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La situació econòmica i el
sobrecost de l'obra han obli-
gat la Generalitat a reformular
l'execució de l'edifici de les
delegacions del Govern al
nucli antic de Tortosa. Tot i
que la primera intenció del
Govern era continuar l'obra
ralentitzant-la, finalment la
Generalitat s'ha avingut a prio-
ritzar l'interès de l'Ajuntament
per accelerar l'obertura de l'a-
parcament soterrani, previst
al projecte, així com el seu
entorn. Així, a principis del
2013 s'obrirà al públic el pàr-
quing, d'unes 200 places de
rotació, i s'haurà acabat la
urbanització de l'entorn amb
una petita plaça i l'enllumenat
definitiu. Mentre, durant l'any
vinent, Gisa s'encarregarà de
redimensionar el projecte de
l'edifici. P3

Un pàrquing prioritari

El setmanari Més Ebre se suma a Android amb una aplicació específica per veure els seus continguts en línia.
A partir d’ara es troba disponible a l’Android Market, l'aplicació del Més Ebre per Android. Es tracta d’una apli-
cació molt completa, amb un bon accés a totes les seccions del diari. Més Ebre per Android divideix la pan-
talla en dos barres d'opcions, a la part superior (notícies i esports) i a la part inferior hemeroteca. La part cen-
tral és on apareix la informació, de manera que és molt fàcil poder llegir-la. Amb aquesta nova aplicació del
Més Ebre, els usuaris podran accedir a les notícies que estan acostumats a llegir en paper, com són les notí-
cies de territori, esports, societat i notícies d’última hora... d’una manera fàcil i senzilla.             

El setmanari Més Ebre s’afegeix a Android

Terres de l’Ebre. El PSC d’Amposta reclama
de nou la paralització del lloguer i la
reubicació del servei de rehabilitació.

P4

Esports. Manolo Páez fa oficial a Canal TE la
seua dimissió com a Delegat del comitè
tècnic d’àrbitres ebrenc.                        

P10

Terres de l’Ebre. La presència de nuclears
al nostre territori fa perillar la candidatura
Ebrebiosfera. 
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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.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

Avui l’editorial bé podria començar reproduint una
frase de la celebre cançó d’un dels nostres cantau-
tors més reconeguts, Lluís Llach i la frase seria,
aquella de L'estaca, que diu així, “si jo l'estiro fort
per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba,
tomba, tomba, (i ens podrem alliberar)”. Traient
connotacions independentistes, -no és el cas que
ens ocupa avui-. L’assumpte de les obres de l’edifi-
ci de les delegacions a Tortosa, ha posat de mani-
fest que és necessari escoltar als ciutadans, fet al
que estem molt poc acostumats, en els últims
temps. No sabem si fruit de la casualitat, però el
cert és que discursos paral·lels, el del delegat del

Govern, Xavier Pallarés, per un cantó, el de l’alcal-
de del municipi, Ferran Bel, per un altre, i les
demandes dels veïns del carrer Montcada i de la
resta del Centre-Nucli Històric de Tortosa, per aca-
bar, sembla que s’estan apropant. Aquest dijous es
presentava un calendari en el que es parlava del
pàrquing acabat al 2013, i que, un cop redimensio-
nat el projecte actual de l’edifici de les delegacions,
es continuaran amb les obres que reclamen els
veïns del barri. 
Des d’aquesta editorial volem creure que el poble
és escoltat pels polítics, però si no és així, volem
continuar somniant.

Editorial

Escoltar als ciutadans

La vaig conèixer fa anys. No recordo on ni qui
me la va presentar, però recordo molt la seva
mirada profunda, brillant, que penetrava fins  a
l'arrel de  la jove que l'escoltava entusiasmada.
Recordo l'encaixada de mans, forta, no per fer
mal, sinó per donar-te seguretat i valentia.
Recordo les seves paraules compromeses amb
una Catalunya que estimava amb fermesa i,
sobretot, quan  a aquella jove que dialogava amb
ella se li va ocórrer parlar d'emprendre  en feme-
ní, llavors  van passar estones d'emoció, il·lusió
i de somnis...
Aquella jove era jo,  una entusiasta, somiadora
d'una Catalunya on dones i homes equitativa-
ment comandessin empreses, entitats culturals,
socials i polítiques. La dona de mirada profunda,
de parlar pausat i amb una filosofia gairebé més
oriental que occidental, amb una mà forta però
que acaronava amb delicadesa, era Mercè
Paniker. Per a mi  el cognom Paniker només em
feia pensar en  la goma d'apegar que utilitzàvem
al col·legi, amb un pot de vidre i un pinzellet i la
veritat, apegava molt bé. Al conèixer  la Mercè,
vaig esbrinar per la biblioteca de casa i vaig tro-
bar llibres d'un dels seus germans, d'en
Salvador, i llavors llegint la biografia de la família
Paniker vaig entendre la incursió de la filosofia
oriental i la empenta empresarial que aquella
dona de cabells blancs, prima, alta i gran, m'ha-
via transmès. No sé si van ser aquelles petites
estones de xerrar amb ella, no sé si va ser l'e-
xemple de les dones de casa meua, valentes,
treballadores, decidides i amb una estima incon-
dicional al territori,  potser una mica de tot, el
que  em va dur a emprendre una lluita constant
i gairebé silenciosa pels valors  i : la saviesa
femenina.
Quantes dones importants empresàries com
Mercè Paniker  han alçat l'economia catalana i
han estat totalment invisibles? Eulalia Escuder,
fabricant de seda; Rosa Casamitjana, fabricant
de gasoses; Dolors Creus, empresària de fruits
secs i oli; Mercedes Sabi, empresària tèxtil;
Maria Gumfaus, empresària de torneria de fusta.
Les ebrenques Carmen Abellà i  Matilde
Guimerà, empresàries de la restauració; Maria
Sabaté empresària del cinema; Dolors Sabaté,
fabricant de gasoses; Maria Lehman, empresà-
ria de destil·leria; Dolors Borràs i Pilar Bellpuig,
comerciantes a l'engròs de salaó i colonials. Les
actuals empresàries com Pilar Almagro, directo-
ra general del Grup VertiSub; Isona Passola, pro-
ductora; Núria Viñas, directora gerent de FIDEM
i  les també ebrenques Cinta Pascual, directora
general d'ONADA i presidenta d'ACRA;
Assumpció Colom, empresària de GRISVERD,

Anna Jimenez, una
referent europea de
l'empresa LUISIANA
o les germanes Rita i
Cinta Faiges,
empresàries del oli.
Quantes dones més
han de passar per-
què el talent en feme-
ní sigui visible? Mireu
l'empresariat  amb
tres simples exem-
ples que conviuen a
les nostres terres:
Com s'anomena l'associació d'empresariat de
les Terres de l'Ebre? Associació d' EMPRESARIS
de les TE. Quantes dones hi ha al comandament
de la Cambra de Comerç de Tortosa? No cap,
bé una al plenari, una entre 28 homes. Com s'a-
nomena l'Associació de joves de l'empresariat?
Associació de joves EMPRESARIS.
No vull crear una polèmica lingüística o.... potser
sí. Hem de començar a parlar i escriure amb un
llenguatge equitatiu i no androcèntric, hem d'ai-
xecar la veu i posicionar-nos en llocs de coman-
dament com pugui ser la Cambra i no ho dic pas
per una qüestió de cotes igualadores sinó per
l'exemple de les dones empresàries del territori
que saben molt bé qui són, on vam i què volen. 
Si no deixem que el talent femení flueixi en la
nostra societat empresarial, si no creem una
societat empresarial amb igualtat d'oportunitats
entre homes i dones, perdrem cada dia l'oportu-
nitat de ser més justos i justes, més iguals i més
rics i riques en saviesa.
Fa pocs mesos la Mercè Paniker va morir i com
totes les dones del passat que he anomenat en
aquest article va deixar la seva energia en posi-
tiu i en femení. En el seu discurs que va pronun-
ciar, en rebre la medalla d'argent a la Millor
Ciutadana Europea (atorgada per la “Fondation
du Mérite Européen” l'any 2007), va llegir  un
poema de Salvador Espriu que deixo avui com  a
acabament i homenatge a totes les donasses de
les Terres de l'Ebre i Catalunya que han lluitat per
deixar el territori una mica millor de com l'han
trobat.  
“I quan arribis a la porta de la teva nit,
en acabar el camí que no té retorn,
sàpigues dir tan sols:
«Gràcies per haver viscut».”

Salvador Espriu.

Alícia Gamundi Vilà
Mestra i emprenedora.

Temps d’estiu Temps de reflexió

Opinió

Queden molts pocs dies per-
què la pesada portalada del
Portal dels Romeus s'obri de
bat a bat i s'iniciï un viatge
en el temps que portarà la
ciutat de Tortosa al segle
XVI. Durant quatre dies, les
tortosines i tortosins -més
de tres mil- es vesteixen per
representar com era la
Tortosa del Renaixement en
els escenaris històrics de la
ciutat. Més de 500 actors,
de companyies del país i
també d'arreu d'Europa,
representaran més de 60
espectacles que faran que
aquest viatge al passat més
esplendorós de Tortosa
sigui, un any més, difícil d'o-
blidar. 
Les línies anteriors podrien
semblar ben bé un text publi-
citari, per captar l'atenció
d'aquells que no han vist mai
la Festa del Renaixement de
Tortosa. Però m'hauran de
creure si els dic que és la
simple realitat. Perquè
aquesta és una de les festes
de recreació històrica més
importants del sud d'Europa,
acreditada amb diferents
segells de qualitat com el de
Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, Placa
d'Honor del Turisme de
Catalunya o Festa Local
d'Interès Turístic de
Catalunya. El nom no fa la
cosa, però els reconeixe-
ments són molt importants,
perquè legitimen la importàn-
cia i magnitud de la Festa del
Renaixement i permet dife-
renciar-la d'altres festes
històriques que diferents
municipis d'arreu han anat
creant, amb més o menys
fortuna, per evocar el seu
passat. Efectivament el rigor
històric és l'ànima de la nos-
tra festa, i des de
l'Ajuntament de Tortosa hi
aboquem molts esforços per
mantenir-lo. Per això, des
d'aquí, vull fer un reconeixe-
ment a totes aquelles perso-
nes que posen el seu granet
de sorra per assolir aquest
rigor que condueix a fer una
festa de recreació històrica
amb credibilitat, diferenciada
de la resta. Ningú que cone-

gui bé la festa pot posar en
entredit aquest fet, llevat que
les seves intencions siguin
unes altres. Ull, però, perquè
les aspiracions personals,
encara que legítimes, no
poden passar mai per davant
de la realitat ni de la voluntat
col·lectiva de fer Tortosa i la
seva Festa del Renaixement
cada dia més grans. 
La Festa del Renaixement
afronta la dissetena edició
en un context difícil. Però és
en les situacions complica-
des, quan la imaginació i la
creativitat assoleixen els
seus màxims. Hem aconse-
guit consolidar una festa del
Renaixement malgrat els
necessaris ajustos pressu-
postaris. Uns ajustos que si
s'han dut a terme en altres
àrees també calia fer-los en
l'àmbit de les festes. La
implicació de les colles de
cultura popular de casa nos-
tra, l'esforç de voluntaris i
treballadors de l'àrea de
Festes, o la recerca de
patrocinis i col·laboracions,
han permès compensar en
part aquests ajustos i fer una
Festa del Renaixement enca-
ra millor que les anteriors. 
Des d'aquí us convido a visi-
tar a XVII Festa del
Renaixement. Tortosa inicia
un viatge a l'esplendor d'una
ciutat al segle XVI.

Domingo Tomàs Audí
Regidor de Festes

Tot a punt per reviure la
Tortosa del segle XVI

Opinió
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El Govern ha apostat per
prioritzar l'obertura i la
urbanització de l'entorn
del nou edifici enlloc de
allargar el termini d'exe-
cució de les obres. La
situació pressupostària
actual “ens condicionava
l'execució del nou edifici,
així que hem decidit afa-
vorir la recuperació del
casc antic, evitant la
degradació de l'entorn, i
la posada en marxa de l'a-
parcament” - va explicar
el delegat del Govern.
Així, Generalitat i
Ajuntament han acordat
avançar a 2012 l'assigna-
ció pressupostària previs-
ta per l'any vinent amb
l'objectiu de poder com-
pletar l'aparcament sote-
rrat i fer-lo operatiu a par-
tir de finals del mes de
gener de 2013. L'alcalde

va explicar que la prioritat
per a l'Ajuntament era
poder disposar de l'apar-
cament, ja que "permetrà
reordenar i generar nous
aparcaments" en tot l'àm-
bit. Simultàniament, s'a-
dequaria l'entorn de l'edi-
fici, ampliant l'àrea desti-

nada a espai públic i pro-
tegint el perímetre del
futur edifici. L'espai resul-
tant permetrà guanyar
amplitud als carrers
Montcada, Cabanes i
Benasquer, que tindran
també nova il·luminació i
un sòl provisional amb for-

migó vist que, malgrat no
ser el definitiu, serà per-
fectament transitable. Bel
ha puntualitzat que l'obra
que es farà ara a la super-
fície no serà provisional,
sinó que podrà aprofitar-
se quan continuïn les
obres de l'edifici. Aquest

redisseny en el projecte
té una conseqüència
immediata, que implica
l'obertura a la circulació
viària del carrer
Montcada. El vial, que
s'està adequant actual-
ment, serà obert per les
Festes del Renaixement i

transitable per als vehi-
cles just després.
Aquestes accions perme-
ten assolir diversos objec-
tius: obertura de nou al
trànsit rodat al carrer
Montcada, amb la conse-
qüent minimització de la
inseguretat ciutadana; la
reordenació dels aparca-
ments de carrers i places
al Rastre, Sta. Clara i
Nucli Històric; i la recupe-
ració d'un ampli espai
d'ús públic que esponjarà
l'edificabilitat de l'entorn. 
Pel que fa a la continuïtat
de les obres de l'edifici de
la Generalitat a les Terres
de l'Ebre, durant el 2013
el Govern treballarà en la
modificació del projecte
executiu per tal de “mini-
mitzar els costos d'execu-
ció i alhora adequar les
dimensions a les necessi-
tats reals de l'administra-
ció, seguint la línia de
racionalització de la des-
pesa que ja duem a terme
amb els lloguers dels
Serveis Territori, per
exemple, però, sobretot,
mantenint la millor aten-
ció a la ciutadania” -
avançava Xavier Pallarès.
A data d'avui, les obres
executades, amb una
inversió de 8 milions d'eu-
ros, es corresponen a la
fonamentació de l'edifici i
a l'estructura de l'aparca-
ment de 3 plantes, amb
una capacitat total de
200 places.

El Govern prioritza l'obertura i urbanització de
l'entorn de l'edifici de la Generalitat a les TE

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, i l'alcal-
de de Tortosa, Ferran
Bel, juntament amb la
regidora de Servei al
Territori, Meritxell
Roigé, van presentar
ahir al matí el nou calen-
dari de les obres de
construcció de l'edifici
de la Generalitat, al
carrer Montcada, de
Tortosa.

El carrer Montcada serà obert per a les Festes del Renaixement

La posada en marxa de l'aparcament públic i l'obertura de l'entorn públic serà a finals de gener de 2013

REDACCIÓ

Delegació del Govern a Tortosa: Obra de l’edifici de les delegacions.
cedida

ACTUALITAT
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“El PSC pot demostrar que
aquesta quantitat, o el que
és el mateix, els 180.000
euros anuals, es paguen
únicament i exclusivament
per un local de 343 metres
quadrats, més 160 d'altell,
i no per 1.061 metres com
ara pretén el senyor Ferré.
Les hemeroteques i altra
documentació facilitada al
Consell d'Administració de
l'Hospital proven que la
superfície que es va llogar
era de 500 metres qua-
drats i que havia de repre-
sentar un cost de 375.000
euros en total. Aquesta és
la proposta a la que el nos-

tre grup va donar suport
com a membres de l'òrgan
rector de l'Hospital”. Antoni
Espanya, portaveu del PSC
a amposta va voler, el pas-
sat dimecres, contestar les
afirmacions de Ferré en el
sentit que el PSC també va
donar suport a l'operació.
Per altra banda, el PSC ha
«desmuntat» l'argument del
lloguer-compra, fent una
projecció del cost del local
durant els vuit anys, al final
dels quals Ferré va dir que
acabaria sent propietat de
l'Hospital. “En vuit anys
pagarem gairebé 1,5
milions d'euros per un local
que a preu real de mercat
actual no val ni la quarta
part. Com s'explica que l'a-
juntament tingui sis locals
llogats, que en conjunt
sumen 1.000 metres qua-
drats i que per aquests
paguem un total de 5.500
euros al mes?”, comentà el
portaveu socialista. “Massa
preguntes sense resposta i
contradiccions que posen
en evidència la maniobra de

distracció que està inten-
tant fer el senyor Ferré per
amagar informació que la
ciutadania te dret a conèi-
xer”, declarava Espanya,
que va aprofitar per tornar
a demanar la paralització
immediata del lloguer i el

trasllat del servei a alguna
de les plantes desocupa-
des de l'Hospital, o la seva
renegociació a preu actual
de mercat. “Hem d'aturar
urgentment aquesta sagnia
que ja ha costat als ciuta-
dans 450.000 euros. És

immoral que amb els
temps que corren hagin
ampostins que hagin d'acu-
dir a la beneficència, men-
tre es malbaraten aquesta
quantitat de diners desorbi-
tada”, ha reblat el líder
socialista.

El PSC d'Amposta acusa
l’alcalde, Manel Ferré,
de contradir-se en les
explicacions que va
donar en roda de prem-
sa fa uns dies per justifi-
car un lloguer de
15.000 euros mensuals.

REDACCIÓ

Moment de la roda de premsa del PSC d’Amposta.
Cedida

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, rebutja la possibilitat que
comenci l'extracció dels resi-
dus tòxics de l'embassa-
ment de Flix sense que
abans s'hagin completat les
obres que han de garantir el

subministrament d'aigua als
pobles riu avall en cas d'e-
mergència. Bel ha
sortit al pas així a les declara-
cions que aquesta setmana
han fet l'alcalde de Flix i dipu-
tats de PSC, ERC i ICV recla-

mant que comenci l'extrac-
ció sense esperar a la cons-
trucció dels pous. Bel també
vol que les obres d'extracció
comencin al més aviat possi-
ble, però sense comprome-
tre la població resident en els

municipis riu avall de Flix.
"Tots volem que les obres
comencin com més aviat

millor. Però no admeto decla-
racions que no es correspo-
nen amb la realitat».

L'alcalde de Tortosa rebutja
que s'iniciïn les obres de Flix

La junta rectora de la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre) negocia amb
una empresa catalana que
distribueix i comercialitza
verdures la venda d'un trài-
ler diari de la producció
dels pagesos de l'entitat.
Segons el president de la
cooperativa, Fernando
Falcó, es tracta d'una ope-
ració que, de tancar-se,
milloraria fins i tot les pers-
pectives del pla de viabili-
tat, que recomanava tripli-
car la producció hortofrutí-
cola, perquè suposaria la
venda diària de verdura al
llarg de l'any sense haver
d'incrementar la superfície
conreada. 

La Cooperativa
de l’Aldea

segueix buscant
alternatives

Les avingudes controlades
dels embassaments del
tram final de l'Ebre resulta-
rien molt més efectives, a
l'hora de mobilitzar els
sediments fluvials i netejar
la llera, si s'arranquessin
de forma prèvia les algues.
Aquesta és la principal con-
clusió de l'estudi efectuat
per tècnics d'Endesa al riu,
a l'alçada d'Ascó, durant
l'última riuada controlada
del passat juny. Amb
aquests resultats, Endesa
reforça el seu plantejament
davant la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre.

Endesa conclueix
que s’han

d’arrancar les
algues

“L’informe dels auditors de l’hospital 
confirma que Manel Ferré es contradiu”

El PSC d’Amposta reclama de nou la paralització del lloguer i la reubicació del servei de rehabilitació

ACTUALITAT

Bel vol que primer es garantitzi la seguretat de la població riu avall
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El sector PAU Ribes Altes
està creat pel pla general
per tal de transformar
més de 4000m2 de par-
cel.la privada, en zona
verda pública. 
La superfície del polígon
a actuar és de 6398m2,
dels quals el 76.91%
seran de sòl públic.
A més, aquest sector
deriva un 10% d'aprofita-
ment mitjà del sòl privat

per a l'ajuntament. El sis-
tema d'actuació és el de
cooperació com la resta
de sectors a desenvolu-
par del poble. 
La idea, tal com explica
Ruben Lallana, regidor
de Gestió del Territori,
és “naturalitzar dos
espais davant de la mar
que transcorre pel camí
de ronda conegut com el
GR entre una zona com-
presa entre Roques
Daurades i Ribes Altes
coneguda com
Rompetimons. Aquestes
dues parcel·les eren pri-
vades i les convertirem
en públiques transfor-
mant l'edificabilitat i tras-
lladant-les a Ribes Altes
II”. 
És una zona dividida en
dos davant mateix del
camí de ronda, que es
compensa amb una part
de residencial a la urba-
nització de Ribes Altes
2a fase. 
En aquest sector, es
transforma una zona

verda existent en 7 habi-
tatges unifamiliars de la
mateixa tipologia que l'e-
xistent a la zona. 
Així es crea 1344m2 de
sostre en aquest punt del
poble.
L'actuació també trans-

formarà la primera línia
de mar i naturalitzarà
aquests espais. 
La intenció és netejar
l'espai i adequar-lo amb
plantes autòctones i
zones de descans.  
Amb aquest desenvolu-

pament urbanístic es
recupera un fàcil accés
al camí de ronda des de
la urbanització Roques
Daurades i Ribes Altes,
donant accés directe a
l'espai natural conegut
com “Rompetimons”. 

L'ajuntament de
l'Ametlla de Mar mit-
jançant la Regidoria
de Gestió del Territori
ha signat un conveni
privat amb els propie-
taris d'uns terrenys
ubicats en la franja
litoral que uneix
“Rompetimons” amb la
Caleta de Pepo, que
permetrà que passin a
ser de domini públic.

REDACCIÓ

Franja litoral a la zona sud a l’Ametlla de Mar.

Cedida

El president d'Esquerra
Republicana, Oriol
Junqueras, va assitir
aquest passat dissabte,
7 de juliol, a l'acte cen-
tral a les Terres de
l'Ebre de la campanya
'Prou espoli. Ara
República Catalana' on
va aprofitar la seva inter-
venció per demanar que

'sumem, perquè només
si anem junts aconsegui-
rem els nostres objec-
tius'. Junqueras afirma-
va que 'necessitem
desesperadament deci-
dir què fem amb els nos-
tres impostos perquè
ens hi juguem el futur de
les nostres empreses,
dels nostres autònoms,

dels nostres aturats,
dels nostres pensionis-
tes, dels nostres estu-
diants, dels nostres fills,
de la nostra gent gran,
dels nostres mestres,
dels nostres malalts' i
es va preguntar 'A la
República Catalana, lli-
garem els gossos amb
llonganisses?' per res-

pon que 'no, però decidi-
reu si el gos el voleu
tenir lligat o no, si la
llonganissa us la men-

geu vosaltres, i no us lli-
garan a vosaltres i la
llonganissa se la menja-
ran uns altres'.

«Necessitem decidir què fem 
amb els nostres impostos» 

Més de 250 persones van assistir a l'acte, que va tenir lloc a Deltebre

Unió de Pagesos reclama
mesures urgents davant la
greu crisi de preus que
pateix el sector citrícola
català des de la campanya
passada. El sindi-
cat ha participat aquest
matí en la reunió convoca-
da pel Departament
d'Agricultura en què ha
reclamat que la Generalitat
impulsi el contracte tipus
de compravenda de cítrics
entre agroindústria i pro-
ductors per pal·liar la crisi
de preus per segon any
consecutiu. Unió de
Pagesos apunta que la
passada campanya, els
preus dels fruits liquidats
al pagès van patir una
davallada important res-
pecte l’anterior.

UP reclama
mesures
urgents

Persones en risc d'ex-
clusió social treballaran
a partir del setembre
en els boscos afectats
pels incendis de
Rasquera i la Serra de
Montsant d'aquest
estiu. L ' a c t u a c i ó
s'emmarca en un acord
signat entre 'la Caixa' i
la Diputació de
Tarragona. Renovat
periòdicament des del
2006, aquest acord té
per objectiu la preser-
vació dels espais natu-
rals de les comarques
tarragonines. 

Persones en risc
d’exclusió social
treballaran als

boscos de
Rasquera

L’Ametlla transformarà una franja litoral 
Actualment privada, la zona permetrà un fàcil accés a la ronda litoral entre Cala Pepo i “Rompetimons”

ACTUALITAT
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Tal com va explicar el pre-
sident de PSC tortosí,
Ismael Roldan, el que es
vol és obrir un nou espai
de celebració al nucli
històric per  “col·laborar
amb la ciutat i contribuir a
potenciar un dels  princi-
pals actius de promoció
turística i de projecció
exterior de Tortosa”. Amb

aquesta iniciativa, a més,
es vol també recordar el
310 aniversari del naixe-
ment de Gil de Federic.
Els socialistes tortosins
es convertiran durant els
dies de la Festa en La
Busca de Tortosa, l'este-
lla en oposició a La Biga,
dos blocs polítics que van
aparèixer a Barcelona a
finals del segle XV. Així ho
manifestà el secretari
d'Organització, Enric
Roig. “Vam voler buscar
algun element que
pogués tenir alguna simili-
tud, evidentment salvant
les distàncies, amb el
nostre partit, i el vam tro-
bar amb la Busca”. La
Busca va agrupar princi-
palment els mercaders,
artistes i menestrals i
aspirava a controlar el
govern municipal per fer
complir els privilegis, lli-
bertats i costums de la
ciutat. La Biga tenia el
control del poder munici-
pal, i estava integrada per
l'oligarquia urbana i els
grans mercaders. Vivien i

actuaven com un grup
nobiliari, tenien terres,
castells i drets senyorials
i vivien de les rendes.

“Nosaltres volem ser
aquesta Busca que vol
democratitzar el govern
municipal, que vol que es

reparteixi la riquesa,
volem ser l'estella de
Tortosa, la que burxa per
millorar la ciutat.”

El PSC de Tortosa s'ha
volgut sumar a la cele-
bració de la XVII Festa
del Renaixement, que
es celebrarà del 19 al
22 de juliol, amb l'orga-
nització d'un seguit
d'activitats que es rea-
litzaran a la seu del
partit, precisament a la
casa on va néixer sant
Francesc Gil de
Federic, descendent
d'una família que es va
implantar a la ciutat a
meitat del segle XVI.

REDACCIÓ

El secretari d'Organització, Enric Roig i el president de PSC tortosí, Ismael Roldan.
Cedida

L'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE) ha organitzat per
primer any i, amb la volun-
tat de continuïtat, el I
Premi IDECE per fomentar
la projecció de les Terres
de l'Ebre. Aquest premi té

com a finalitat recompen-
sar la qualitat dels treballs
de recerca i crèdit de sín-
tesi/projecte dels cicles
formatius de grau supe-
rior, que versin sobre
estudis relatius al desen-
volupament integral de les
comarques de l'Ebre. És

un premi que pretén
reconèixer la creativitat i
l'esforç dels alumnes, els
treballs dels quals hagin
estat elaborats amb una
qualitat de continguts,
anàlisi, aprofundiment i
metodologia suficient-
ment acreditats per a

esdevenir un projecte
coherent i d'interès social
en el camp del desenvolu-
pament integral de les
Terres de l'Ebre. El lliura-
ment del I Premi IDECE
per fomentar la projecció
de les Terres de l'Ebre
tindrà lloc el proper diven-
dres 13 de juliol a les 18
0h i anirà a càrrec del
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, el secretari de
Territori i Mobilitat, Damià
Calvet, el vicepresident
primer de l'IDECE, Antoni
Montagut i Jordi Borràs,

director de l'IDECE, a la
seu de l'Institut (av.
Generalitat, 116) a
Tortosa. En aquesta pri-
mera edició s'han presen-
tat un total de 12 treballs
dels alumnes dels centres
d'ensenyament de les
quatre comarques de
l'Ebre. Els premis consis-
teixen en una aportació
econòmica. Per al 1r.
premi la dotació és de
1.500 E; per al 2n la dota-
ció és de 1.000, per al 3r
la dotació és de 700 Û i
per al quart premi la dota-
ció és de 500. 

I Premi IDECE per fomentar la
projecció de les TE

El delegat del Govern, el secretari de Territori i Mobilitat, el
vicepresident primer i el director de l'IDECE lliuraran els premis 

Terra Alta+ adjudica un
estudi a la Fundació URV
per millorar la competitivi-
tat del sector vitivinícola
de la comarca. El Consell
Comarcal de la Terra Alta
ha adjudicat a la Fundació
Universitat Rovira i Virgili
(FURV) la redacció de l'es-
tudi de 'Millora de la com-
petitivitat del sector vitivi-
nícola a la Terra Alta
2012'. L'adjudicació s'ha
efectuat per un import de
37.305,94 euros en el
marc del projecte Terra
Alta +. La millora de la
competitivitat del sector
vitivinícola s'abordarà mit-
jançant l'estudi sobre la
tipificació de la varietat de
raïm garnatxa blanca, la
més típica de la Terra
Alta.

Terra Alta +
URV

En el darrer butlletí de la
Secció Local de CiU de
Móra la Nova, hi ha un arti-
cle signat pel president,
Joan Manel Sabanza, que
exposa falsetats sobre les
intencions d'Esquerra
Republicana a Móra la
Nova, referents a les inten-
cions de manipular les pla-
ces dels treballadors muni-
cipals. Així, el grup munici-
pal d'Esquerra a Móra la
Nova, ha aclarit, mit-
jançant el portaveu, Jesús
Àlvarez, que 'CiU menteix
en el seu butlletí municipal
sobre les intencions
d'Esquerra Republicana a
Móra la Nova'. En l'article,
CiU afirma que l'objectiu
d'ERC és el de fer fora per-
sones que treballen per a
l'Ajuntament per col·locar-
hi altres més afins a ERC.

Àlvarez: «CiU
menteix»

El PSC de Tortosa se suma al Renaixement
“La Busca de Tortosa”, l'estella en oposició a “La Biga”, oferirà música, una mostra d'imatges i un col·loqui

ACTUALITAT
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L'Alcalde d'Alcanar, Alfons
Montserrat, va estructurar-
les actuacions fetes en tres
àmbits: 'equipaments i infra-
estructures, dinamització
econòmica i polítiques
socials' assegurant que 'hi
ha hagut una inversió molt
important, durant els
darrers 3 o 4 anys, gràcies
a ajuts i finançament que

des d'ara potser ja no seran
possibles davant d'una
Espanya intervinguda i una
Catalunya molt austera'.
Montserrat va deixar clar
que 'aquesta època s'acaba
i cal repensar-ho tot. En
l'àmbit dels equipaments i
les infraestructures,
Montserrat es va referir al
CEM la Fanecada, el com-
plex esportiu d'Alcanar que
es va començar durant la
legislatura passada i que va
entrar en funcionament
abans de finals de 2011,
com 'una de les
instal·lacions esportives de
referència a les Terres de
l'Ebre, amb una gran rendi-
bilitat social'. També va
mostrar satisfacció per la
finalització de la primera
fase de rehabilitació dels
Josepets, a les Cases
d'Alcanar, 'un edifici que
demanava una rehabilitació i
una funcionalitat'. Segons
Montserrat, 'era qüestió de
voluntat, i n'hi havia, i també
de poder-ho fer, cosa que
s'ha aconseguit amb el
finançament Feder de la
Unió Europea i el PUOSC'.

En aquest àmbit,
Montserrat també va fer
referència a diverses actua-
cions urbanístiques que han
millorat la viabilitat del muni-
cipi i han evitat problemes
en casos de pluja, a la mar-
quesina de la biblioteca de
les Cases i a l'adequació de
l'hotel d'entitats. Com a
obres no acabades, va
esmentar la quarta fase de

la urbanització de Serramar
i la rotonda d'Alcanar Platja.
Pel que fa a la dinamització
econòmica, Montserrat va
reconeixerque el polígon
industrial era l'assignatura
pendent del consistori, per-
què amb l'inici de la crisi, el
2009, l'Incasòl va renunciar
a desenvolupar el projecte.
L'Ajuntament d'Alcanar, en
aquests moments, ha deci-

dit que liderarà el projecte
amb la intenció d'atraure
empreses al municipi, «mal-
grat que som conscients de
la dificultat que hi haurà ara
mateix». Pel que fa a les
mesures d'àmbit més
social, se centren en la
col·laboració d'empreses i
consistori, amb un Pla de
Dinamització local que
marca el full de ruta. 

L’alcalde d’Alcanar fa balanç del primer any,
sense oblidar els darrers canvis al consistori

L'equip de Govern de
l'Ajuntament d'Alcanar
va celebrar ahir, el
balanç dels primers 12
mesos de mandat a
l'Ajuntament d'Alcanar.
L'Alcalde, Alfons
Montserrat, va voler-
destacar que és un
mandat que va
començar amb un
pacte entre Esquerra
Republicana i el Partit
Socialista, però que fa
poc més d'un mes el
PSC va abandonar el
Govern. 

L'alcalde d'Alcanar valora molt positivament el primer any d'aquesta legislatura 

Montserrat avisa que els anys de bonança s’han acabat

REDACCIÓ

El Consell Promotor de la
candidatura EbreBiosfera
es reuneix el proper dilluns
16 de juliol per tal de valo-
rar la decisió del Consell
Internacional de
Coordinació del programa
MaB de la UNESCO. Un cop
finalitzi la primera reunió del
Consell Promotor després
del dictamen de la UNES-
CO, el delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, amb el director
general de Medi Natural del
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Escorihuela, i el pre-
sident de la Cambra de
Comerç, José Luis Mora,
valorarà en roda de premsa
la decisió de la UNESCO i
informarà dels acords pre-
sos pel Consell Promotor i

la nova agenda d'accions
que s'hauran d'engegar.
Recordem que la presència
de tres centrals nuclears
dins o prop de la proposta
de reserva de la biosfera de
les Terres de l'Ebre és l'ar-
gument que baralla el
Consell Internacional de
Coordinació del Programa
MAB -Home i Biosfera, en
anglès- de la UNESCO per
rebutjar, d'entrada, la seva
declaració. Així ho proposa
al seu informe tècnic la
Comissió Consultiva per a
Reserves de la Biosfera. La
decisió definitiva s'ha de
prendre en la trobada que
el Consell celebra a París
fins avui. El delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, va
explicar que la negativa és
fruit d'un canvi de criteri,

anunciant que, en cas de
rebuig, el projecte es modi-
ficaria segons els paràme-
tres que proposi la UNES-

CO. El proper dilluns 16 de
juliol la delegació de Govern
durà a terme una valoració
de la decisió que es prengui

avui divendres, per part del
Consell Internacional de
Coordinació del programa
MaB de la UNESCO.

La presència de tres nuclears al territori 
fa perillar la candidatura Ebrebiosfera

La Cambra de Comerç de Tortosa acollirà la primera reunió després del dictamen de la UNESCO

L'Alcalde de la Ràpita i pre-
sident del consell comarcal
del Montsià, Joan Martín
Masdeu, ha qualificat de
“demagògiques” les refor-
mes anunciades recent-
ment per Mariano Rajoy
que afecten a les adminis-
tracions locals. Masdeu ha
assegurat que la reducció
de del 30 per cent del nom-
bre de regidors als ajunta-
ments i la revisió de les
retribucions que tenen els
alcaldes i regidors, “no han
de solucionar els proble-
mes que té el país”. En el
seu lloc, creu Masdeu, que
cal qüestionar el paper d'al-
gunes empreses públiques,
fundacions i consorcis “que
no sabem ben bé què estan
fent”. El problema de admi-
nistracions, segons
Masdeu és “que en els
darrers anys hem fet ús
dels ingressos extraordina-
ris que hem tingut, produc-
te de la bombolla immobilià-
ria». D’altra banda, Masdeu
és avui el crac de la setma-
na de Més Ebre (plana 18).

L’Alcalde de
la Ràpita
critica les

mesures de
Rajoy

Set persones han resul-
tat intoxicades lleus en
l'incendi d'un pis a
Gandesa (Terra Alta),
tres adults i quatre
menors. El cos d'e-
mergències va ser aler-
tat ahir al migdia d'un
incendi en un pis del
carrer Corbera d'Ebre,
número 12, de
Gandesa. Fins al lloc s'hi
van desplaçar quatre
dotacions dels Bombers
(dues bombes rurals
pesants, una autoescala
i un vehicle de comanda-
ment) que als volts de
les 12.30 hores ja dona-
ven el foc per controlat.
L'incendi va cremar
totalment una habitació i
parcialment dues més, a
l'entresol d'un immoble
de tres plantes. També
s'hi va desplaçar l'arqui-
tecte municipal per fer
una valoració dels possi-
bles danys estructurals
a l'edifici.

Set  persones
intoxicades

en un incendi
a Gandesa

ACTUALITAT
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Vuit bars i restaurants del
centre de Tortosa han
posat en marxa "De Quintos
al Centre", una iniciativa que
a més de promocionar els
establiments associats té
per objectiu dinamitzar el
centre comercial de la ciu-
tat. La proposta consisteix
en una targeta que combina
consumicions de beguda i
tapes a 1,5 euros cadascu-
na. La promoció estarà
vigent tot el mes de juliol,
de dilluns a dijous, excep-
tuant la Festa del
Renaixement. El passat
dilluns, ho presentaven els
organitzadors, que van
estar acompanyats per l'al-
calde de Tortosa, Ferran

Bel, i el regidor de
Promoció de la Ciutat, Emili
Lehmann. Un dels impul-
sors del projecte, Gerard
Geira, va explicar que es
busca que els clients de
cada establiment adherit
coneguin la resta de locals i
els productes que oferei-
xen. Una vegada completa-
da la targeta el client rebrà
un obsequi. Els establi-
ments participants són Los
Banys, Bar Sport, Lizarran,
Saboga, Picapica, Lesmes,
Tertúlia i Marisc
Mediterrani. Bel explicà que
aquesta proposta forma
part d'un pla per dinamitzar
el centre de la ciutat, que
tindrà continuïtat.

L’ajuntament aprova per unanimitat, la proposta de declarar els elements de defensa, Bé d’interès local

Naix Eufònic, la 1ª Mostra d'Art
Sonor i Visual de les Terres de l'Ebre  

Fins al dia 31 d'agost es pot
visitar al Centre
d'Interpretació de la Pesca
l'exposició multidisciplinar,
mostra habitual dels estius a
l'Ametlla de Mar, l'embrió de
la qual hem de trobar en les
exposicions Calart o Expoart
i més recentment en les
exposicions col·lectives de
pintors. A l'exposició hi
podem trobar autors habi-
tuals com Jacqueline
Nivel·le, que aquest any tren-
ca amb el seu estil habitual i
ens proposa treballs fets
amb la tècnica del collage,
també els treballs de Jordi
Galván i la seva pintura social

i amb missatge, els racons
idíl·lics sobre tela de Jaume
Martínez o una de les nove-
tats, els colors freds i impac-
tants de Rafael Ruiz. A més,
i pel que fa a d'altres discipli-
nes artístiques, aquest any
debuta la il·lustradora local
Tamara Huete amb els tre-
balls publicats en un llibre
d'escuts heràldics, i les
escultures en fusta de Blas
Garcia. Una mostra que
segons Eva del Amo, regido-
ra de Cultura, «aquest any es
produeix un trencament
important i el que es pot
veure és un ventall molt
variat».

El CIP de l’Ametlla i la seva proposta
Multidisciplinar

Una dona de 83 anys va
morir el passat matí de
dimarts, com a conseqüèn-
cia d'un atropellament mor-
tal a l'accés nord de la C-
12, entre el nucli de Jesús i
el barri de Ferreries de
Tortosa. Segons van infor-
mar fonts municipals, la
víctima, Rosa S M, estava
creuant la via, que en
aquest tram s'eixampla fins

convertir-se en una autovia
amb blocs de formigó de
mitjana separant les dues
calçades, quan un cotxe
que circulava en sentit
Tortosa la va atropellar. 
Segons les mateixes fonts
municipals, l'accident va
obligar a tallar el trànsit úni-
cament de forma transitò-
ria en aquest tram de la C-
12.

Atropellament mortal 
a l’accés nord de la C-12

La proposta, realitzada per la
regidoria d'urbanisme, orde-
nació del territori i patrimoni,
es basa en un informe tècnic
que l'Ajuntament d'Alcanar va
encarregar a l'empresa
ATICS SL, dedicada a la ges-
tió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric. Durant
la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939), a Alcanar, per
la seva posició estratègica,
va ésser fortificada tota la
seva costa, arran de les
obres defensives del litoral
mediterrani per part de l'or-
ganització d'Obres i
Fortificacions de la
Generalitat de Catalunya i la
Defensa de Costes del
Ministeri de Guerra de la
Segona República Espanyola,
davant l'amenaça d'un
desembarcament de les tro-
pes feixistes. Un total de vuit
nius de metralladora, un fortí,
tres bateries de costa i un
campament militar configu-

ren la defensa de costes
durant la Guerra Civil
Espanyola al front marítim
canareu. Totes aquestes
estructures defensives confi-
guren un model tipològic
complert que aglutina gaire-
bé totes les estructures del
model de defensa de la costa
durant el conflicte bèl·lic. La
protecció, conservació i con-

dicionament dels espais de la

Guerra Civil Espanyola
d'Alcanar ha de servir per
poder estudiar i conèixer

informació sobre el conflicte

bèl·lic en aquesta població, i
també per donar-li un futur ús
didàctic i/o turístic.

Alcanar i la seva posició estratègica
durant la Guerra Civil

En el darrer Ple celebrat
a l'Ajuntament d'Alcanar,
es va aprovar per unani-
mitat la proposta de
declaració dels elements
patrimonials de la defen-
sa de costes de la Guerra
Civil Espanyola de 1936
existents al municipi
d'Alcanar, com a Bé
d'Interès Local.

Totes les estructures defensives
aporten informació sobre el

conflicte bèl·lic a Alcanar

Búnquer davant la costa d’Alcanar.

cedida

«De Quintos al Centre»,
nova proposta de tapes a Tortosa

Aquesta ruta pretén dinamitzar la zona centre de la ciutat durant el mes de juliol

ACTUALITAT

REDACCIO

Eufònic celebrarà entre el 7
i el 10 de setembre de
2012 la seva primera edició
sota l'aixopluc de Lo Pati -
Centre d'Art de les Terres
de l'Ebre, a Amposta. Dirigit
per Vicent Fibla, músic
electrònic de llarga
trajectòria i al capdavant del
segell spa.RK, Eufònic -que
prové de les paraules
gregues eu (bé, bo) i phonia
(veu, so)- és un petit festival
que al llarg de quatre dies
serà un espai de producció,
formació i divulgació de
pràctiques contemporànies
vinculades a l'art sonor i

visual, i on es compaginaran
les intervencions artístiques
i les xerrades amb
actuacions audiovisuals
d'artistes de renom.
Aquesta mateixa setmana
s'han obert les inscripcions
per al taller d'iniciació a la
fonografia (enregistrament
de sons i gravacions de
camp) que durant el
dissabte i diumenge 8 i 9 de
setembre se celebrarà
entre Amposta i diversos
espais naturals del Delta. El
taller està adreçat a
persones més grans de 16
anys.

Un ciclista ha quedat ferit lleu en ser atropellat per una furgoneta
dimarts a la tarda a la N-340 a l'Aldea, segons ha informat el
Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït a tres quarts de
cinc de la tarda a l'altura del quilòmetre 1.088 de l'N-340 on per
causes que es desconeixen una furgoneta s'ha endut un ciclista.

Actualitat

El passat diumenge, 8 de
juliol, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre va voler
escenificar que l'aigua
que arriba al tram final del
riu és insuficient desple-
gant de peu sobre el riu
dues grans pancartes. Ho
van fer a l'Assut de Xerta

on l'aigua que hi arriba
des de fa anys és mínima.
La PDE demana que
aquesta imatge arribi a
Europa per defensar que
el pla de conca que ha
redactat la CHE agreujaria
encara més situació hídri-
ca del riu. 

La PDE, a escena
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Páez afegia que “saben greus
els descensos de Gallego i de
Serres. La veritat és que ens
han dolgut molt. L’altra cara
de la moneda són els ascen-
sos que han hagut, entre ells
el d’Albert Pinyol a la Primera
catalana. Té 20 anys i si
manté la bona línia, seguirà
progressant”.
La sorpresa va donar-la
Manolo Páez en els darrers
minuts del programa quan va
anunciar, en primicia per a
Canal TE, que dimitia. “Ho dic
aquí, a Canal TE, i puc assegu-

rar que ho saben poques per-
sones en aquests moments.
Ha estat una decisió molt
meditada: deixo de ser el dele-
gat del comitè ebrenc. No
obstant, si el nou que entri vol
que l’ajudi amb el que faci
falta, ho faré. A més, seguiré
fent informes de Primera cata-
lana i de partits que se’m
puguin demanar. Però ja serà
d’una forma més distesa”. En
les darreres setmanes havien
hagut comentaris que indica-
ven que Manolo Paez podia

deixar el càrrec i que fins i tot
podia estar establert que fos
d’aquesta forma. Joaquin Del
Pino, Delegat de la FCF a
l’Ebre, comentava que “la tem-
porada, en algun moment, ha
estat complicada i a Páez se’l
veia un xic esgotat. Semblava
que podia seguir però final-
ment ha decidit no fer-ho. Ha
estat una decisió seua, a nivell
personal”. 
Pàez aclaria que “el president
del comitè català m’ha dema-
nat que m’ho pensi millor i que

continuï. No obstant, ja li he
exposat, amb una carta, que
la meua dimissió és irrevoca-
ble per qüestions personals.
No hi ha cap problema amb
ningú. Estic cansat i penso
també que la meua familia
mereix més atenció de la que
li he pogut donar els darrers
anys. Em feia molta il.lusió ser
delegat i ho he aconseguit
abans del que em podia espe-
rar, quan tenia 49 anys”. La
carta al president la poden lle-
gir a la part inferior d’aquesta
plana. Fins el divendres vinent,
dia 20, Manolo Paez és el
delegat. Llavors es coneixerà
el seu relleu. 
Tot són rumors a hores d’ara.
Però un candidat ferm per a
poder ser el nou delegat del
comitè tècnic d’àrbitres
ebrenc podria ser
l’excol.legiat Ximo Solé
Monllao.  

Dimissió a Canal TE

Manolo Pàez, delegat
del comitè tècnic d’àrbi-
tres ebrenc, va estar
dimarts a Canal TE. Ell i
Joan Fatsini, subdele-
gat. Van fer balanç de la
temporada: “ha estat
molt positiu. Han hagut
poques incidències
remarcables i arribem
al final amb 41
col.legiats”. 

MANOLO PAEZ DIU QUE ÉS IRREVOCABLE. VA FER-HO PÚBLIC AL PROGRAMA MES ESPORT

Ha estat el delegat del comitè tècnic d’àrbitres ebrenc els darrers anys

M.V.

Manolo Páez va anunciar oficial la dimensió a Canal TE, dimarts.

Recordo el primer dia que
vaig presentar un programa en
una televisió de les Terres de l’E-
bre. Estava convocat com a
convidat. I en arribar als estu-
dis, poc abans de començar,
em van plantejar de que l’havia
de presentar. Feia dos anys que
estava vinculat a la premsa es-
crita però mai havia sortit da-
vant d’una càmera. El programa
era en directe. Era un repte. I
també un risc. El cert també és
que faltava poc per a l’inici de
Minut 91, setmanari esportiu, i
la possibilitat que hagués de fer
un programa a la televisió en un
futur era embrionària però exis-
tia. Sigui com vulgui, vaig ac-
ceptar. 

Els altres convidats eren Jor-
di Fabregat, tècnic llavors del
Tortosa a qui no coneixia perso-
nalment, Joaquin Roda i Miquel
Alós (pare). A Roda i a Alós els
coneixia sobradament. I de feia
anys. Alós em va dir: “tens fus-
ta i segur que ho faràs bé. No
t’has d’amoinar per res”. Con-
sells savis i necessaris en aquell
instant. Anava a presentar un
programa que no coneixia, que
no l’havia vist anteriorment.
Però allí va començar tot. La
tertúlia, al cap d’uns minuts, era
com si estéssim en un bar fent

un cafè.  I penso que va quedar
un programa digne. Va ser el
primer. Des de llavors, un llarg
camí fins ara. 

Podria explicar moltes anèdo-
tes. Molts moments. Moments
d’emoció, moments de llàgri-
mes...moments de molta ten-
sió. De molta, amb necessitat
de fer una pausa per tranquilit-
zar els ànims....(no explicaré
ara el que va passar en aquella
pausa...) ho guardo per al llibre
que Joaquin Celma em reclama
que he d’escriure de totes les vi-
vences televisives.

En qualsevol cas, en quinze
anys, el que he de destacar és
la complicitat. La resposta sem-
pre ha estat molt positiva. El se-
guiment m’ha donat força. Tot i
que en ocasions també he pas-
sat per dificultats i per confu-
sions, causades per interpreta-
cions particulars. No obstant,
no serien el capitol més impor-
tant del llibre. 

Tot això fins arribar dimarts
quan, amb Manolo Páez, vaig
viure una situació que no conei-
xia. Va presentar la dimissió al
programa. Sense dubte, més
experiències per a poder expli-
car en uns anys en els que la
meua vida està posada dins de
la meua feina. 

15 anys d’històries a la tele

L’opinió de Michel

Possible relleu

Hi ha rumors que
indiquen que el proper

delegat podria ser 
Ximo Solé Monllao.

A l’atenció de Xavier Moreno Delgado
CARTA DE DIMISSIÓ DE MANOLO PÁEZ

Xavier Moreno Delgado, 
President CTA de la FCF

Barcelona

Bevolgut president: 
Com bé saps, per a mi ha estat un honor representar el Comitè Tècnic d’Àrbitres de la

Federació Catalana de Futbol a les Terres de l’Ebre. Cert és que des que vaig començar
com a Delegat Territorial, en l’època del president Ochoa i després de la teua reeixida eta-
pa, la qual espero perduri durants molts anys, he hagut de suportar diferents situacions
que bé saps que a ningú agradaria. Però, a més d’això, crec que la meua etapa com a de-
legat ha acabat, i penso que és moment de donar pas a nous dirigents els quals espero
que tinguin la mateixa il.lusió que jo he tingut i que defensin a la institució com jo l’he de-
fensada.

Crec que ha arribat l’hora de dedicar-me plenament a la meua familia i a la resta de les
meues obligacions. També vull agrair de tot cor el treball efectuat per l’equip humà que 
m’ha envoltat, treballant conjuntament amb l’únic propòsit de fer d’aquesta delegació la mi-
llor de Catalunya.

De la mateixa forma, agraeixo la confiança que has dipositat en la meua persona durant
aquestes tres temporades que mai oblidaré.

Per això prego serveixi el present inscrit per fer vàlida la meua renúncia del càrrec com
a delegat territorial de la subdelegació de les Terres de l’Ebre a partir del lliurament del
present.

Sense més i a l’espera de ser acceptada la meua renúncia, et desitjor tot el millor tant
a tu com al teu equip, així com als nous dirigents que ocupin el meu càrrec.

Atentament, Manolo Paez Maldonado
Delegat territorial

Subdelegació Terres de l’Ebre

El porter Figo i el defensa ‘Jusi’, tanquen la plantilla de l’Ascó

El FC Ascó s'ha fet amb els serveis del porter Josep Maria Figueras "Figo" i del lateral esquerra Jo-
sep Maria Gavaldà "Jusi" procedents del Reddis i del Valls respectivament. Amb 30 anys, Figo arriba
provinent del Reddis, equip amb el que ha aconseguit la permanència a Primera Catalana. El porter
tarragoní formarà parella amb Chinè per defensar la porteria de l'Ascó. Jusi procedent del Valls, tam-
bé de Primera Catalana, tanca de moment la plantilla per reforçar el lateral esquerra de l'equip des-
prés de la baixa de Mauri a final de temporada. Jusi és un jové jugador de 22 anys.

El Barça es planteja recuperar a Oriol Romeu

Es una notícia que es va conèixer ahir. El Barça podria plantejar-se recuperar a l’ulldeconenc Oriol Ro-
meu, ara al Chelsea. El Barça té una opció de recompra del jugador que podria utilitzar en el cas de
que es confirmi la possibilitat esmentada. La marxa de Keita obriria aquesta opció que a hores d’a-
ra està estudiant la Direcció tècnica del Barça. 

Rapitenca-Amposta, Copa Catalunya, 11 o 12 d’agost
Rapitenca i Amposta s’enfrontaran, en un derbi sempre interessant, amb motiu de l’eliminatòria de la
Copa Catalunya. El partit serà l’11 o el 12 d’agost. Encara està per confirmar el dia i l’hora. El guan-
yador d’aquesta eliminatòria, com a local, jugarà contra el Reus. 

D’altra banda, Hugo Espinosa (La Olla), amb qui la Rapitenca va poder conversar, torna al Vinaròs,
equip amb el que començarà la temporada. La lliga a Tercera, d’entrada, començarà el 26 d’agost.

El tècnic Antoni Teixidó estarà dilluns a Canal TE (22.30 h).
De l’Amposta, dir que la presentació oficial serà el dia 27 de juliol (20.30 h). El primer partit, al dia

següënt, a Vila-real, contra el tercer equip del club groguet. El calendari de la Primera catalana el po-
den trobar a la plana següent. La desaparició de la Iberiana ha comportat la presència del Centre Eu-
ropeu Tecnofutbol, una fundació que competia, amb l’equip amateur, a la Quarta catalana i que ha ad-
quirt la plaça del conjunt de la Iberiana.

Del Tortosa, explicar que l’assemblea serà dimarts vinent, dia 17. Chescu (la Sénia) jugador que ha
pogut interessar, sembla que, en principi, es podria quedar a la Sénia. 

BREUS
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GGrruupp IIII 

TTeemmppoorraaddaa 22001122--1133

1a jornada -             9-9-12

Andorra-Martinenc
Ascó-Igualada

Viladecans-Tecnofutbol
Sants-Tàrrega

Vista Alegre-Reddis
Valls-Vilanova
Cervera-Morell

Amposta-Torreforta
Santfeliuenc-Torredembarra

18a jornada -         27-1-13

2a jornada -           16-9-12

Martinenc-Vista Alegre
Igualada-Andorra

Torredembarra-Ascó
Tecnofutbol-Santfeliuenc

Morell-Viladecans
Tàrrega-Cervera
Vilanova-Sants
Torreforta-Valls
Reddis-Amposta

19a jornada -           3-2-13

3a jornada -           23-9-12

Martinenc-Igualada
Andorra-Torredembarra

Ascó-Tecnofutbol
Santfeliuenc-Morell
Viladecans-Tàrrega
Cervera-Vilanova
Sants-Torreforta

Valls-Reddis
Vista Alegre-Amposta

20a jornada -         17-2-13

4a jornada  -          30-9-12

Igualada-Vista Alegre
Torredembarra-Martinenc

Tecnofutbol-Andorra
Morell-Ascó

Tàrrega-Santfeliuenc
Vilanova-Viladecans
Torreforta-Cervera

Reddis-Sants
Amposta-Valls

21a jornada -         24-2-13

Jornada 5 -            7-10-12

Santfeliuenc-Vilanova
Viladecans-Torreforta

Cervera-Reddis
Sants-Amposta
Vista Alegre-Valls

Igualada-Torredembarra
Martinenc-Tecnofutbol

Andorra-Morell
Ascó-Tàrrega

22a jornada -         3-3-13

6a jornada -         14-10-12

Torredembarra-Vista Alegre
Tecnofutbol-Igualada

Morell-Martinenc
Tàrrega-Andorra
Vilanova-Ascó

Torreforta-Santfeliuenc
Reddis-Viladecans
Amposta-Cervera

Valls-Sants
23a jornada -         10-3-13

7a jornada -         21-10-12

Torredembarra-Tecnofutbol
Igualada-Morell

Martinenc-Tàrrega
Andorra-Vilanova
Ascó-Torreforta

Santfeliuenc-Reddis
Viladecans-Amposta

Cervera-Valls
Vista Alegre-Sants

24a jornada -         17-3-13

8a jornada   -       28-10-12

Tecnofutbol-Vista Alegre
Morell-Torredembarra

Tàrrega-Igualada
Vilanova-Martinenc
Torreforta-Andorra

Reddis-Ascó
Amposta-Santfeliuenc

Valls-Viladecans
Sants-Cervera

25a jornada -         24-3-13

9a jornada   -         4-11-12

Tecnofutbol-Morell
Torredembarra-Tàrrega

Igualada-Vilanova
Martinenc-Torreforta

Andorra-Reddis
Ascó-Amposta

Santfeliuenc-Valls
Viladecans-Sants

Vista Alegre-Cervera
26a jornada -           7-4-13

10a jornada  -       11-11-12

Morell-Vista Alegre
Tàrrega-Tecnofutbol

Vilanova-Torredembarra
Torreforta-Igualada
Reddis-Martinenc
Amposta-Andorra

Valls-Ascó
Sants-Santfeliuenc
Cervera-Viladecans

27a jornada -         14-4-13

11a jornada -        18-11-12

Morell-Tàrrega
Tecnofutbol-Vilanova

Torredembarra-Torreforta
Igualada-Reddis

Martinenc-Amposta
Andorra-Valls
Ascó-Sants

Santfeliuenc-Cervera
Vista Alegre-Viladecans

28a jornada -         21-4-13

12a jornada -        25-11-12

Tàrrega-Vista Alegre
Vilanova-Morell

Torreforta-Tecnofutbol
Reddis-Torredembarra

Amposta-Igualada
Valls-Martinenc
Sants-Andorra
Cervera-Ascó

Viladecans-Santfeliuenc
29a jornada -         28-4-13

13a jornada -        2-12-12

Tàrrega-Vilanova
Morell-Torreforta

Tecnofutbol-Reddis
Torredembarra-Amposta

Igualada-Valls
Martinenc-Sants
Andorra-Cervera
Ascó-Viladecans

Vista Alegre-Santfeliuenc
30a jornada -         5-5-13

14a jornada -       16-12-12

Vilanova-Vista Alegre
Torreforta-Tàrrega

Reddis-Morell
Amposta-Tecnofutbol
Valls-Torredembarra

Sants-Igualada
Cervera-Martinenc
Viladecans-Andorra
Santfeliuenc-Ascó

31a jornada -         12-5-13

15a jornada -        23-12-12

Vilanova-Torreforta
Tàrrega-Reddis
Morell-Amposta
Tecnofutbol-Valls

Torredembarra-Sants
Igualada-Cervera

Martinenc-Viladecans
Andorra-Santfeliuenc
Vista Alegre-Ascó

32a jornada -         19-5-13

16a jornada -         13-1-13

Vista Alegre-Torreforta
Reddis-Vilanova

Amposta-Tàrrega
Valls-Morell

Sants-Tecnofutbol
Cervera-Torredembarra

Viladecans-Igualada
Santfeliuenc-Martinenc

Ascó-Andorra
33a jornada -         26-5-13

17a jornada -        20-1-13

Torreforta-Reddis
Vilanova-Amposta

Tàrrega-Valls
Morell-Sants

Tecnofutbol-Cervera
Torredembarra-Viladecans

Igualada-Santfeliuenc
Martinenc-Ascó

Andorra-Vista Alegre
34a jornada -         2-6-13

PPrriimmeerraa ccaattaallaannaa
CC AA LL EE NN DD AA RR II

-Aquesta setmana ja s’han conegut els calendaris de la competició pel
que respecta a la temporada 2012/13. En aquesta plana, a la part in-
ferior, poden trobar el de la Primera catalana. A la plana 14, oferim el
de la Segona i la Tercera catalana. 

La primera jornada, per al dia 9 de setembre, no podia ser més apas-
sionada. Serà amb diversos derbis però entre ells destaca el Jesús i Ma-
ria-La Cava. Un partit que va tancar la temporada passada i que obrirà
la propera. La lliga serà molt atractiva. I ja des de la primera jornada. El
CD la Cava, que va perdre el derbi del passat dia 2 de juny, buscarà la
revenja. El Jesús i Maria, que inicia una nova etapa, voldrà mantenir la
línia capdavantera de la lliga anterior. Des de l’inici de la pretemporada,
tots dos equips ja es prepararan per al derbi de la primera jornada.

-Sergi Bel, tal com vam avançar, s’incorpora al R.-Bítem. Es un juga-
dor bitemenc que estava al Tortosa juvenil. L’equip que entrenarà Miquel
Bes està esperant poder concretar un parell de reforços per a poder
tancar la plantilla. D’altra banda, cal dir que el torneig Marià Toha es dis-
putarà el dia 19 d’agost. A més, de l’equip amfitrió, la UE Remolins-Bí-
tem, hi seran el Tortosa i la Rapitenca. Estan molt avançades les ges-
tions amb el Manlleu perquè sigui l’equip osonenc qui completi el cartell
d’aquesta edició del torneig pioner a la pretemporada ebrenca. 

-El CF Gandesa té tancada la plantilla amb les incorporacions ja  co-
mentades de Pau Alegria (Catalònia B) i el retorn del davanter Joan Fon-
tanet. Tot i que diversos jugadors han rebut ofertes, seguiran a Gande-
sa. Només s’està pendent de la continuïtat de Batalla que per motius
laborals podria marxar a Madrid. 

Jesús i Maria-La Cava, derbi
apassionant per a començar una

temporada apassionant

BREUS

La setmana passada informàvem
que el CD la Cava estava prop de
tancar el fitxatge d’un defensa
central experimentat en catego-
ries superiors. Es el cas de Carlos
Herrero, central que les darreres
temporades estava al Valls i que
també va jugar amb el Tortosa i la
Rapitenca. Té 26 anys i és un bon
reforç per a la línia defensiva de l’e-
quip que entrena Santi Forner.
Carlos Herrero comentava que
“vinc a la Cava sabent que es un
equip fort de les Terres de l'Ebre i
que a més té un projecte per bus-
car pujar de categoria. A l'Ebre el
futbol es viu amb molta passió i
això es una cosa que em motiva.
Penso que puc aportar experièn-
cia a la linia defensiva i tinc moltes

ganes de començar a treballar a
la pretemporada i conèixer als
nous companys d'equip. Tant de
bo aquest any sigui el de l'ascens
de la Cava a Primera catalana”.
Herrero afegia que “la meva
etapa al Valls ha acabat ja que
durant aquest estiu hi ha hagut un

canvi de presidencia, de junta
directiva i d'entrenador. Ara per
ara no hi ha un projecte sólid a
Valls i d'aquí que molts jugadors
decideixin, com en el meu cas,
canviar d'aires. Tinc molt d'afecte
a la UE Valls i a tota la gent d'a-
quest poble i desitjo que es man-
tinguin un any mes a primera cata-
lana”. 
A més d’aquesta incorporació, cal
afegir la del centrecampista de
Sant Jaume, Chicho. Un jugador
que ha donat un molt bon rendi-
ment al Jesús i Maria les dues
darreres campanyes. Però la
nombrosa plantilla del conjunt de
l’Aube ha comportat la seua sorti-
da. En principi, es va dir que torna-
va al Sant Jaume, l’equip de la
seua localitat. De fet, la UE Sant
Jaume lamentava aquesta setma-
na que “ja comptàvem amb ell.
Estava compromès i li anàvem a
fer la fitxa. Però ara ens ha dit que
marxa a la Cava”. Des de la
Cava s’ha aclarit que “nosaltres
vam parlar amb el jugador i ens
va dir que podia escoltar ofertes.
Vam fer-li i l’ha acceptada”.

Carlos Herrero, nou jugador del CD la Cava
També s’incorpora a l’equip blanciblau, Chicho, que va pertànyer a la UE Jesús i Maria

DEFENSA CENTRAL QUE VA JUGAR AMB EL TORTOSA I LA RAPITENCA I QUE ESTAVA AL VALLS

Carlos Herrero jugava amb el Valls.
UEV

El Sant Jaume diu que Chicho ja estava compromès i
que “estàvem a punt de fer-li la fitxa”.

El CD la Cava aclareix que va parlar amb el jugador i
que aquest va manifestar que podia escoltar ofertes.

“Per això vam fer-li. I va acceptar-la”

Malestar a la UE Sant Jaume

                                                                                                                               



DIVENDRES 13 DE JULIOL DE 201212 www.mesebre.catEESSPPEECCIIAALLdiarimés
ebre

       



DIVENDRES 13
DE JULIOL
DE 2012

diarimés
ebreEESSPPEECCIIAALL

13www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 13
DE JULIOL
DE 201214

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

CCaalleennddaarrii

TTeerrcceerraa ccaattaallaannaa
GGrruupp II 

TTeemmppoorraaddaa 22001122--1133

1a jornada -             9-9-12

Aldeana-la Sénia
Campredó-Camarles
Horta-Santa Bàrbara

l’Ametlla-Atlas
Deltebre-Móra Nova

Vilalba-Flix
Tivenys-Ulldecona

Olimpic-Perelló
Pinell-Sant Jaume

18a jornada -         27-1-13

2a jornada -           16-9-12

La Sénia-Pinell
Camarles-Aldeana

S. Bàrbara-Campredó
Atlas-Horta

Móra Nova-L’Ametlla
Flix-Deltebre

Ulldecona-Vilalba
Perelló-Tivenys

Sant Jaume-Olímpic
19a jornada -           3-2-13

3a jornada -           23-9-12

La Sénia-Camarles
Aldeana-S. Bàrbara

Campredó-Atlas
Horta-Móra Nova

L’Ametlla-Flix
Deltebre-Ulldecona

Vilalba-Perelló
Tivenys-Sant Jaume

Pinell-Olimpic
20a jornada -         17-2-13

4a jornada  -          30-9-12

Camarles-Pinell
S. Bàrbara-la Sénia

Atlas-Aldeana
Móra Nova-Campredó

Flix-Horta
Ulldecona-l’Ametlla

Perelló-Deltebre
Sant Jaume-Vilalba

Olímpic-Tivenys
21a jornada -         24-2-13

Jornada 5 -            7-10-12

Horta-Ulldecona
L’Ametlla-Perelló

Deltebre-Sant Jaume
Vilalba-Olímpic
Pinell-Tivenys

Camarles-S. Bàrbara
La Sénia-Atlas

Aldeana-Móra Nova
Campredó-Flix

22a jornada -         3-3-13

6a jornada -         14-10-12

S. Bàrbara-Pinell
Atlas-Camarles

Móra Nova-La Sénia
Flix-Aldeana

Ulldecona-Campredó
Perelló-Horta

Sant Jaume-L’Ametlla
Olimpic-Deltebre
Tivenys-Vilalba

23a jornada -         10-3-13

7a jornada -         21-10-12

S. Bàrbara-Atlas
Camarles-Móra Nova

La Sénia-Flix
Aldeana-Ulldecona
Campredó-Perelló
Horta-Sant Jaume
L’Ametlla-Olímpic
Deltebre-Tivenys

Pinell-Vilalba
24a jornada -         17-3-13

8a jornada   -       28-10-12

Atlas-Pinell
Móra Nova-S. Bàrbara

Flix-Camarles
Ulldecona-La Sénia

Perelló-Aldeana
Sant Jaume-Campredó

Olímpic-Horta
Tivenys-L’Ametlla
Vilalba-Deltebre

25a jornada -         24-3-13

9a jornada   -         4-11-12

Atlas-Móra Nova
S. Bàrbara-Flix

Camarles-Ulldecona
La Sénia-Perelló

Aldeana-Sant Jaume
Campredó-Olimpic

Horta-Tivenys
L’Ametlla-Vilalba
Pinell-Deltebre

26a jornada -           7-4-13

10a jornada  -       11-11-12

Móra Nova-Pinell
Flix-Atlas

Ulldecona-S. Bàrbara
Perelló-Camarles

Sant Jaume-La Sénia
Olimpic-Aldeana

Tivenys-Campredó
Vilalba-Horta

Deltebre-L’Ametlla
27a jornada -         14-4-13

11a jornada -        18-11-12

Móra Nova-Flix
Atlas-Ulldecona

S. Bàrbara-Perelló
Camarles-Sant Jaume

La Sénia-Olímpic
Aldeana-Tivenys

Campredó-Vilalba
Horta-Deltebre
Pinell-L’Ametlla

28a jornada -         21-4-13

12a jornada -        25-11-12

Flix- Pinell
Ulldecona-Móra Nova

Perelló-Atlas
Sant Jaume-S. Bàrbara

Olímpic-Camarles
Tivenys-La Sénia
Vilalba-Aldeana

Deltebre-Campredó
L’Ametlla-Horta

29a jornada -         28-4-13

13a jornada -        2-12-12

Flix-Ulldecona
Móra Nova-Perelló
Atlas-Sant Jaume

S. Bàrbara-Olímpic
Camarles-Tivenys
La Sénia-Vilalba
Aldeana-Deltebre

Campredó-L’Ametlla
Pinell-Horta

30a jornada -         5-5-13

14a jornada -       16-12-12

Ulldecona-Pinell
Perelló-Flix

Sant Jaume-Móra Nova
Olimpic-Atlas

Tivenys-S. Bàrbara
Vilalba-Camarles
Deltebre-La Sénia
L’Ametlla-Aldeana
Horta-Campredó

31a jornada -         12-5-13

15a jornada -        23-12-12

Ulldecona-Perelló
Flix-Sant Jaume

Móra la Nova-Olímpic
Atlas-Tivenys

S. Bàrbara-Vilalba
Camarles-Deltebre
La Sénia-L’Ametlla

Aldeana-Horta
Pinell-Campredó

32a jornada -         19-5-13

16a jornada -         13-1-13

Pinell-Perelló
Sant Jaume-Ulldecona

Olímpic-Flix
Tivenys-Móra Nova

Vilalba-Atlas
Deltebre-S. Bàrbara
L’Ametlla-Camarles

Horta-la Sénia
Campredó-Aldeana

33a jornada -         26-5-13

17a jornada -        20-1-13

Perelló-Sant Jaume
Ulldecona-Olímpic

Flix-Tivenys
Móra Nova-Vilalba

Atlas-Deltebre
S. Bàrbara-L’Ametlla

Camarles-Horta
La Sénia-Campredó

Aldeana-Pinell
34a jornada -         2-6-13
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1a jornada -           9-9-12

Cunit-Vilaseca
Calafell-Salou

Camp Clar-R. Bítem
Cambrils-SP i SP

Ampolla-Roquetenc
Gandesa-Catllar

Jesús i Maria-la Cava
Tortosa-Roda Berà
Alcanar-Catalònia

18a jornada -         27-1-13

2a jornada -           16-9-12

Vilaseca-Ampolla
SP i SP-Cunit

Catllar-Cambrils
la Cava-Gandesa

Salou-Jesús i Maria
Roda Berà-Calafell
R. Bítem-Tortosa

Catalònia-Camp Clar
Roquetenc-Alcanar

19a jornada -           3-2-13

3a jornada -           23-9-12

Vilaseca-SP i SP
Cunit-Catllar

Cambrils-la Cava
Gandesa-Salou

Jesús i Maria-Roda Berà
Calafell-R. Bítem
Tortosa-Catalònia

Camp Clar-Roquetenc
Ampolla-Alcanar

20a jornada -         17-2-13

4a jornada  -          30-9-12

SP i SP-Ampolla
Catllar-Vilaseca
la Cava-Cunit

Salou-Cambrils
Roda Berà-Gandesa

R. Bítem-Jesús i Maria
Catalònia-Calafell

Roquetenc-Tortosa
Alcanar-Camp Clar

21a jornada -         24-2-13

Jornada 5 -            7-10-12

Gandesa-R- Bítem
Jesús i Maria-Catalònia

Calafell-Roquetenc
Tortosa-Alcanar

Ampolla-Camp Clar
SP i SP-Catllar

Vilaseca-la Cava
Cunit-Salou

Cambrils-Roda Berà
22a jornada -         3-3-13

6a jornada -         14-10-12

Catllar-Ampolla
la Cava-SP i SP
Salou-Vilaseca

Roda Berà-Cunit
R. Bítem-Cambrils
Catalònia-Gandesa

Roquetenc-Jesús i Maria
Alcanar-Calafell

Camp Clar-Tortosa
23a jornada -         10-3-13

7a jornada -         21-10-12

Catllar-la Cava
SP i SP-Salou

Vilaseca-Roda Berà
Cunit-R. Bítem

Cambrils-Catalònia
Gandesa-Roquetenc
Jesús i Maria-Alcanar
Calafell-Camp Clar
Ampolla-Tortosa

24a jornada -         17-3-13

8a jornada   -       28-10-12

la Cava-Ampolla
Salou-Catllar

Roda Berà-SP i SP
R. Bítem-Vilaseca
Catalònia-Cunit

Roquetenc-Cambrils
Alcanar-Gandesa

Camp Clar-Jesús i Maria
Tortosa-Calafell

25a jornada -         24-3-13

9a jornada   -         4-11-12

La Cava-Salou
Catllar-Roda Berà
SP i SP-R. Bítem
Vilaseca-Catalònia
Cunit-Roquetenc
Cambrils-Alcanar

Gandesa-Camp Clar
Jesús i Maria-Tortosa

Ampolla-Calafell
26a jornada -           7-4-13

10a jornada  -       11-11-12

Salou-Ampolla
Roda Berà-la Cava

R. Bítem-Catllar
Catalònia-SP i SP

Roquetenc-Vilaseca
Alcanar-Cunit

Camp Clar-Cambrils
Tortosa-Gandesa

Calafell-Jesús i Maria
27a jornada -         14-4-13

11a jornada -        18-11-12

Salou-Roda Berà
la Cava-R. Bítem
Catllar-Catalònia

SP i SP-Roquetenc
Vilaseca-Alcanar
Cunit-Camp Clar
Cambrils-Tortosa
Gandesa-Calafell

Ampolla-Jesús i Maria
28a jornada -         21-4-13

12a jornada -        25-11-12

Roda Berà-Ampolla
R. Bítem-Salou

Catalònia-la Cava
Roquetenc-Catllar
Alcanar-SP i SP

Camp Clar-Vilaseca
Tortosa-Cunit

Calafell-Cambrils
Jesús i Maria-Gandesa

29a jornada -         28-4-13

13a jornada -        2-12-12

Roda Berà-R. Bítem
Salou-Catalònia

la Cava-Roquetenc
Catllar-Alcanar

SP i SP-Camp Clar
Vilaseca-Tortosa

Cunit-Calafell
Cambrils-Jesús i Maria

Ampolla-Gandesa
30a jornada -         5-5-13

14a jornada -       16-12-12

R. Bítem-Ampolla
Catalònia-Roda Berà

Roquetenc-Salou
Alcanar-la Cava

Camp Clar-Catllar
Tortosa-SP i SP
Calafell-Vilaseca

Jesús i Maria-Cunit
Gandesa-Cambrils

31a jornada -         12-5-13

15a jornada -        23-12-12

R. Bitem-Catalònia
Roda Berà-Roquetenc

Salou-Alcanar
la Cava-Camp Clar

Catllar-Tortosa
SP i SP-Calafell

Vilaseca-Jesús i Maria
Cunit-Gandesa

Ampolla-Cambrils
32a jornada -         19-5-13

16a jornada -         13-1-13

Ampolla-Catalònia
Roquetenc-R. Bítem
Alcanar-Roda Berà
Camp Clar-Salou
Tortosa-la Cava
Calafell-Catllar

Jesús i Maria-SP i SP
Gandesa-Vilaseca

Cambrils-Cunit
33a jornada -         26-5-13

17a jornada -        20-1-13

Catalònia-Roquetenc
R. Bítem-Alcanar

Roda Berà-Camp Clar
Salou-Tortosa

la Cava-Calafell
Catllar-Jesús i Maria

SP i SP-Gandesa
Vilaseca-Cambrils

Cunit-Ampolla
34a jornada -         2-6-13
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-Carrasco, porter rapitenc que estava
al Santa  Bàrbara, s’ha compromès amb
el Sant Jaume. També ho ha fet Joan Marc
Llambrich. En aquest cas, és un jugador
que torna després de pertànyer al Delte-
bre. Abraham, Joel, Murri, Andreu Cervera
i Manel, entre altres, continuaran. Falten un
parell d’incorporacions i la resta seran juve-
nils. L’objectiu del club és adoptar una polí-
tica austera per no reviue situacions com la
de la temporada passada quan no va po-
der, durant la mateixa, complir amb els
compromisos adquirits. La intenció és que
“no torni a passar perquè a Sant Jaume no
havia succeit mai això”.
-El CF Batea segueix l’espera de les reu-
nions que s’estan fent per buscar nova jun-
ta. De moment, només continua el presi-
dent Miquel Suñé. I qui ja han informat que
té desig de continuar és el tàndem tècnic
format per Joan Vallès i David Bes.
-Albert Viñas, exjugador de l’Ascó i del
Cambrils, podria ser el darrer fitxatge del
Flix. Seria, sense dubte, el fitxatge ‘medià-
tic’ de l’equip de la Ribera en una tempora-
da amb plantejaments ambiciosos en la
que els jugadors locals han decidit no co-
brar perquè, d’aquesta forma, es puguin
fer les incorporacions que s’han efectuat

fins ara.  
-La UE Deltebre ha fet oficial la plantilla
que disposa per a la temprada vinent. Les
baixes han estat: Gilabert, Bonilla, Folque-
rola, Reverter, Rosenberg, Iker, Alex, Ge-
rard Castells i Joan Marc. Han renovat: Jor-
di Bertomeu, Oriol, Albert Marin, Corella,
Marc Toledo, Josep Pastor i Pep Lucas.
Les altes: René (Amposta), David Rovira,
Narcis Fabra (la Cava), Khalid, Enric Sentis,
Ivan Moreno i Chacon (Perelló) i Carlos Bu-
llon (S. Bàrbara). Resta concretar la situa-
ció de tres jugadors de la temporada ante-
rior. El dia 5 d’agost es disputarà el desè
torneig Ciutat de Deltebre, amb l’Amposta,
el Tortosa i l’equip amfitrió. El dia 12, Del-
tebre-Benicarló. El 25, Deltebre-Roquetenc.
El 2 de setembre, Deltebre-Catalònia. Pel
que respecta el filial, dir que estarà entre-
nat per Elvis Miró. L’objectiu és consolidar-
lo i agrupar joves jugadors que surtin del ju-
venil i que desitgen competir tenint un
enllaç per a poder fer-ho amb aquest equip
que ha de ser com un trampolí per fer el
salt a la categoria superior.
Del filial, comentar que hi haurà cinc juga-
dors que faran la pretemporada a les or-
dres de Baltasar Capera. D’aquests, un o
dos passaran a integrar-se a la disciplina

del primer equip.
-El Perelló ja té la plantilla tancada amb

les incorporacions d’Alex Clua (Tortosa) i el
retorn de Narcís Franch (Olimpic). Moheda-
no ha renovat, tot i tenir una oferta del club
de la seua localitat, el Flix. A més, cal
comptar amb els jugadors que s’incorpo-
ren del juvenil. Han estat baixa: Archi, Cha-
con, Llatzer, Khalid, Enric i Ivan. 

-Harri i Robert entrenaran el Campre-
dó. La setmana passada vam avançar-ho.
En aquesta ja podem confirmar-ho. 

El porter Carrasco (Santa Bàrbara) fitxa amb el Sant Jaume 
BREUS 

El mes de juliol va avançant i ja
hi ha un bon nombre d’equips
de Quarta catalana que s’han
inscrit per competir la tempo-
rada vinent. Hi ha casos que
no, però que es preveu que ho
facin en els terminis esta-
blerts. Però n’hi ha un que és
una incògnita. Es el del
Benifallet. Un club, dins de la
seua modestia, dels històrics
perquè sempre ha competit
des que es va fundar. Però no
està clar que ho continuï fent,
com a mínim pel que respecta
al primer equip. 
El club, els darrers anys, ha
comptat amb un entramat d’e-
quip de futbol base i un feme-
ní. Unes despeses que han
pogut originar unes dificultats
afegides a les ja conegudes
per la situació econòmica
general i per la que passen
totes les entitats. 
Sigui com vulgui, la situació no

està clara. David Mesegué,
president del club, deia que
“nosaltres no seguirem.
Estem esperant poder acabar
d’efectuar el balanç i convocar
l’assemblea. Serà abans de
que s’acabi aquest mes de
juliol. Allí exposarem al soci
que no continuem i cal espe-
rar que surti algú per agafar el
club”. En aquesta assemblea,
a més d’exposar l’estat actual
de l’entitat, en l’aspecte
econòmic, farà falta veure si hi
ha cap soci interessat. A l’es-
pera d’aquest dia, els rumors
que Benifallet no tindrà futbol
la temporada vinent incremen-
ten considerablement a la
població. En aquest sentit,
l’Alcalde, Jordi Monclús, expli-
cava que “tot són comentaris
però oficialment, des de
l’Ajuntament, no en sabem
res. El més normal és que es
faci l’assemblea i allí s’exposi

si la directiva continua o no. I
si és que no, s’ha de transme-
tre per si hi ha algun soci inte-
ressat en agafar-ho. I si no és
així, llavors intentarem interve-
nir des de l’Ajuntament. Però
això no ha succeit i, per tant,
tot són rumors a hores d’ara”.

Els dies van passant. Monclús
aclareix que si les claus del
club arriben a l’Ajuntament, “la
nostra obligació serà intentar
ajudar i buscar algú que pugui
donar continuïtat al club. Però
mentre això no passi, cal
esperar”. 

El futur del futbol a Benifallet és una incògnita
L’alcalde, Jordi Monclús: “quan coneguem la situació intentarem fer el possible per reconduir-la”

LA JUNTA ACTUAL HA INFORMAT QUE PLEGA I QUE EN UNES SETMANES HO COMUNICARÀ EN ASSEMBLEA

La temporada passada tots els equips ebrencs de la Segona catala-
na van tancar les seues plantilles pràcticament en un mes i per això
que del lloc 3r. al 8è. van ser ocupats per clubs d’aquestes terres
(Jesús i Maria, Remolins-Bítem, Alcanar, la Cava, Gandesa,
Roquetenc). Diuen que quan els deures es fan aviat, hi ha èxits asse-
gurats. Dels 18 conjunts actuals d’aquesta Segona catalana, tres
d’ells ja han tancat les seues plantilles, Jesús i Maria, Jesús Catalònia
i Alcanar. Un altre cop casualitat? Les casualitats no existeixen. Aquí
hi ha pocs jugadors i els equips si volen fer una campanya digna han
de tancar les plantilles en un llàmpec. La Cava, Roquetenc, Tortosa i
l’Ampolla solament els falta, entre tots, la incorporació de cinc juga-
dors. L’únic que va una mica més endarrerit és el R. Bítem. Potser
Paco Also està esperant ‘ganges’ del Tortosa, Amposta o Rapitenca.
Les ofertes o rebaixes enguany han començat abans, al juliol, al
setembre igual hi ha jugadors regalats. 
Bé, com deia, excepte el R. Bítem, la resta han fet els deures amb
antelació i, d’entrada, amb un aprovat absolut. Mentrestant, a la zona
del Camp de Tarragona  (Roda, Cunit, Camp Clar, San Pedro San
Pablo, Vilaseca, Cambrils, El Catllar i Salou) van a mig gas per a tan-
car els seus equips. Cinc d’aquests equips estrenen banqueta. Dos
d’ells són vells coneguts: Toni Oruj i Angel Garcia. Alguns d’aquests
equips van acabar la campanya passada com van poder i uns juga-
dors van cobrar quantitats simbòliques i altres gairebé res. Per això
la marxa de nombrosos jugadors i hi ha d’altres que tenen dubtes de
fitxar per aquests clubs perquè no saben si cobraran el que els hi
puguin prometre. Mentrestant aquí a l’Ebre hi ha jugadors que s’han
cotitzat a preu d’or, a Tarragona una figura cobra 350 euros (Cazorla,
Rosado). Aquí de 600 euros o més n’hi va diversos. Com em deia fa
poc un directiu: “un jugador que no sé sap posar les botes et dema-
na el màxim”. Per a que els directius d’aquestes comarques puguin
fer equips competitius a la primera divisió provincial i a més fer un
paper digne és gairebé un miracle. Trauen els diners de baix les
pedres dins d’un mercat que s’ha tornat boig. Com és possible que
jugadors ebrencs de Segona catalana cobren més que el que ho fan
els de l’Amposta a Primera?. 
No hi ha explicacions. Entre les deu principals poblacions de la pro-
vincia, solament dues són de l’Ebre. La ciutat de Tarragona per si sola
suma més en habitants que totes aquestes comarques, sense comp-
tar Reus i altres municipis. Com és possible que la meitat dels equips
de la Segona catalana siguin d’aquí amb menys habitants? Com és
possible que els equips de Tarragona estiguin a anys llum de tancar
les seues plantilles en comparació als d’aquí? No val que aquí a l’Ebre
hi hagin menys jugadors i s’han de tancar les plantilles aviat, si no
altres s’avancen. No val això. A la zona de Tarragona sobren els juga-
dors a patades. Només amb els jugadors que acaben de juvenil, de
la Preferent o de la Primera divisió, es poden fer dos equips de
Segona catalana. Quina és la diferència? Doncs que aquí el futbol es
viu d’una altra forma. Solament cal veure el número d’espectadors
que hi ha els diumenges en aquesta categoria, als partits que es
juguen a Tarragona i als que es disputen aquí a les Terres de l’Ebre.
A Alcanar, fa dues temporades, contra el Valls, hi havien 1000 perso-
nes.  Al partit Olimpic-Pinell, també de fa dues campanyes, el camp
estava ple i que podem dir dels derbis La Cava-Jesús i Maria...són
partits, a més, en els que hi ha més polítics que pilotes.
Què tenen els nostres equips que no tinguin els de Tarragona? 
Mirin aquesta dada de clubs que han militat en categoria nacional. Del
nord: Nàstic, Roda, Reus i Pobla Mafumet. Aquí que som quatre gats:
Ascó, la Cava, Tortosa, Amposta i Rapitenca. Superem als de
Tarragona!!!!!!. 
Els pressupostos d’El Perelló, Pinell o d’altres equips de la Tercera
catalana serà superior al del Torreforta i Valls de la Primera catalana.
O aquí som més xulos que ningú o és que veiem el futbol d’una altra
manera.  El 33 % de clubs de la Segona catalana estan concentrats
en un radi d’acció, a Deltebre, amb la Cava i el Jesús i Maria, i a
Tortosa i les seues rodalies, amb quatre conjunts, Catalònia,
Roquetenc, R. Bítem i el totpoderós Tortosa. Sis equips en un moca-
dor. Mentrestant, a la zona del camp de Tarragona, per a tancar les
seues plantilles es desviuen. Aquí estem millor que mai, encara que
abans hagin hagut caçadors i pescadors. Al R. Bítem, Catalònia i
Olimpic va haver-hi caça major. 
El Tortosa va pescar el que va poder amb set fitxatges i diuen que
vol apostar per la cantera. Això és el de sempre, com tota la vida. El
dia que el Tortosa no fitxi a ningú i aposti per gent solament de casa
serà un club modèlic. 
L’Alcanar porta les estrelles que fan falta. La darrera, un dels principals
golejadors de la provincia de Girona, amb 18 gols, Ivan Gonzalez. El
Salou anava darrera però aquí agafem peces més grans. Nico al Jesús
i Maria. I ni el Tortosa va poder amb el Roquetenc, Aleix va preferir estar
prop de Ximo Talarn i, a la vegada, un jugador de Tercera catalana que
ha tingut moltes núvies, Marc Prades, també se’n va a aquest equip.  
La Cava va fitxar a un jugador que és una estrella al Vinaròs, Agus, que
s’uneix a Jaime i a Ruival. Com veuen, Roquetenc, la Cava, Jesús i Maria
i Alcanar tenen poder. No se’ls resisteixen els fitxatges. A Alcanar hi
juguen tres jugadors que són més de divisió nacional que de regional. Al
Roquetenc tindran una davantera demoledora amb Aleix, Marc Prades i
De la Torre.  El totpoderòs Tortosa no té tal calibre ofensiu. A Jesús i
Maria cada any fan més bon equip (cinc venen de Tarragona, fins que
han completat un cotxe no han parat). La Cava cada temporada fa un
projecte il.lusionant, pesa molt haver estat a Tercera divisió fa anys. Si
no s’està dalt a la taula, ho paga l’entrenador. Esperem que Santi trenqui
la tradició. 
Com veuen, aquí a l’Ebre hi ha altres guerres. Es la del Jesús i Maria i la
Cava, a veure qui és millor (tots dos s’enfronten en una apassionant pri-

Per què el futbol ebrenc té tant de poder?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una imatge d’arxiu d’un partit del Benifallet, a casa.
PAU FOLQUE

mera jornada). I en aquesta campanya tots voldran guanyar al Tortosa. Aquí som d’una altra espècie. Els equips de la Segona catalana un any més han fet els
deures i ho necessitaran perquè a la Primera catalana, Morell, Torredembarra, Torreforta i Valls apunten més al descens que no pas a res més. Dos baixaran
segur. Tres, possible. Quatre, no impossible. S’imaginen que baixen quatre equips? la debacle a la Segona catalana seria de pel.lícula. 
Per acabar, hi ha secretaris tècnic a n’aquestes comarques ebrenques que si estessin a la zona de Tarragona, farien un equip de Primera divisió sense baixar de
l’autocar. Dos i dos no són quatre al futbol ebrenc.
ICOMPETICION A TOPE . A l’estiu icompeticion no descansa. Per primer cop en aquesta època estiuenca, es publiquen a diari els moviments de la Primera
catalana, la Segona grup 6 i la Tercera, grup 1. Els calendaris ja els poden visualitzar, a més, amb les plantilles de cada equip tal com es van actualitzant. 
ANIM PACO!!!
Fa uns dies, una persona que està vinculada al futbol ebrenc, concretament a la UE Sant Jaume, Paco, ha perdut a la seua esposa. He viscut de prop aquest
desenllaç que no ha tingut un final feliç. “Avui, Joaquin, no puc atendre’t perquè estic a l’hospital”, em va dir fa pocs dies. En ocasions et trobes amb aquestes
situacions i per uns moments em poso en la pell d’una altra persona i estic trist. Em ve a la memòria ara quan escrivia la columna dedicada a Enrique Viñas.
Sabiem que era important fer-li un homenatge en vida perquè els dies que li quedaven eren pocs. I sabiem que s’emocionaria de poder-la llegir, com així va ser.
Jo no sól sé escriure de futbol. Sé escriure d’emocions, de sentiments, d’amistat i em poso trist en veure a Paco sól i endolorit. Però, tot i que li costarà, ho supe-
rarà. Fa pocs dies se’n va anar Preciado, el jugador Miki...el futbol, la vida, s’emporta bones persones. No coneixo personalment a Paco però des de la distàn-
cia l’aprecio. Dues persones es poden apreciar sense conèixer’s, per què no?. Solament vull dir-li una cosa a Paco. Gràcies per ser el que ets. Ànim i un
altre cop ànim. La teua esposa des del cel t’escolta i t’anima perquè superis aquests moments tristos. 
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REM

Es va celebrar a Sevilla,en
aigües del riu Guadalquivir,
el Campionat d'Espanya de
rem olímpic en categoria
Aleví, Infantil i Cadet.
Amb una magnifica partici-
pació, amb prop de 950
remers i  68 clubs partici-
pants de tot l'estat espan-
yol, els remers de les nos-
tres comarques, tot i la
forta calor durant la com-
petició, van obtenir dos
medalles d'or, dos meda-
lles de plata i cinc medalles
de bronze. 
Destacada actuació dels
remers del Club Nautic
Amposta classificant nou
bots a les finals i que han
lograt un total de sis meda-
lles: dues medalles d'or i
quatre medalles de bronze,
essent el millor club català
en la competició. 
Han obtingut la medalla
d'or els bots 2 - cadet
femení amb Victoria Cid i
Maria Garriga i el 4x cadet
femení tripulat per Aida
Bonfill, Victoria Cid, Aina
Mateo i Iris Castell.
Les medalles de Bronze
foren per al 4x aleví mascu-
lí amb Jaume Paz, Josep
Subirats, Joan Cercos, i
Pau Princep, el 2x infantil

femení amb Damaris Beltri i
Nuria Martin, el 2- cadet
Masculí amb Agusti
Caballer i Yago Gavilan i
finalment per al bot 4x
cadet masculí tripulat per
Manel Javier, Carlos Javier,
Yago Gavilan i Agusti
Caballer.
Els remers del Club de Rem
Tortosa van aconseguir
classificar vuit embarca-
cions a les finals conquerint
tres medalles: dues de
plata i una medalla de bron-
ze. 
Les medalles de plata va
estar per al bot 1x cadet

femení amb Natalia Arasa i
el 4- cadet masculí amb
Roger Folgue, Ismael Rifi,
Jordi Andreu i Albert
Montany. 
Finalment les remeres tor-
tosines Mª Mar Also, Cinta
Gisbert, Anna Ventura i
Mayka Muntaner han obtin-
gut la medalla de bronze
amb el bot 4x cadet feme-
ní. També cal destacar la
participació dels remers
del Club Nautic Sant Carles
de La Ràpita que van asso-
lir classificar un bot a la
final amb un meritori cinquè
lloc.

Nou medalles per a les promeses
del rem olímpic

L’equip ampollero del
Carnisseria Elisenda va
ser el campió de la quinze-
na edició de l’Open de
Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla. Carnisseria
Elisenda va guanyar a la
final al conjunt del
Muxarra. 
Com a novetat d'aquest
any, el preu de la inscrip-
ció va passar de 200Û a
150, i, de dos camps,
l’Open va jugar-se en un
de dimensions regla-
mentàries. 
Això va obligar a fer un
quadrant de 16 equips
com a màxim amb quatre

gups de quatre.
En quarta posició va

quedar l'equip de Deltebre
DELTA SPORTING que es
van emportar 300E de
premi. 
En tercera posició,
FRANKFURT TERE, que va
endur-se trofeu i 600 EÛ
de premi. 
El segon lloc va ser per
MUXARRA, amb trofeu i
1.000ÛE de premi. 
Com hem dit, el campió
del XV Open fou CARNIS-
SERIA ELISENDA, equip
local que va emportar-se
trofeu i 1.500 E de premi.
Els guardons individuals

van ser per:
MILLOR PORTER: Joan
Costes, de Carnisseria
Elisenda
MILLOR JUGADOR: Edu
Llop de Muxarra 
MÀXIM GOLEJADOR. Jordi
Mohedano de Muxarra
amb 8 gols.

A la plana següent i, com
Més Ebre ha fet tots els
anys de l’Open, des que
es va fundar, podeu trobar
una plana especial amb
imatges d’aquest extraor-
dinari esdeveniment lúdic-
esportiu que es celebra a
l’Ampolla cada estiu. 

XV OPEN FUTBOL PLATJA CIUTAT DE L’AMPOLLA

Carnisseria Elisenda, campió
Va guanyar a la Final al conjunt del Muxarra

Durant el 5 i 8 de juliol a
Hasselt (Bèlgica), la
Selecció Catalana de
Twirling integrada per
diferents atletes, tècnics i
representants de la
Federació Esportiva
Catalana de Twirling
(FECT), varen participar a
l’European Cup de
Twirling. Amb una delega-
ció de cinquanta perso-
nes, la FECT va competir
en les modalitats d’Estil
Lliure, Parelles, Equips i
Grups de les categories
Junior i Senior, obtenint
uns resultats extraordina-
ris.  
Amb aquests, Catalunya
ha estat classificada en
tercera posició per
equips. Ara la FECT està
preparant la Selecció
Catalana  pel Mundial que
es durà a terme durant
els dies 29 de Juliol i el 9
d’Agost a París.

Després de vuit anys,
Jordi Adell, entrenador del
sènior masculí del
Bàsquet Cantaires, deixa
l’equip per centrar-se en
la categoria júnior mascu-
lí. Per a fer-se càrrec de la
plaça que resta, així,
vacant, s'incorpora l'en-
trenador Sergi Farré.
Farré, nascut a Barcelona
el 1972, és el primer
entrenador de fora de les
Terres de l’Ebre que por-
tarà un equip del
Cantaires dintre de la
nova etapa del club, la
qual s’inclou també dins
del nou projecte esportiu
de l’entitat. La trajectòria
esportiva de Sergi Farré
és molt extensa. El seu
darrer equip fou el
Premià de Mar, com a pri-
mer entrenador del sènior
Masculí i director tècnic,
mantenint la categoria a
la Segona Catalana. 

Dimecres passat, l’al-
calde de Tortosa,
Ferran Bel, va oferir
una recepció a l'equip
de futbol femení
Tortosa-Ebre, al qual va
lliurar una placa com-
memorativa amb motiu
del seu ascens a 1a
divisió. Les jugadores
del Tortosa Ebre han
estat campiones de la
Segona catalana.

PER L’ASCENS

Reconeixement
al Tortosa-Ebre

Després dels bons resul-
tats obtinguts fa quinze
dies a Salou, al Complex
Esportiu de la localitat,
en les fases territorials,
les seleccions de les
Terres de l’Ebre cadet i
aleví disputaran el cap
de setmana vinent les
finals del Campionat de
Catalunya.
La selecció cadet està
entrenada pel rapitenc
Xavi Sanchez, i l’aleví pel
roquetenc Secundino.
Totes dues seleccions
es desplaçaran a
Perelada per a jugar les
finals.
Després de la bona imat-
ge i del joc desplegat en
la final territorial, a
Salou, hi ha esperances
fonamentades de que
puguin assolir l’èxit en
les esmentades finals
d’aquest cap de setma-
na. 

FUTBOL BASE

Els ebrencs
disputen finals

CANTAIRES

Sergi Farré,
nou tècnic

TWIRLING

Catalunya brilla
a l’Europeu

PATINATGE ARTISTIC

La patinadora del C.P.
L'Aldea, Zaida Ardit, va que-
dar en tercera posició al
Campionat  d'Espanya juvenil
de patinatge artístic celebrat
els dies 6 i 7 de juliol a
Santander.
Després d'un molt bon pro-
grama curt, la Zaida es va
col·locar en segona posició i
la seva companya de club,
Núria Gas, tercera. Al pro-
grama llarg la Zaida  no va
poder mantenir la segona
posició i va ser superada per
la patinadora local Jenifer
Oztalaza. En acabar ambdós
programes, la Zaida Ardit
aconseguia una puntuació
total de 324,70 punts, men-
tre que la Jenifer Ostalaza
n'obtenia 324'20, un resultat
molt ajustat i amb el que  la
patinadora càntabra supera-
va Ardit pels “whites”. Nuria
Gas després d' unes petites
errades en l'execució del
seu programa llarg, va bai-
xar fins la setena posició, la
qual cosa demostra l'alt
nivell de totes les patinado-
res que van participar en
aquest campionat. Cal des-
tacar que aquestes patinado-

res del Club Patí L'Aldea van
ser les úniques patinadores
de la província de Tarragona
classificades per a aquest
campionat. Felicitar la Zaida
Ardit i el seu entrenador,
Manel Villaroya, per aquest
podi que ben segur els ani-
marà a seguir treballant per
un patinatge de qualitat. La
propera cita per la Zaida
Ardit serà el Campionat
d'Europa que se celebrarà  a
Portugal el proper  mes de
setembre.

Zaida Ardit, podi a l’estatal
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
JOAN MARTÍN MASDEU. ALCALDE DE LA RÀPITA: “CAL APOSTAR PER LA QUALITAT”

Aquesta setmana aprofitant
les Jornades
Gastronòmiques de la
Ràpita us oferim una entre-
vista amb l’alcalde del muni-
cipi, Joan Martín Masdeu. 
Més Ebre: La setmana pas-
sada es presentaven les
Jornades del Gust, del 15
de juny al 16 de juliol, a la
Ràpita. Durant la seva inter-
venció va fer al·lusió a el
important que és ser opti-
mista en temps de crisi. A
què es referia?
Joan Martín Masdeu: Alex
Rovira, al seu llibre La Buena
Suerte cita a Churchill, que
deia que un optimista veu
l'oportunitat en tota calami-
tat i un pessimista veu una
calamitat en tota oportuni-
tat. En aquests moments,
més que mai, hem de ser
optimistes, i cercar les opor-
tunitats, o al menys, cercar
les circumstàncies per no
confiar sols en l'atzar.
Més Ebre: Com a alcalde
de la Ràpita, quines conside-
ra són les fortaleses del
municipi per sortir-se'n de
les circumstàncies econòmi-
ques que envolten als ajunta-
ments actualment? 
Joan Martín Masdeu: En
primer lloc tenim un equip
humà a l'Ajuntament, tècnics
i treballadors, de molt bon
nivell i no tenim una plantilla
sobredimensionada, com
passa en altres municipis.
Amb un treball de gestió
rigorós i amb sentit comú, la
feina es pot fer satisfactòria-
ment. Tenim d'altra banda
uns sectors empresarials
locals molt actius: Confraria
de Pescadors, col·lectius
vinculats als serveis de res-
tauració i empreses lligades
al turisme i a la nàutica. Ens
cal un cert sector d'empre-

ses de transformació i logís-
tica per tenir un futur enveja-
ble. I això, tot plegat poten-
ciarà el sector de la cons-
trucció i professionals, no
per créixer d'una manera
desaforada, però si per tenir
uns estàndards de qualitat
òptims. I si hi ha activitat
econòmica, el gran benefi-
ciat serà el comerç i el sec-
tor serveis.
Més Ebre: Des de fa deu
anys la Ràpita està treballant
per posicionar-se com una
de les destinacions de quali-
tat de Catalunya. A hores
d'ara ja s'ha aconseguit?
Joan Martín Masdeu:
S'han fixat les bases. Ara cal
un segon impuls per traduir
en realitats les energies
invertides. Cal apostar per
la qualitat. Tenim uns pro-
ductes pesquers i agrícoles
excel·lents. Una badia dels
Alfacs incomparable. I ara
estem enllestint un POUM
que fa de La Ràpita un oasis
en el litoral català per creixe-
ment racional que preveu. El
Saliner, per exemple, és un
enclavament estratègic i
únic en tot el litoral medite-
rrani.
Més Ebre: Es parla de la
construcció d'un hotel de
dimensions força impor-
tants al municipi. És un punt
feble, en el desenvolupa-
ment turístic, les places
hoteleres o, realment, no
preocupa al municipi?
Joan Martín Masdeu:
Com he dit abans, hem de
crear les circumstàncies
perquè ens arribin aquestes
iniciatives. Estem construint
una ciutat amb serveis i
equipaments culturals
importants, que possibilita-
ran aquesta etiqueta de ciu-
tat amable, en la línia del

moviment “città slow”. En
qüestió d'un parell d'anys ja
veurem els resultats de tot
aquest treball.
Més Ebre: Té en ment
potenciar algun altre sector,
com ho han fet amb el turís-
tic?
Joan Martín Masdeu: Va
tot lligat. Si tenim el segell
d'una ciutat de qualitat, amb
uns bons serveis, un sector
turístic important i un sector
agroalimentari lligat a la
pesca i l'agricultura, hi sorgi-
ran iniciatives que es vulguin
aprofitar d'aquests imputs. I
de fet, el nom de La Ràpita
ja hi és en l'agenda d'empre-
ses vinculades als sectors
esmentats. El POUM que
hem redactat preveu un sol
industrial potent on ubicar
empreses.
Més Ebre: Fa uns dies
comentava en un programa
de televisió  de les Terres de
l'Ebre que els veïns i veïnes
de la Ràpita “paguen els
seus impostos i tributs”.
Com alcalde es sentirà satis-
fet. Però, el consistori,
també fa els deures? 
Joan Martín Masdeu: Us
ho puc assegurar. Paguem
a 40 dies. Hem abaixat els
impostos, i les taxes munici-
pals estan molt per sota del
cost del servei que es pres-
ta. No estic però satisfet,
encara ens hem d'espavilar
més i millorar la gestió, però
hem avançat molt.
Més Ebre: Per acabar. Ara

fa poc més d'un any que és
l'alcalde de la Ràpita, des-
prés de pactar amb el PSC
local. Quina valoració, en fa
vostè, de la gestió duta a
terme fins el moment a
l'Ajuntament?
Joan Martín Masdeu: He
de reconèixer que jo creia
que aniria tot molt més
ràpid. Hem enllestit molts
projectes i temes que s'ha-
vien petrificat a la casa,

però també he de recordar
que ens hem trobat en el
moment més difícil per als
Ajuntaments en molts i
molts anys. Ens trobem en
una situació d'intervenció
“de facto” dels municipis, i
les ajudes, subvencions i
plans d'ocupació, escoles
taller, etc. s'han quedat
pràcticament a zero. I mal-
grat tot hem aconseguit tirar
els projectes endavant, com
ara l'Auditori, el Museu, la
Biblioteca. 
El nou institut serà una reali-
tat, i l'hospital de Dia també
sembla que tira endavant.
Nomes puc agrair al
Director dels Serveis
Territorials d'Educació, Toni
Martí, al Conseller Recoder,

i als gestors de l'Hospital
Comarcal d'Amposta, i l'al-
calde Manel Ferré, per la
sensibilitat que han mostrat
envers La Ràpita. 
Però en tot cas, és aviat per
a valorar la feina de despatx
que hem fet, fins que no es
posin en servei els equipa-
ments. 
L'altra assignatura pendent,
l'ocupació, el mes de setem-
bre haurem de donar un nou
impuls amb tot un seguit d'o-
bres al municipi que anem
preparant aquests darrers
mesos. Llavors si que hem
sentiré satisfet de la feina
feta. 
El treball dels dos grups de
govern, CiU i PSC va en
aquesta línia. 

«Un optimista veu l'oportunitat en
tota calamitat i un pessimista veu

una calamitat en tota oportunitat»

Churchill va dir:
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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 piñana

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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

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
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 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Mojito 
LES GAVINES - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Sucre blanc
5-6 Fulles de menta
1 Copeta de suc de llimona
Gel picat
1/2 Taça rom blanc
1/2 Taça de soda

PROCEDIMENT:

Triturar al morter les fulles de menta junt amb el
sucre  i suc de llimona. Després  ho posem a un
got i afegim el rom, ho barrejem  tot bé, posem el
gel picat i finalment afegim la soda.

ALEIX BELTRAN
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Torrent Costilla, Francesc X.   

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (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 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Hi haurà intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral que localment deixaran el cel entre
mig i molt ennuvolat, i que seran més compactes fins les primeres hores del matí. A la resta
del país estarà serè o poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols baixos a la depressió
Central i alguns núvols alts al terç nord fins a mig matí.
Al final del dia augmentarà la nuvolositat al Pirineu occidental, sobretot al vessant nord.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Seran lleugerament més altes al litoral i entre lleugerament i moderadament a la resta. Les
temperatures mínimes oscil·laran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 13 i 18 ºC al Prepirineu, a
la depressió Central i al prelitoral nord i central i entre 18 i 23 ºC a la resta del país. Les tem-
peratures màximes es mouran entre 24 i 29 ºC al litoral i al vessant nord del Pirineu i entre
28 i 33 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Entre bona i regular al litoral. A la resta serà bona en general, amb algunes boirines mati-
nals.

Vent
El vent bufarà fluix amb cops moderats de component sud durant les hores centrals del dia.
Al principi i al final de la jornada bufarà fluix i de direcció variable.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El planeta  Neptú  despertarà  la vostra imagina-
ció, i us brindarà  beneficis  econòmics, a alguns
serà per mitja  de bones  idees , i als altres  grà-
cies  a la creativitat . 

Taure
20/4 al 19/5

Venus , el planeta  que fins  ara transitava  pel  vos-
tre  signe , i que tant  us beneficiava , avui  se'n
va cap al signe  següent , no és  que us  vinguin
mals temps , però  ja no  serà  el que era. 

Bessons
20/5 al 21/6

Venus entra  avui en el vostre  signe  i s'hi,
durant  aquest  període us milloraran  les
coses  en general , però sobretot en l'àmbit de
les relacions. 

Cranc
22/6 al 21/7

Avui  voldreu  gaudir  de la vostra  independèn-
cia i voldreu  fer les coses a la vostra  manera ,
però  us trobareu  que la gent  o les circumstàn-
cies us ho impediran .  

Lleó
22/7 al 22/8

Per  culpa  de la lluna  que transita  per Aquari,
el vostre  signe  oposat , estareu  una mica
deprimits  i negatius , i amb  les emocions  a
flor de pell  i l'estat  d'ànim  canviant.

Verge
23/8 al 21/9

Avui , gràcies  a la vostra  intel·ligència, tin-
dreu bones  idees  per millorar la vostra eco-
nomia. Parla  sense embuts  i amb  franquesa
farà també  obrir  les portes  a una millora.  

Balança
22/9 al 22/10

Us  sentireu  atrets  pels  misteris  de la vida  i
explorareu  el vostre interior  i els dels altres .
Gaudireu  d'harmonia  a la  vostra  llar i amb la
vostra  família . Aprofiteu  per millorar  la relació.

Escorpí
22/10 al 21/11

Estareu  filosòfics  i intentareu  trobar  un sen-
tit  a la vostra vida , al món i a l'existència
humana. Professionalment  hi haurà  alguna
millora , provinent  d'una  amistat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Entre amics  i parella  hi haurà  un nexe en
comú  que us  proporcionarà  satisfaccions ,
seguretat  i protecció . Una amistat  passarà
a ser quelcom  més.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui  us tancareu  en la vostra  closca  i us auto-
aïllareu . Les  circumstàncies també  us poden
portar  a llocs  solitaris  i apartats , o a residèn-
cies i llocs tancats .

Aquari
20/1 al 18/2

La lluna  està transitant  pel vostre  signe , per
això  estareu  molt emocionals  i amb  l'estat
d'ànim canviant . Els vostres desitjos i necessi-
tats es veuran  bloquejats.   

Peixos
19/2 al 20/3

Com  que  sou personetes  molt compassives
i  empàtiques, amb  Mart  transitant  pel vostre
no només  sereu  capaços  de fer-vos  valer ,
sinó  que també  lluitareu  pels altres.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

MIG ENNUVOLAT  

TEMPERATURES

Màxima Mínima

31º 22°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

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

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La

Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .

Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

RELAX�

  

Annie, espectacu-
lar brasileña ,
ardiente y con cur-
vas. De lunes a
domingo en
Tortosa. 
Tel. 671 14 96 14

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

LA RÀPITA
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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304
La Ràpita. C/ Gorria. 

Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Pep Carcellé.
Filóleg català. Classes particulars

tots nivells. Traduccions.
Mòbil: 678722881. La Ràpita.

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Les classes, impartides
per  professors amb una
important trajectòria pro-
fessional a nivell internacio-
nal i de diferents discipli-
nes de dansa, han servit
perque els alumnes  adqui-
reixin coneixements alta-
ment tècnics de dansa
contemporània, tot i que
també hi ha hagut espai
per altres disciplines.
L'edició del 2012 del
Festival ha consolidat
Deltebre com capital de la
dansa. Demà dissabte es
posarà punt i final al
Festival Deltebre Dansa
2012 amb una mostra del
treball realitzat pels alum-
nes inscrits aquesta edició
als tallers de formació de
dansa. A l'acte de cloenda,
a les 22.00 hores, assis-
tirà l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa i del regidor
de Cultura, Joan Alginet.
Els primers en mostrar el
seu treball seran els alum-

nes del Curs d'Iniciació.
Seguidament, els alumnes
del taller mostraran el tre-
ball realitzat després de
dos setmanes intenses de
classes impartides per
ballarins i coreògrafs de
tot el món. Finalment, es
presentarà el curtmetratge
"els ulls d'un mosquit" de
Roberto Magro.  A les
24.00 la cloenda es traslla-
darà a l'Espai de Creació
Enclave on tindrà lloc el
concert d' Always Drinking
Marching Band. Deltebre
Dansa és un esdeveniment
únic que, durant dues set-
manes, reuneix a ballarins,
actors i artistes de circ de
tot el món amb una forma-
ció d'alta qualitat i els posa
amb contacte amb profes-
sors de reconegut prestigi
internacional. Amb el
temps, Deltebre Dansa
s'ha consolidat com a
referència indiscutible dels
professionals del movi-
ment i de la creació con-
temporània. A l'impacte
cultural d'aquesta empre-
nedoria, per on han passat
més de 700 professionals
de més de 30 nacionalitats

diferents, s'han d'afegir els
nous objectius i iniciatives
que s'incorporen any rere
any. 

Dues setmanes d'intensa
activitat cultural i d'espais
d'intercanvi que reuneixen
diferents cultures, discipli-
nes artístiques i coneixe-
ments tècnics d'alta volada
en dansa i circ contempo-
rani. Des de la primera edi-

ció, l'any 2004, les jorna-
des de treball pedagògic
han estat estretament lliga-
des amb activitats lúdiques

quotidianes. Ja sigui a tra-
vés de presentacions de
treballs d'alumnes, espec-
tacles muntats per profes-
sors o artistes convidats,
instal·lacions artístiques, o
altres esdeveniments fes-
tius. 
Aquestes propostes escè-
niques són fomentades
des del començament per
completar el treball de for-
mació. 
Amb el pas dels anys,
aquestes activitats s'han
anat ampliant i consolidant
fins a convertir-se avui en
dia en un festival interna-
cional, el Festival
Internacional Deltebre

Dansa. Plataforma de tro-
bada, diàleg i intercanvi
dels llenguatges estètics
de la creació. 
Deltebre Dansa és una tro-
bada atípica, divertida, ínti-
ma - en un context cultural
amb tendències globalitza-
dores- i que es desenvolu-
pa a través del llenguatge
universal de la creació con-
temporània. De la dimen-
sió internacional de
Deltebre Dansa sorgeix
naturalment una programa-
ció innovadora, diversifica-
da i forta. 
Seguint la línia de les arts
del moviment i de la hibri-
dació de les formes, les

produccions presentades
practiquen la trobada entre
els conceptes i entre la
gent. 
El Festival permet donar a
conèixer als nombrosos
participants estrangers la
creació nacional contem-
porània (aproximadament
un cinquanta per cent dels
espectacles programats
són produccions de com-
panyies catalanes), obrint
nous camps i així poder
ser irrigada pel món. 
Al mateix temps el públic
local podrà descobrir com-
panyies provinents d'altres
països i les seves particu-
laritats estètiques.

El Festival Internacional de Dansa 
de Roberto Olivan arriba al seu final

Deltebre ha tornat a
ser la seu del Festival
Internacional de Dansa
Contemporània de
Roberto Olivan,  uns
150 ballarins de 35
nacionalitats diferents
s'han inscrit al
Deltebre Dansa amb
l'objectiu d'aprofundir
en la pràctica de la
dansa, l'aprenentatge i
l'entrenament físic i
mental.

«L’edició del 2012 del Festival ha consolidat Deltebre com capital de la dansa»

TOT EL BO S’ACABA... FINS L’ANY VINENT

Des dels seus origens, les jornades de treball
pedagògic han estat estretament lligades amb

activitats lúdiques quotidianes

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


