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La XVII Festa del Renaixement va
endegar ahir amb el pregó, que
enguany ha anat a càrrec del
periodista Josep Martí Blanch,
Secretari de Comunicació del
Govern (imatge de la foto), a la
plaça de l'Absis de la Catedral, un
cop finalitzat l'acte inaugural a la
plaça de l'Ajuntament i la tradicio-
nal cerimònia d'obertura de por-
tes al Portal dels Romeus. I algu-
nes de les frases que va pronun-
ciar Martí, van ser: “no seré el pri-
mer pregoner al que haureu sentit
dir que és un orgull i un honor ofi-
ciar el pregó de la Festa del
Renaixement. Però no us ho
penso estalviar. És un honor, un
orgull i m’omple d’emoció”.
Així, des d’ahir i fins el proper 22
de juliol, l’esplendor d’aquesta
època impregnarà la ciutat de
Tortosa, transportant-la quatre
segles enrere.

P3

Renaixement, època d’esplendor

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar fa un canvi d’ús de dues de les seves platges, Torrent del Pi i de Bon Caponet,
per tal que tothom pugui gaudir amb tranquil·litat de la costa calera. En concret, la platja del Torrent passa a
ser naturista i a la platja de Bon Caponet s’autoritza el bany de mascotes. Aquesta decisió, explicava la regi-
dora de Medi Ambient de la Cala, Eva del Amo, “s’ha pres amb consens i demanem que tothom intenti ser
tolerant”. I és que, les cales i les platges de la Cala són un actiu turístic determinant al municipi i des de
l’Ajuntament s’ha volgut atendre aquestes demandes per tal d’ampliar l’oferta del litoral calero. La senyalitza-
ció ja està col·locada.  P4

La Cala dóna resposta a les demandes dels banyistes

Terres de l’Ebre. Poblacions de la comarca
de la Ribera d’Ebre no entenen “el canvi de
criteri” de la UNESCO.

P4

Esports. Els Muntells, després de 30 anys,
tornaran a tenir futbol. Toni Ruiz serà el seu
president en la temporada del retorn.          

P10

Terres de l’Ebre. Adam Tomàs critica els
regidors de CiU d’Amposta per aprovar els
serveis d’una constructora de fora. 
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Tan de bo, tothom tinguérem l’oportunitat de recre-
ar temps millors i que fer-ho ens reportés ingressos
econòmics. Tot i que per a les persones pensar
això, és ciència-ficció. Són molts els municipis que
han trobat en el fet de tornar a èpoques passades
una font d’ingressos força interessant, sobretot a
nivell turístic. Tortosa i la seva Festa del
Renaixement n’és un exemple. 
Fa disset anys la capital del Baix Ebre va decidir
emprendre una aventura i arriscar-se a fer una festa
que suposaria deixar d’invertir, en part, diners en
altres festes del municipi, com les Festes de la

Cinta. Avui dia conviuen les dues i la Festa del
Renaixement és un referent turístic en aquest tipus
de celebracions, amb una qualitat i rigorositat histò-
rica de difícil superació. 
Cada any milers de persones visiten Tortosa, per
viatjar en el temps i gaudir d’un dels millors
moments de la ciutat. 
És paradoxal parlar que aquesta festa guanya amb
els anys, quan parlem d’una recreació del segle XVI.
Però cada cop, més persones venen a visitar-la i
això es tradueix en activitat econòmica que ara, per
ara, bona falta fa.

Editorial

Renàixer o morir

Ciutadans i ciutadanes, ara fa tot just un any
m'adreçava a tots vostès des de  l'esperança
del nou govern municipal i amb el compromís
de treball i dedicació que la confiança diposi-
tada exigia. 
I els hi  he de dir que aquests mesos d'alcal-
dia m'han refermat en el sentit de  la respon-
sabilitat que el càrrec comporta així com  el
ple convenciment de tenir una ciutat  com no
n'hi  ha d'altra, fruit de l'esforç ciutadà. És de
justícia donar a tots vostès les gràcies per
aquesta ferma decisió de posar La Ràpita al
llistó més alt, tot i les dificultats del moment.

Però ara,  arribat l'estiu, i ja en el dos mil
dotze,  és tot un goig  adreçar-nos als rapi-
tencs i rapitenques, de qualsevol origen i pro-
cedència,  i  desitjar-los unes bones Festes
Majors de Sant Jaume. Desitgem que aquest
Sant Jaume  serveixi perquè ens puguem reu-
nir amb motiu del actes, i també  pels carrers
i les places i gaudir de tots els actes que
amb optimisme,  il·lusió i dedicació han pre-
parat les persones que formen part de la
Comissió de Festes, amb el nostre regidor
Miquel Ferré al capdavant.
.
En nom propi i en el de tots els regidors i les
regidores, vull agrair expressament l'aporta-
ció cívica inestimable que fan totes les perso-
nes i totes les entitats que, durant tot l'any,
destinen les seves  hores de lleure per prepa-
rar aquesta festa; i, per si això fos poc, es
dediquen també a treballar durant tots els
dies de Festa Major, perquè tots els actes
assoleixin l'èxit que tots desitgem. A tots ells,
repeteixo el nostre agraïment més profund,
així com al personal de Brigada Municipal,
Policia Local,  voluntaris de Protecció Civil i
molts ciutadans anònims.. 

Com a pregoner de la nostra festa tinc l'ho-

nor de presentar-vos al Sr. Josep Garcia i
Prats. Ciutadà compromès amb la difusió del
fet rapitenc, treballador incansable en totes
aquelles iniciatives  per donar a conèixer  l'o-
rigen de la nostra ciutat, les nostres arrels i
fins i tot el funcionament de les nostres insti-
tucions locals,  i que afronta el futur dels nos-
tres joves tot deixant empremta  per a la pos-
teritat. Persona estimada i entranyable  que
diu molt del caràcter rapitenc, i l'honora..

Finalment, i sense oblidar-nos d'aquelles per-
sones que enguany - i en anys anteriors -  ens
han deixat però  que continuen presents en
els nostre pensament, us encoratjo a partici-
par plenament de la nostra festa. No us estal-
vieu d'acudir als actes programats  sense
haver-ne gaudit, participat i col·laborat.
Gràcies per endavant.

Joan Martín Masdèu.
Alcalde de la Ràpita

Que tingueu una Bona Festa Major

Opinió

El passat mes de maig, la
Junta de Govern Local de
l'Ajuntament d'Amposta, for-
mada íntegrament per regi-
dors de CiU, va aprovar per
unanimitat contractar els
serveis d'una empresa cons-
tructura de fora de la ciutat
per arranjar diversos camins
situats dins del nostre terme
municipal. L'actuació estava
valorada amb un import de
48.911,59 E i la Llei preveu
adjudicar aquest tipus d'o-
bres a qui s'estimi oportú,
sense passar abans per cap
procediment negociat ni con-
curs públic. 

Ens ha sobtat moltíssim que
l'equip de Govern, en lloc
d'apostar per qualsevol altra
empresa ampostina del sec-
tor, hagi preferit confiar
aquesta obra a una empresa
que ens mereix tots els res-
pectes però que difícilment
contribuirà a reduir els
índexs d'atur que pateix la
nostra ciutat.

No és el primer cop que
Esquerra es veu obligada a
criticar una decisió d'aques-
tes característiques. De fet,
fa un any ja vam alertar d'a-
quest modus operandi quan
es va cridar tres constructo-
res forànies per fer les obres
del carril bici de l'aviguda
Josep Tarradellas. Em pre-
gunto on és la sensibilitat de
CiU davant la dramàtica
situació que estan patint
moltes empreses del sector
de la construcció de la nos-
tra ciutat. A més, aquesta
decisió trenca amb allò acor-
dat entre el Gremi de
Constructors d'Amposta i
l'Ajuntament, que passava
per oferir al Gremi totes les
obres de la ciutat que es
puguessin contractar per
procediment negociat.

D'altra banda, voldria aprofi-
tar aquesta plataforma de
comunicació per explicar
que, des del nostre Grup
Municipal, ja s'ha instat el
president del Consell

d'Administració de l'Hospital
Comarcal, Manel Ferré, per-
què el proper 19 de juliol, a
la reunió del mateix Consell,
porti el contracte d'arrenda-
ment que fixa una quantitat
anual de 180.653,83 E per
un local de només 503 m2,
segons l'informe dels audi-
tors. Davant la disparitat d'o-
pinions que s'han publicat en
diversos mitjans de comuni-
cació, creiem que és del tot
necessari que l'alcalde acla-
reixi d'una vegada per totes
les condicions que ens lli-
guen a aquesta empresa.
Des del nostre punt de vista,
ens sembla inconcebible
haver de pagar una xifra tan
alta quan altres administra-
cions estan revisant molts
contractes d'arrendament
per reduir despesa.

Entre el poc i el massa està
la mesura. I no pot ser que
d'una banda s'adjudiquin
obres a empreses de fora de
la ciutat i de l'altra estiguem
pagant lloguers estratosfè-
rics. La clau de tot plegat la
té l'equip de Govern. I em
sembla que, darrerament, no
estan encertant l'ull de la
porta que ens interessa a
tots plegats que s'obri. 

Adam Tomàs.
Portaveu del Grup Municipal

d'Esquerra d'Amposta

Entre el poc i el massa 
està la mesura

Opinió
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La rigorositat històrica és un
dels trets més singulars d'a-
questa festa. Un rigor que tro-
bem en els vestuaris i també
en les receptes de cuina de
les Jornades Gastronòmiques
de Cuina del Renaixement, el
"Mengeu de festa", o en la
rebosteria renaixentista que
ens ofereixen les pastisseries
en la campanya "Les llepolies
de la festa". Un equip d'histo-
riadors s'encarrega d'aportar
documentació per tal que els
visitants de la Festa del
Renaixement puguin tenir una
aproximació real a com era la
vida a la Tortosa del segle XVI.
Per fer-ho recorren a múltiples
fonts històriques, sent la més
important de totes "Els
col·loquis de la insigne ciutat
de Tortosa", del cavaller
Cristòfor Despuig. Però si
Tortosa va escollir el
Renaixement en comptes d'al-
tres moments històrics és
precisament perquè és una
de les èpoques més brillants i
de major projecció de la ciu-
tat.La seva centralitat, al
segle XVI, convertí Tortosa en
un focus cultural que irradiava

cap a l'interior del territori,
introduint les novetats artísti-
ques i culturals del moment.
Com a llegat d'aquell temps
ens queden els Reials
Col·legis, un dels conjunts
arquitectònics renaixentistes
més importants de Catalunya,
l'armari arxiu de la ciutat,
construït el 1574 per ordre
dels procuradors, o el cadirat
del cor de la Catedral. La
celebració va començar ahir
amb el pregó, que enguany
ha anat a càrrec del periodis-
ta Josep Martí Blanch,

Secretari de Comunicació del
Govern, a la plaça de l'Absis
de la Catedral, un cop finalit-
zat  l'acte inaugural a la plaça
de l'Ajuntament i la tradicional
cerimònia d'obertura de por-
tes al Portal dels Romeus.
Però, durant els dies previs a
la celebració, més de 500
persones han treballat per
tenir-ho tot enllestit a temps.
De fet, han estat els actors
dels grups d'animació i teatre
de carrer, els membres dels
grups de música i danses, els
protagonistes dels especta-

cles de pagament, els qui han
participat en la gran posada
en escena de l'acte inaugural
i en la gran desfilada de diu-
menge, però també els res-
ponsables de vestuari, els
comerciants de la ciutat, els
pastissers i els cuiners que
presenten menús gastronò-
mics basats en els menjars
del segle XVI, i sobretot els
centenars de voluntaris que
participen d'aquest gran
esdeveniment de promoció
de la ciutat. Més de 3.000
persones vestides d'època,

60 espectacles diaris al
carrer amb més de 500
actors, quatre produccions en
espais d'aforament limitat, i
una equilibrada presència de
companyies del territori i
altres de diferents països
d'Europa. Aquestes són les
credencials d'una festa arrela-
da a Tortosa i a Catalunya i
amb una creixent projecció
internacional. Tornant a la
Festa, durant els quatre dies
hi haurà quatre espectacles
d'aforament limitat: "La
Taverna d'Enrico", un clàssic

de la Festa produït per Quico
el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, que tornarà a repre-
sentar-se a les Avançades de
Sant Joan. L'Escola Municipal
de Teatre produeix enguany
"El Mercader de Venècia", una
comèdia que indaga en les
passions humanes amb per-
sonatges clàssics de la litera-
tura universal, que podrà veu-
re's a la plaça de l'Absis. Al
Pati del Convent de la
Puríssima, el Jove Cor
Flumine representarà "La
Cantina dels Galifardeus". I,
finalment, la companyia La
Tritona produeix "Zuvi Verum",
un espectacle fantàstic que
es farà a la plaça de Sant
Joan. Els preus dels especta-
cles oscil·len entre els 3 i els
11 euros. Els cinc campa-
ments de recreació de la vida
quotidiana, la Ruta de la
Saboga amb onze tavernes,
els mercats d'època i la gas-
tronomia renaixentista als res-
taurants de la ciutat en el
Mengeu de Festa són altres
dels atractius que tornarem a
trobar en la XVII Festa del
Renaixement. Cal destacar,
també, que aquest any el pro-
grama oficial de la XVII Festa
del Renaixement es podrà
adquirir per 1,5 euros i que el
carrer Montcada quedava
obert el passat dimecres, al
pas dels vianants i dilluns
vinent ho estarà també per
als vehicles ( aquest i altres
carrers del nucli antic de la
ciutat tindran restringit el tràn-
sit de vehicles fins dilluns per
la celebració d'activitats vin-
culades la Festa).

El Renaixement de Tortosa,
un potent atractiu turístic

Ahir dijous, Tortosa va
encetar la XVII Festa
del Renaixement. Del
19 al 22 de juliol, la
ciutat retorna, com ve
sent tradició, al segle
XVI, i el fet no és una
casualitat. 

El carrer Montcada s’obre al pas de vianants coincidint amb les Festes del Renaixement, aquest cap de setmana

La rigorositat històrica és un dels trets més singulars d’aquesta Festa, amb més de 3000 persones vestides d’època

REDACCIÓ

Festa del Renaixement de Tortosa
cedida

ACTUALITAT
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L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ha donat nous
usos a les platges del
Torrent del Pi i de Bon
Caponet. En concret, la
platja del Torrent passa a
ser naturista i   a la platja
de Bon Caponet s'autorit-
za el bany de mascotes.
D'aquesta manera, el con-
sistori calero dóna respos-
ta a la demanda de molts
banyistes que ho havien
sol·licitat de forma conti-
nuada a l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar. 
I és que, les cales i les

platges de la Cala són un
actiu turístic  determinant
al municipi i des de
l'Ajuntament s'ha volgut
atendre aquestes deman-
des per tal d'ampliar l'ofer-
ta del litoral calero. La
senyalització ja està
col·locada. Del consistori
s'ha volgut remarcar que
s'han escollit aquestes
platges per les seves
característiques. Torrent
del Pi, que llueix el distintiu
de platja verge, és un
indret idoni pels amants
de la natura en estat pur i,
per aquest motiu s'ha fet
naturista. 
D'altra banda, l'Ametlla
ara ja compta amb dos
platges on es permet el
bany de les mascotes la
de Bon Caponet i la caleta
del Cementiri. 
“Des de l'Ajuntament
demanem que tothom
intenti ser tolerant ja que
és una decisió que s'ha
pres amb consens, i així
puguem gaudir tots de la

nostra costa”, explica Eva
del Amo, regidora de Medi
Ambient de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar. 
I és que des del consistori
s'ha realitzat aquest canvi

d'usos d'aquestes platges
per tal que tothom pugui
gaudir amb tranquil·litat de
la costa calera. 
També s'ha buscat el
màxim consens possible.

Per això hi ha hagut diver-
ses reunions amb els dife-
rents representants polí-
tics, i del sector turístic i
hoteler del litoral de
l'Ametlla de Mar.

Des de la Regidoria de
Medi Ambient de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, s'ha
canviat els usos de la
platja del Torrent del Pi,
que passa a ser natu-
rista, i la de Bon
Caponet on s'autoritza
el bany de les masco-
tes.

Plata de Torrent del Pi a l’Ametlla de Mar.

Cedida

A hores d'ara, els alcaldes de
Riba-roja d'Ebre, Móra la
Nova i Tivissa (Ribera d'Ebre)
han demanat excloure els
seus municipis del projecte
de reserva de la biosfera de
les Terres de l'Ebre després
que la UNESCO hagi rebutjat
la proposta per trobar-se en

la zona d'influència de tres
centrals nuclears.
Argumenten que els projec-
tes energètics previstos o en
marxa a la zona podrien ser
incompatibles amb aquesta
figura i, asseguren, que si no
es modifica aquest criteri, la
majoria de consistoris ribe-

rencs abandonarà també el
projecte. Els alcaldes criti-
quen el "canvi de criteri" de
la UNESCO respecte el plan-
tejament inicial i rebutgen
que set pobles hagin estat
exclosos de la proposta per
afavorir-ne l'aprovació.  

Part de la Ribera critica el «canvi
de criteri» de la UNESCO

L'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) de Jesús va
organitzar el diumenge 8
de juliol, en el marc de la
festa major de la localitat,
una concentració oberta a
tothom qui ho desitgés,
amb la condició que anés
vestit amb una samarreta
monocolor groga o verme-
lla, i tots plegats van con-
formar una bandera catala-
na estelada. Després de
les consultes, dels flash-
mobs i muralmobs per la
independència, i de mar-
xes cap a la independèn-
cia, des de Jesús (pedania
de Tortosa, el Baix Ebre)
arriba una nova fórmula de
mobilització independentis-
ta: les estelades humanes.

Estelades
humanes a les

Terres de l’Ebre

Diumenge a partir de les
11 del matí al port pes-
quer de Deltebre jornada
de portes obertes per
conèixer el treball de l'ex-
cavació del vaixell enfon-
sat  i on es mostraran
alguns dels objectes res-
taurats. 
El Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de
Catalunya, el CASC, dur a
terme fins al 31 de juliol  la
quarta campanya arque-
ològica per estudiar el
Jaciment Deltebre I, les
restes d'un antic vaixell
enfonsat prop de la
desembocadura de l'Ebre,
enfront l'Illa de Buda.

Portes obertes a
Deltebre per

visitar el vaixell
enfonsat

La Cala habilita una platja naturista i 
una altra pel bany de mascotes

Des de l’Ajuntament es demana tolerància ja que és una decisió que «s’ha pres amb consens»

Riba-roja, Móra la Nova i Tivissa, demanem sortir del projecte

ACTUALITAT
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En aquest sentit, Bel va
mostrar “l'absolut desa-
cord” amb aquesta posició
del Govern i reclamant a
Montoro mesures per com-
pensar aquesta decisió.
Paral·lelament, va subrat-
llar que “les Autonomies
tindran el 50% en la partici-
pació de l'augment d'a-
quests impostos (IVA i

impostos especials), però
serà absorbit per una dis-
minució del Fons de
Suficiència per aquest
exercici i per a exercicis
posteriors”. Bel manifestà
que “l'Estat es reservarà
tots els beneficis que es
puguin generar al voltant
d'un compliment del dèfi-
cit”. Afegint que  “fa pocs
dies es van flexibilitzar els
objectius de dèficit per a
l'Estat espanyol, i el
Govern central s'ha apro-
piat d'aquests no traslla-
dant a Comunitats
Autònomes i Corporacions
Locals. En aquests
moments el Govern central
disposarà de dues terce-
res parts del dèficit per a
Espanya quan no gestiona
ni el 50% de la despesa
pública”. El senador per les
Terres de l'Ebre va recor-
dar que “es va donar una
situació similar quan van
incrementar l'IRPF i van dei-
xar sense marge a les
Comunitats Autònomes”. 
A més, Bel va explicar que

“en aquests Pressupostos,
l'Estat plantejava una
reducció de la despesa
dels 6.471 milions d'eu-
ros; d'aquests, 4.158 eren
reducció de transferències
a les Comunitats a banda

del sistema de finança-
ment. I els 361 milions que
sota el mateix concepte es
van reduir a les corpora-
cions locals implica que el
70% de la reducció de des-
pesa de l'Estat es fa sobre

les comunitats i les corpo-
racions locals. Això incre-
menta el dèficit fiscal de
Catalunya i fa més neces-
sari que mai un Pacte
Fiscal just per al finança-
ment de Catalunya”.     

Aquest passat dimarts,
17 de juliol, durant la
sessió de control al
Govern, el portaveu de
CiU a la Comissió
d'Hisenda del Senat,
Ferran Bel, va denun-
ciar davant el ministre
d'Hisenda, Cristóbal
Montoro,  que l'incre-
ment de l'IVA i d'al-
guns impostos espe-
cials “només suposarà
més ingressos per al
Govern Central i no
per a les Comunitats
Autònomes”.

Ferran Bel al Senat.
Cedida

L'alcalde d'Aldover, Joan
Ferré, instava el passat
dimarts, 17 de juliol,  al
govern de la Generalitat, i
davant la greu crisi econòmi-
ca que afecta de forma molt
sensible als ajuntaments, a
que els alliberi de l'obligació
de pagar el percentatge que
els pertoca per les obres del
PUOSC. Així mateix, també

va demanar que el departa-
ment de Governació lliuri
directament els diners de
les certificacions als ajunta-
ments sense passar pels
consells comarcals amb la
finalitat “d'eliminar traves
burocràtiques innecessà-
ries”. Ferré destacà que el
context econòmic actual i,
sobretot, la incertesa de

futur ha fet determinar al
govern d'Aldover a abocar
els esforços sobretot en el
manteniment de la via públi-
ca, la neteja i la millora de
camins, “sense oblidar la
continuïtat de la prestació
de serveis en l'atenció a les
persones, o el casal d'estiu i
el campus, entre altres, amb
molta afluència de gent”. “El

nostre objectiu és sobretot
tenir disponibilitat econòmi-
ca per atendre les principals
necessitats perquè estem
davant una situació molt
complicada i molt incerta”,
ha assenyalat. Aldover va
contreure un crèdit ICO amb
el govern de l'Estat per
pagar un deute a proveïdors
de 110.000 euros, 40.000
dels quals corresponents al
deute de la Generalitat amb
l'ajuntament. “Hem de tenir
present que cal tornar
aquests diners i, per tant,
cal fer molta contenció de la
despesa”, va remarcar.  No
obstant això, l'alcalde va

destacar que fruit de la feina
feta durant els darrers anys
s'han fet moltes actuacions
que situen molt bé al munici-
pi sense necessitat de fer
noves inversions, com han
estat la urbanització de
bona part dels carrers, la
construcció del consultori,
la nova pista coberta, la
posada en marxa del Centre
d'Interpretació del Riu i el
Bosc de Ribera i l'asfaltat de
15 km de camins. “Entre les
principals prioritats que
tenim ara hi ha la reurbanit-
zació del carrer Verge de la
Fontcalda i continuar amb la
millora de camins”.

Aldover demana alliberar als ajuntaments
de pagar el percentatge del PUOSC 

L’alcalde insta a lliurar els diners directament als consistoris

Sota el lema «#NOcallem»,
ahir dijous, 19 de juliol, es
va dur a terme a Tortosa
una concentració per con-
tinuar manifestant el desa-
cord de la major part de la
ciutadania a les retallades
que arriben des de Madrid.
El dimarts els sindicats de
CCOO, la UGT i USOC,
convocaven roda de prem-
sa per fer una crida a la
societat a unir-se a la con-
centració a la plaça
Barcelona, de la capital del
Baix Ebre. Els sindicats
han manifestat que en cap
moment van concensuar
amb l’Ajuntament la data,
però que si tindrien en
compte, que ahir dijous s’i-
naugurava la Festa del
Renaixement. També van
esmentar que hi haurà
més mobilitzacions en
contra de les retallades.

#NOcallem

L'Associació Contra la
Tortura i el Maltractament
als Animals (ACTYMA) ha
denunciat aquest mes,
davant la Delegació del
Govern a les Terres de
l'Ebre l'organització, els
responsables de controlar
l'espectacle i la comissió
de bous per la celebració
dels actes taurins que van
tenir lloc a l'Ampolla (Baix
Ebre) el passat 23 de juny,
durant les festes de Sant
Joan. L'entitat els acusa
d'infringir la Llei 34/2010,
que regula els correbous,
en aspectes com fer caure
els bous al mar per resca-
tar-los.

Denuncien 
l’ Ampolla per fer
caure bous al mar 
i  la participació

de menors

Bel denuncia davant Montoro 
l'augment de l'IVA recaptat a Catalunya 

«La reducció pressupostària de despesa de l'Estat repercuteix directament sobre les Comunitats»

ACTUALITAT
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Durant les seves declara-
cions, l'alcalde es va ratifi-
car en les seves paraules
realitzades al ple del passat
mes de Juny  a la vegada
que  emplaçà a Antoni
Espanya,  portaveu del PSC
al consistori ampostí, a que
“davant del més petit dubte
sobre la gestió de l'equip de
govern o del propi alcalde
demani més informació o

que presenti denuncia a  la
justícia”. Ferré va voler
recordar que al 2010 es va
signar el contracte corres-
ponent al lloguer del edifici
amb opció de compra per
un preu de 12.700 euros
mensuals  un lloguer avalat
per l'informe d'un arquitecte
taxador que va informar
favorablement de l'adquisi-
ció, tanmateix “el document
es pot revisar si Espanya  o
creu convenient al registre
de la propietat”. També es
va fer esment de que al
2008 es pagaven 1900
euros mensuals pel lloguer
de 500 metres quadrats i
que fou al 2010 quan es va
arribar a l'acord per poder
adquirir amb lloguer amb
opció de compra d'aquest
local a un lloc cèntric de la
ciutat (C/Amèrica) i prop del
Hospital Comarcal. Amb
aquestes declaracions i
amb la presentació de la
documentació, l'alcalde
d'Amposta va voler donar
“el tema per tancat per part
de l'equip de govern” ,a la
vegada que recomanava al

portaveu del PSC, “que no
sembri dubtes  a la ciutada-
nia amb documents poc
aclaridors sobre la tasca de
govern de CiU”. A tot això
Espanya va contestar-li:
”Les seves darreres decla-
racions resten credibilitat a
la seva argumentació, ja

que va ser el propi Manel
Ferré qui va lliurar la infor-
mació al nostre represen-
tant al Consell
d'Administració de
l'Hospital. D’altra banda,
també va fer esment que «
la còpia de la nota dels audi-
tors, que hem fet pública,

on s'especificava clarament
que el lloguer era de
15.000 euros mensuals per
un local de 343 metres qua-
drats més 160 d'altell. Tot
plegat, introdueix encara
més confusió en aquest
embolic en el que el mateix
Ferré s'ha posat».

L'alcalde d'Amposta
Manel Ferré presenta-
va aquest passat
dilluns, 16 de juliol,
davant dels mitjans de
comunicació, la docu-
mentació que segons
Ferré acredita el llo-
guer amb opció de
compra de un local de
1000 metres quadrats
on esta ubicat el servei
de rehabilitació del
Hospital Comarcal.

REDACCIÓ

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, mostrant els documents del local.
Cedida

El projecte Aprenentatge i
Serveis neixia arran d'una
diagnosi socio-educativa
del municipi de Deltebre
centrada sobretot en l'alum-
nat de secundària on es
posava de manifest, entre
altres punts febles, l'entorn
social complex, el baix ren-

diment escolar o l'entorn
juvenil endogàmic. Per tal
de posar-hi remei i amb l'ob-
jectiu de oferir alternatives
al joves el curs 2010-2011
es posa en marxa
l'Aprenentatge i Servei, un
projecte educatiu pioner
que s'emmarca en el Pla

Educatiu d'Entorn de
Deltebre i té com a objectiu
transmetre valors als alum-
nes d'ESO a partir de la
tasca de voluntariat. A la pri-
mera edició hi van partici-
par 52 joves i 45 aquest
darrer curs. Els que partici-
pen en el projecte reben for-

mació com a pre-monitors
abans de treballar com a
voluntaris en més d'una
desena d'associacions i
entitats de Deltebre, entre
elles, la Residència de la
Gent Gran, el centres
oberts, Creu Roja o l'Escola
Bressol. Degut a l'èxit acon-
seguit el projecte
Aprenentatge i Serveis de

Deltebre s'ha presentat
com a exemple de la
demarcació de Tarragona al
Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya.
Per al regidor d'educació
de Deltebre, Joan Alginet
“és una bona notícia que
remarca l'excel.lent feina
feta a través del Pla educa-
tiu d'entorn de Deltebre”.

L'experiència Aprenentatge i Servei de
Deltebre: model davant 

el departament d’educació
El projecte va neixer arran d'una diagnosi socio-educativa del municipi

El Consell Comarcal de
la Terra Alta ha endegat
dues actuacions vincu-
lades al sector vitiviní-
cola de la comarca, en
el marc del projecte
"Treball a les 7 comar-
ques": el projecte
Millora de la competitivi-
tat del sector vitiviníco-
la a la Terra Alta: gar-
natxa blanca i el Pla
director de l'enoturisme
a la Terra Alta. El desen-
volupament dels projec-
tes els realitzarà la
Fundació Rovira i Virgili i
amb el suport del
Consell Regulador de la
DO Terra Alta. Donat
que els dos projectes
es troben vinculats amb
el seu objectiu, que és
la promoció i competiti-
vitat de sector. 

El C. C. de la
Terra Alta endega

nous projectes

El dimarts 17 de juliol, el
CODE va fer el segon trac-
tament dirigit a les larves
dels Anopheles als arros-
sars perimetrals dels nuclis
urbans i urbanitzats del
delta de l'Ebre. Aquests
tractaments s'inclouen dins
dels tres que estan progra-
mats per a la campanya
2012, i que es desenvolu-
paran d'aquí fins a mitjans
agost. Els tractaments es
van iniciar a l'hemidelta
esquerre, a les zones de
l'Ampolla-Camarles, Aldea,
Deltebre i Riumar, per pas-
sar a l'hemidelta dret, on es
faran les zones d'Amposta,
Eucaliptus, Poble Nou, Sant
Jaume d'Enveja, els
Muntells i Sant Carles de la
Ràpita. 

El CODE lluita
contra el
mosquit

Ferré presenta documentació per desacreditar el PSC 
L’alcalde d’Amposta mostra la documentació, que acredita el lloguer del local, on s’ubica el servei de rehabilitació

ACTUALITAT

Entre els participants en el projecte cal
destacar la residència de gent gran, L’Onada

Serveis; els centres oberts i Creu Roja. 
Així com l’Escola Bressol
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L'actuació estava valora-
da amb un import de
48.911,59 Û i la Llei
“preveu adjudicar aquest
tipus d'obres a qui s'esti-
mi oportú, sense passar
abans per cap procedi-
ment negociat ni concurs
públic”, segons ERC
d'Amposta. A la formació
republicana li ha sobtat
“que l'equip de Govern,
en lloc d'apostar per
qualsevol altra empresa
ampostina del sector,

hagi preferit confiar
aquesta obra a una
empresa que ens mereix
tots els respectes però
que difícilment contri-
buirà a reduir els índexs
d'atur que pateix la nos-
tra ciutat”, manifestava
el protaveu d'ERC a
l'Ajuntament d'Amposta,
Adam Tomàs. Esquerra
critica aquesta decisió i
recorda que, fa un any ja
“vam alertar d'aquest
modus operandi quan es
va cridar tres constructo-
res forànies per fer les
obres del carril bici de
l'aviguda Josep
Tarradellas”. 
Per a Tomàs, aquesta
decisió trenca amb allò
acordat entre el Gremi de
Constructors d'Amposta
i l'Ajuntament, que passa-
va per oferir al Gremi
totes les obres de la ciu-
tat que es puguessin
contractar per procedi-
ment negociat. D'altra
banda, el portaveu
d'ERC, davant la contro-
versia originada pel llo-
guer del local de rehabili-

tació a Amposta instava
ahir dijous, 19 de juliol, a
que el president del
Consell d'Administració
de l'Hospital Comarcal,
Manel Ferré, porti el con-
tracte d'arrendament que
fixa una quantitat anual
de 180.653,83 Û per un

local de només 503 m2,
segons l'informe dels
auditors. “Ja que creiem
que és del tot necessari
que l'alcalde aclareixi
d'una vegada per totes
les condicions que ens lli-
guen a aquesta empre-
sa”. 

Des del seu punt de
vista, Tomàs ha explicat
que, “ens sembla incon-
cebible haver de pagar
una xifra tan alta quan
altres administracions
estan revisant molts con-
tractes d'arrendament
per reduir despesa”.

Tomàs critica els regidors de CiU d’Amposta per
aprovar els serveis d’una constructora de fora

El passat mes de maig,
la Junta de Govern Local
de l'Ajuntament
d'Amposta, formada
íntegrament per regidors
de CiU, va aprovar per
unanimitat contractar els
serveis d'una empresa
constructura de fora de
la ciutat per arranjar
diversos camins situats
dins del nostre terme
municipal. 

ERC alerta que fa un any «ja van cridar tres constructores forànies per fer obres al municipi»

«Aquesta decisió trenca amb allò acordat entre el Gremi de Constructors d’Amposta i l’Ajuntament»

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Móra la
Nova, davant la situació
generalitzada de crisi
econòmica, ha posat en
marxa una línia de subven-
cions públiques per poten-
ciar i incentivar la creació
de llocs de treball al munici-
pi i fomentar l'ocupació i la
implantació empresarial al
municipi. Les bases d'a-
questa convocatòria de
subvencions estableixen
que es concediran ajuts als
contractes de treball fets
durant l'any 2012 amb
veïns de Móra la Nova que
portin més d'un any empa-
dronats al municipi. A més,
segons les bases, podran
ser beneficiaris de la sub-
venció els empresaris,
siguin persones físiques o
jurídiques, radicats a Móra
la Nova, que no hagin
reduït plantilla en els 3

mesos anteriors a la data
de la contractació per a la
qual es sol·licita la subven-
ció i que no siguin deutors
per cap concepte de
l'Ajuntament de Móra la
Nova. Pel que fa a la quan-
tia de la subvenció, el con-
sistori moranovenc ha
aprovat que sigui l'import
corresponent al 50% del
cost empresarial de la
seguretat social del nou
contracte, amb un màxim
de 12 mesos i 2.275
euros. Segons explicava
l'alcalde de Móra la Nova,
Ferran Bladé, aquest
dimarts passat, “potenciar
la creació de llocs de tre-
ball i disminuir l'atur al
municipi és un compromís
de l'equip de govern”.
Segons Bladé, “aquesta
línia de subvencions repre-
senta també una oportuni-

tat per totes aquelles
empreses que es volen ins-
tal·lar al terme municipal de
Móra la Nova, aprofitant els

diferents polígons indus-
trials que ofereix el munici-
pi”. Per demanar més infor-
mació, les empreses i les

persones interessades
poden adreçar-se a l'oficina
d'atenció al ciutadà de
l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Móra la Nova incentiva 
la creació de nous llocs de treball

Es concediran ajuts als contractes de treball fets durant l’any 2012

L'alcalde de Benissanet,
Ignasi Ballber, ha destacat
l'esforç que està fent
l'Ajuntament per mantenir
tres dels principals serveis
que s'ofereixen al municipi:
la llar d'infants, l'escola de
música i el centre de dia.
Les retallades del govern
de la Generalitat en les
subvencions han fet que el
govern hagi hagut d'assu-
mir bona part del seu cost
perquè no desapareguin
“són tres serveis que per-
meten oferir una bona qua-
litat de vida als pobles
petits, tenir tot allò més
essencial perquè la gent
no hagi de marxar fora i
garantir el nostre futur”. En
el cas de la llar d'infants,
un ajuntament tan petit
com el de Benissanet ja va
haver de fer front aquest
curs passat al pagament
de 46.000 euros quant a
la llar. S'hi afegeix l'escola
de música, en què la
Generalitat ha baixat l'a-
portació per alumne. 

Benissanet
s’esforça per

mantenir
serveis

El Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) de la
Generalitat de Catalunya
organitza el proper
dimarts 31 de juliol una jor-
nada tècnica sobre la ferti-
lització de l'arròs a
Amposta. La jornada té
com a objectiu determinar
la dosi òptima de fertilit-
zant orgànic a utilitzar i
l'estratègia de fertilització
a seguir en el cultiu de
l'arròs. Actualment, al
Delta de l'Ebre hi ha dos
camps experimentals, un
amb aplicació de purí de
porc i l'altre amb l'aplica-
ció de gallinassa. Aquests
dos camps, juntament
amb el seguiment de 20
parcel·les comercials
d'arròs, estan inclosos al
Pla per a la Millora de la
Fertilització Agrària al Baix
Ebre i Montsià, el qual
forma part de la Xarxa de
plans arreu de Catalunya
impulsada pel DAAM.
Aquesta Xarxa té l'objectiu
de generar i transferir
coneixements.

Jornada
tècnica sobre

l’arròs

POLÍTICA
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Aquest mes de juliol  s'ha
ficat en marxa la unitat
d'envelliment  per a perso-
nes amb discapacitat
Intel.lectual en la Llar-
Residència l'Àngel
d'Amposta, per tal de
donar resposta a les
necessitats de les perso-
nes que atenen en edat
avançada o una malaltia
neurodegenerativa (
demència, alzahimer, par-
kinson,…). Aquesta unitat
té una capacitat de 6 pla-
ces i el que s'ha fet és una
remodelació i adaptació
d'una unitat residencial de
la Llar-residència L'Àngel ,
amb la supressió de barre-
res arquitectòniques, canvi
de mobiliari, amb la crea-

ció d'una unitat polivalent
d'oci-lleure, d'estimulació
sensorial, cognitiva i reha-
bilitadota. Davant la pro-
blemàtica què és preveu a
curt i mitjà  termini de les
persones que atenen al
centre, a conseqüència de
l'envelliment, es va iniciar
el projecte, per tal de
donar resposta a les seves
necessitats inmediates i
futures, sempre pensant
amb la persona i les seves
famílies. 
Aquest projecte és innova-
dor a les Terres de l'Ebre, i
és un pas més endavant
per tal de donar resposta a
les necessitats de les per-
sones amb discapacitat
intel.lectual i de les seves

famílies. Ahir dijous la
directora territorial del
departament de Benestar i
Familia a les TE, acompan-
yada per l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré i la

regidora de Serveis
Socials i Ciutadania, Laia
Subirats van visitar les ins-
tal.lacions i la unitat d'enve-
lliment de la Llar-
Residència l'Àngel.

Aquest serà l’únic concert que la cantautora de mantres i kirtans oferirà a l’Estat espanyol

«Ebre, Natura & Cultura»

Creu Roja Joventut i Creu
Roja de Deltebre han organit-
zat per aquest dissabte, 28
de juliol, una gala benèfica
per tal de recollir aliments
per a les famílies amb més
necessitat del nostre poble “
Gran Gala del Poble per al
Poble”. Enlloc d'adquirir una
entrada es demana als assis-
tents que facin aportacions
voluntàries d'aliments (con-
serves, oli, llet, llegums, fari-
na, pasta, arròs, sucre,
sucs, cereals,galetes i pro-
ductes infantils: tovalloletes
humides, bolquers). La gala
benèfica es farà al Centre
Cívic a partir de les 22.00

hores i comptarà amb actua-
cions teatrals, de ball, can-
tants i humoristes d'artistes
locals. Al final de l'acte es
farà entrega de tot el mate-
rial recollit a la Regidora de
Serveis Socials de
l'Ajuntament de Deltebre,
Sónia Bertomeu. Tots els ali-
ments que es recullen seran
gestionats pels serveis
socials de l'Ajuntament que
s'encarregaran de garantir
un just repartiment dels ali-
ments a les famílies que real-
ment ho necessiten  El 2010
es va fer la primera gala
benèfica d'aquestes caracte-
rístiques. 

Gala benèfica de Creu Roja Deltebre 
i Creu Roja Joventut 

Roberto Olivan, tanca el
Festival Deltebre Dansa
2012 amb la sensació de
que el certamen «s'ha con-
solidat com un dels grans
festivals de Catalunya i com
el més important d'Europa
pel que fa a la formació de
futurs professionals de les
arts del moviment». De fet,
el propi Ajuntament ha mani-
festat el seu convenciment
que Deltebre «ja és com
Tàrrega o Sitges», una

població de referència del
món cultural. Enguany el
Festival ha comptat amb
5.000 espectadors (l'any
passat 3.000). Per a Olivan,
enguany s'han aconseguit
dos grans objectius: portar
públic de totes les comar-
ques de Tarragona i de molts
punts de Catalunya, i conver-
tir el festival en una platafor-
ma per descobrir les últimes
tendències de la dansa i el
circ contemporanis. 

Fins l’any que ve!

Aquest serà l'únic concert
que la formació americana,
de referències mundials de
la música de mantres i kir-
tans, que durà terme a tot
l'Estat espanyol. La trobada
arriba després de l'èxit
manifest de l'edició 2012
de les Jornades Musicals. I
on, l'Ermita continua apos-
tant per propostes ben sin-
gulars. WAH! És composito-
ra i cantant. La seva vida la
dedica a la música, l'espiri-
tualitat, el Ioga i la medita-
ció. Els seus estudis i la
seva música l'han fet recó-
rrer Europa, Índia i Àfrica i
els seus tours han donat la
vola al Món durant més de
10 anys. Ha girat amb d'al-
tres músics com Krishna
Das i Courtney Love. La
seva música barreja diver-
sos estils com el pop, les
musiques del Món i el reg-
gae. En la seva expressió
de diferents cultures i tradi-
cions espirituals podem tro-

bar cançons plenes d'histò-
ries devocionals, kirtans i
mantres. Wah! comença el
seu viatge de músiques del
món arran d'un curs univer-
sitari sobre Raga: mantres
melòdics utilitzats per al
cant clàssic de l'Índia. Això
la va portar més enllà,
endinsant-se en el món de la
música clàssica, del jazz i
del reggae, així com de les
arts escèniques. Avui la
seva música es nodreix de
les tendències actuals i les
antigues tradicions, la crea-
ció de les interpretacions
optimistes dels cants en
sànscrit (kirtan) fusionats
amb melodies pop, reggae i
folk. Si vostè ha pres una
classe de ioga en els últims
cinc anys, sens dubte haurà
sentit la seva música.
Captivant a les audiències a
tot el món, Wah! fa més d'un
centenar de dates a l'any.
La seva música es ven a
tota Amèrica del Nord,
Europa, Japó i Austràlia. Els
seus aclamats discos com a
solista inclouen Jai Jai Jai i
Savasana. Les entrades tin-
dran un preu de 25 euros el

mateix dia i 20 euros si es
compren anticipadament.

Amb "Love Love Holding",

Wah! una vegada més, rein-
venta el gènere de la kirtan i

totes aquelles persones
interessades en aquest
tipus de cants tenen una
cita ineludible amb Wah i la
seva sensual veu. Per últim,
cal destacar que part dels
beneficis (si en tenim) aniran
destinats a l'Asociació de
Transtorns del Espectre
Autista de las Terres de
l'Ebre.

L’Ermita de la Pietat d’Ulldecona
ens porta a WAH!

El proper divendres, 27
de juny l'Ermita de la
Pietat d'Ulldecona acull
el concert de WAH! De
les 18 a les 20 hores (a
banda del concert hi
haurà diverses activitats
per a grans i petits, rela-
cionats amb el món del
mantra). 

En la seva expressió de diferents
cultures i tradicions espirituals trobem
cançons plenes d’històries devocionals

WAH!.

cedida

La Llar-Residència l’Àngel d’Amposta 
posa en marxa la unitat d’envelliment

Aquesta unitat busca donar servei a les persones que atenen, en edat avançada

ACTUALITAT

REDACCIO

La creació en els darrers
anys d'una xarxa de
centres museístics,
jaciments, monuments i
centres d'interpretació del
patrimoni, sota la marca
“EBRE, NATURA &
CULTURA”, es presentava
aquest passat dimarts, dia
17 de juliol, a les 18.30 h.
a la seu central del Museu
de les Terres de l'Ebre. Tots
aquests equipaments
responen a una estratègia
de descentralització,
valorització i gestió
mancomunada dels serveis
patrimonials locals i
presenta un doble objectiu.
D'un costat, beneficiar les

poblacions i comunitats
locals mitjançant la
recuperació i valorització
del seu patrimoni i per la
dinamització dels llegats
col·lectius a través
d'activitats i serveis
culturals. De l'altre, atreure
visitants i turistes per tal
d'afavorir la projecció i
desenvolupament del
territori i dels seus
municipis. El patrimoni de
les Terres de l'Ebre, entre el
qual destaquen els dos
parcs naturals és
suficientment ric i variat per
poder constituir un recurs
per al desenvolupament
local. 

La pel·lícula «Mr Nice» que té a Marks com a protagonista
i on hi actuen Rhys Ifans, Chloë Sevigny, Elsa Pataky i Luis
Tosar, entre d'altres. Marks ha assegurat en roda de prem-
sa que el municipi de Rasquera amb les seves mesures a
favor d'una plantació de cànnabis és un exemple.

Actualitat

Amics dels Castells i Nucli
Antic de Tortosa col·laborarà
activament en la promoció
del call el proper dissabte
dia 21 en unes jornades
organitzades per
Luxriryexperiencieebro, una
entitat sense ànim de lucre
que vol dinamitzar turística-

ment la ciutat de Tortosa, a
partir del passat jueu. I per
aquest motiu ha volgut
col·laborar en primer terme
en esta jornada que pretén
aportar visitants de
Catalunya, València i Aragó,
a partir de la comercialitza-
ció a través d'HIFE.

Amics dels Castells i el call jueu 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Toni Ruiz, exvicepresident de
l’Amposta i candidat a les
eleccions que el club va efec-
tuar al febrer, va anunciar
dimarts a Canal TE que torna
a vicular-se amb una entitat:
“en els darrers mesos fins i
tot havia deixat d’anar a veure
els partits de l’Amposta a
casa. La veritat és que es
pateix molt més que quan
estàs al camp, al costat de l’e-
quip, però vaig considerar
que era el més adequat. Jo li
desitjo el millor a l’Amposta i
al seu president i a la junta

directiva actuals. Ja saben
que si em necessiten, em tin-
dran. I nosaltres, la candidatu-
ra que jo encapcel.lava, no
hem fet cap tipus d’oposició.
Tot i que només van haver-hi
dos vots de diferència, el soci
en general ha d’estar unit, fent
costat a la directiva i ajudant-
la”. Ruiz afegia que “una vega-
da va acabar la temporada,
va haver algun club que em va

trucar per poder-lo ajudar en
la seua organització directiva.
Però, tot i que em feia gràcia,
pensava que el millor era dei-
xar-ho per més endavant”. No
obstant, seguia explicant Toni
Ruiz, “quan va sortir la possi-
bilitat d’Els Muntells i quan
vaig veure la il.lusió que hi ha
al poble per recuperar el fut-
bol, em vaig decidir. Vaig ser
jugador d’aquest club i recor-

do molt gratament el tracte
que em van brindar els com-
panys d’aquella època, així
com els directius”. Ruiz
també comentava que “dis-
sabte passat, a la reunió infor-
mativa que va fer-se a Els
Muntells, quan vaig arribar,
vaig trobar un entusiasme i un
ambient que em van fer impli-
car més encara. I, posterior-
ment, fou quan em van plante-
jar que, amb l’experiència acu-
mulada els darrers anys com
a vicepresident de l’Amposta,
havia de ser el president del
club. Em van comentar que
per ells seria com un fitxatge
mediàtic”. David Balagué serà
l’entrenador. El club compe-
tirà a la Quarta catalana. 
Jugarà com a local al camp
de Sant Jaume. L’objectiu, el
desig i la lluita és poder tenir
camp propi. Aquesta ha estat
la noticia de la setmana. 

Nou president d’Els Muntells

Després de gairebé 30
anys, la localitat d’Els
Muntells tornarà a tenir
futbol. Aquest equip va
competir durant set
temporades a la Tercera
regional, però va deixar
de fer-ho l’any 83. Des
de llavors, no havia tin-
gut equip. Ara, de la mà
de Toni Ruiz, el tornarà
a tenir. 

TONI RUIZ, EXVICEPRESIDENT DE L’AMPOSTA

La notícia es va conèixer dimarts, a Canal TE

M.V.

Toni Ruiz, en una imatge d’arxiu al programa Més Esport

Ja vaig explicar fa uns mesos
com va ser la forma que vaig
conèixer a Joaquin Celma. Jo
acabava de crear, juntament
amb Fernando i Albert, el setma-
nari Minut 91. I al cap d’uns dies
ja teníem una empresa enigmàti-
ca de Madrid entre els subscrip-
tors. Tot això fins que un dia em
va trucar per telefon. I des de lla-
vors vaig veure i conèixer l’entu-
siasme que Celma tenia amb les
publicacions ebrenques però en
concret amb el Minut 91, pel cai-
re esportiu. 

Possiblement, Joaquin Celma,
per diversos motius (va marxar a
Madrid), no havia pogut dedicar-
se fins fa poc al que realment l’a-
passiona de veritat. I ara, tot i la
distància, ho pot fer. Jo l’entenc.
I molt. 

Estaré d’acord o no amb la
seua opinió, però valoro el senti-
ment i l’emoció amb la que ho
viu. I com es dedica. 

Li respecto la seua opinió, tot
i que també he de dir que tenim
grans debats sobre alguna qües-
tió en concret. Però ens ente-
nem. 

També admeto que hi ha vega-
des que fa reflexions gal.làcti-
ques, que no són terrenals. Mal-
grat això, s’ha de veure la
vessant irònica que utilitza en

més d’una ocasió... 
Jo sé que més d’un lector no

veu clar que una persona que
està a 600 quilòmetres pugui do-
minar tant el nostre esport. Ima-
gino que més d’un creu que sóc
jo el que li passa a Celma se-
gons quina mena d’informació.
Bé, jo no entraré aquí a aclarir-
ho. No fa falta. Qui tracti amb
Celma ja sap com es mou. I com
les gasta. 

Pot passar i passa que Joa-
quin Celma no es comprès per
un sector dels lectors. En una
ocasió vaig sentir que li deien el
‘Rappel’ de Més Ebre. Tot això,
clar, pels seus vaticinis. Penso
que tot s’ha de contextualitzar.  I
saber interpretar, per un costat i
per l’altre. Però també he de dir
que s’ha guanyat el carinyo i l’ad-
miració de molta gent pel seu en-
tusiasme. Per cert, el dilluns dia
6 d’agost serà el Gran Dia per a
coneixe’l a Canal TE.

Realment, penso que, en ge-
neral, no ha d’haver cap motiu de
queixa. Que el nostre futbol re-
gional tingui el seguiment medià-
tic que té, amb un portal com
icompeticion a l’abast és un privi-
legi. I si no que els ho preguntin
als jugadors de fora que
s’instal.len a jugar i a viure a l’E-
bre. Per tant, gràcies, Joaquin!

Celma, “De Madrid al cielo....”

L’opinió de Michel

Il.lusió

Toni Ruiz va estar al
programa amb Paco
Rullo i Patric Ferré

Compte enrera per iniciar el nou repte
CF AMPOSTA

Nacho Pérez inicia una nova etapa al capdavant del CF Amposta. Un club que ja coneix i
que ja ha entrenat. Però ara és una altra època, sotmesa per la situació econòmica. 
El tècnic explicava que “és un repte perquè iniciem un nou projecte, però segurs del que
hem fet. Es poden crear dubtes, pels tots els canvis, però estem convençuts que el nostre
objectiu ha de ser buscar el rendiment, en millora, progrès, i arribant al màxim de la nos-
tra capacitat, i no a l'objectiu del resultat, buscant únicament guanyar el partit. Això arriba
amb el treball diari que ha de ser la nostra fòrmula”. 
La plantilla està tancada amb les incorporacions ja infor-
mades al seu dia. L’Amposta jugarà dimecres a Camar-
les, en festes, i dissabte 28 visitarà el Vilareal C. Una vi-
sita generada per la relació de Nacho amb Lluís
Planagumà, tècnic del B del Vilareal. 

Julio, si o no?
UE RAPITENCA

Ahir la tarde, en el moment del nostre tancament, encara
no estava confirmada la renovació de Julio. El jugador vol
quedar-se i el club també ho vol. Però hi ha unes distàn-
cies econòmiques.

D’altra banda, dilluns passat va estar a Canal TE el tèc-
nic Antoni Teixidó. L’entrevista ha estat molt seguida
aquesta setmana. Entre altres temes, el tècnic va adme-
tre que “hi ha unió al vestidor però s’han de parlar diver-
ses questions i penso que no hi haurà cap problema”. El
final de temporada passat fou un xic convuls, amb una
lleugera sensació de divisió. Finalment, dir que la Rapiten-
ca ha iniciat una campanya de captació de socis. 

Juanjo Rovira, dilluns a Canal TE (22.30 h)
CD TORTOSA

Juanjo Rovira, directiu del CD Tortosa, membre de l’àrea esportiva, estarà
dilluns vinent al  Més Esport, a Canal TE. D’altra banda, dimarts el Torto-
sa va celebrar l’assemblea de socis. Es va informar que, en dos anys, el
dèficit s’ha rebaixat de 121.000 euros a uns 73.000 (actuals). No ha es-
tat el que estava previst però igualment cal destacar-ho. Els ingressos que
es creu que poden haver-hi, la temporada 12/13, són 212.335 euros. Les
despeses, 192.100 (uns 105.480 -primer equip- i uns 77.000 -futbol ba-
se-). Es preveu un superàvit, que serà per rebaixar déficit, de 20.235 euros.  Els socis ac-
tuals són 424 (comptant els 157 que són pares de jugadors de futbol base). El Tortosa està
pendent de la decisió de Chescu (pertany a la Sénia) per poder fer una altra incorporació. 

German Inglès, nou segon entrenador de l’Ascó
FC ASCÓ

German Inglès fou operat fa unes setmanes d’u-
nes molesties que ha tingut durant la temporada.
El jugador ha estat una de les baixes de l’equip.
No obstant, hi seguirà vinculat. La marxa del se-
gon entrenador, Luis Elcacho, a un altre club ha
deixat lliure aquest càrrec de confiança. Segons
German Inglés, “la junta m’ho va proposar i com
ara estaré un temps inactiu amb la recuperació,
m’anirà força bé i em permetrà segui lligat a l’e-
quip. Per tant, vag acceptar”. FOTO: IRIS SOLÀ

Nacho Pérez

“El treball diari ha de ser
la nostra fòrmula”
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Brigi Garcia, davanter que les darreres temporades ha estat al Ro-
quetenc, és nou jugador del CF l’Ampolla. Miquel Cotaina estava
sondejant el mercat en la recerca d’un davanter, per tal de reforçar
la línia que més considerava que li mancava. I aquest fitxatge li per-
met assolir l’objectiu. Brigi, de l’Hospitalet, va jugar amb el Roque-
tenc, va fitxar am l’Amposta però per retallades abans de co-
mençar la temporada passada, no va poder seguir i va tornar al
conjunt de Roquetes. Ara li arriba una nova etapa amb l’Ampolla.

Miquel Cotaina busca apuntalar la plantilla per afrontar el nou
repte a la Segona catalana: “serà una categoria extraordinàriamet
competitiva i dura. El nostre objectiu, treballant molt, és la per-
manència. Sabem que no serà fàcil perquè hi ha equips molt forts
i que, a més, han fet fitxatges que els permet tenir més potencial”. La
temporada, a la segona catalana, serà força igualada i competitiva i,
d’entrada, viu amb l’amenaça de la situació d’equips tarragonins de la Pri-
mera catalana que han perdut pistonada en el seu potencial (Valls i Torr-
forta) i que patiran per mantenir-se. Si es consumen descensos, és un
greuge pel tema de les compensacions.

Brigi, nou jugador del CF l’Ampolla

ESTAVA AL ROQUETENC

La setmana passada avançàvem que el Toha, torneig de pretem-
porada que organitza la UE Remolins-Bítem, tot un clàssic a l’E-
bre, es dispuatrà el diumenge dia 19 d’agost. A més de l’equip
amfitrió, el cartell el composaven el Tortosa i la Rapitenca. Ja
vam dir que el quart equip, el Manlleu, estava pendent de confir-
mar. I finalment no podrà venir.El calendari de la Copa Catalunya
i la participació en el torneig dels històric ha complicat la planifi-
cació de l’equip osonenc, quan ja estava compromès. Les ges-
tions,  per trobar un altre rival no era fàcils, a les alçades del mes
de juliol que estem. El juvenil del Lleida de Lliga Nacional serà l’e-
quip que completarà el cartell.

D’altra banda, el R. Bítem està negociant la incorporació d’un
defensa experimentat. No obstant, a hores d’ara, res està con-
cretat.

El Lleida juvenil serà l’equip 
que jugui finalment el Toha

BREUS

Llàtzer va jugar amb el Perelló, la temporada passada. El jugador
torna al CD la Cava. Havia tingut altres propostes com la del Sant
Jaume, equip que rebrà en festes el dissabte 28, (17 h), a la Cava.

D’altra banda, el Jesús i Maria comença la pretemporada el di-
lluns. Una nova etapa per a l’equip de l’Aube, amb nova direcció tèc-
nica amb José Mari Aliau i Dani.

Així mateix, també amb un nou projecte esportiu, obligat per la
forta renovació que ha hagut de sofrir el primer equip, el Catalònia
inicia la feina el dilluns. 

El dia 12, primer partit amb el Campredó

Llàtzer (Perelló) torna a la Cava

CD ROQUETENC. ELS PROPIS DIRECTIUS VAN DECIDIR-HO

Dilluns, a la reunió de la junta
del CD Roquetenc es va des-
vetllar la incògnita. Una vegada
Joan Alegret va manifestar que
no seguia com a president, el
relleu havia de sortir de la pro-
pia directiva. Han hagut diver-
ses possibilitats i de fet va
sonar amb força que ho podia
ser Tomàs Cuevas. Passaven
els dies i, no obstant, la decisió
final ha passat pel consens de
tots els membres de la junta. I
la decisió ha estat que José A.
Vilchez sigui el nou president.
Dilluns la nit es coneixia,.
El nou president, sobre la tran-
sició i la forma en què s’ha
decidit la nova presidència,
deia que “una vegada es va
conèixer la noticia de la baixa
voluntària de Joan Alegret com
a president de l'entitat, des-
prés de gairebé 14 anys al
capdavant, segons els esta-
tuts del club, i com que no s'a-
cava la vigència de l'actual
junta, teòricament havia d'as-
sumir la presidència el vice-pre-
sident, el secretari, el treso-

rer...i així paulatinament, però
evidentment havien d'estar dis-
posats, cosa que no va ser
així. Dels 10 membres, 8 van
donar-me suport a mi. Un fet
que me dóna una gran satis-
facció, saber que la gran majo-
ria confia amb mi per aquesta
tasca”. 
Vilchez, que era vocal i que ara
serà el màxim responsable, pel
que respecta a si serà un
repte, o una responsabilitat
més considerable, opinava
que “el repte d'aquesta junta
va començar fa dos anys quan
vam entrar tota aquesta gent
amb ganes de fer coses. Per
tant, només cal seguir amb el
que ja estem fent desde lla-
vors. Tenim les idees clares
des del principi.
Responsabilitat tota, treball tot,
com fins ara i més, seguiré
portant la part de comunica-
ció, la web i la informació del
club, els videos que es publi-
quen a la web i al youtube, les
cròniques dels partits.... i ara
l’ampliaré amb la feina que

dóna la presidència. Més feina,
però en tota la il.lusió i ganes”.
El nou president afegia que
“entre tots els membres hem
de tirar avant aquest club,
cadasqú dins de la seva àrea i
en l'ajuda de tots quan faci
falta. Cert és que un de nosal-
tres ha de intentar portar la
batuta, i en aquest cas han
posat la confiança en mi, cosa
que agraeixo i asseguro que
posaré tot el que tinc per fer-
ho el millor possible. Però con-
fio molt en aquest equip i sé
que ho tirarem endavant,
compto amb tots i cadasqun

d'ells per fer-ho”.

Amadeu, darrer fitxatge
D’altra banda, Amadeu és el
darrer fitxatge del Roquetenc.
Jugava amb el Pinell, els
darrers anys, després d’haver
estat al Gandesa i al Roda de
Berà. Amadeu va sofrir una
greu lesió que el va impedir
jugar durant la segona volta de
la lliga passada. Si no hi ha res
de nou, Amadeu tanca la plan-
tilla, amb els jugadors del filial i
juvenils que es poden incorpo-
rar si és necessari i es creu
oportú. 

A manca de dues jornades,
quan el Tortosa ja havia con-
sumit gairebé el descens, la
junta va informar que havia
decidit no renovar a Carlos
Blanch com a tècnic del pri-
mer equip. Va haver debat a
la junta i la resolució es va
basar amb un consens
directiu. Un cop es va conèi-
xer la decisió de la majòria,
que fou que Blanch no havia
de renovar, es va considerar
proposar-li que continués
com a Director Esportiu.
Carlos, però, després de
reflexionar-ho, va decidir
acabar aquesta etapa de
vinculació al CD Tortosa.
L’extècnic roigiblanc recor-
dava que “vaig estar pen-
sant-ho, sobre tot valorant
si la meua continuitat, en
aquests moments, era efec-
tiva per al club, per al seu
futur. La junta havia decidit
iniciar una nova etapa, amb
un nou entrenador, i jo, pas-
sat el temps, crec que havia
de fer un punt i a banda.
Penso que era el moment
d’acabar aquesta etapa al
CD Tortosa. Simplement,
pel fet que he considerat

que ha acabat. No hi ha cap
altre motiu de cap tipus, al
contrari. Estic molt agrait
per l’oportunitat que he tin-
gut de part de la junta direc-
tiva del Tortosa i del presi-
dent, Ximo Rambla. De tots
només puc marxar parlant
força bé i insistint també en
l’agraiment per la possibili-
tat que m’havien facilitat per

seguir. En general, s’han
portat de forma exquisida
amb mi”. 
Blanch afegia que “ha estat
una etapa de cinc anys.
Primer com a segon entre-
nador de Carlos Alós, des-
prés com a coordinador del
futbol base i finalment com
a tècnic del primer equip i
Director Esportiu, durant els
dos darrers anys. Ha estat
una experiència de vida
increible. La llàstima ha
estat el descens del que
assumeixo la meua respon-
sabilitat. Però penso que
s’ha de valorar tot en la
seua justa forma. A més,
era una possibilitat que
podia passar, amb el nou
projecte encetat. Em quedo
amb la quantitat de jugadors
joves que han jugat amb el
primer equip del Tortosa en
els darrers dos anys”.
Carlos Blanch acabava dient
que “penso que un projecte
que aposta per la formació
no es pot considerar mai un
fracàs”. I també agraia “el
tracte de tots els mitjans de
comunicació. Ha estat cor-
dial i respectuós”.

Final d’una etapa “inoblidable”

José Antonio Vilchez, nou president

Carlos Blanch va decidir no seguir, en aquest cas com a Director Esportiu del club

Amadeu (Pinell), darrer fitxatge del Roquetenc

DESPRÉS DE CINC ANYS AL CD TORTOSA

Carlos Blanch, en una imatge d’arxiu.

“Estic molt agrait a la
junta i el president pel

tracte i per l’oportunitat
que em van donar i la
que em donaven per

seguir”

Agraiment
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-El Flix incorporarà al davanter Jacob
(Olímpic) -a la foto- i José Maria (Torrefa-
rrera). Marc Mesegué, Rogerio (Benifa-
llet), Ismaiel (Camp Clar), Marc Fontanilles
(Corbera), Ivan Fontana (Almacelles), Marc
Viñas (Cambrils), Enric (Ascó B), Albert
Saltor i Jacob (Olimpic) i Porta (Móra la
Nova) han estat les incorporacions. Gaire-
bé un equip nou. La veritat és que, a prio-
ri, amb moltes possibilitats. I encara falta
un altre fitxatge mediàtic. Les baixes del
Flix, equip que jugarà a la Tercera catala-
na i que seguirà entrenat per Lizaso, han
estat: Rafa, Hector, Javier Gonzalez, mi-
quel ferrus, ruben saladie, Pere Pellejà,
Pere Moreno, Figueroa, Jonathan , Musta
i Pol.
-El porter Claudio (Ebre Escola) també
fitxa. Segueixen, el porter Benaiges,
Vallès, Ruben, Isaac i els jugadors locals.
Ja hi ha aparaulat un davanter amb expe-
riència a la catagoria. 
-Miró i Pete (Ascó B) s’han compromès
amb l’Olímpic, així com Albert Batiste (Mó-

ra N.). Interessa Musta, per a poder
tornar a l’equip amb el que va assolir
l’ascens a la Segona catalana, fa
dues campanyes. De la lliga passa-
da, segueixen a l’Olímpic: Edgar, Mo-
ya, Valero, Pol, Jaume, Marc Castell-
ví i Galende. Les baixes han estat:
Enric Ubalde (R. Bítem), Balfegó (tor-
na a l’Ametlla), Narcís (torna al Pere-
lló), Albert Saltor i Jacob (Flix),  Ivan
Lagunas (Móra Nova), Albert i Oriol
Saladie i Agustí (Pinell). Jesús Sastre
és el nou president i el tècnic és Ro-
vira (Hospitalet futbol base).
-El Sant Jaume ja ha començat a
entrenar. Es una nova etapa, amb
molta gent de casa i també jove,
amb incorporacions del juvenil. Un tècnic
de la casa com Anton Flores i, tot plegat,
molta il.lusió. La setmana vinent, debut en
partit festiu contra la Cava. Serà el dis-
sabte dia 28 (17 h). La darrera novetat de
l’equip és la incorporació del jove rapitenc
Joan López. Es un lateral dret. Sergi San-

chez (ex Deltebre i ex Santa Bàrbara) s’ha
d’operar del menisc. Quan es recuperi,
està previst que jugui amb el Sant Jaume.
-El Camarles també ha de matinar i és
que dimecres vinent jugarà el primer par-
tit de pretemporada. Serà contra el CF
Amposta. 

Jacob (Olímpic) fitxa amb el Flix

BREUS 

Carlos Gilabert va jugar la tem-
porada passada amb l’Alcanar.
El davanter històric de la UE
Rapitenca començava una
nova etapa en la que no va
tenir massa sort amb les
lesions. Aquestes el van impe-
dir poder competir al nivell
esperat. Carlos no seguirà a
l’Alcanar: “em van fer una pro-
posta, en base a les possibili-
tats actuals que té el club, dins
de la reducció general que han
fet. Era inferior a la que ja tenia
Jo els hi vaig comentar que
volia deixar passar uns dies a
l’espera de si n’hi havien altres
i vam quedar d’aquesta forma,
amb la possibilitat de que la
porta està oberta per poder-ne
parlar en una altra ocasió, si a
les dues parts ens anès bé. A
hores d’ara, és cert que he tin-

gut una proposta i m’ho estic
pensant. N’hi ha una que em
pot fer il.lusió però vull esperar
uns dies per decidir-me”.
Cal aclarir que cap d’aquestes
propostes és del Camarles,
com s’ha pogut especular.
El que si que sembla que està
prop de fitxar per un club de la
Tercera catalana és el germà
de Carlos, Xavi. Després de la
greu lesió, va acabar fa dues
temporades jugant amb
l’Ampolla. La temporada pas-
sada no va jugar i per la prope-
ra ho podria fer amb el Santa
Bàrbara, equip amb el que ha
tingut negociacions. 
El conjunt de la plana inicia un
nou projecte, totalment reno-
vat a nivell directiu i esportiu.
Lucas Roig tornarà a ser el pre-
sident. Joan Subirats és el tèc-

nic. “Un 70 % de l’equip serà
format per jugadors locals”,

diuen fonts del club del
Montsià.  

Carlos Gilabert rep una proposta 
d’un club per a fitxar la temporada vinent

El seu germà Xavi està en l’òrbita del Santa Bàrbara. Podria incorporar-se

TERCERA CATALANA. LUCAS ROIG TORNA A SER EL PRESIDENT DEL CF SANTA BÀRBARA

Volen vostès ballar una mica?. Posin la música, i posin temes
estiuencs del Carib (fa molta calor). Agafin una cervesa i ja
poden llegir aquest article.
450.000 euros tindran de pressupost entre els tres clubs d’a-

questes terres, Ascó, Rapitenca i Amposta. Jo els asseguro que
en el primer partit de lliga, entre els tres, no hi hauran onze juga-
dors de la seua localitat en l’equip inicial. Un a l’Ascó, tres a
l’Amposta i quatre a la Rapitenca. Això és futbol de casa o futbol
de money? Amb 450.000 euros es pot fer un equip de Segona
B, sense respirar, però clar aquí cadascú fa la guerra pel seu
compte. Jordi Pérez, Ramon Muñoz i Miquel Pérez, tres grans
presidents que són capaços de ser els líders d’aquestes comar-
ques i no ho són per seure, menjar, brindar i aprofundir per a
aconseguir fites més grans amb un objectiu comú. 
No fa massa anys, l’Amposta i la Rapitenca estaven a 1a.
Regional. I l’Ascó a la Tercera regional. I avui porten el poder del
futbol ebrenc mentre que qui va ser el rei, el Tortosa, està amb
els equips de la comarca que, per aquest club, eren rivals petits
temps enrera i ara poden ser goliats al seu costat.  El futbol
dóna un gir de 180 graus. Són cicles però cada temporada
també hi ha canvis importants. L’Amposta va baixar. La
Rapitenca va pujar i l’Ascó es va salvar ‘in-extremis’. 
Quina curiositat que els tres clubs han tingut mogudes particu-
lars i totes molts semblants. Jordi Pérez, el president actual, poc
abans de l’inici de la primavera va agafar el comandament des-
prés d’unes eleccions en les que van haver-hi guanyadors i per-
dedors. A la Ràpita, el mister Teixidó fou cessat injustament i
Don Ramon i ell, amb Fernando, van recuperar el control com si
fos un mini cop d’estat. A Ascó hi havien dos equips: Ascó
Escola i la JE Ascó. Les relacions no eren excessivament bones.
Però als dos els va entrar ( o els hi van fer entrar) el sentit comú
i es van fusionar. I els va tocar la loteria en adquirir la plaça de
Tercera divisió del Benavent. Havien passat de Segona regional
a la Nacional en poc temps. No els hi sembla un culebró els que
ha ocorregut en aquests tres equips: política, poder, liderat-
ge....? Posin les paraules que vostès vulguin però si que els hi
diré que sense aquestes persones, a Ascó, a Amposta i a la
Ràpita potser no tindrien futbol. 
Analitzem a cadascun dels equips per a la propera temporada.
Rapitenca, vol fer un equip el més ebrenc possible. Sis de casa
(Raül Jiménez, Raül Teixidó, Julio (està pendent), Didac, Felipe i
Obi) i quatre d’aquestes comarques: Ferran, Miguel, Barrufet,
Callarisa i Cristian; 4 jugadors de la zona de Tarragona i 7 anda-
lussos. Això no és un equip de les Terres de l’Ebre. Es un equip
de nacionalitat autonòmiques, amb catalans, andalussos i si a
Barcelona diuen que som la quinta provincia, ja tenim tres ves-
sants. El que jo alucino és com potser que fitxen jugadors que
no sé si Teixidó els ha vist jugar. Però em poso a investigar i des-
cobreixo que en veure quatre videos d’aquests jugadors, el tèc-
nic ja dictamina com si fos un enginyer. Té bon ull, en tots els
sentits, fins en el de l’amor.  Nou fitxatges a la Rapitenca. Massa
revolta. I més l’ha haguda a Amposta amb 14 jugadors nous.
Una altra entitat que canvia les regles del futbol. Aquest Amposta
és una incògnita, baix el meu punt de vista: Diego a la porteria,
Isaac , J. Ramon Oscar benet, Joan, Victor Gustavo, X. Anell,
Dani i com a golejadors Becerra i Albert Arnau. L’important d’a-
questa temporada és que hi ha set homes de la casa (Diego,
Gustavo -ja ho és-, Becerra, Jonatan, Ferran Simo, Joab i Dani
Fatsini).
A Ascó no guanyen per a ensurts en les últimes dues tempora-

des. Van baixar de Tercera divisió amb un projecte que els va
venir just i es volien menjar el món a la Primera catalana per
obtenir l’ascens i va passar tot el contrari. Fins la penúltima jor-
nada no es van salvar. Aquesta temporada s’estan fent millor les
coses. Tinc bones sensacions. Tindran una bona davantera,
temuda, Isma Roja va fer deu gols la lliga passada, Pijoan, al
Tàrrega, 11, i Ermengol, al Balaguer, 14.  Els fitxatges han estat
de la zona de Lleida. No ho entenc. A la zona de Tarragona hi ha
més jugadors però, clar, Rubio és de la Terra Ferma. 
Si la temporada passada es van equivocar en fer un equip amb
massa triomfalisme, aquesta campanya s’han equivocat en no
fitxar a jugadors més joves i de més talent.
A la Ràpita volen ser modestos, “nosaltres solament tenim una
misió: salvar la categoria”, diu una font del club. Vaja, això no
s’ho creuen ni ells!!!
Veure junts al gran trio: Ramon, Teixidó i Fernando és com obser-
var una corrida de bous, amb aplaudiments i mocadors...i és
que és espectacular com gaudeixen preparant la nova campan-
ya aquesta tres senyors.  
A Amposta, Jordi Pérez no pensa ni en pujar ni baixar. Tot i que
estic segur que baixar no ho desitja. Però principalment li preo-
cupa el dèficit. Deixa els miracles per a Nacho Pérez, un entre-
nador que té màgia per aconseguir fer equips que facin futbol
d’un bon càlibre. 
El president de l’Ascó, Miquel Pérez, és prudent: “si ens posen

‘Los Reyes del Mambo’, Rapitenca,
Ascó i Amposta

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Carlos Gilabert, quan jugava amb la Rapitenca.

com a favorits com a la temporada passada, els jugadors surten pressionats”. Però la pressió la tenen també els directius d’aquesta entitat
que van cessar a les poques jornades de la campanya passada al mister Viñas i no els va servir per a res. El nou mister no els va salvar del
descens fins a la jornada 33. Amb Viñas segur que no haguessin patit i haguessin arribat més amunt. En aquesta temporada, la plantilla serà
més curta perquè el desig és que puguin jugar jugadors del juvenil que ha pujat a Preferent. 
Aquesta és la meua travessa d’aquesta temporada. Rapitenca es mantindrà i quedarà entre el lloc 10-12. L’Amposta quedarà vuitè. Ascó, el
gran dilema. Apostaria més fort si canviessin la política de fitxatges. No pujaran. Quedaran entre els cinc primers. 
Solament dic una cosa als simpatitzants d’aquests tres clubs d’aquestes tres poblacions que no siguin socis i que fa deu anys que no trepit-
gen el camp de l’Ascó, Rapitenca o Amposta, però que no es perden un partit del Barça. Aquells que diuen que són rapitencs, ampostins o
asconencs, han de predicar amb l’exemple. Vagin al futbol de la seua localitat, siguin socis i no posin per davant al millor equip del món: el
Barça. El millor equip del món per a ells ha de ser la Rapitenca, l’Ascó o l’Amposta, sense dubte.  

LA BOMBA DE L’ESTIU. Veia el programa de Michel Viñas (el segueixo per internet) i escoltava a Toni Ruiz com explicava que li havien
proposat que fos el president d’un club. Jo pensava que podia ser el Deltebre, el Sant Jaume, la Cava.....i quan ho diuen salta la bomba: Els
Muntells. 
7 temporades va estar en competició els Muntells. La primera, l’any 73. La última, el 83, totes a Tercera regional. Si la campanya passada,
Xerta i Bot van tornar a resorgir el futbol a les localitats, enguany serà Els Muntells. El nou president, Toni Ruiz, va ser jugador d’aquest club.
Es la bomba de l’estiu. S’imaginen un partit amistós Amposta-Muntells. Quin morbo! El fubol és una droga, una persona pot estar deu anys de
vicepresident com Toni. No guanyar les eleccions. Passa el temps, li truquen a la seua porta i no va poder dir que no. Hi ha persones com
Toni Ruizque renunciarien a ser presidents del Barça o de l’Espanyol però de l’Amposta o dels Muntels, no. Persones com Toni fan gran el fut-
bol d’aquestes Terres. No s’estranyin que torni l’At. Ampostí i truquin també a Toni per tirar-lo endavant.
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La selecció ebrenca aleví, tercera
FASE FINAL CAMPIONAT DE SELECCIONS TERRITORIALS, A PERALADA

Lleida i Baix Llobregat es van
emportar el títol de campions
de les Trobades Territorials
Masculines sub 12 i sub 16,
respectivament, del Campio-
nat de Catalunya de Futbol.
El Municipal de Peralada fou
el camp que va acollir la fase
final. Dissabte es va gaudir de
futbol base català amb un to-
tal de 8 partits que van definir
els campions de les Trobades
Territorials sub 12 i sub 16 de
Catalunya: en la categoria
sub 12, la Selecció de Lleida,
i en la sub 16 la del Baix Llo-
bregat.
Els partits foren seguits pels
directius de la FCF Jordi Bo-
net, Tomás José, Francesc
Folguera; els directius ad-
junts, Antoni Artés i Fèlix Gi-
meno; i pel delegat del Vallès
Oriental, Joan Sayós. Per part
de l'Ajuntament de Peralada,
l'Il·lm. Sr. Pere Torrent, alcal-
de de la localitat; i per part
del FC Peralada, el Sr. Josep
Isern, president del club em-
pordanès. També es va
comptar amb la presència de
José Maria Calzón, delegat
del RCD Espanyol, que, apro-
fitant l'estada del seu club a
Peralada, va voler assistir a
les finals de les Trobades Te-
rritorials Masculines.
Els resultats foren els se-
güents: 
FUTBOL 11: 
BAIX LLOBREGAT - VALLÈS
ORIENTAL, 2 - 0
FUTBOL 7: GIRONA - BARCE-
LONA, 2 - 0 
FUTBOL 11: LLEIDA - TERRES
DE L'EBRE, 1-0 
FUTBOL 7: LLEIDA - TERRES
DE L'EBRE, 4-1 
FUTBOL 11: 3r i 4t LLOC: 
VALLÈS ORIENTAL - TERRES

DE L'EBRE, 5-0 
3r i 4t LLOC: 
BARCELONA - TERRES DE
L'EBRE, 2-2 
(P.P: 2-3) 
FUTBOL 11: FINAL BAIX LLO-
BREGAT - LLEIDA, 2-0 
FUTBOL 7: FINAL: GIRONA -
LLEIDA 0-3.

Els ebrencs
La selecció cadet va perdre a
les semifinals contra el Lleida
per 1-0 en un partit marcat
per una actuació arbitral ‘par-
cial’. Així ho manifestaven
fonts de l’equip ebrenc que la-
mentaven que “en moments
puntuals, van haver decisions
que van poder determinar”.
En el tercer i quart lloc, els
ebrencs van caure golejats
contra el Vallès Oriental (5-0).
Bona competició, en qualse-
vol cas, la de l’equip del rapi-
tenc Xavi Sanchez.
Per la seua banda, la selecció
ebrenca aleví no va trobar-se
còmode en el primer partit i
va acusar-ho. Li va costar en-
trar. I el Lleida, més ben po-
sat, va aprofitar-ho (4-1). En el
tercer i quart lloc, els joves
que entrena Secun van estar
a l’alçada i van empatar, en
un partit obert i interessant,
contra la selecció de Barcelo-
na (2-2). Als penals, es van
imposar. Es per estar-ne sa-
tisfets. Tercer lloc. 

La selecció cadet va
acabar quarta, després

de perdre a les semifinals
amb un arbitratge

‘complicat’

Selecció cadet
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BITLLES. COPA INTERCONTINENTAL SUB 25

No van competir

Bona actuació de la selec-
ció catalana de bitlles. Va
liderar totes les classifica-
cions de la I Copa
Intercontinental de Bowling
Six que va tenir lloc del 12
al 14 de juliol a l'estadi “La
Cuna del Mágico” de San
Salvador (El Salvador) on
van participar amb les
seleccions de Guatemala i
El Salvador. 
En total va obtenir 7 meda-
lles d'or (individual femení i
masculí, parelles masculi-
nes, màster femení i mas-
culí, equips i a la copa
Associació Mundial ) una de
plata (màster masculí,) i
dues de bronze (individual
masculí i parelles femeni-
nes).
CLASSIFICACIONS:
INDIVIDUAL   
Sergi Arques, campió mas-
culí. Marta Solé, campiona
femenina. Gerard Albiol ,
tercer masculí.
PARELLES (DOBLES)   
Sergi Arques i Gerard
Albiol: campions masculins;
Mariona Llorens i Marta
Solé,  terceres femenines.   
MÀSTER INDIVIDUAL   
Sergi Arques, campió   
Marta Solé, campiona
Gerard Albiol, segon   

PROVA D'EQUIPS i COPA
ASSOCIACIÓ MUNDIAL: 

1ER CLASSIFICAT,  CAM-
PIONS!!

Èxit ebrenc amb la selecció
catalana a El Salvador

La polèmica està servida
després de l’Europeu de
Twirling celebrat recent-
ment a Bèlgica. Com es
pot observar a la fotogra-
fia, el combinat d’Espanya
no va participar-hi. I és que
segons fonts consultades,
el combinat estatal va
decidir no participar per
no fer-ho contra Catalunya. 
La decisió de la Federació
Espanyola residia en què,
"la participació de Catalunya
fa impossible la nostra.
Segons la nostra Llei nacio-
nal Espanyola de l'Esport,
una Federació Espanyola
mai no pot competir contra

un Equip Regional". A més,
la Federació estatal té pre-
vist “sotmetre a votació el
seu ingrés a la federació
internacional en el proper
congrés de Paris, fet que
comportaria l'expulsió
immediata de la catalana”.
Segons Germà Capdevila,
en un article  a El 9
Esportiu, “la intervenció i la
feina de la Plataforma Pro
Seleccions fa que totes
aquestes accions penoses
surtin a la llum immediata-
ment, tot posant de mani-
fest una vegada i una altra
que Catalunya podrà existir
internacionalment en l'àmbit

esportiu única i exclusiva-
ment quan esdevingui un
estat independent.
Treballem per aconseguir-
ho, o resignem-nos”.

TWIRLING

La polèmica està servida
La selecció espanyola no va anar a l’Europeu de Bèlgica

La selecció espanyola no va

participar a l’europeu de

Bèlgica per no competir

amb la catalana. “Una

Federació Espanyola mai

no pot competir contra un

Equip Regional”, diuen.

Medalles

L’equip català va obtenir

10 medalles en la I Copa

Internacional a l’estadi ‘la

Cuna del Màgico’.

Instal.lacions que porten

el nom del mitic jugador

de futbol, que va estar al

Cadis i al Valladolid
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
DOMINGO TOMÀS, REGIDOR DE FESTES DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

Aquest cap de setma-
na, Tortosa torna a
reviure el Renaixement.
Una festa de recreació
històriques amb extra-
ordinària repercussió i
de gran valor com així
ho assessoren les sig-
natures de qualitat que
disposa, com a Fiesta
de Interés Turístico
Nacional, Plaça d’honor
del turisme de
Catalunya o Festa Local
d’Interès Turístic de
Catalunya.
Més de 60 espectacles
que condueixen al pas-
sat de la ciutat ebren-
ca, amb més de 500
actors i un entramat de
col.laboradors que fan
de la festa un especta-
cle únic durant uns dies
d’època, carregats de
màgia. N’hem parlat
amb Domingo Tomàs,
Regidor de Festes.

Més Ebre: Preparat? 
Domingo Tomàs: Cinc
minuts abans de l'inici de
la festa confiem que
estarà tot al seu lloc.
L'exigència de l'equip ens
fa millorar permanentment
fins al moment de l'arren-
cada.
ME: Un nova edició, un
nou repte?
DT: En tot cas, es podria
dir que no defallim i
seguim fent gran la festa.
Amb la complicitat del tei-
xit associatiu de la ciutat,
peça clau per a una festa
d'aquestes característi-
ques.
ME: 17 edicions, un esde-
veniment arrelat i consoli-
dat. Però, tot i això, què hi
ha darrera d’una nova edi-

ció? 
DT: Pels moments que
estem vivint, una gestió
molt acurada de la despe-
sa a realitzar, atès que
d'aquesta en depèn el
futur de l'activitat.
ME: El Renaixement acu-
sava la crisi? 
DT: El que la gent coneix
com a crisi, a la Festa del
Renaixement ja fa quatre
anys que ho estem veient.
Fruit d'aquest treball conti-
nuat podem presentar la
dissetena edició de la
Festa amb la tranquil·litat
de tenir una festa sosteni-
ble i que la mateixa ciutat
pot fer possible.

ME: Per tant, imaginació,
inventiva i enginy. En qual-
sevol ambit, les novetats
són importants cada any
per no caure en una mono-
tonia. N’hi hauran?
DT: Com no podia ser de
cap altra manera.
Interpretem de nou aque-
lles millores urbanístiques
realitzades en espais com
la plaça Sant Joan o la
façana fluvial al tram de la
Rambla Felip Pedrell, pro-
gramant espectacles
adaptats a cada escenari.
ME: Quines expectatives
hi ha previstes? Superaran
les anteriors? 
DT: Treballem per tirar per
terra tots els registres que
tenim fins al moment.
L'objectiu és seguir pas-
sant dels 200 mil visitants
en 4 dies i, a la vegada,
que els diferents sectors
implicats en la Festa
també puguin millorar les
xifres i resultats de les
diferents activitats que
fan.

ME: El Renaixement és
una festa ben entesa i mul-
titudinària? Té cap veu dis-
cordant?
DT: Com en tot gran esde-
veniment, no plou a gust
de tothom. Això fa que tin-
guem seguidors molt
fidels i gent amb idees dis-
crepants però sempre
enteses en un context
d'un esdeveniment conso-
lidat i que comprenem que
les fan per bé.
ME: Per a una persona
que no ha vist mai la Festa
del Renaixement, què li
diries què trobara i que li
recomanaries?
DT: Que segueixi la pro-
gramació i que qualsevol
cosa que esculli per veure
segur que el sorprèn i
s'emportarà un record ino-
blidable de la ciutat.
ME: La ciutat es transfor-
ma, es dimensiona. Es l’o-
portunitat?. 
DT: Sí, està clar. I això s’a-
consegueix amb la impli-
cació i l'esforç que a títol
individual realitzen les per-
sones per engrandir els
col·lectius i també amb la
professionalitat i dedica-
ció dels sectors del
comerç, restauració i el
gremi de pastissers.
ME: Són dies de tensió
continguda. Tot els detalls
controlats?. 
DT: L'engalanament dels
diferents espais de la

Festa és el que ens ocupa
més temps però a hores
d'ara es pot dir que tot
està tot sota control.
ME: Darrera qüestió, el
Renaixement és la Festa

referent, però no ens obli-
dem de les de la Cinta?.
DT: Faltaria més. La Festa
del Renaixement és un
esdeviment de promoció
de la ciutat, el qual hem

d'utilitzar com un apara-
dor i les festes de la Cinta
són les festes majors de
la nostra ciutat, i formen
part de la nostra tradició i
costums ancestrals.

“L’objectiu és seguir passant dels 200.000 visitants en 4 dies. I, a la vegada,
que els diferents sectors implicats en la Festa també puguin millorar les

xifres i resultats de les diferents activitats que fan”.

Visitants Festa del Renaixement
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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 a les Persones

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

                                                                                                                



DIVENDRES 20
DE JULIOL
DE 2012

diarimés
ebreeessppeecciiaall ggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PUBLIREPORTATGE

« La teva cuina a un sól clic »
PLANA LLEDÓ - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Amb el Disseny en 3D pots dibuixar
la planta de la mateixa amb tots els
seus elements: portes, finestres, pi-
lars… 

A partir d'aquesta maqueta vir tual
podràs distribuir el mobiliari amb la pos-
sibilitat de modificar el color de les por-
tes, mesures, colors, materials… Evi-
tant així errors de planificació i podràs
crear digitalment la teva cuina ideal. Ca-
da dia són més els professionals que uti-
litzen aquest tipus de sistemes per ges-
t ionar, planif icar i personalitzar el
resultat final a gust del client i així poder
visualitzar el producte final evitant sor-
preses.

SARAI NOGUÉS

Avui dia mitjançant
multitud de programes de
disseny especialitzats pots
dissenyar la teva cuina a

mesura 
i fer-la realitat
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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
Cel serè, o poc ennuvolat a partir de mitja tarda pel pas de núvols alts i algun de mitjà. També
durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, al Port i interior del quadrant nord-
est que deixaran el cel mig ennuvolat.
Independentment, al litoral i prelitoral sud i al vessant nord del Pirineu es formaran intervals
de núvols baixos de matinada i a la nit.

Precipitacions
No es descarta algun ruixat de tarda aïllat al Pirineu, d'intensitat feble i minso.

Temperatures
Mínimes similars o lleugerament més baixes i màximes en lleu descens. Les mínimes ron-
daran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 12 i 17 ºC al Prepirineu, Catalunya central, Plana de
Vic i prelitoral nord, entre 16 i 21 ºC a ponent, resta del prelitoral i al litoral nord i entre 18 i
23 ºC a la resta del litoral. Les màximes arribaran a valors de 32 a 37 ºC a ponent, interior
de les terres de l'Ebre i al Prepirineu occidental, de 26 a 31 ºC al litoral i de 30 a 35 ºC a la
resta del territori.

Visibilitat
Bona, però puntualment regular de matinada i a la nit al litoral i prelitoral sud i també a cotes
baixes del vessant nord del Pirineu.

Vent
De matinada bufarà fluix i de direcció variable en general, si bé hi haurà intervals de com-
ponent est fluix amb cops moderats al litoral sud. La resta de la jornada bufarà fluix amb
cops moderats, de component sud i est al litoral, prelitoral i resta de la meitat est de
Catalunya i de component sud a la resta del territori.
A banda, bufarà tramuntana entre fluixa i moderada a l'Empordà fins a primera hora del matí
i al final del dia.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Realitza els canvis que consideris necessaris
en els teus assumptes de feina. És possible
que uns projectes nous tinguin un avanç ines-
perat.

Taure
20/4 al 19/5

En els teus assumptes de feina, amb obertura i
col·laboració, tindràs millors resultats. Decideix-te
a delegar en altres les coses que no tenen gaire
importància.

Bessons
20/5 al 21/6

Si has de prendre decisions importants en
qüestions de diners, fes-ho i ja no les pospo-
sis. És possible que realitzis un viatge de
manera intempestiva.

Cranc
22/6 al 21/7

Pren grans decisions i fes plans encertats, per-
què d'aquesta forma faràs que els teus benefi-
cis econòmics augmentin. Tingues fe i con-
fiança en tu mateix. 

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que res ni ningú et desanimi. La
falta de motivació pot reflectir-se a la teva
feina, portant-te conseqüències molt poc bene-
ficioses per a tu.

Verge
23/8 al 21/9

Serà un moment per demostrar tot el que
saps i per lluir-te no perdis tan magnífica opor-
tunitat d'ensenyar als teus caps les teves
capacitats laborals.

Balança
22/9 al 22/10

Si vols comptar amb bona salut i beneficiar la
teva figura, procura fer una mica d'exercici,
almenys camina tot el que puguis, et sentiràs
molt millor.

Escorpí
22/10 al 21/11

Tracta de tenir una sana convivència en les
teves relacions sentimentals, mostra con-
fiança en la teva parella i tracta que el teu
ambient familiar sigui grat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que es produeixi un canvi de domi-
cili, o fins i tot una ruptura o separació amb qui
hagis estat convivint, si així succeeix serà el
millor per a tu.

Capricorn
21/12 al 19/01

És possible que et facin una proposta i hauràs
de decidir ràpid. Es donaran alguns petits can-
vis que et beneficiaran molt al terreny econòmic
i també en l'emocional.

Aquari
20/1 al 18/2

Algú et donarà una ajuda o un consell que ser-
virà per millorar la teva economia. T'ompliràs de
nous incentius i voldràs fer coses noves, però
tracta de ser objectiu.

Peixos
19/2 al 20/3

Un amic t'ajudarà a prendre un decisió impor-
tant que ja havies pensat, però que no t'anima-
ves a fer-la. No has de témer res, la sort i alguns
bons amics et protegeixen. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 20°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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.
Filòleg. Classes particulars català

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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El període reproductor s'ini-
cià al març- abril, quan els
exemplars adults comença-
ren a ocupar un dels dics
de les salines i la Tora dels
Conills, una petita illa
enmig de les salines. El 28
de maig passat, tècnics del
parc natural van efectuar,
gràcies al suport logístic
de la Unitat Aèria del Cos
Agents Rurals, un vol
fotogràfic a gran altura per
sobre de la colònia. Aquest
mètode permet avaluar
amb molta precisió el con-
tingent reproductor, dismi-
nuint al màxim els des-
torbs. Actualment, tots els
polls de la colònia es tro-
ben agrupats als estanys
saliners, formant una guar-
deria. El proper 22 de juliol
està previst l'anellament de
400 polls en una operació
complexa, que implicarà la
participació de més de

200 persones. 
El flamenc Phoenicopterus
roseus és una espècie que
es troba al delta de l'Ebre

al llarg de tot l'any, per bé
que presenta fortes fluctua-
cions estacionals, amb
valors màxims a l'hivern.

Algunes cròniques indiquen
que era un ocell reproduc-
tor abundant al segle XVI,
tot i que no hi ha dades

més recents fins a les
dècades de 1970-80, quan
realitzà alguns intents. El
flamenc va començar a

reproduir-se amb èxit el
1993 i actualment ha esde-
vingut una de les espècies
més emblemàtiques del
Parc Natural del Delta de
l'Ebre, únic lloc on es repro-
dueix a Catalunya i una les
escasses localitats esta-
bles a la Mediterrània occi-
dental. Fins al 2012, el fla-
menc s'ha reproduït amb
èxit en 18 ocasions i el
nombre de parelles ha anat
creixent de 250 a unes
3.000 parelles. El 2012 es
portarà a terme la vuitena

campanya d'anellament. Si
no hi ha imprevistos, s'ane-
llaran 400 polls, als quals
se'ls col·locarà una anella
metàl·lica i una altra blanca
de PVC amb un codi alfa-
numèric. 
Aquesta última permet
identificar l'exemplar a
distància i conèixer els
moviments a gran escala
de cada individu anellat.
Per exemple, dels 2.700
flamencs anellats al delta
de l'Ebre, actualment es
disposa d'informació de

1.707 individus (63% del
total d'anellats). Les obser-
vacions dels flamencs nas-
cuts i anellats al delta de
l'Ebre es distribueixen per
12 països, per bé que el
86,7% de les observacions
es reparteix entre França
(36%), l'Estat espanyol
(21%) i Itàlia (19%). Això no
obstant, també hi ha obser-
vacions disperses a
Algèria, Portugal, el
Marroc, Grècia, Líbia,
Mauritània, Montenegro i
Turquia.

El Parc Natural del Delta, acull enguany l'única 
colònia de reproducció de flamencs de la Península

2.436 parelles de fla-
mencs s'estan reproduint
aquest any a la salines
de la Trinitat al Parc
Natural del Delta de l'Ebre
del Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural. 
Aquest valor que situa
dins de la normalitat d'a-
quests darrers 5 anys. 

Les baixes precipitacions hivernals han impedit la reproducció en altres espais tradicionals 

«POLLS»

Ja està tot preparat per a l'anellament de 400
polls, que tindrà lloc aquest diumenge, 22 de juliol,

i que comptarà amb més de 200 participants

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                


