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El jutjat d'instrucció número 3
d'Amposta, en funcions de guàr-
dia, ha imputat al president de
l'EMD dels Muntells, Tomàs
Navarro, per un delicte de danys
continuats com a presumpte
autor de mitja dotzena d'incen-
dis entre els passats 17 de juny
i 21 de juliol que van afectar,
entre d'altres, casetes de camp,
un hivernacle una furgoneta i
diverses embarcacions, al
mateix poble i al veí terme muni-
cipal d'Amposta. Navarro, que
va sortir amb llibertat provisional
aquest mateix dimecres a la
tarda després de la seva decla-
ració, haurà de comparèixer al
jutjat cada cop que sigui citat.
Les diligències segueixen el trà-
mit habitual al jutjat número 1
d'Amposta, que investiga la
causa més antiga del cas.

P3

Els Muntells, en el punt de mira!

El cap de setmana passat, la selecció espanyola juvenil de rem va participar a la XXVII Copa de la
Joventut, conquerint un meritori tercer lloc darrera de la guanyadora Itàlia i de la potent selecció de
Gran Bretanya. Cinc remers de les nostres terres van formar part de la selecció espanyola: Laura
Monteso del Club de Rem Tortosa i Aina Cid, Albert Forcadell, Antonio Delgado i Didac Marti del Club
Nautic Amposta, dirigits pel responsable tècnic de la selecció espanyola David Morales. La magnifica
competició de Laura Monteso i d’Aina Cid els ha servit per a ser convocades per a competir amb
Espanya en el Campionat del Món Junior que es celebrarà a Bulgaria del 14 al 19 d'agost. P17

Laura Montesó i Aina Cid, al Mundial Júnior de Rem

Terres de l’Ebre. Els Consells Comarcals
recolzen la formació del sector turístic. Les
convocatòries de beques queden obertes fins el
31 de juliol.            P4

Esports. El CF Amposta, que dimecres va
jugar el primer partit a Camarles (0-2), fa la
presentació oficial avui divendres.          

P10

Terres de l’Ebre. La Generalitat podria
ajornar els pagaments a les entitats dels
sectors de Serveis Socials i Salut.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Quan a principis de setmana el nom d’Els Muntells
va fer-se protagonista de moltes de les converses
del Delta. Ni molt menys, ningú dels que parlava
podia arribar a pensar-se que els fets es resol-
drien, tal com ho han fet. A principis de setmana
els Mossos d’Esquadra confirmen, el que molts
veïns del poble feia temps que deien, però sempre
quan els semblava que ningú mirava: darrera dels
incendis que havien atemorit la zona, i que haurien
afectat embarcacions, magatzems de camp i un
cotxe, estava, sempre pressumptament, el presi-

dent de l’EMD d’Els Muntells, el socialista, Tomàs
Navarro. A hores d’ara, el jutge que porta el cas
continua reunint proves per determinar l’autoria
d’aquesta mitja dotzena de sinistres. I mentre això
succeeix, a les files socialistes fan “mut i a la
gàbia”. De moment, Navarro, que va sortir amb lli-
bertat provisional aquest el mateix dimecres a la
tarda després de la seva declaració, haurà de
comparèixer al jutjat cada cop que sigui citat. I la
resta de mortals esperar, per veure realment que
ha passat.

Editorial

Un estiu encès

Hi ha una famosa dita que, particularment a mi no
m'agrada gens, que diu “contra el vici de demanar
hi ha la virtut de no donar”, no em fa gracia perquè
la considero un titular de la falta de generositat i el
poc diàleg. Els caps de família, els representants
d'entitats, alcaldes, en definitiva, tots aquells que
tenim l'obligació de demanar millores per a la gent
que representem, no ens fa cap gràcia obtenir suc-
cessius i repetits “nos” de cadascuna de les nos-
tres gestions o peticions. El cost de molts serveis,
s'està fent insostenible i amb una facilitat vergonyo-
sa, esta recaient tot el pes de la manca de recur-
sos especialment en les famílies i els ajuntaments. 
Exemples en hi ha per donar i vendre, la reducció
de la despesa en serveis socials significa un fort
augment en les atencions directes que ens dema-
nen els ciutadans mes desfavorits, la nostra llar
d'infants, com totes les de Catalunya, estava dota-
da pel Govern de la Generalitat d'una subvenció de
1800Û per xiquet i any, ara, de manera unilateral,
el nostre govern, hi destina 875Û xiquet i any, al
rebut de l'aigua, un aigua tant nostra i que tants
pocs beneficis ens dona, apareixen nous concep-
tes derivats de l'aplicació d'un nou cànon imposat
per la Generalitat, les retallades en salut son per
tots conegudes, i arriben al seu màxim escarni amb
el pagament d'un euro per recepta de manera line-
al i sense tenir en compte la situació econòmica de
les persones, sobre tot les jubilades i les parades.
Així trobaríem quantitat d'exemples i podríem
sumar tots aquells serveis no obligatoris que ajun-
taments com el nostre han anat assumint amb la
vocació de servei municipal però exempts del
suport pressupostari que ara s'ha esvaït del tot en
la davallada dels recursos propis.
A tot aquest panorama mentrestant els ajunta-
ments com el de l'Aldea plenament responsables
de les mancances econòmiques dels veïns i amb
conseqüència amb les politiques d'austeritat man-
tingudes fins ara, no apugem impostos, no volem
però tampoc podem, al mateix temps veiem
reduïts els nostres ingressos i per tant la economia
municipal es desequilibra de manera ostensible.
L'inventarií de solucions no es gran pero existeix,
algunes idees ja les va deixar el grup d'ERC al
Parlament de Catalunya en el tràmit de la elabora-
ció dels pressupostos del 2012, el govern aliat
amb el PP no les va considerar oportú aplicar tot i
trobar-les adequades, mesures lògiques com seria
la recuperació de certs impostos com el de suc-
cessions i grans fortunes o la aplicació d'altres
canons que podrien gravar les activitats de les enti-
tats financeres. La manca de voluntat política per
buscar noves fonts de recursos i no seguir casti-
gant més i més les butxaques dels mes desfavorits
ha guanyat la cursa. Amb tot aquest panorama el
que no hem de fer es demagògia, els anteriors
paràgrafs sols son un reflex de la crua realitat que
estem vivint, hem de ser molt realistes, tant com
per fer un exercici de respecte a la democràcia,
m'explicaré. La situació econòmica i financera ha
anat amb una línia descendent mes pròpia del des-
nivell d'una pista negra d'esquí, la crisi evidentment
es d'àmbit pràcticament mundial i per tant no

podem responsabilitzar
ni al govern català de
CIU ni a l'espanyol del
PP de les conseqüèn-
cies del que ens toca
sofrir en aquets
moments, però el dràs-
tic canvi d'escenari que
s'ha viscut des de les
eleccions que van
posar al davant
aquests dos governs
fan necessària la
coherència amb els electors i la seva decisió fona-
mentada en els programes electorals que aquestes
formacions varen presentar a la escomesa electo-
ral pertinent. Tots dos partits es van presentar a les
urnes amb uns programes que no es que no tinguin
voluntat de complir, es que en les actuals circums-
tancies no poden de cap manera portar a la practi-
ca es del tot impossible aplicar objectius per als
que no hi existeixen recursos, tots dos partits per
ser conseqüents tindrien que, en temps i forma
adequades, convocar a la ciutadania per tal de que
opini de nou adaptant-se programes i votants al
canvi radical de la situació.
Tot l'arc parlamentari tindria ocasió d'actualitzar les
seves estratègies i per tant donar la oportunitat a
que la ciutadania mostres un recolzament molt mes
actualitzat i per tant majoritàriament mes objectiu.
Es moment d'obrir la porta electoral a les possibili-
tats i a les aspiracions fins ara no contemplades
per la majoria i que els temps difícils han posat en
un context cada cop mes i mes necessari de poder
valorar. A pesar del que “esta caient” per obligació
i per devoció, cada dia m'aixeco amb moltes ganes
de treballar, cada dia em gito havent sentit moltes
crítiques a la classe política, cada dia comprovo
que hi ha determinats sectors que volen aprofitar
els mals temps per ficar a tothom al mateix sac i
desprestigiar la tasca política, cada dia lamento
com companys i companyes cauen en la banalitat
de la crítica “televisiva” dels seus companys de
tasca política, practiques ruïnes per abocar dubtes
sobre la honestedat, opinions que busquen la ridicu-
lització del càrrec i la persona, manca absoluta de
perspectiva, poca visió, “avui estàs saqui dema
allí”. Amb tota humilitat seria una bona mesura, aug-
mentar la dosi de responsabilitat i respecte entre
tots nosaltres, no oblidem que darrere dels que
volen desprestigiar la representativitat política s'a-
maguen  aquells que no volen que en hi hagi repre-
sentants elegits democràticament, donar peu a que
la ciutadania decideixi sobre que hem de fer i qui
ens ha de governar en aquests moments tant com-
plicats, seria un exemple contundent de que no
busquem obsessivament la “cadireta” seria una
mostra del que guia a la majoria de gent que te
esperit de servei i treball per la societat, un profund
apreci i respecte pel sistema democràtic, per cert
segons una frase que m'agrada molt “el menys
dolent de tots els sistemes politics”. 

Dani Andreu
Alcalde de l’Aldea

Temps de negociacions

Onades verdes, d’arròs al vent

Opinió

Recordant a Jaume

El progrés i el desenvolupament
de les societats han fet que l'es-
perança de vida es vegi augmen-
tada d'una manera molt impor-
tant. Precisament, aquest incre-
ment dels anys de vida, ha propi-
ciat que hi hagi més afectació de
determinades malalties, que
abans no eren tan elevades o fre-
qüents, pel simple fet que la gent
moria més aviat. Aquest fet és
un dels principals elements de
canvi en els sistemes sanitaris,
que consisteix en passar d'un
sistema d'atenció als aguts, a un
altre on el pacient crònic hi tingui
una importància rellevant, i una
atenció més personalitzada. A
Catalunya, s'està implantant el
Pla de Salut 2011-2015, que és
un full de ruta elaborat i consen-
suat per centenars de professio-
nals, on es tracten diferents
aspectes estratègics i de gestió
per poder raeadaptar la nostra
sanitat als nous temps. Un
aspecte molt important, com he
comentat anteriorment és la cro-
nicitat. S'han de poder identificar
persones que pateixen una,
dues, o més malalties cròniques,
i ajudar-les a poder portar una
vida amb el màxim de normalitat
possible, a través de la promo-
ció d'hàbits de vida saludables,
consells sanitaris, i controls
periòdics. Cada cop hi ha més
ciutadans que estan adoptant
hàbits de vida saludables, com
ara deixar de fumar, practicar
exercici físic, i alimentar-se de
forma equilibrada. Al mateix
temps, des del Departament de
Salut també s'estan duent a
terme programes per detectar
determinades malalties quan el
seu estat encara es troba en un
procés inicial, per poder tractar-
les més eficaçment, com és el
de detecció precoç de càncer
de còlon i recte. Aquest
Programa té per objectius princi-
pals reduir la incidència d'aquest
tipus de càncers, que actual-
ment és de gairebé 700 nous
casos cada any en el conjunt de

la demarca-
ció de
Tarragona, i
reduir-ne la
seva mortali-
tat, que és de
més de 200
defuncions
anuals. En la
primera fase
del Programa s'està convidant a
les 5.350 persones d'entre 50 i
el 69 anys de l'Àrea Bàsica de
Salut Tortosa est, on s'inclouen
també Bítem, Campredó i
Tivenys. En una segona fase es
convidarà a la resta de la pobla-
ció d'aquestes edats de la
comarca del Baix Ebre i més
endavant també es convidarà a
la resta de les comarques de les
Terres de l'Ebre. En aquests
moments, la participació puja al
55%. Si aquest percentatge es
manté, ens trobaríem amb una
de les comarques de Catalunya
amb millors resultat de participa-
ció fins l'actualitat. Cal destacar
que del total de participants,
s'han detectat un 6% de casos
positius, de diversa gravetat. Un
6% és un percentatge prou signi-
ficatiu, que ens ha de fer reflexio-
nar a tots de la importància de
potenciar i participar en aquest
tipus de programes. Serveis
Territorials de Salut Terres de
l'Ebre 
Des d'aquí animo a totes les per-
sones a qui van dirigides aquests
programes, a participar-hi. Al
mateix temps, agraeixo també a
tots els professionals implicats la
seva excel·lent tasca, ja que la
prevenció té un paper molt
important en la nostra salut, i el
tindrà encara més en els prò-
xims anys. Des dels Serveis
Territorials de Salut ho sabem, i
per aquest motiu, hi apostem
decididament. 

Albert Gómez i Sorribes 
Director Serveis Territorials de

Salut Terres de l'Ebre

Programa de Detecció precoç
del Càncer de Còlon i Recte

Opinió

De Juliol, el vint-i-cinc,
vam voltant per tot “lo Delta”...
sense pressa, sense rumb,
anem sentint, anem gaudint.

Jo li explico al meu petit:
platges i pobles, gent i camins,
arbres i aus, converses i amics,
festes i pedres, petxines i sal
barraques, vaques, barques i... “el riu”,
matins i vesprades, el sol i la nit.

Onades verdes, d'arròs al vent,
et saluden des de la nostra catifa.
Flamencs i ànecs de la Tancada
et regalen la dolça pau...

que, del Trabucador, les gavines corses, 
han trencat per un moment,
alçant el vol totes alhora,
enlairant-se amb el vent,
volen travessar els núvols
per portar-te els nostres sentiments...

que de Juliol, el vint-i-cinc,
van voltant per tot “lo Delta”...
fent saber a tothom que
sempre hi seràs un “gran amic”.

ROSA IRENE ZARZOSO
(Al nostre Jaume Colomines, de  Juliol,

el vint-i-cinc)
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El jutjat d'instrucció núme-
ro 3 d'Amposta, en fun-
cions de guàrdia, imputa-
va ahir dijous, 26 de juliol,
al president de l'EMD dels
Muntells, Tomàs Navarro,

per un delicte de danys
continuats com a pre-
sumpte autor de mitja dot-
zena d'incendis entre els
passats 17 de juny i 21 de
juliol que van afectar,
entre d'altres, casetes de
camp, un hivernacle una
furgoneta i diverses
embarcacions, al mateix
poble i al veí terme munici-
pal d'Amposta. Navarro,

que va sortir amb llibertat
provisional aquest mateix
dimecres a la tarda des-
prés de la seva declara-
ció, haurà de comparèixer
al jutjat cada cop que sigui
citat. Les diligències
segueixen el tràmit habi-
tual al jutjat número 1
d'Amposta, que investiga
la causa més antiga del
cas. Tomàs Navarro, va

ser detingut el mateix
dimecres al matí pels
Mossos d'Esquadra com a
presumpte autor d'al-
menys sis incendis inten-
cionats durant les últimes
setmanes. La detenció va
venir arran d'un conat d'in-
cendi frustrat el passat
dissabte en un hort d'un
familiar seu i durant el
qual hauria estat identifi-

cat per diversos testimo-
nis. De fet, la notícia ha
causat un gran enrenou a
la població -dependent
administrativament de
Sant Jaume d'Enveja-, que
vivia amb l'angoixa dels
focs sobtats en propietats
agrícoles, cases i embar-
cacions. La majoria dels
veïns explicaven estar
estupefactes però, al

mateix temps, també,
més tranquils. Des que es
van encendre totes les
alarmes per la successió
de sinistres, alguns d'ells
es quedaven al carrer fins
altes hores de la matinada
i, fins i tot, dormien als
magatzems on guarden
maquinària i vehicles
davant el temor que un
nou foc els ho destruís
tot. Ara confien que el mal-
son hagi acabat, però no
amaguen la seva sorpresa
pel fet que el presumpte
causant sigui "l'alcalde"
del poble. A principis de
setmana, els Mossos
d'Esquadra van començar
a estrenyer el cercle de la
investigació sobre l'auto-
ria dels diversos incendis
intencionats que s'havien
registrat durant les últi-
mes setmanes al nucli
dels Muntells, al municipi
de Sant Jaume d'Enveja. A
més, fonts veïnals ja apun-
taven que el president de
l'EMD, Tomàs Navarro,
podria estar implicat en
els fets. Després que el
passat dissabte a la tarda,
Navarro fos vist per diver-
sos veïns calant foc a una
parra d'un hort del poble.
Ara, se'l relaciona amb
almenys mitja dotzena de
sinistres, que haurien
afectat embarcacions,
magatzems de camp i un
cotxe. I els agents, tam-
poc descarten més deten-
cions durant els propers
dies.

El president de l’EMD d’Els Muntells,
pressumpte autor dels incendis al poble

L'alcalde de Sant
Jaume d'Enveja, Castor
Gonell, ha mostrat el
seu suport al president
de l'EMD dels Muntells,
Tomàs Navarro, i a la
seva família després
de la detenció de
Navarro com a pre-
sumpte autor de mitja
dotzena d'incendis en
casetes de camp, un
hivernacle, una furgo-
neta i diverses embar-
cacions, al mateix
poble i a Amposta.
L'alcalde de Sant
Jaume d'Enveja s'ha
mostrat confiat que la
justícia resoldrà els
fets i de moment no
preveu que hi hagi con-
seqüències polítiques,
ni prendre ell mateix
cap disposició al res-
pecte. La federació del
PSC a l'Ebre ha mos-
trat consternació pels
fets i estan fent una
sèrie de reunions amb
Navarro, Gonell i els
militants socialistes
per avaluar la situació.

L’alcalde de Sant Jaume d’Enveja, Castor Gonell, ha mostrat el seu suport total a Tomàs Navarro

La federació del PSC a l’Ebre ja ha manifestat la seva consternació pels fets, mantenint cautel·la

REDACCIÓ

Carrer Major d’Els Muntells (Montsià).
cedida

ACTUALITAT
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Jordi Jordan i Cinta
Galiana, ambdós regidors
d'I-Entesa per Tortosa han
comparegut per presentar
el nou grup de jóvens que
han creat les joventuts
d'Iniciativa a la ciutat,
Jóvens d'Esquerra Verda
(JEV), que tindran com a
coordinadors locals a
Cristina Forés i a Llorenç
Viña.  El nou grup està for-

mat per jóvens de tots els
pobles i barris del munici-
pi, i tal i com han remarcat
Cristina Forés, la nova
coordinadora de JEV
“apostem per Iniciativa-
Entesa per Tortosa perquè
volem un futur al nostre
territori, i per això calen
polítiques amb visió de
futur i no pas caciquils i de
curt termini com les que
tenim ara”.  La nova for-
mació juvenil, d'esquerres,
catalanista i ecologista
naix per defensar els drets
dels treballadors i treballa-
dores, els autònoms i
emprenedors, l'economia
productiva per davant de
l'especulativa, l'eduació i
la universitat ebrenca, l'au-
togovern de Catalunya  i la
vegueria així com el cabal
ecològic del riu Ebre, com
a eixos fonamentals. Tot i
això, l'altre coordinador
del grup, Llorenç Viña ha
assegurat que el motiu
principal del grup és “bus-

car propostes per fer sor-
tir de la crisi la nostra ciu-
tat, a partir de molta ima-
ginació i sentit comú,

aprofitant tots els recur-
sos que tenim com a terri-
tori, els quals estan poc
valorats i que hem de

saber aprofitar perquè els
jóvens tinguem un futur
més esperançador de l'ac-
tual”.

El nou portaveu
d'Iniciativa-Entesa per
Tortosa, Jordi Jordan,
ha explicat que el pro-
jecte polític que
encapçala està experi-
mentant un creixement
important perquè la
gent està “indignada
amb els partits i perso-
nes de sempre i cal una
regeneració democrà-
tica per millorar, des
de l'honestedat, la
societat en què vivim”.

Jordi Jordan i Cinta Galiana.

Cedida

El Campus de les Terres
de l'Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) ja ha
obert el procés d'inscrip-
ció al Curs de Gestió
d'Especialista Universitari
en Gestió d'Empreses de
Turisme i Oci adreçat a
empresaris, treballadors i
altres professionals del

sector del turisme i l'oci.
En cas de no disposar
d'una titulació universitària
prèvia, els interessats
també poden accedir-hi
mitjançant el format de
curs d'extensió università-
ria. Els continguts d'aquest
curs han estat dissenyats
per oferir les principals

eines de gestió que reque-
reix una empresa turística
alhora de garantir-ne l'èxit,
en un entorn de gran difi-
cultat com el de l'actuali-
tat. Els promotors de la ini-
ciativa són la Càtedra
d'Economia Local i
Regional de les Terres de
l'Ebre i el departament de

Gestió d'Empreses, amb el
suport de la Facultat de
Turisme i Geografia i
compta amb la col·labora-
ció de l'IDECE i altres insti-
tucions del territori. El
plantejament del curs
també permet que, en cas
de no matricular-se a la
totalitat del mateix, s'hi
pugui accedir per mòduls
individuals. 
Les empreses poden
incloure el curs dintre dels
programes de formació
bonificada a càrrec de les
quotes de la Seguretat

Social i també està a dis-
posició dels interessats un
programa de beques ator-
gat pels consells comar-
cals. 
Així, les convocatòries de
beques del Consell
Comarcal del Baix Ebre i
del Consell Comarcal de la
Terra Alta resten obertes
fins el 31 de juliol. 
El Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre podria obrir
en breu la seva convocatò-
ria i el Consell Comarcal
del Montsià ja hi està tre-
ballant.

Els Consells Comarcals recolzen
la formació del sector turístic

El doctor Joan Carles
March, un dels principals
assessors científics del
projecte de plantació de
cànnabis de Rasquera,
serà el pregoner de les
festes majors de la pobla-
ció en substitució del con-
seller d'Interior, Felip Puig,
que va decidir declinar la
invitació de l'Ajuntament
per problemes d'agenda.
Doctor en medicina per la
UAB i màster en Salut
Pública, March és actual-
ment professor de l'àrea
de Ciutadania, ètica i parti-
cipació de l'Escola andalu-
sa de Salut Pública, a més
de consultor en l'àmbit
estatal i internacional. El
pregó de les festes majors
de Sant Domingo tindrà
lloc el pròxim divendres, 3
d'agost, a les 20 hores.

Joan Carles March 
substitueix a 

Felip Puig

Demà dissabte 28 de
juliol, el Castell de
Miravet serà l'escenari
d'un acte nacional a les
Terres de l'Ebre, organit-
zat per l’assemblea
Nacional catalana. El
qual significarà per a l’or-
ganització «l'enterrament
definitiu de la via esta-
tutària i per tant, també
l'autonòmica». En el seu
manifest l’Assemblea
també menciona que
«l'escenari on es va pac-
tar el nou Estatut de
Catalunya, serà el mateix
on l'enterrarem, com a
punt de no retorn en el
camí cap a l'Estat propi».

Miravet, proper
escenari d’un acte

nacional de
l’ANC

Un grup de joves impulsen  
les joventuts d’Iniciativa a Tortosa

El nou grup està format per jóvens de tots els pobles i barris del municipi

ACTUALITAT

Marxa cap a la Independència

El 12 de novembre de 2004, el Castell de Miravet va reunir els líders de tots els partits polítics amb representació al Parlament per pactar les regles de joc del nou Estatut. La
reforma plantejava com a mesura estrella la millora del finançament. Vuit anys més tard, el 12 de juliol de 2012, el Palau de la Generalitat va celebrar una nova cimera de partits,
aquest cop pel pacte fiscal. El punt principal en què es va basar aquesta reunió, va ser la necessitat de disposar d'un model propi fora del règim comú. Però la trobada es va tan-
car amb postures clarament divergents. Portem anys i panys apel·lant al consens i treballant per la definició d'estratègies negociadores amb l'Estat. Dècades senceres lluitant per
posar fre a les múltiples agressions que s'expressen mitjançant sentències judicials, invasions de competències i opinions que posen en dubte la nostra realitat nacional, la nostra
llengua i la nostra cultura, que és plena de matisos. Anhilar els trets que ens singularitzen no és una tasca fàcil. Alguns porten molts anys intentant-ho, però, sortosament, a l'altré
cantó sempre hi ha hagut persones que s'han plantat i han dit prou. Avui, els partidaris de la independència, ja han superat el 50 %. Bufen vents favorables per al trencament amb Espanya. I, per pri-
mera vegada, el suport popular a aquesta via representa un element que els partits polítics estan obligats a gestionar. Perquè la ciutadania s'ha tornat més exigent que mai amb l'Estat i reclama solu-
cions immediates a aquesta sagnia a la qual estem abocats tots els contribuents. Vivim en una comunitat de veïns que ja no tolera els impagaments d'alguns propietaris. Els qui resideixen a la prime-
ra planta estan farts d'aquesta injustícia. Cada dia que passa en queden menys, dels qui pensen que 'anar pagant amb el cap cot' és l'única solució. I és que quan es comparen amb els bascos i nava-
rresos, que viuen al quart primera, entren en una espiral d'incomprensió que comença a ser insostenible. Quan uns i altres es troben a l'ascensor, ja no són capaços ni de parlar del temps que farà
avui. Perquè les esquerdes de l'escala són tan profundes que les veu tothom. Fins i tot els que estan a l'àtic! Però aquesta gent, per continuar gaudint d'una bona panoràmica, necessita de la pacièn-
cia infinita dels que habiten unes quantes plantes per sota.I la nostra nació, per poder seguir avançant, demana un gir copernicà. Han passat trenta-dos anys des que va posar-se a viure a l'edifici
LOFCA. Trenta-dos anys sense emancipar-se! Trenta-dos anys treballant i portant tots els diners a casa perquè, després, la comunitat els malbarati! D'aquest color, ja en tenim prou! Per això reivindi-
quem més llibertat per poder decidir i gestionar els nostres impostos. Som conscients que tenim set en un context en què escasseja l'aigua. Però també tenim clar que l'aigua dels nostres pous és
potable. De fet, tenim la font d'on brolla la millor aigua mineral del món. Tenim un país ple de catalans i de catalanes disposats a regar la seva terra amb la seva pròpia aigua. 

Ramon Bel. Coordinador territorial de l'Assemblea Nacional Catalana

Opinió

Les convocatòries de beques queden obertes fins el 31 de juliol
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Les actuacions subvencionables hauran de ser
obres que hagin sol·licitat llicència amb posterio-
ritat a l'1 de gener de 2012 i tinguin per objec-
te alguna d'aquestes actuacions: la rehabilitació
total de façanes. En aquest cas la subvenció
serà del 50 per cent, amb un màxim de 6.000
euros; obres per a garantir l'estanqueïtat de
cobertes. La subvenció equivaldrà al 50 per
cent amb un màxim de 5.000 euros; adequació
de les instal·lacions comunes dels edificis en
aigua, gas, electricitat o sanejament. En aquest
cas la subvenció serà del 50 per cent del cost
amb un màxim de 2.000 euros; actuacions per
a la millora de l'accessibilitat a l'interior dels
immobles, amb un import del 50 per cent del
cost de l'obra i un màxim de 9.000 euros; subs-
titució i unificació d'antenes de ràdio i televisió.
Aquí l'ajuda és també del 50 per cent amb un
màxim de 500 euros; incorporació de tecnolo-
gies de la informació, amb un import de la mei-
tat del cost de l'obra i un topall de mil euros. Si

la llicència d'obres sol·licitada té prevista l'execu-
ció de diverses obres coincidents amb més d'un
dels conceptes subvencionables, les ajudes no
podran superar en total els 15.000 euros. En
qualsevol cas, la subvenció màxima a rebre
cada 5 anys és de 18.000 euros en tots els
conceptes. La regidora de Serveis al Territori,
Meritxell Roigé, va explicar que l'Ajuntament de
Tortosa manté la seva aposta per la recupera-
ció del nucli antic de la ciutat i recorda que "la
rehabilitació es fa amb les actuacions urbanísti-
ques que hem fet i estem fent en carrers i pla-
ces, però també amb les que tiren endavant els
propietaris en els seus edificis". Les sol·licituds
per rebre alguna d'aquestes subvencions poden
presentar-se al Registre General de l'Ajuntament
o a l'Oficina del Nucli Antic fins al 30 de novem-
bre de 2012. Les bases de la convocatòria
poden consultar-se a www.tortosa.cat.

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat
aquest passat dimarts, 24 de juliol, les
bases reguladores de les subvencions
per al foment de la millora en ele-
ments col·lectius dels edificis inclosos
en l'àmbit d'actuació del Pla Integral
del Nucli Antic de Tortosa (PINCAT). 

Obres del PINCAT.

Cedida

El passat dia 19 de juliol, va
arribar a Móra la Nova l'au-
tomotor Renault ABJ2  núm
9304, que és la tercera
màquina que el Museo de
los Ferrocarriles Españoles
va cedir fa uns mesos a la
Fundació per la Preservació
del Patrimoni Ferroviari i
Industrial de Móra la Nova
(FPPFI), juntament amb les
locomotores de vapor
“Bonita” i “Mikado”. En una
primera fase es van traslla-
dar les dos locomotores de
vapor i aquesta peça va
quedar al Museo del
Ferrocarril de Madrid
Delicias en espera de poder
ser traslladada en un segon
viatge. Aquest automotor
va ser construït el 1938 i és
una peça única a l'estat
espanyol, va prestar servei
al ferrocarril de la Val de
Zafán entre Tortosa i la
Puebla de Hijar entre d'al-
tres i l'any 1976 va ser reti-
rat de servei i conduit al
Museu del Ferrocarril de
Madrid Delicias on ha estat
fins el passat dia 18 de
juliol. 

L’automotor Renault
ABJ2 ja està a 
Móra la Nova

L’Ajuntament de Tortosa aprova les bases 
per a les subvencions del PINCAT

Les obres subvencionables seran aquelles que hagin
sol·licitat llicència després de l’1 de gener de 2012

ACTUALITAT
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El nou ajust a aquesta pres-
tació social suposaria un
dur cop a una normativa
que ha estat molt limitada

en el seu finançament des
de la seva aprovació el
2006. La nova situació
deixa a les comunitats
autònomes en una situació
molt complicada. A aquest
nou ajust cal sumar els
283 milions d'euros desti-
nats a aquesta matèria
suprimits per l'Executiu a
través dels pressupostos
generals de l'Estat al març
i que ja va suposar un
important revés. Per la
seva banda, el Govern va
justificar aquestes noves
retallades per la necessitat
de “assegurar la sostenibili-
tat del sistema" a través de
l'estalvi. A més, considera
que les mesures “correcto-
res” s'han d'implantar de
manera immediata, ja que
la seva demora “aguditza-
ria els problemes de cohe-
sió, equitat i finançament”.
En relació amb la informa-
ció facilitada per la directo-
ra general de l'ICASS,
Carmela Fortuna, el
Departament d'Economia i
Finances ha comunicat que

aquest mes la Generalitat
no pagarà a les entitats de
Serveis Socials. Així, la pre-
sidenta de l'ACRA
(Associació Catalana de

Recursos Assistencials),
Cinta Pasqual, ha qualificat
aquesta situació de
“dramàtica”en un sector on
al voltant del 65% al 75%

de les despeses són en
personal. Així, doncs,
serien moltes les empre-
ses que no podrien fer
front a les nòmines.

A proposta d'ACRA
(Associació Catalana
de Recursos
Assistencials) es reunia
aquest passat dilluns,
23 de juliol, amb els
representants de les
organitzacions empre-
sarials i entitats socials
del sector català d'a-
tenció a les persones a
la seu de Foment del
Treball de Barcelona
per tal d'estudiar con-
juntament les possibles
accions a realitzar
davant de l'anunci d'a-
jornament dels paga-
ments de la Generalitat
previstos per aquest
mes de juliol a les enti-
tats dels sectors de
Serveis Socials i Salut.

Imatge d’una persona dependent i el seu cuidador.
Cedida

A Catalunya, s'està implan-
tant el Pla de Salut 2011-
2015, que és un full de ruta
elaborat i consensuat per
centenars de professionals,
on es tracten diferents
aspectes estratègics i de
gestió per poder readaptar la

sanitat als nous temps. Un
aspecte molt important, és la
cronicitat. S'han de poder
identificar persones que
pateixen una, dues, o més
malalties cròniques, i ajudar-
les a poder portar una vida
amb el màxim de normalitat

possible, a través de la pro-
moció d'hàbits de vida salu-
dables, consells sanitaris, i
controls periòdics. Cada cop
hi ha més ciutadans que
estan adoptant hàbits de vida
saludables, com ara deixar
de fumar, practicar exercici

físic, i alimentar-se de forma
equilibrada. Al mateix temps,
des del Departament de
Salut també s'estan duent a
terme programes per detec-
tar determinades malalties
quan el seu estat encara es
troba en un procés inicial, per
poder tractar-les més eficaç-
ment, com és el de detecció
precoç de càncer de còlon i
recte. Aquest Programa té
per objectius principals
reduir la incidència d'aquest
tipus de càncers, que actual-
ment és de gairebé 700
nous casos cada any en el
conjunt de la demarcació de

Tarragona, i reduir-ne la seva
mortalitat, que és de més de
200 defuncions anuals. En la
primera fase del Programa
s'està convidant a les 5.350
persones d'entre 50 i el 69
anys de l'Àrea Bàsica de
Salut Tortosa, on s'inclouen
també Bítem, Campredó i
Tivenys. En una segona fase
es convidarà a la resta de la
població d'aquestes edats
de la comarca del Baix Ebre i
més endavant també es con-
vidarà a la resta de les
comarques de les Terres de
l'Ebre. En aquests moments,
la participació puja al 55%.

Primers resultats del Programa de
Detecció Precoç del Càncer de Còlon i

Recte, al Baix Ebre 
En els primers dos mesos, la participació dels ciutadans és molt elevada 

Amposta ha restructurat
el programa de festes
per celebrar-les amb
menys dies. Tot i així, el
consistori ha aconseguit
mantenir gairebé el
mateix nombre d'actes
taurins, només quatre
menys que l'any 2011,
fet que manté les festes
ampostines com les més
taurines de les Terres de
l'Ebre. Hi haurà nou dies
de festes amb bous, dos
menys que l'any passat, i
amb un pressupost infe-
rior als 70.000 euros,
més d'un 15% menys.
Els ampostins responen
a la pressió dels animalis-
tes que són "els primers
interessats" en respectar
els animals i evitar polè-
miques.

Amposta, amb
menys bous que

l’any passat

Un estudi de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) ha determinat quins
són els efectes del canvi
climàtic al Delta de l'Ebre, a
més de la reducció en l'a-
portació de sediments del
riu. La investigació ha cons-
tatat com la pujada del nivell
del mar tindrà "serioses
implicacions" en termes d'a-
gricultura, recursos natu-
rals, turisme i indústria de la
zona. Els investigadors han
plantejat com a solució per
a la protecció del delta
davant dels efectes del
canvi climàtic combinar l'a-
portació de sorra a les
dunes i de transport natural
de sediments, tant a les
dunes existents com per
crear-ne de noves.

La pujada del mar
afectarà el Delta,

segons la UB

La Generalitat podria ajornar els pagaments 
a les entitats dels sectors de Serveis Socials i Salut

Des de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials es parla d’una situació «dramàtica»

ACTUALITAT
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Aquest nou equipament
permetrà un estalvi de
temps pel pacient (l'apa-
rell adquireix 16 talls per
rotació quan fins ara eren
2 talls per rotació) i per
tant, es podran explorar
més pacients durant el
dia. A més, millorarà molt
la qualitat de les imatges
i el software d'edició i
gestió.  L'aparell té un
servidor d'aplicacions clí-
niques avançades i pot
fer imatges en tres
dimensions (reconstruc-
ció avançada en 3D i
combinació d'imatges).
La nova màquina també

permet ampliar i millorar
els diagnòstics (colo-
noscòpia virtual avança-
da, paquet de perfusió
cerebral avançat, nòdul
pulmonar i programa den-
tal). La inversió prevista
és d'uns 350.000 . El cap
de Servei de Radiologia
de l'Hospital Verge de la
Cinta, Fernando Javier
García Lorente, explica
que la incorporació del
nou TAC comporta dos
tipus de beneficis per al
pacient, “directes i indi-
rectes”. Els primers són,
fonamentalment, que “l'e-
quip és més ràpid, per
tant, el temps de pacient
a la màquina és menor, i a
més, es disminueix la
quantitat de radiació que
rep el pacient perquè es
pot modular la dosi en
cada territori anatòmic”.
En quant al benefici indi-
recte, el doctor García
Lorente assegura que “el
pacient rep un millor

diagnòstic perquè la
màquina permet definir
millor l'anatomia i les
seves alteracions”. 
El professional de l'equip
ha de seguir un procés de
formació donat que “la
base de funcionament de

l'equip és la informàtica”,
afirma l'especialista. A
més, “el professional s'ha
de formar en els nombro-
sos programes comple-
mentaris que porta la
màquina, i no només el
radiòleg, també inferme-

ria i els tècnics” afegeix.
L'equip de radiologia del
Verge de la Cinta realitza,
aproximadament, unes
9.000 proves a l'any. A
partir del mes de desem-
bre ja podrà comptar amb
el nou equipament.

L'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta
adquireix un nou TAC
que suposarà un salt
tecnològic qualitatiu
per a les seves
instal·lacions. 

Hospital Verge de la Cinta.

Cedida

La junta directiva de la
Cooperativa de l'Aldea
preveu ingressar entre
150.000 i 200.000
euros mensuals per l'a-
cord de comercialitza-
ció de les seves verdu-
res i hortalisses tancat
amb l'empresa de
Martorell (Baix
Llobregat) F.D. Unión
Agrícola. Segons l'enca-
ra president de l'entitat,
Fernando Falcó, el con-
tracte suposarà l'envia-
ment diari, com a
mínim, d'un tràiler de
productes produïts pels
socis que seran posats
a la venda directament
als consumidors a tra-
vés de les botigues d'a-
questa empresa. D'altra
banda, la Cooperativa
celebrarà finalment el 8
d'agost al vespre l'as-
semblea ordinària per
aprovar l'estat de
comptes de 2011 i una
d'extraordinària per
rellevar l'actual directi-
va. 

Acord de

comercialització 

a l’Aldea

L’Hospital Verge de la Cinta                
adquireix un nou TAC

El nou equipament permetrà un estalvi de temps per al pacient

ACTUALITAT
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L'alcalde de l'Ametlla,
Andreu Martí, i els regi-
dors van ser els encarre-
gats de fer onejar aquests
distintius que són sinònim
de qualitat i sostenibilitat.
Un any més, cinc platges
de l'Ametlla de Mar han
revalidat les banderes bla-
ves, distintiu atorgat per
l'Associació d'Educació
Ambiental i del
Consumidor, de la
Fundació Europea
d'Educació Ambiental. Les
platges són: Sant Jordi
d'Alfama, Cala Forn,
Pixavaques, l'Alguer, i
Calafató. En la categoria

de ports, el Club Nàutic
renova el guardó. També,
per segon any consecutiu,
el camí de ronda de la
Cala ha obtingut el distin-
tiu de sender blau que
atorga la mateixa associa-
ció. A més, s'hissaren les
tres banderes de platges
verges que lliura el Grup
Ecologista de Tarragona i
l'Ebre, Ecologistes en
Acció (GETE-EeAC). Les
platges que han repetit
aquest distintiu són
Torrent del Pi, nova platja
naturista de l'Ametlla de
Mar, Santes Creus i
L'Estany Podrit. “La hissa-
da d'aquestes banderes
és la culminació d'un any
de feina. Per tant, satisfac-
ció des de la Regidoria de
Medi Ambient per obtenir
un any més aquests distin-
tius de qualitat per les nos-
tres platges”, subratlla la
regidora de Medi Ambient,
Eva del Amo. L'acte es va
cloure donant el tret de
sortida a la primera Ruta
amb caiac “Banderes
Blaves” pel litoral de
l'Ametlla de Mar que va

organitzar La CALACTIVA i
NATURBIKE LA CALA amb
la col·laboració de
l'Ajuntament. Després hi
va haver degustarium al
castell de Sant Jordi i
dinar posterior al mateix
castell. Els criteris per
obtenir el distintiu de ban-

dera blava són, entre d'al-
tres, el nivell de qualitat de
l'aigua, la neteja de la
sorra i els diferents ser-
veis com a ara dutxes,
contenidors per tirar la
brossa i aparcaments. Pel
que fa als ports, també es
té en compte la infraes-

tructura per a la recollida
selectiva de residus peri-
llosos. En el cas de les
platges verges és valora la
poca intervenció de la mà
humana en l'entorn de les
platges i, per tant, la màxi-
ma preservació de l'hàbi-
tat natural.

Hissada de les 5 banderes blaves i 
de les 3 de platges verges a l’Ametlla

El Port de l'Ametlla de
Mar, davant el Centre
d'Interpretació de la
Pesca de l'Ametlla de
Mar, va ser el marc de
la hissada de les ban-
deres blaves i les ban-
deres de platges ver-
ges, el 22 de juliol. 

L'acte va tenir lloc el passat diumenge 22 de juliol, davant del Centre d'Interpretació de la Pesca

Les platges de la Cala han revalidat aquests distintius de qualitat

REDACCIÓ

Els socialistes de l'Ebre
denunciaven aquest passat
dijous, 26 de juliol, en roda
de premsa l'afectació
sobre la vida de milers de
persones dependents.
Segons Núria Ventura,
diputada al Parlament i pri-
mera secretària del PSC a
les Terres de l'Ebre, “sota
les grans xifres hi ha perso-
nes grans que patiran la
retallada mensual de la
prestació econòmica per
dependència, altres que
moriran abans se'ls reco-
negui la dependència i
milers de cuidadores,
majoritàriament dones,
que es quedaran sense
feina i se'ls condemnarà a
no tenir pensió contributiva
en un futur”.  La dirigent
socialista ha denunciat:
“Estem davant la major
retallada social de la

democràcia”. Ventura ha
assegurat que “la situació
és dramàtica per a milers
de persones grans, que ja
han vist com de manera
encoberta se'ls ha reduït la
pensió -pujada IRPF- i com
se'ls ha imposat el copaga-
ment sanitari. El PSC de
l'Ebre ha participat aquest
dijous, a través de l'impuls
de les secretaries de
Cohesió Social i de Política
Municipal, en una acció
simultània a les 16 federa-
cions del partit a tot el terri-
tori català per manifestar el
seu rebuig a les retallades
de la Llei de la
Dependència que represen-
ten els nous decrets del
Govern d'Espanya i les polí-
tiques d'austeritat de la
Generalitat de Catalunya. A
Tortosa, Núria Ventura ha
estat acompanyada pel

responsable de comunica-
ció de la federació ebren-
ca, Joan Alginet, la secreta-
ria de Cohesió Social,
Imma Casado, i el respon-
sable de política municipal,
Manel de la Vega. Tal com
ha detallat Ventura en la
seva intervenció, la princi-
pal conseqüència dels
decrets del Govern central
és la derogació “de facto”
de la llei de la
Dependència. 
En concret, els decrets
representen la reducció del
15% de la quantitat esta-
blerta per a la prestació
econòmica per cures en
l'entorn familiar i desapari-
ció del conveni especial de
la Seguretat Social; la para-
lització de la Llei, en un
període màxim de dos
anys, per a les noves pres-
tacions econòmiques per

cura en l'entorn familiar; la
paralització de la Llei, fins
l'1 de juliol de 2015, per
als dependents moderats; i
per aquelles persones que
ja estaven rebent presta-
ció, i la rebaixa per presta-
ció econòmica per cuida-

dora familiar és de mitjana
de 44 euros (va dels 78'1
euros de les persones amb
grau de dependència gran
als 27 euros de les perso-
nes amb grau de
dependència moderada),
entre altres. 

El PSC denuncia les retallades 
en la llei de dependència 

«Les polítiques socials i de dependència deixaran de ser pilar del benestar»

Més de 80 nous agents
de la policia espanyola
s'incorporen al Camp i
l'Ebre. Treballaran a les
Brigades i Cossos
Operatius de Policia
Judicial i Estrangeria de
Reus, Tarragona i
Tortosa. 82 nous agents,
que pertanyen a la XXVI
promoció de l'Acadèmia
de Policia d'Àvila i que
han finalitzat el seu perío-
de de formació i pràcti-
ques s'incorporen a les
comissaries del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. 
D'aquesta vuitantena d'a-
gents, 30 es quedaran a
Tarragona, 26 aniran a
Reus i altres 26 a
Tortosa. S'incorporen a
les Brigades i Cossos
Operatius de Policia
Judicial i Estrangeria. 

26 agents
nacionals

s’incorporen a
Tortosa

L'associació hotelera
Salou-Cambrils-La Pineda
assegura que no se supe-
rarà el 90% d'ocupació
assolit el 2011. En el cas
dels càmpings l'ocupació
es mantenint estable. La
crisi econòmica està afec-
tant el sector turístic de la
província de Tarragona.
Hotels, càmpings i cases
rurals veuen com aquest
estiu no es podrà superar
l'ocupació de l'any pas-
sat. Amb una mica de
sort, les xifres es mantin-
dran, encara que en molts
casos també tendeixen a
anar a la baixa. És el cas
de les cases rurals de les
Terres de l'Ebre, que han
vist com l'ocupació ha cai-
gut del 70% del 2011 al
40% d'aquest 2012. La
valoració és negativa.
Rosa Balaguer, membre
de la Junta de l'Associació
de Turisme Rural de les
Terres de l'Ebre així ho ha
manifestat: "El mes de
juliol està sent dolent.
L'ocupació ha baixat molt,
imaginem que és per la
crisi econòmica».

Cau
l’ocupació
turística

ACTUALITAT
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A poques hores de finalitzar
la XVII Festa del
Renaixement, l'organització
feia balanç de la Festa con-
siderant que s'han superat
les expectatives previstes
inicialment quant a vinguda
de visitants i públic als
espectacles de pagament.
La crisi feia tèmer que la
resposta del públic fos
menor, però el volum de
deixalles, el global de ven-
des a les tavernes i la cons-
tant presència de públic
pels carrers del nucli antic,
especialment al mercat d'è-
poca, constaten que la
Festa del Renaixement con-
tinua creixent malgrat les
dificultats del moment i

l'austeritat pressupostària.
Aquestes són els elements
més destacats del primer
balanç que han fet aquest
migdia l'alcalde i
Procurador en cap de
Tortosa, Ferran Bel, i el regi-
dor de Festes, Domingo
Tomàs. Bel va explicar que
malgrat que es fa difícil de
quantificar les persones
que han visitat Tortosa
durant aquest cap de set-
mana, tots els indicadors
que habitualment es tenen
en compte en aquest tipus
d'esdeveniments confirmen
l'increment respecte les edi-
cions passades. "La festa
ha crescut en espais, ocu-
pant carrers i places que

fins fa poc teníem en
obres." Aquest és el cas del

carrer Replà i de la plaça de
Sant Joan, per exemple. 

Aquest llibre parla dels pobles de la comarca, «des d’una visió diferent i renovadora»

Cartodelta fa 20 anys

Arbres en record als cinc bombers
morts en l’incendi d’Horta

Creu Roja Joventut i Creu
Roja de Deltebre han organit-
zat per al dissabte, 28 de
juliol, una gala benèfica per
tal de recollir aliments per a
les famílies amb més neces-
sitat del nostre poble " Gran
Gala del Poble per al Poble".
Enlloc d'adquirir una entrada
es demana als assistents
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); si no es
porta cap aliment hi haurà
tiquets d'entrada a la venda
per valor de 5 euros. Al llarg
de la nit hi hauran sortejos
amb els regals que han apor-
tat diferents comerços de la
població. La gala benèfica
es farà al Centre Cívic a par-
tir de les 22.00 hores i
comptarà amb actuacions
teatrals, de ball i cantants.

Gala benèfica a Deltebre

Es tracta d'una obra que
"parla de la comarca de la
terra Alta, dels seus
pobles; no pretén ser una
guia turística a l'ús, ho fa
des d'una visió diferent i
renovadora",  segons l'opi-
nió de l'expresident de La
Bresca, Francesc Martí. El
volum inclou gairebé 200
imatges fotogràfies fetes
des de una  perspectiva
diferent a la típica foto de
les guies turístiques i
compta també amb il·lus-
tracions (aquarel·les) de la
pintora i  litògrafa Muntsa
Cabetas. L'autor de les
fotografies és Francesc
Martínez. El llibre (500
exemplars), editat acura-
dament amb paper de qua-
litat,  es vendrà a les llibre-
ries al preu de 25 euros.
Segons van manifestar  els
promotors de la iniciativa,
es vendrà al preu de 25
euros, per  sota del que és
habitual en aquesta mena
d'obres. El fet que totes

les persones que s'han
implicat en el projecte ho
hagin fet de manera
altruista ha aconseguit
reduir els costos.

Terra Alta. Molt de fato
es presenta a Tortosa

L'Associació Cultural La
Bresca, d'Arnes, ha lide-
rat la publicació del  lli-
bre Terra Alta, molt de
fato, un projecte en què
disset persones de  la
comarca hi han treballat
durant dos anys. 

En aquesta obra han col·laborat
tretze autors diferents que han

gaudit d’absoluta llibertat

Imatge de la Terra Alta.
cedida

La Festa del Renaixement de Tortosa
continua creixent malgrat la crisi

L’organització considera que s’han superat expectatives

ACTUALITAT

REDACCIO

El Fons Nacional Jueu,
l'Ajuntament d'Horta de
Sant Joan i la Generalitat
de Catalunya han
aconseguit desencallar el
projecte de  la plantació
de 5.000 arbres a l'àrea
calcinada pel foc de 2009
en record als cinc
bombers de la unitat GRAF
Lleida morts durant les
tasques d'extinció. El
projecte impulsat per
l'organització jueva
s'anuncià a principis de
2011 però el canvi de
govern al consistori i la
dificultat per arribar a un
acord amb els propietaris
dels terrenys ha endarrerit

la seva posada en marxa.
De fet, l'actual alcalde, el
popular José Antolí,
apunta que el projecte fou
planificat i anunciat sense
parlar abans amb els
propietaris. Finalment,
quatre propietaris cediran
part de les seves finques,
tot i que en seguiran sent
els propietaris, per a
plantar els 5.000 arbres.
L'empresa pública del
departament d'Agricultura,
Forestal Catalana, i el
Fons Nacional Jueu
treballen plegats en el
projecte definitiu de
plantació dels arbres
autòctons.

La Junta de Personal de l'HTVC després de l’aturada d’aquest
passat dimecres, 25 de juliol, ha informat que a partir d’a-
questa setmana “tots els dimecres d'ara endavant  es farà
aquesta aturada de cinc minuts”.

Actualitat

La Policia Local detenia a
Luís Edgardo H.N., de 28
anys i nascut a El
Salvador, aquest passat
24 de juliol a Tortosa,
acusat dels delictes de
conducció temerària,
atemptat a l'autoritat i per
negar-se a fer la prova

d'alcoholèmia. Quan va
adonar-se que la policia el
seguia va accelerar i va
pujar alguns trams per la
vorera. Quan un dels
agents va baixar del cotxe
patrulla per fer-li l'alto, el
conductor va fer cas omís
i va intentar envestir-lo.

Persecució de pel·lícula

L'empresa ampostina
Cartodelta SL ha
aconseguit recentment la
Certificació integrada ISO
9001 i Norma ISO 14001.
El certificat ha estat
acreditat per BUREAU
VERITAS Certificació,
primera entitat privada de
Certificació a Espanya, baix
acreditació ENAC per al
seu centre d'Amposta,
Tarragona, dedicat al
Disseny, Fabricació,
Comercialització i Venda
d'envasos i embalatges de
cartró. Va ser pionera en
les nostres terres en
implantar un Sistema
integrat de Gestió i de Medi

Ambient. Actualment és un
dels líders en el seu sector,
compta amb una quota de
mercat molt important tant
a nivell de Catalunya, com
d'altres comunitats, i una
quota de mercat
diversificada entre clients
locals, provincials,
nacionals i inclús de la UE i
Llatinoamèrica. 
Amb representació en
diverses zones arreu del
país. 
Compta amb unes
instal·lacions de 12000 m,
la inversió constant en
noves infraestructures, en
millorar el procés i mitjans
productius.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Carlos Gilabert va decidir
denunciar a la UE Rapitenca, a
la junta anterior a l’actual,  pre-
sidida per Tomàs José, per un
pressumpte incompliment del
seu contracte. Un contracte
que es va signar quan l’equip
rapitenc estava a la Tercera
divisió. Per tant, una divisió
d’ambit Nacional i en la que els
incompliments contractuals
poden tenir més transcendèn-
cia. 
Ramon Muñoz aclaria que “no
es pot dir fos un incompliment
de contracte. Gilabert va sig-
nar un contracte amb l’anterior

directiva, a la Tercera divisió. A
més, se li va buscar feina com
a monitor en un col.legi i
també rebia un complement
per desplaçaments ja que ell,
llavors, venia de Roquetes.
Quan l’equip va baixar, segons
he pogut saber, la directiva va
parlar amb ell per exposar-li
que a Primera catalana no li
podia pagar en les mateixes
condicions. Al jugador no li va
agradar però va haver accep-

tar-ho i va seguir. Per tant, ell
rebia una nova quantitat, més
baixa, i signava el rebut per la
mateixa. Posteriorment, un
cop va acabar la temporada,
ell va decidir presentar una
denuncia perquè no havia
cobrat el que li corresponia”. 
Passa el temps, segons
Ramon Muñoz, i per una confu-
sió nostra, vam rebre un comu-
nicat d’un comitè federatiu que
fa d’intermediari en casos com

aquest un dia abans de la cita-
ció. No vam poder anar a
Madrid. Per això, l’afer va que-
dar al seu favor perquè nosal-
tres no ens vam presentar. Una
vegada ens vam posar a fer
les nostres al.legacions, amb
l’ajudar del directiu de FCF,
Tomàs José, vam presentar la
documentació i ara, la
Federació ha detectat que hi
ha una falsificació d’un docu-
ment dels que va aportar el
jugador que no correspon amb
l’original que tenim al club. Per
tant, la resolució ha estat favo-

rable a nosaltres”. Falta saber
si Gilabert presentarà noves
al.legacions a Apel.lació i, si
això passa, quines conseqüèn-
cies pot tenir. De moment,
però, la Rapitenca pot presen-
tar les llicències. Un fet que,
amb el conflicte, no podia fer
perquè no tenia accés per la
normativa federativa en aques-
ta casos.
D’altra banda, dir que la
Rapitenca visita diumenge
Catí, en el torneig l’Avellà; que
Julio ha renovat i que el dia 12
(19 h) rebrà l’Amposta en la
Copa Catalunya. La recaptació
i les despeses seran a mitges
entre els dos clubs, com fa uns
anys va passar a la inversa. El
partit amb el Reus, del dia 8,
s’ha suspés. Es jugarà, a la
Devesa, amb el Flix. 
Ramon Muñoz, per últim,
també va deixar entreveure
que si en uns 20 dies no hi ha
una bona resposta en quant a
la captació de socis o si les
previsions establertes amb les
aportacions que ha de fer una
empresa no s’han de produir
de la forma esperada, podrien
haver-hi reajustos en la previsió
inicial de la composició de la
plantilla. 

Contenciós

Ramon Muñoz, presi-
dent de la Rapitenca, va
estar dimarts a Canal TE
per parlar de diverses
qüestions d’actualitat.
Es una entrevista que
podran tornar a veure
avui divendres a les 16
hores. Entres aquestes,
es va comentar l’afer
Gilabert.

UE RAPITENCA

La sentència de la Federació és favorable a la Rapitenca, en l’afer Gilabert

M.V.

Ramon Muñoz, president de la Rapitenca, a Canal TE.

Hem viscut unes setma-
nes intenses, de gran movi-
ment en el mercat futbolístic.
La manca de recursos
econòmics ha fet que nom-
brosos equips agafessin po-
sicions amb molta antelació,
i per això el mes de juny va
ser trepidant. Els mòbils han
tret fum i hem viscut més ca-
sos del normal de jugadors
que un dia han fitxat per un
equip i a la setmana següent,
per un altre. 

Aquí no hi ha formes ni cò-
digs que valguin. “Es la llei de
mercat”. Si, la llei de mercat
establerta. “A mi m’ho han
fet, jo també puc fer-ho....”

He parlat amb directius,
en les darreres setmanes,
afectats i també alterats per
la selva en la que estem vi-
vint. La societat és o està ai-
xí?. O és el futbol el que és ai-
xí...?. No sé, però esperem
que comenci la pretempora-
da i que el transit de juga-
dors acabi. 

Que hi hagi tranquil.litat i
que la famosa ‘llei del mer-
cat’ no torni fins l’any vinent
quan segur que viurem nous
capitols. 

Calma enmig
de la tormenta

L’opinió de Michel

Denúncia

El jugador va
denunciar el club. Però

la sentència ha
desestimat la seua

reclamació i la
Rapitenca podrà

presentar les fitxes, un
fet que no hagués

pogut passar
en el cas contrari.

Aclariment de Josué Andreu, porter del CD la Cava

Actualitat

Josué, un dels porters amb projecció al nostre territori, ha fitxat aquesta
temporada al CD la Cava, després del seu pas pel Roquetenc, on ha estat
més de mitja lliga de baixa a causa d’una operació d’escafoides. El jove
porter ha volgut fer un aclariment respecte a comentaris que s’han efec-
tuat les darreres setmanes respecte a la seua situació esportiva. Josué
aclaria que “vaig tenir converses amb l’Amposta i semblava que podria in-
corporar-me. Llavors vaig comunicar-ho al CD Tortosa perquè ho tingues-
sin present i puguessin fer la seua planificació. Posteriorment, la possibilitat de l’Amposta es va
esvair, un fet que no entraré a valorar. En aquell instant, i una vegada ja ho havia comunicat al
CD Tortosa, no em va semblar correcte fer enrera quan ja havia dit que estava en converses
amb l’Amposta i ja podia ser que el Tortosa tingués dos porters concertats per a la nova tem-
porada. Enmig de tot això, va sortir la proposta de la Cava i vaig acceptar-la”. Josué afegia que
“si potser no he actuat com devia o algú creu que havia de fer-ho d’una altra forma, em discul-
po. Però en cap moment he volgut perjudicar a ningú, penso que tot el contrari”.

El CF Amposta fa la presentació 
avui divendres (20.30 h)

CF AMPOSTA. DIA 12, PARTIT A LA RÀPITA, COPA CATALUNYA

El CF Amposta fa la presentació oficial avui. Es una nova etapa, amb molta renovació a la planti-
lla i també al cos tècnic. L’Amposta visitarà demà el Vilareal C. Els entrenaments van començar
aquesta setmana. Dimecres, l’equip de Nacho va fer el primer amistós. Va jugar al camp del Ca-
marles (0-2). El jugador local, Víctor, va marcar el 0-1 mentre que el canareu David Blanco va fer
el segon gol, tots dos al primer temps. L’Amposta jugarà, diumenge dia 12 d’agost a les 19 ho-
res al camp de la Ràpita, l’eliminatòria de la Copa Catalunya. Qui quanyi s’enfrontarà el Reus. La
recaptació i també les despeses seran compartides, tal com ja va passar fa uns anys, quan la
Rapitenca llavors va visitar l’Amposta. D'altra banda, avui divendres 27 de juliol a les 18 h., a l'Es-
tadi municipal, es farà la clausura del “I Campus Fundació València Club de Futbol”, que es va ini-
ciar el dia 23.

David Bes i Aleix Martí, a prova amb l’Ascó
David Bes, procedent del Gandesa, i Aleix, del Falset, faran la pretemporada amb l’Ascó. Aleix

va jugar amb el Reddis i el Morell. Aquesta temporada ha marcat 33 gols amb el Falset. 

X Torneig Ciutat de Deltebre
AMB MOTIU DEL 25è ANIVERSARI, RECONEIXEMENT ALS TÈCNICS 

El diumenge dia 5 d’agost, tindrà lloc el Torneig Ciutat de Deltebre. A les 17 h, hi jugarà el Deltebre
contra el Tortosa. El perdedor del partit s’enfrontarà a l’Amposta (18 h). A les 18.45 hores hi ha pre-
vist un homenatge-reconeixement als entrenadors que ha tingut el club durant els seus 25 anys. Pos-
teriorment, a les 19.15 hores, es disputarà el tercer partit del 3x1. Al seu dia, es va fer un home-
natge als presidents, el dia 5 es farà amb els tècnics: Agustí Bertomeu Navarro (Polet), Leocadio
Ventura, Sedó, J. Antonio Rué, Sergi Domenech, Antonio Morales, Josep Bertomeu Navarro (Polet),
José Torné (qepe), Carlos Casanova Ribes, Salvador Miralles, Toni Soler, Juanjo Balfegó, Toni Gálvez,
Josep Lluís Bartolí, Rogelio Masiá, Mario Maza i Juan Tomàs Ballano. Baltasar Capera és l’actual.  

Juanjo Rovira visita Canal TE
CD TORTOSA

Juanjo Rovira, directiu del CD Tortosa, va estar dilluns a Canal TE. L’en-
trevista la podran tornar a veure avui divendres a partir de les 23 hores.
Rovira, entre altres qüestions, va admetre tenir “juntament amb el presi-
dent, més responsabilitat pel que respecta al descens de categoria”. Va
destacar Carlos Blanch, “és una de les persones més preparades que
he vist en el futbol català i espero que algun dia torni al projecte”. Rovi-
ra va parlar d’altres temes com el Mundialet, el Campus Nike d’Andorra
o el Campus de Bítem, recordant part de la història del CD Bítem. També va comentar la fes-
ta sorpresa commemoratva dels seus 50 anys que va tenir lloc dissabte i a la que van assis-
tir uns 100 amics, entre ells Sandro Rosell, president del Barça.
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Guillermo Camarero entrenava el Roquetenc, els darrers tres anys.
A manca d’unes jornades pel final del campionat, després del derbi
al camp del Catalònia, va anunciar que considerava que havia aca-
bat la seua etapa al capdavant del Roquetenc. Una decisió que, d’en-
trada, va sobtar a la directiva del club: “Guillermo era el coordinador
del futbol base i semblava que podia seguir amb nosaltres. No obs-
tant, és cert que ell estava cansat en la lluita pel tema de l’estat del
camp. I també preveia que era un any que podien marxar jugadors
com així ha estat. En qualsevol cas, quan ens ho va comentar, no-
saltres vam entendre la seua posicó i vam agrair-li el temps que ha
estat nosaltres i també que ens ho hagués dit amb tanta antelació
per poder començar a planificar la nova campanya”, deien des de la
directiva del Roquetenc. 

Guillermo va manifestar al seu moment que si no sortia cap nova
proposta, es pendria un any de descans, per veure futbol com es-
pectador. Però avançat el mes de juliol ha rebut una proposta del
Sant Mateu, equip de la Primera regional de Castelló. El tècnic ha ac-
ceptat: “és una incògnita i també una experiència nova. La veritat és
que el Sant Mateu ha fet un es-
forç important i valoro el seu in-
terès.  És un repte que afronto
amb molta il.lusió. Es un altre fut-
bol, amb gent nova, rivals nous.
Com he dit, una nova experièn-
cia. Penso que un altre any aquí a
les nostres terres, a la mateixa
categoria, no m’hagués motivat
de la mateixa forma. Per això la
decisió que vaig pendre i la que
prenc ara”. El tècnic va fer oficial
el fitxatge a Canal TE, dilluns pas-
sat, al programa Més Esport. 

Guillermo Camarero
entrenarà el Sant Mateu

DE LA PRIMERA REGIONAL DE CASTELLÓ

José A. Vilchez, nou president
del CD Roquetenc, va debutar al
programa a Canal TE. Vilchez
considera que, tot i les baixes,
“la plantilla del primer equip que
s’ha pogut fer és competitiva” i,
la vegada, desitjava també “po-
der mantenir el bon nivell pel que
respecta el filial i el futbol base”.
Santi Forastero serà el tècnic del
filial i Mario Javaloyes, el coordi-
nador del futbol base. 

El nou president del Roquetenc visita
els estudis de Canal TE

SEGONA CATALANA

Mauri, nova incorporació del CD la Cava
MÉS FITXATGES

Mauri va jugar, entre altres,
amb el Tortosa, l’Ascó, el
Morell, la Pobla i també
amb la Cava, fa dues cam-
panyes. Es un jugador, per
tant, conegut per l’afició
blanciblava. Es fort, amb
bona pegada, i té recorre-
gut per banda esquerra. Es

una adquisició de luxe per
al CD la Cava, club que està
fent un gran esfoç per a re-
forçar al màxim la seua
plantilla davant del nou rep-
te a la Segona catalana,
amb ambició de lluitar per
les places capdavanteres
de la taula. El porter Josué

(Roquetenc), Moha (Ampos-
ta), Agus (Vinaròs), Chicho
(J. i Maria), Llàtzer (Pere-
lló), Herrero (Valls) i ara
Mauri són les incorpora-
cions. A més, segueixen
Jaime i Ruibal, a la davante-
ra. Han hagut baixes com
les de Ferran, Kazu, Aaron,

Joel, el porter Jordi i Sepe
però la resta continuen. Per
tant, un equip, sobre el pa-
per, molt potent i equilibrat
el que està fent el Club De-
portiu la Cava. Demà primer
partit de pretemporada a
Sant Jaume, en festes (17
h). 

El CF Gandesa inicia els actes
commemoratius del 90è ani-
versari de la fundació del club.
El divendres dia 3 d’agost a
les 19 h, està previst que es
faci l’obertura de l’exposició
‘CF Gandesa 90 anys d’histò-
ria’. El lloc serà la Societat
Unió Gandesana. Al dia se-
güent, dia 4 d’agost, a les 17
h., hi haurà un partit entre ex-

jugadors del CF Gandesa. I a
les 18.30 hores, el primer
equip actual del club de la ca-
pital de la Terra Alta s’enfron-
tarà al FC Barcelona. 
Posteriormement, a les 21.30
h, es farà un sopar al pati de
les Escoles Velles (preu: 10
euros).

En acabar, hi haurà un con-
cert i discomòbil.

Actes del 90è aniversari
S’inicien divendres dia 3 d’agost

CF GANDESA

Fa unes setmanes informà-
vem del fitxatge de Chicho
amb la Cava. El jugador que
estava al Jesús i Maria i que
s’havia compromès aquest
estiu amb el Sant Jaume,
equip de la seua localitat. 
Des de Sant Jaume no es va
ocultar el malestar perquè el
jugador estava “aparaulat”. I a
les alçades del mes de juliol
que es produia el fitxatge per
la Cava significava un greuge
per al conjunt que entrena
Anton Flores. 
Són casos que poden donar-
se a la pretemporada. I que
són complicats. L’equip de
categoria superior nomalment
aprofita la força que li suposa
aquest motiu. 
Aquesta setmana, hem viscut
un altre cas. Jordi Adell, juga-
dor de Roquetes format al
Roquetenc i que va estar al
Tortosa i a la Rapitenca, va
comprometre’s amb la Unió
Esportiva Aldeana fa unes set-

manes. Més Ebre va anunciar
la incorporació d’Adell pel club
aldeà. Una incorporació que,
juntament amb la de Marc

Alegre, havia generat molta
il.lusió en l’entorn de l’entitat
que presideix Pedro Uria.
No obstant, aquesta setmana,

el jugador ha comunicat que li
sap molt greu però que el pro-
jecte del R.-Bítem, a la Segona
catalana, l’ha convençut a pen-
dre aquesta decisió de fitxar
finalment pel conjunt bite-
menc. “No ha estat un tema
econòmic”, ha aclarit el propi
Jordi Adell.
El R. Bítem havia tingut conver-
ses amb Manel Puig i fins i tot
podia esperar resposta del
cas Julio. 
Totes dues opcions no s’han
pogut concretar i, avançat el
mes de juliol, ha hagut de tenir
una altrenativa preparada per
si, com així ha estat, fallaven
les anteriors. Per l’Aldeana, a
finals ja del mes de juliol, i
prop de començar la pretem-
porada, és un inconvenient
important, un conflicte perquè
la defensa la tenia ben apunta-
lada amb la incorporació de
Jordi Adell, un jugador experi-
mentat, amb 35 anys, que té
ofici i qualitat.

El R. Bítem fitxa a Jordi Adell
L’exjugador del Roquetenc estava compromès amb la UE Aldeana

UN ALTRE FITXATGE COMPLICAT AL NOSTRE FUTBOL, EN LA PRETEMPORADA

Jordi Adell jugava amb el Roquetenc.

Mauri, en una foto d’arxiu.

La junta està fent un gran
esforç per aconseguir una

plantilla el més
competitiva possible, i

així ho demostra amb els
fitxatges efectuats.

Esforç

La UD Jesús i Maria comença els entrenaments
SEGONA CATALANA

Dilluns comença la nova etapa
del club de l’Aube. Els partits de
pretemporada són els se-
güents: Dissabte 4 (18 h) Aldea-

na-Jesús i Maria; Divendres 10
(21 h): J. i Maria-Camarles; Di-
mecres 15 (20 h) Jesús i Maria-
FC Ascó (Partit Festa Major);

Dissabte 18 (19 h.) Jesús i Ma-
ria-Rapitenca; Dimecres 22 (21
h) J i Maria-Aldeana; Diumenge
26 (18 h): Vinaròs-Jesús i Maria;

Dissabte 1 de setembre: 3x1 a
Camarles (Torneig Balcó del Del-
ta) i Diumenge 2: Jesús i Maria-
Tivenys.
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-El veterà jugador David Cid farà la pre-
temporada amb l’Horta i pot ser una incor-
poració. David, que va jugar amb la Cava fa
dues campanyes, coincidint amb Cantó, tor-
naria d’aquesta forma a la competició. Final-
ment, qui no fitxarà serà Sergi Rodriguez. El
davanter roquetenc va estar en converses a
l’Horta i semblava que podia incorporar-se.
Però finalment, ha decidit seguir al Pinell. 
D’altra banda, Salva Mulet, jugador hortolà
que va anar al Roquetenc i que després va
fitxar amb el Tortosa, segueix recuperant-se
de la lesió de la temporada passada. Co-
mençarà a entrenar amb l’Horta i potser
també una incorporació en el retorn al club.
Així mateix, l’Horta segueix pendent de la re-
cuperació del ‘killer’ Aubanell que, sent pi-

chihi del grup, la lliga passada, va haver de
deixar-ho per una lesió. Una lesió que conti-
nua arrosegant. 
-L’Aldeana incorpora al porter Xavi Tomàs
(Amposta). La lesió i operació d’Andreu (serà
baixa fins el gener) ha comportat aquest fit-
xatge. Les altes han estat: Rallo (l’Ampolla),
Marc Alegre (Tortosa), Iker (Deltebre) mentre
s’està pendent de la possible cessió de Mo-
ha i Pau (Amposta). Dani Andreu (Rapitenca
juvenil) també s’incorporarà al primer equip
de l’Aldeana. Jordi Adell, com hem informat
a la plana 11, ha decidit fitxar amb el R-Bí-
tem. El dia 4, primer partit contra el Jesús i
Maria. El dia 12, contra el Tortosa. El 15,
amb el Vinaròs i el 25 contra el Catalònia.
-El Pinell seguirà comptant amb Sergi Ro-

driguez. Dilluns s’inicia la pretemporada. El
partit de festes serà amb el Cambrils (el dia
10). 
-Toni, porter que estava al Sant Jaume, és
la primera incorporació del Campredó.
-Jordi Barrufet torna a les banquetes. Serà
amb l’equip de la seua localitat, el Benissa-
net. Demà (18 h), en festes, primer partit,
contra el Flix.
-El Camarles, també en festes, va disputar
el primer partit de la pretemporada. Va ser
dimecres amb l’Amposta (0-2). 
-El Sant Jaume disputarà demà contra el
CD la Cava (17 h) l’amistós de festes.
-El Santa Bàrbara té previst jugar els par-
tits de casa el dissabte. L’Ametlla, en canvi,
els passa al diumenge.

David Cid comença la pretemporada amb l’Horta 
BREUS. EL PORTER XAVI TOMÀS FITXA AMB L’ALDEANA

El Flix va fer oficial dimecres el
fitxatge que tanca la plantilla.
Es tracta, tal com vam anun-
ciar fa dues setmanes,
d’Albert Viñas, un jugador for-
mat al Nàstic i que va jugar
amb el Cambrils i també amb
l’Ascó. La temporada passada
va acabar-la a l’Alcampell, de
la Preferent aragonesa. Viñas
pot jugar de defensa i també
de mig centre. Es el tretzè i el
darrer fitxatge d’un Flix ambi-
ciós que amb l’entusiasme de
la seua afició i de la junta que
presideix Albert Mani, ha creat
un projecte renovat i il.lusio-
nant per ser un conjunt com-
petitiu a la Tercera Catalana. 

"Una assemblea unànim”
Satisfacció absoluta després
d'aprovar a l’assemblea tots
els acords per unanimitat.
Aquesta és la sensació de la
directiva del Flix vista l'assem-
blea ordinària anual en la que,
un cop superats els balanços
econòmic i esportiu del curs

anterior, els més d'una trente-
na de socis presents van
donar el seu vistiplau al pres-
supost de la propera tempora-
da, xifrat en 41.750ÛE en el
capítol d'ingressos i 41.165
en el de despeses —
22.000Ûdels quals destinats
al cost de la plantilla—.
La reunió, celebrada el passat
divendres al local municipal Ca
Don Ventura, també va servir
per aprovar l'increment de la
quota d'abonament per a
Tercera Catalana, que passarà
a costar 50 E. A més, es va
acordar recuperar la figura del
soci protector, que podrà aju-
dar l'entitat amb una aportació
voluntària de 30 E, campanya
encetada per la pròpia junta al
complet.
Les altes són: Jacob, Porta,
Josep M., Marc, Peral,
Caballero, Saltor, Ismahil,
Fontanilles, Mesegué,
Rogério. Albert Viñas i
Fontana. Les renovacions
(12): Jordi, Liarte, Albert,

Juanjo, Sergi, Ramon, Caco,
Mani, Carranza, Orta, Sànchez
i Guille. Les baixes (14):
Rubén, Moreno, Pere, Rafa,
Txema, Lluís, Ferrús,
Jonathan, Musta, Pol, Héctor,
Moha, Javi i Figueroa. A l’as-
semblea també es va exposar
el nou projecte de comunica-
ció que ha engegat el club
roig-i-blanc". L'equip inicia els

entrenaments avui divendres,
27 de juliol, i la presentació
serà l'11d’agost contra l'Ascó.
Demà dissabte, visita el
Benissanet, el 4 d’agost trian-
gular amb el Reus i el Reddis,
dimecres 8 partit al camp de
la Rapitenca. 
El dia 18, Flix-Lleida, el 25, Flix
-Gandesa i l’1 de setembre
Seròs-Flix. 

La JE Flix tanca la plantilla amb un 
altre fitxatge mediàtic: Albert Viñas

Jugarà de mig centre. Va estar al Cambrils, l’Ascó i va acabar la lliga passada a l’Alcampell

TERCERA CATALANA. 13 INCORPORACIONS

‘Nadie es profeta en su tierra’. Si, i els podria explicar mil histò-
ries. Avui els comptaré solament una.  Vaig fer un llibre de la histò-
ria del futbol senienc (1928-2003). La presentació va anar a
càrrec de ‘Pichi’ Alonso. Allí, aquell dia, un dels directius va dir que
em donarien la insignia com a soci d’honor, tot això davant de
400 persones assistents a l’acte. Michel i el seu pare, que en pau
sigui, també van estar-hi. 
Jo, com cada mes des del 1980, escric a la revista ‘Lo Senienc’
de la que vaig ser-ne un dels impulsors i el primer cap de redac-
ció. Als pocs mesos de la presentació del llibre, vaig escriure un
article que no va agradar a la directiva del club senienc. Doncs ja
no va haver-hi medalla...les paraules se les va emportar el vent. 
Ja pots fer la labor del futbol ebrenc que sigui, com a historiador
que em considero, més que informador, que en ocasions no és
agraida. Més bé al contrari. Tinc la informació de tots els clubs
d’aquestes terres, de Tarragona, i de més de 550 de Catalunya.
Solament hi ha dues persones, que jo sàpiga, que som coleccio-
nistes de llibres de futbol de Catalunya, Jordi Sunyer de TV3 i jo.
Crec que sóc l’únic que tinc tots els llibres d’aquestes comarques
que s’han editat. Ja pots fer una gran divulgació del futbol ebrenc,
per internet, per història, per documentació....que hi haurà perso-
nes que ni et donaran les gràcies, ni t’ho reconeixeran....així som
els humans.
Fa un any vaig estar en la meua segona patria: Mèxic. Enguany
no toca anar-hi. Estaré, de vacances, per terres tarragonines i
també ebrenques. He de dir que estic emocionat quan he rebut
invitacions de gent de les Terres de l’Ebre per menjar una paella,
alguns fins i tot em volen deixar un apartament....això és el més
bonic de la vida: l’amistat. No sé si amb els meus articles setma-
nals a Més Ebre tinc més amics o enemics. Em consta que cada
cop en el camí de la vida tinc més amics. Però, i enemics?. Bé,
doncs fins i tot podria fer-ne un llistat d’alguns. Ells no t’ho diuen.
T’atenen com a senyors però sóc conscient que les meues opi-
nions no els hi agrada. En resum, que no sóc estimat per alguns.
I això es nota, se sent. En aquesta comarca he tingut diversos
‘rifi-rafes’ amb personatges que no enumeraré perquè ara són
bons amics. Diuen que de l’odi a l’amor hi ha un milimetre. 
Però encara queden enemics. I a ells, quan llegeixen aquest
modest article, jo els dic que sempre els hi donaria la mà perquè
són gent de l’Ebre, de la meua terra, i perquè són bona gent. Es
la societat la que ens fa egoistes i de vegades un xic dolents.
Quan som infants som inncoents. Sense maldat. Quant ensenya-
ment hauriem d’apendre dels petits?. Avui, aquest missatge va
dirigit als meus enemics, perquè reflexionin, meditin si val la pena
o no entendre’s amb una persona. Si val la pena o no, tenir bones
relacions.
Justament aquesta setmana, acabant la columna, he tingut un
enfrontament amb un directiu important d’aquesta comarca. Un
directiu que al seu moment vaig destacar per la gran labor que
ha desenvolupat en el seu club, però a qui sembla que no li agra-
da que se’n parli amb uns altres termes que no sigui per lloar-lo,
a ell o al seu club. Aquestes van ser les seues paraules: “Tu et
creus que has vingut a descobrir les Amèriques aquí en aquestes
Terres?. Aquí nosaltres coneixem el futbol des que anàvem amb
pantalons petits”. 
La meua resposta seria que jo he descobert les Amèriques, ell
no. Ell no ha entrenat a Amèrica. Jo, sí.  Es una altra història que
un dia els comptaré i que fou un culebró....vaig ser destituït per
la cosina de la meua dona.....com veuen, als humans, en gene-
ral, ens agrada la salsa, el picant. 
D’altra banda, als meus amics solament els dic una cosa, gràcies
per la vostra amistat i ja sabeu on estic. A molts els he invitat a
Mèxic, a Madrid i sempre estic a la vostra disposició. Ells són el
més important. Gràcies amics. 

LA MEUA TRAVESSA 2012/2013
2A. CATALANA. 18 EQUIPS, 18 INCÒGNITES
ELS CANDIDATS
TORTOSA
JESUS I MARIA
GANDESA
RODA DE BARA
UN DELS TRES POTSER LA REVELACIÓ
CATLLAR
VILASECA
LA CAVA
LES INCÒGNITES
ROQUETENC
REMOLINS-BÍTEM
SALOU
CATLLAR
LA CAVA
ALCANAR
VILASECA
ELS QUE PODEN SOFRIR
L’AMPOLLA

Té enemics Joaquin Celma?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Albert Viñas, amb el president de la JE Flix, Albert Mani.
JE FLIX

JESÚS CATALÒNIA
CAMBRILS
CUNIT
SANT PERE SANT PAU
CAMP CLAR
CALAFELL

MARGE D’ERRADA: 20% 
EL JESUCRIST DEL NOSTRE FUTBOL: PACO CALLARISA

-Qui no coneix a Paco Callarisa? Està en el podi dels directius d’aquestes terres amb més anys en una entitat. 33 en porta vinculat al CF
Ulldecona. La mateixa edat que Jesucrist. I és que Paco és una apassionat com la Passió que se celebra fa anys en la seua localitat. Directiu
de l’Ulldecona, president de l’associació de veterans, delegat de l’equip campió femení de l’Ulldecona...en aquests 33 anys, en una temporada,
Paco va decidir descansar. I aquell any va tenir un problema físic. Va tornar al futbol i aquest problema es va acabar. Paco viu el futbol amb una
gran intensitat, fins un punt que ho ha impregnat en la seua família. La seua filla, Núria, gran jugadora de l’Ulldecona (també ho fou del Tortosa-
Ebre), i una altra filla, Cèlia, va escollir un futbolista per casar-se, el senienc Enric. Quina pena que al futbol no hi hagin més personatges com
Roda (R. Bítem), Paco (Ulldecona), Bertomeu (Camarles)....són els vells lleons del nostre futbol. En aquest cas, Paco és el Jesucrist del futbol
de l’Ulldecona.
La ‘salsa’ del futbol Ebrenc
Fa dues setmanes, al programa de Michel, de Canal TE, el delegat del comitè tècnic d’àrbitres ebrenc, Manolo Pàez, va presentar en directe la
seua dimissió. La setmana passada, l’exvicepresident de l’Amposta, Toni Ruiz, deia que denunciaria a Gombau si aquest no li dóna explicacions
sobre les declacraions que va fer temps enrera, en les que feia referència a la seua persona. Es la solució que Gombau entreni a Els Muntells
perquè facin les paus? El futbol està encara de descans però les polèmiques segueixen. Es el programa de Michel Viñas com un Punto Pelota,
La Noria o Salvame de Luxe? O està inspirat Michel amb els seus entrevistats o aquí hi ha la ‘salsa’ del futbol ebrenc. Molta. 
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Nova vida a Hong Kong
JUGAVA AMB LA UD JESUS I MARIA. JEFREY CALLAU JA S’HA INTEGRAT

El planer Jefrey Callau ja està a
Hong Kong. L’exjugador del Je-
sús i Maria ens explica les nove-
tats de l’inici de la nova etapa:
“havia de provar i començar la
pretemporada amb un equip
que acaba de pujar a Primera.
Com vaig arribar dos setmanes
abans, vaig començar a entre-
nar amb el Kitchee de Josep
Gombau. La meva intenció era
buscar feina pels matins, a una
escola o bé com a entrenador.
Llavors, el president del Kit-
chee, durant aquestes dues set-
manes, va preguntar qui era jo,
que feia i em va demanar el cv”.
Jefrey afegia que “li va agradar
molt, i em va oferir treballar pels
matins, fent l’esport, a una es-
cola que està vinculada amb el
Kitchee, i per les tardes entre-
nar a l'infantil A del futbol base
del Kitchee. He acceptat i tinc
tota la setmana ocupada, més
els partits durant el cap de set-
mana”.
Per tant, Jefrey ha descartat
anar a l’equip que en principi l’-
havia de fitxar: “les condicions,
la situació, la feina i estar vincu-
lat amb el Kitchee, em surt molt
millor que provar-ho amb un
equip de Primera”. De moment,
no jugarà: “si vulgués jugar en-
trenaria pels matins i jugaria en
diumenges i no podria anar a
l'escola. Es millor treballar a l'es-
cola pels matins i estar al futbol
base per les tardes. A part, no

disposaria de suficient temps
per fer-ho tot. Tenia ganes de ju-
gar, però penso que aquesta és
la millor opció. A hores d’ara, si.
Més endavant, ja veurem”.

Sobre l’adaptació, el planer
deia que “de moment, molt bé.
He estat, fins ara, seguint el dia
a dia amb Josep Gombau i els
jugadors espanyols que hi ha
aquí. Tot ha estat molt més fàcil
perquè m'han ajudat molt a l’ho-
ra de moure'm pel Metro, en-
senyant-me el que es necessita.
En aquest aspecte estic molt
agraït perquè durant aquestes
dos setmanes he estat entre-
nant amb ells, m'han tractat
com un més dins de l'equip. Hi
ha molt bon ambient, sobretot
amb els espanyols”.

Josep Gombau ha estat clau
en la nova vida de Jefrey, lluny
de casa: “per descomptat, sen-
se Josep, aquest pas hagués
estat molt més díficil i complicat
ja que he estat fins ara vivint el
dia a dia amb ell. I a hores d’ara,
que he aconseguit el contracte
de feina, ja puc marxar a viure a
una altra zona, a dintre de Hong
Kong al meu pis. Els jugadors
espanyols del Kitchee viuen un
poc a les afores, a 40 min. del
centre de Hong Kong i jo estaré
en un altre pis, més al centre
que m'anirà millor a l'hora d'en-
trenar, ja que no coincidirem als
mateixos camps”.

Jefrey ho resumia dient que

“el cert és que fins ara no em
puc queixar de com han anat les
coses. No es fa dur. El que es
va fer més dur de tot, va ser
acomiadar-me de l'aeroport de
Barcelona dels meus pares i el
meu germà. Ja que era un co-
miat sense bitllet de tornada”.

Kitchhe-Arsenal
El Kitchee juga diumenge

contra l'Arsenal. I el dia 8 arriba
a l’Ebre per fer la pretemporada
i disputar alguns partits. Jefrey
no vindrà: “em quedo planificant
juntament amb més entrena-

dors, la temporada per a l'esco-
la i el futbol base del Kitchee”.

A la foto, els ebrencs del Kit-
chee: Recio, Jefrey i el tècnic Jo-
sep Gombau. 

Ximo Solé és el nou delegat del comitè tècnic d’àrbitres de les Terres
de l’Ebre. Més Ebre va avançar-se ja fa dues setmanes dient que era
un candidat ferm, com així ha estat. 

Solé fou presentat divendres passat per la tarde. Es una nova eta-
pa per a un exàrbitre que fa tres anys, “quan vaig ser pare” va decidir
deixar de xiular. Ara, als 37, és el president més jove en la història del
comitè. “Tot un repte que afronto amb responsabilitat, conscient del
compromís adquirit i amb voluntat de seguir la bona feina feta els da-
rrers anys i millorar en el que sigui necessari”, deia el nou delegat. La
nova junta està formada per Víc-
tor Mars i Alfonso Langa, tots
dos tornen al comitè, i per Alva-
ro Garcia Chavarria. 

Manolo Paez, Joan Fatsini i An-
tonio Figueres, membres de  la
junta anterior seguiran, segons
comentava Ximo Solé, col.labo-
rant amb el comitè. 

Ximo Solé és el nou delegat del
comitè tècnic d’àrbitres ebrenc

MÉS EBRE VA AVANÇAR-HO FA DUES SETMANES

Aquest cap de setmana, la platja de les Avellanes de
l’Ampolla tornarà acollir un esdeveniment esportiu arre-
lat a l’agenda d’estiu de la localitat costanera. Es tracta
del VIII Torneig Mediterrània In memoriam Albert Orduña.
El torneig en modalitat 4x4 serà demà dissabte dia 28.
Es jugarà una primera fase de grups de 10 a 14 h,
aprox., i per la tarde de 16 a 20 es disputarà el quadre
final.
La inscripció al torneig és de 15 euros per jugador i in-
clou samarreta del torneig, bocata, aigua, refrescs i al-
gunes sorpreses.
L’organització preveu que aquest any hi haurà un molt
bon nivell de jugadors/es, “és possible que tinguem un
subcampió del món junior a la platja, dissabte, jugant el
torneig, fent equip amb tres nois de Roquetes”. 
Es reparteixen 2000 euros en premis, més obsequis.
Quant a diumenge, cal dir que hi haurà un torneig popu-
lar 2x2, en el que es jugarà de forma oberta, tots barre-
jats, no hi ha categories, és un torneig open.
La inscripció és de 20 euros per parella i inclou el ma-
teix que dissabte i com a premi es donen uns pernils, i
alguns obsequis més.

L’Ampolla acollirà el 

VIII Torneig Mediterrània

VOLEI PLATJA

Solé va estar-hi dimarts,
al programa Més Esport

Canal TE

De moment, Jefrey no
jugarà. Entrenarà

l’infantil del Kitchee i
treballarà en una escola.

No jugarà
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Demà es celebrarà a Tivenys la Cursa dels Cocons, una carrera de muntanya nocturna que consta
d’un total de 24 quilòmetres. La marxa serà d’11’5. La carrera començarà a les 21.30 h (cinc hores
per a cobrir-la). Sobre la 1.30, s’entregaran els premis i els obsequis. Després de la prova de Tivenys,
el circuit descansarà fins el setembre, amb tres proves: el III ‘Kilòmetre Vertical de Roquetes’ (1 de se-
tembre); la sisena ‘Cursa de Muntanya Vila de Falset’ (dia 11) i la sisena (Pujada al Montsià Memorial
Francesc Bort (Madro) (dia 30). 

Cursa dels Cocons, demà a Tivenys

El cap de setmana passat,
la selecció espanyola juve-
nil de rem va participar a la
XXVII Copa de la Joventut,
conquerint un meritori ter-
cer lloc darrera de la guan-
yadora Itàlia i de la potent
selecció de Gran Bretanya.
Cinc remers de les nostres
terres van formar part de la
selecció espanyola: Laura
Monteso del Club de Rem
Tortosa i Aina Cid, Albert
Forcadell, Antonio Delgado
i Didac Marti del Club
Nautic Amposta, dirigits pel
responsable tècnic de la
selecció espanyola David
Morales.
Els resultats del nostres
remers foren fantàstics;
tres medalles d'or, 5 meda-
lles de plata i quatre meda-
lles de bronze.
Extraordinària l'actuació de
la remera tortosina Laura
Monteso, penjant-se la
medalla de plata amb el 8+
de la selecció espanyola el
divendres en la jornada
inaugural. El dissabte va

millorar el seu

resultat pujant al podi més
alt amb la seva companya
la sevillana Nuria Barrios,
conquerint la medalla d'or
amb el bot 2-. Lloc que van
repetir imposant-se amb
gran autoritat en una mag-
nifica regata en la final del
diumenge, conquerint la
seva tercera medalla i
segona de color or.
Magnifica també la compe-
tició de la remera amposti-
na Aina Cid, també amb
tres medalles: una de plata
amb el bot 8+ en la jornada
del divendres, posició que
va millorar el dissabte con-
querint la medalla d'or en
skiff al imposar-se a la
representant holandesa i
medalla de plata en la jor-
nada del diumenge defen-
sant l’skiff de la selecció
espanyola.
Tres medalles també per
els ampostins Albert
Forcadell i Antonio
Delgado. Medalla de bron-
ze el dissabte remant els
dos amb el 8+ de la selec-
ció espanyola, lloc que

repeteixen el diumenge
també amb el vuit amb
timoner i finalment els dos
remers del Club Nautic
Amposta van obtenir la
medalla de plata amb el bot
4+ en un emocionant final
en que les quatre primeres
embarcacions van entrar
totes juntes repartint-se les
medalles nomes per dèci-
mes de segon.
També destacar l'actuació
del remer del Club Nautic
Amposta Didac Martí que
va aconseguir un magnífic
cinquè lloc a la final A amb
el bot 4x de la selecció
espanyola.
Finalment destacar que la
magnifica competició de
les remeres Laura Monteso
del Club de Rem Tortosa i
Aina Cid del Club Nautic
Amposta els ha servit per a
ser convocades per a com-
petir amb Espanya en el
Campionat del Món Junior
que es celebrarà a Plovdiv,
Bulgaria del 14 al 19 d'a-
gost.

Laura Montesó i Aina Cid, al
Mundial Júnior de Rem

El Campus Angel Rangel,
a la Ràpita, ha durat un
mes. Durant aquestes set-
manes, han passat uns 35
nens/nenes. 
Ha estat coordinat per
dos tècnics locals que, a
la vegada, han estat diri-
gits per Joan Ferrando,
expreparador personal de

Cesc Fàbregues i recupe-
rador del primer equip del
Arsenal. 
Futbol i activitats aquàti-
ques a la piscina munici-
pal han estat els principals
eixos per als nens i nenes
en la seua estada al
Campus. 
Angel Rangel, rapitenc

jugador del Swansea, de
la Premier, va decidir mun-
tar aquest Campus a la
seua localitat natal, a la
Ràpita. 
Ell mateix va estrenar-lo i
va estar, amb els més
joves que van pendre-hi
part, durant la primera
setmana. 

A LA RÀPITA

Campus amb sabor a Premier
El Campus Angel Rangel tanca la primera edició

Alba Simon tornarà a jugar amb l’Amposta. 

El Kitchee, equip que
entrena l’ampostí
Gombau i que és campió
de la Primera divisió de
Hong Kong, s’enfronta
diumenge a l’Arsenal, un
partit transmès per Gol
TV, 11 h, (horari nostre).
Posteriorment, el dia 8,
jugarà un amistós a
Dubai. I el dia 10,
comença la pretempora-
da ebrenca. Es el dia en
què l’expedició del
Kitchee arriba a Tortosa.
El calendari de partits del
Kitchee a les Terres de
l’Ebre és el següent:
Dissabte 11. 20 hores,
Camarles- Kitchee S.C.
“En agraïment per la ces-
sió del terreny de joc per
poder realitzar els entre-
naments durant la setma-
na que estarem aquí”,
ens recordava Gombau.
Diumenge 12. 20 hores
Nàstic de Tarragona -
Kitchee, al Nou Estadi.
Dimecres 15. 18 hores
U.E. Rapitenca - Kitchee
a la Devesa.
Divendres 17. 20 hores
Villarreal B - Kitchee al
Mini Estadi de Villarreal.
Aquest serà el darrer par-
tit de preparació.

Marc Fornés seguirà entrenant la plantilla. La novetat més
important és el retorn de la jugadora local Alba Simon des-
prés de la seua experiència per Astúries, amb el Feve Gijon,
equip que va baixar de Divisió d’Honor. Alba, que fou interna-
cional juvenil, tornarà a jugar la temporada propera amb el
conjunt de la capital del Montsià. En el capitol de baixes, s’han
produit les de Manjavacas i la de la brasilera Fernanda Ríos,
que marxa a França. D’altra banda, l’Handbol Amposta-
Lagrama  debutarà en la lliga en la pista del Tejina Tenerife,
en la primera jornada del campionat de Lliga de la Divisió
d’Honor de Plata (Grup B), que començarà el cap de setma-
na del 6 i 7 d’octubre. El primer partit a casa serà contra el
Fuengirola. Els rivals seran: Getasur, Leganés, Adesal la
Fuensanta, Salud-Tenerife, Asisa Málaga Costa del Sol,
Lanzarote Puerto del Carmen i Castellón, equips ja coneguts,
i les novetats són: Fuengirola Un Sol de Ciudad ia Tejina
Tenerife.  L’entitat ampostina va demanar jugar els dos partits
de Tenerife seguits, però la Federació ha desestimat aquesta
petició. El principal objectiu és la permanència. 

HANDBOL

Alba Simon (Feve Gijon) 
torna a l’Amposta

PER GOL TV

Kitchee-Arsenal,
diumenge 11 h

Els resultats dels nostres remers, amb la selecció espanyola, a la Copa de la Joventut foren

fantàstics; tres medalles d’or, 5 de plata i quatre de bronze.

Les remeres Laura Montesó (Club Rem Tortosa) i Aina Cid (Club Nàutic Amposta),

convocades per al Campionat del Món Júnior que se celebrarà a Plovdiv, del 14 al 19 d’agost

Amb la selecció espanyola
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CRAC de la setmana
SÒNIA SANCHO. PROFESSORA DE IOGA I MEDITACIÓ

En aquest número del Més
Ebre xerrarem amb l’ebren-
ca, Sònia Sancho, professo-
ra de ioga i meditació, tècni-
ques ancestrals que perme-
ten connectar-nos amb el
món, els altres i nosaltres
mateixos. A més, val la pena
dir que ella ha tingut molt a
veure en què la compositora
i cantant d'origen Californià,
WAH! Actue, en un únic con-
cert a tot l'Estat espanyol, a
l'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona, avui divendres a
partir de les 18 hores.
Més Ebre: Per començar a
endinsar-nos en aquest món
del ioga. Com ens el defini-
ries?
Sònia Sancho: El ioga no
és una tècnica concreta,
més bé és un conjunt de tèc-
niques que ens permeten
una progressiva evolució fins
a l'estat d'unió, que és verda-
derament la finalitat de tot.
Aquesta "unió" amb un
mateix i amb tot el que l'en-
volta. Una unió i un equilibri
amb les nostres estructures
bàsiques, principalment del
cos físic amb la ment i amb
l'espai interior. El treball del
ioga ens proposa pràctiques
que ens ajuden a integrar
aquestos components i har-
monitzant-los per poder fluir
a un mateix ritme ja que tots
els desequilibris tenen el seu
origen en el desigual ritme
del cos i de la ment. Molts
cops mentre el cos intenta
mantenir un ritme, la ment
en porta un altre de més
accelerat, els pensaments
van com boixos i sempre
amb una tendència repetitiva
i això comporta un desgast
energètic grandíssim que
provoca uns efectes nega-
tius i ens debilita. Llavors
poden aparèixer estats d'an-

sietat, desesperació, cansa-
ment... Actualment l'home
viu en un món de constant
estrès, viu cap a l'exterior
d'ell mateix, sense parar-se
a descobrir o redescobrir la
seva veritable naturalesa.
D'aquesta manera un es veu
allunyat de l'estat de benes-
tar i de calma. La pràctica
del ioga ens ajuda a reconèi-
xer i entendre millor aquesta
fusió i a desenvolupar-la har-
moniosament.
ME: Què pot motivar a una
persona a practicar ioga?
SS: Molta gent arriba a les
classes per motius físics
tipus dolor articular, altera-
cions del sistema digestiu o
respiratori, problemes mus-
culars (mal d'esquena, cervi-
cals, etc). D'altres, més per
un component psíquic
(insomni, ansietat, nerviosis-
me, estrès...) També ens tro-
bem a persones perfecta-
ment sanes que busquen
millorar resultats intel·lec-
tuals com pot ser la millora
de la concentració, memò-
ria, atenció o aprendre rela-
xació. Molts esportistes tro-
ben amb aquest treball un
perfecte complement i
penso que una gran majoria
es queden perquè troben un
refugi, lloc de calma, de
càrrega prànica (del sistema
nerviós) i un redescobriment
o reconnexió amb ells matei-
xos.
ME: Realment, practicar
ioga és tan beneficiós com
sembla?
SS: No podem anomenar
els múltiples beneficis ja que
segons la finalitat de la ses-
sió o de la postura varia en
cada pràctica però, per
exemple, desenvolupa i alli-
bera la respiració, aporta fle-
xibilitat i tonifica el cos, har-

monitza les energies vitals i
mentals, estimula les glàndu-
les rejovenint l'organisme i
aportant una major resistèn-
cia vital o calma i vitalitza el
sistema nerviós, entre mol-
tes altres.
ME: Referent a la teva perso-
na. Com entres en contacte
amb el ioga?
SS: A partir d'una operació a
la columna vertebral a l'edat
de 22 anys començo la pràc-
tica de ioga amb un profes-
sor, aquí a la Ràpita.
Després d'uns anys, ja més
recuperada i estudiant de
manera autodidacta amb lli-
bres de Krishnamurti, André
Van Lysebeth, Satyananda i
d'altres, vaig trobar allò que
sempre havia intuït que era
el verdader ioga i vaig deci-
dir formar-me com a profes-
sora motivada per la meva
pròpia experiència personal i
l'oportunitat de compartir
aquesta vivència i aquests
coneixements amb perso-
nes que ho necessiten i ho
sentin com jo. Actualment
continuo la meva formació
acudint a diversos seminaris
i retirs, de manera continua-
da.

ME: Una curiositat. Com has
aconseguit que WAH! Vingui
a les Terres de l'Ebre?
SS: Essent una gran fan de
Wah! Des del principi de la
meva pràctica amb el ioga,
juntament amb la meva com-
panya i gran amiga Paula
Bande (prof. i terapeuta) vam

concebre la il·lusió de fer un
especial fi de curs 2021-
2012 creant un concert
aquí, en un principi al
IogaMandir, la nostra escola.
Amb tota la il·lusió li vam
transmetre a la Wah! a princi-
pis d'hivern, quan ella es tro-
bava a casa seva, a
Califòrnia. Li vam demanar
que vingués a conèixer
aquest paratge on es respira
i es viu amb una energia
especial, li vam enviar foto-
grafies i li vam parlar de la
nostra gent. I ella, que és
una persona molt senzilla i

que li enamora la natura, el
poble i les tradicions, va
accedir a venir. I això ens va
omplir de moltíssima satis-
facció, (i molt més treball
també). Llavors va incloure
la seva actuació a l'ermita de
la Pietat d'Ulldecona al tour
Europeu 2011-2012. En
començar tots els prepara-
tius vam decidir i ens vam
fixar una meta: poder arribar
al màxim de gent possible,
animar-los a participar i així
col·laborar entre tots a la
donació de part dels benefi-
cis a l'Associació Trastorns
de l'Espectre Autista de les
Terres de l'Ebre.

ME: I per acabar. Ens has
parlat del ioga. Però, que és
el igoamandir?
SS: El iogamandir naix i es
solidifica a l'any 2007. A

Sant Carles de la Ràpita com
a Escola de Ioga i altres tèc-
niques corporals. Anem crei-
xent i ampliant des de la
base de classes d'hatha ioga
(pranayama, bandha, mudra,
shat karma,nidra...) integrant
classes de dansa oriental,
meditació, Karate do shoto-
kan per a nens i adults, ioga
preparació i post part, ioga
per a mamis i bebès, reiki i
formacions de caps de set-
mana. Actualment l'escola
continua creixent, sempre
seguint els nostres paràme-
tres de pedagogia on la clau
resideix en practicar cada
dia com si fóra la primera
vegada, amb honestitat en
les postures i el treball, allun-
yats d'un plantejament de
treball superficial, de compe-
titivitat o purament comer-
cial.

“Molts cops, mentre el cos intenta
mantenir un ritme,

la ment en porta un altre”

Cos i ment
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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 27
DE JULIOL
DE 2012

diarimés
ebreeessppeecciiaall ggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Amanida del Carme  
LO XIBEC - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

Ingredients:
- 200 Gr. de mongetes verdes
- 300 Gr. de patates de l'any
- 200 Gr. de carabassa
- 200 Gr. de pastanaga
- 1/2 ceba tendra
- 10 olives negres
- 10 olives verdes
- 1 ou bullit
- 300 Gr. de tonyina natural marinada
- 4 cullerades soperes de salsa rosa

PROCEDIMENT:

Bullir tota la verdura amb la mateixa aigua, però
per separat. Afegir- li dues  fulles de llorer i un
polsim de sal. Una vegada bullida la verdura, afe-
gir la ceba picadeta, l'ou i les olives trossejades.

Barrejar-ho tot, rectificar de sal i afegir unes go-
tes de vinagre. Formar en el centre del plat un ci-
lindre amb tots els ingredients, cobrir amb salsa
rosa i afegir la tonyina esmollada. I per finalitzar
afegir balsàmic. 
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54  (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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
Poc o mig ennuvolat fins a migdia pel pas de bandes de núvols que avançaran de sud a nord,
més compactes al litoral i prelitoral, mentre que al quadrant nord-oest seran menys abun-
dants. A partir de migdia, el cel quedarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que creixe-
ran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental alhora que n'arribaran al
Port i a d'altres punts del terç oest. El cel quedarà mig ennuvolat en aquest indrets al llarg
de la tarda, localment molt ennuvolat al Pirineu i Prepirineu.

Precipitacions
Fins a migdia, són possibles alguns plugims dispersos a punts del litoral i prelitoral. No es des-
carta que vagin acompanyats de fang.
Independentment, s'esperen ruixats durant la tarda a punts del Pirineu occidental. Seran d'in-
tensitat entre feble i moderada, localment amb tempesta i no es descarta calamarsa.

Temperatures
Les temperatures pujaran lleugerament, si bé les màximes quedaran similars al litoral.
L'ambient al centre del dia serà molt calorós i amb xafogor al litoral. Les mínimes es mou-
ran entre 12 i 17 ºC al Pirineu, entre 23 i 17 ºC al litoral i prelitoral sud i entre 16 i 21 ºC a la
resta del país.
Les màximes es mouran entre 25 i 30 ºC al litoral, entre 33 i 38 ºC a Ponent, Prepirineu i a
la Catalunya central, i entre 31 i 36 ºC a la resta del país. Malgrat això és possible a que local-
ment a Ponent superin els 38 ºC.

Visibilitat
Bona en general.

Vent
De matinada i al final del dia serà fluix i de direcció variable. La resta de la jornada bufarà
de component sud i est, amb predomini del xaloc al litoral. Serà entre fluix i moderat, més
reforçat al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una exces-
siva confiança en les teves pròpies possibili-
tats . No pensis que mai  et posaràs malalt.

Taure
20/4 al 19/5

Pots conèixer algú . Milloren i s'amplien bastant
les teves relacions personals . Respecte a la teva
salut , potser avui estaràs especialment sensible
a les influències del teu entorn.

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses de
l'amor. Respecte  a la teva salut , no acumulis
cansament.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indiquen
un període favorable per utilitzar el teu magne-
tisme amb mestratge.  Intenta fer esport , dóna-
li  vida als teus músculs.

Lleó
22/7 al 22/8

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte  a la
teva salut , inventa't una activitat que et diver-
teixi que t'obligui a fer una mica d'exercici

Verge
23/8 al 21/9

En aquest dies començaràs a relacionar-te
amb gent que et proporcionarà interessants
contactes. Intenta practicar  medicina preven-
tiva o tècniques  de relaxació.

Balança
22/9 al 22/10

La posició de Venus en la teva casa onze indica
que els teus amics i la teva capacitat de relacio-
nar-te et portaran sorpreses molt agradables.
Avui l'estómac és el teu punt feble.

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentiràs com t'envaeix un aire de renovació en
les teves relacions de parella. Moltes coses
estan canviant. No tot ho tens tan clar , de
vegades t'assalten els dubtes.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit de Mercuri  i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera  de comu-
nicar-te  amb la teva parella . Avui és un dia  on
el que el més et ve de gust és desconnectar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les teves relacions  amoroses passen per un
període molt actiu i excitant . Respecte  a la
teva salut , alguna cosa està canviant en el teu
interior.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals, que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d'estar
una mica més en contacte amb tu mateixa.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , avui trauràs a relluir el
teu costat més protector i generós. Seria reco-
manable que et decantessis per estalviar ener-
gia durant  aquest dies.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 23°

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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Eufònic - Mostra d'Art Sonor
i Visual de les Terres de
l'Ebre celebrarà entre el 7 i el
10 de setembre de 2012 la
seva primera edició sota l'ai-
xopluc de Lo Pati - Centre
d'Art de les Terres de l'Ebre
(Amposta). Les seus d'a-
questa primera edició seran
Lo Pati, el Museu de les
Terres de l'Ebre i diversos
espais del Delta. Eufònic -
que prové de les paraules
gregues eu (bé, bo) i phonia
(veu, so)-, és un esdeveni-
ment dirigit per Vicent Fibla,
músic electrònic de llarga

trajectòria i al capdavant del
segell spa.RK, i que al llarg
de quatre dies serà un espai
de producció, formació i
divulgació entorn les pràcti-
ques contemporànies vincu-
lades a l'art sonor i visual, i
on es compaginaran les
intervencions artístiques i les
xerrades amb actuacions
audiovisuals d'artistes de
renom. El gruix de la propos-
ta d'Eufònic 2012 se centra
en les actuacions audiovi-
suals amb actuacions musi-
cals i concerts específica-
ment plantejats per a la mos-
tra. Eufònic 2012 comptarà
amb artistes de primer nivell
acompanyats en els seus
concerts per visuals creats
especialment per a l'ocasió.
Arbol, el projecte de Miguel
Marín, ex membre de Piano
Magic i Sr. Chinarro, es pre-
sentarà per a l'ocasió en for-
mat banda amb violoncel,
guitarra, xilòfon i percus-
sions. Més enllà del post-
rock, la neoclásica i l'electrò-
nica, la seva proposta guan-
ya en intensitat i profunditat
amb un directe contundent i
uns visuals magnífics.
L'artista visual, Alba G.
Corral, que ha treballat a l'es-
tudi de Mariscal i ha portat
els seus visuals per festivals
de tot el món, des de Sónar
Barcelona a San Francisco.
Considerada com una de les

més interessants creadores
visuals del moment, el seu

joc del tot imperfecte,
geomètric i estranyament
oníric acompanyarà la músi-
ca d'Arbol. Balago, el projec-
te dels germans Crespo, de
llarga trajectòria i amb qua-
tre discs publicats a Foehn
(en camí, el cinquè que sor-

tirà a la tardor de 2012), és
un dels exponents més clars

d'un so a mig camí del post-
rock i la vessant més drònica
de la música experimental i
electrònica. Atmosferes i
reflexió. Hídrida, Nen i Cavall,
una banda a cavall (mai més
ben dit) entre Barcelona i Vic,
un misteri de nom extrava-
gant i evocador. Un dels pro-
jectes que surten de l'inquiet
col·lectiu Hamster Loco.
Llum a les fosques, soroll
agradable, silenci sorollós. El
Teatre Magnètic, on Gerard
Gil és al capdavant d'aquesta
formació, autors de la banda
sonora de la pel·lícula Los

pasos dobles d'Isaki
Lacuesta, on hi participa el
mateix director. Raül
Fuentes, el dissenyador i
artista sonor castellonenc
adaptarà “Omiyage”, un disc
amb gravacions de camp
d'arreu del món, a les carac-
terístiques pròpies del Delta
de l'Ebre per presentar un
treball ple de referències
geogràfiques. Angel Molina,
DJ de fama mundial, pot par-
lar tot el que li ha passat a la
música experimental i a la
música de ball els darrers 30
anys. Per Eufònic, prepararà

una sessió especial d'art
sonor plastificat. Martos, DJ
i locutor radiofònic de
Tortosa, està portant enda-
vant una magnífica feina a
través del seus dj sets on
combina experimentació,
wonky i electrònica. K.O.'s,
bregat en mil projectes, dj
K.O.'s (pronunciat “caos”) és
multiforme. Un autèntic
especialista del soroll i la fos-
cor amb una cultura musical
que inclou mil gèneres.
Obrirà la primera jornada
d'actuacions musicals, dis-
sabte 8 de setembre.

EUFÒNIC, Mostra d'Art Sonor i Visual de les TE

Tot i celebrar-se al
setembre, Eufònic
endega a l'agost amb
la posada en marxa de
les dues residències
artístiques protagonis-
tes de la Mostra. A par-
tir del 13 d'agost, a les
instal·lacions del cen-
tre a Balada s'hi allot-
jaran durant una set-
mana el performer i
músic Neil Harbisson,
conegut per ser el pri-
mer cyborg del món, ja
que porta instal·lat un
ull cibernètic que tra-
dueix els colors a sons,
i la seva col·laborado-
ra, la coreògrafa Moon
Ribas. El seu treball de
recerca es planteja vin-
culat al mapa visual
(confrontat a mapa
sonor) del Delta de
l'Ebre.

Eufònic endega a l’agost amb la posada en marxa de les dues residències artístiques protagonistes de la música

ART EN VENA

Les seus d’aquesta primera edició seran Lo Pati, 
El Museu de les Terres de l’Ebre i 

diversos espais del Delta

SOCIETAT

REDACCIÓ

                


