus estudis, sempre, en
el fons, he sentit la influèn-
cia de la meva terra, dels
meus orígens, ben vius i
presents en la meva vida i
professió. En un món tan
globalitzat com el que
estem vivint i on no existei-
xen barreres ni distàncies
gràcies als diferents mit-
jans de comunicació, m'a-
dono que, per què no, tenir
un altre cop, el camp base
a la meva ciutat, Tortosa.
Així és com vaig decidir
crear i presentar el meu
web, ww.ceciliaaymi.com,
mitjançant un concert,  el
passat 25 de juny a l'Espai
Cultural Mossèn Sol de
Tortosa per tal d'oferir un
aparador del que sóc, i ges-
tionar la meva carrera artís-
tica, des de l'àmbit local
fins al internacional.
Després d'aquest acte, ara
mateix a Tortosa no tinc
cap concert previst,però sí
puc dir que  les pròximes
gires seran aquest estiu per
la regió de Burgos i per
Alemània.
P: Què és el que pot conèi-
xer amb una de les seues
actuacions?
R: El meu objectiu i raó de
ser del meu ofici és el de
comunicar, compartir emo-
cions amb la gent. Per tant,
no entenc un format dis-
tant, llunyà en el que el can-
tant d'òpera és un perso-
natge inaccessible, distant,
“divo”, “prima donna”...no,
tot el contrari, es trobaran

una cantant lírica propera,
algú que sent l'òpera, el
cant líric, com un gènere
capaç de despertar la sen-
sibilitat del públic.
P: Creu que no es valora el
suficient la qualitat i el mèrit
que té?
R: En general, crec que
més que un tema de valora-
ció té a veure més amb el
desconeixement que es té
en general del món líric. No
és un fet estrany, si és té
en compte que no sempre,
l'òpera, ha sigut un àmbit
musical, econòmicament i
socialment parlant, accessi-
ble a tots els públics. No
obstant, avui en dia, qui pot
afirmar que no ha sentit ni
emocionat mai amb una
ària d'òpera, un cantant d'ò-
pera? Grans escenes cine-
matogràfiques, mítics anun-
cis de televisió... han anat
acompanyades de bandes
sonores operístiques.
Potser el que, no és tan
habitual, és conèixer gent

que s'hi dediqui professio-
nalment. Però, en general,
crec que quan algú va a
veure una òpera, és impos-
sible que es quedi indife-
rent, i sovint es queden
meravellats de com poden
sortir aquelles notes agu-
des i  potència de veu d'un
cos humà normal.
P: Terres de l’Ebre.
R: Les Terres de l'Ebre, de
nord a sud i d'est a oest,
són unes terres molt cone-
gudes i estimades per mi,
on hi tinc a molta de la gent
a qui estimo i a la meva
família. En general només
puc dir d'aquestes terres,
de la gent de l'Ebre, que
posseeixen una bellesa,
elegància i encant indes-
criptible, incapaç de com-
parar amb  altres llocs.
P: Creu que a l'Ebre
podrien haver-hi més joves
que podrien identificar-se
amb l'art que
representa la música?
R: Les nostres terres sem-

pre s'han caracteritzat per
l'existència de grans quanti-
tats d'escoles de música,
bandes, corals, grups de
música tradicional... a tots
els pobles i ciutats. 
Actualment, per totes les
orquestres simfòniques del
món, molts són els músics
ebrencs que formen planti-
lla. 
Això ja és un èxit!!! Però no
hem d'oblidar que encara,
actualment, seguim sent
els músics, considerats
com a “bohemios”, com a
professionals sense presti-
gi, quan en canvi, en altres
llocs, als músics se'ls té en
gran consideració. No obs-
tant, animaria a que tot-
hom, tot jove que senti la
necessitat de formar-se i
expressar-se en aquesta
disciplina, que no s'ho
pensi més, que les possibil-
tats són infinites i que val la
pena, perquè en definitiva,
quin ésser humà podria
viure sense la música?

Una veu lírica per gaudir-ne a l’Ebre
Torna a casa, 15 anys després, i el passat 25 de juny va presentar el web www.ceciliaaymi.com, amb un Concert a Tortosa

M.V.

CECILIA AYMÍ, SOPRANO TORTOSINA 

                                             


