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Desde finals del mes de juny
que els diferents municipis de
les Terres de l'Ebre estan de
festa. 
Uns més aviat, altres més tard.
Tardes de bous, música, espec-
tacles, concursos per a grans i
menuts, correfocs, festes
joves, balls de nit, campionats i
concursos, entre moltes d'al-
tres activitats. El territori es
vesteix de festa i nomès fa falta
gaudir-la!. L’època és complica-
da i no genera grans alegries
però no s’han de perdre les tra-
dicions i els dies que s’oferei-
xen de festa, tot i les dificultats
pressupostàries, s’han d’inten-
tar viure al màxim com així
s’està fent pel nostre territori.
És moment de ser positiu i dei-
xar de banda per uns dies la
conjuntura actual. P3

Gaudeix de la Festa!

Jordi Fabregat ha acceptat la proposta del Conquense, equip que la temporada passada va baixar
de la Segona B i que surt amb aspiracions de disputar la promoció d’ascens per a recuperar la
categoria. Fabregat marxa “molt il.lusionat” cap a Conca, on ja ha entrenat al seu nou equip. La
dimissió del tècnic que tenia l’equip castellà, a l’inici de la pretemporada, ha obert portes a un
relleu i Fabregat ha estat l’escollit. P10

Jordi Fabregat, nou entrenador del Conquense

Terres de l’Ebre. La plantilla d'ANTAIX
aprova l'ERO d'extinció de tots els
treballadors. 

P4

Esports. Josep Lluís Bartolí s’implica amb el
Remolins-Bítem. Serà el tècnic del filial,
juntament amb Roberto Blanco.          

P11

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa i
el Consell Comarcal es faran càrrec del cost
del transport dels escolars de la pedania i
les EMD.    P8Av
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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 

Un any més l'Ebre està gaudint de les seves
Festes Majors. Amb l'estiu els carrers dels dife-
rents municipis ebrencs s'omplen de sopars i els
veïns es retroben amb les converses a la fresca de
la nit. Novament, gaudim de la festa, el ball i la
gresca. 
Tots som conscients que estem passant uns
temps molt difícils. La crisi és molt vigent i encara
no se'n veu la sortida. Tots la patim, d'una o altra
manera. En primera persona o perquè familiars o
amics propers la pateixen directament.

Però tenim les festes aquí, i potser aquest any no
és moment per grans dispendis, però no podem
deixar passar aquesta onada de gresca i alegria
que està travessant les Terres de l'Ebre. És el
moment de compartir la festa amb els que esti-
mem, amb la família, amb els veïns, de gaudir de
la convivència.
Ens hem de sentir orgullosos de la nostra festa i
gaudir durant uns dies, per carregar les piles i tre-
ballar amb força per un futur que arribarà i serà
millor per a tots.

Editorial

Xaleu!

La batalla per l'establiment d'uns horaris comer-
cials que respectin el model català no és nova. I
si Catalunya rebutja frontalment la reforma comer-
cial que proposa el Govern de Rajoy és, sobretot,
perquè aquesta va en benefici exclusiu de les
grans superfícies, que és el model que impera a
Madrid. Tenim molts motius per defensar el petit
comerç català, entre els quals n'hi ha tres de molt
importants:
1. Perquè el model català garanteix els llocs de
treball i facilita la concialiació familiar. Segons
dades de la Confederació de Comerç Català, un
de cada deu catalans ocupats ho està en el petit
comerç. I d'aquests, set de cada deu són dones.
Això representa un 62 % de dones, un 4 % supe-
rior a la mitjana espanyola. De fet, al sector del
comerç hi treballa un 14 % de les dones. Però és
que també hi treballa un de cada deu joves. En
total, més de 109.000 joves catalans tenen feina
gràcies al comerç. A Madrid, que tenen totalment
liberalitzats els horaris comercials des del Govern
d'Aznar, s'ha duplicat la mitjana espanyola de pèr-
dua de comerç menor en els darrers tres anys. 
Contràriament al que es podria pensar, els con-
tractes d'aquest sector econòmic són indefinits
en un 79 % dels casos, fet que evidencia la quali-
tat de les condicions laborals dels treballadors
que s'hi dediquen. I, segons les dades que ens
proporciona la Confederació, el 47 % d'aquests
establiments comercials estan formats única-
ment pel propietari o propietària, per la qual cosa
obrir els diumenges dificultaria seriosament la
conciliació de la vida laboral i familiar. 
2. El model de comerç català és vertebradaor de
les ciutats, perquè garanteix més seguretat als

carrers i cohesiona
els barris, fent trama
urbana. No volem
que ens passi com
als Estats Units, on
tenen un model total-
ment liberal, similar
al que impulsa el PP.
Un model business
friendly que deixa
totalment buits els
centres de les ciu-
tats, sense llums ni
aparadors. El nostre referent se sustenta més
amb el model basc, en què el sector del comerç
no obre els festius permesos, ja des de la prime-
ra reforma de la Llei. Potser haurem d'actuar de
la mateixa manera que allà i defensar els nostres
interessos com a catalans i catalanes. 
3. El model de comerç català és de consens, i
gaudeix d'un gran acord sindical i patronal.
Aquesta liberalització envaeix les competències
pròpies de la Generalitat de Catalunya i, per tot
això, el Grup Municipal d'Esquerra d'Amposta va
proposar al Ple rebutjar les modificacions del
Reial Decret Llei que modifica el marc estatal en
matèria d'horaris comercials, a més de demanar
al Govern de la Generalitat que no l'apliqui i que es
mantingui ferm en la defensa del nostre model
comercial.

Susanna Sancho
Regidora d'Esquerra d'Amposta

El model comercial català, intocable!

Opinió

(La felicitat és... un somriure)
Aquesta curteta frase tan plena de sentit i veritat,
vull dedicar-la a les meves “educadores” de l'esco-
la bressol L'Hortet, així com també a Dolores i
Paquita que ens han conservat tots els espais de la
nostra llar nets com el primer dia, tenint cura de la
nostra salut. És per a totes elles que des del primer
dia fins a l'últim ens han rebut a tots/es amb un
somriure. Voldria, des de aquí, donar-les infinites
GRÀCIES per acompanyar-nos en el camí de
l'Educació, que és el camí de la Vida; per fer-lo pla-
ner solucionant tots els nostres petits conflictes,
com pot ser el període d'Adaptació, l'acceptació de
les normes escolars i socials... cobrint les nostres
necessitats bàsiques de salut, però també d'afecte
i estima. Gràcies per la vostra engruna de sorra
(que durant el curs van ser tantes, que van omplir
el sorral) i totes les vostres aportacions en forma
de regal i sorpreses a les nostres vides: emocions,
sentiments, valors, coneixements, sortides, festes,
tradicions, cançons, balls, moviment, relaxació,
contes, dites, projectes, colors, murals, disfresses,

projeccions... Gràcies per ensenyar-nos a observar,
manipular, experimentar, descobrir, memoritzar,
escoltar, dramatitzar, enganxar, pintar, compartir,
respectar, ESTIMAR, jugar, xalar (gaudir), conver-
sar, expressar, ordenar, recollir, controlar els esfín-
ters... Gràcies per portar-nos de la mà en aquest
CAMÍ d'Educació i Vida amb un SOMRIURE. Formeu
part del nostre COR, del nostre CAMÍ i de la nostra
VIDA. 

ROSA IRENE ZARZOSO VILLANOVA
(En nom de tots els vostres alumnes/as  que

encara no escriuen i algú havia de fer-ho per ells)

Per a l’escola Bressol l’Hortet. Happiness is... a smile

Han passat més de 2 anys des
que el govern Zapatero aprovà
el Reial Decret llei 8/2010 de
mesures per a la reducció del
dèficit. El mateix temps que fa
gairebé des que va prendre pos-
sessió el Govern Mas amb la
intenció d'acabar amb la insos-
tenible despesa del Tripartit i
portar a la  recuperació econò-
mica al país. Mentrestant, canvi
de govern a Madrid. 3 governs,
3 partits, però un sol diagnòstic
- hem viscut per sobre les nos-
tres possibilitats - i una mateixa
recepta: l'austeritat.
La premissa bàsica és que,
obviant experiències històriques
com la del New Deal, no hi ha
alternativa. Amb independència
de la conjuntura econòmica i
social de cada territori, i de la
innegable solvència d'uns estats
que, amb menor o major mesu-
ra, sempre gaudiran d'ingressos
amb els que afrontar les seves
obligacions, cal reduir el dèficit.
I cal  fer-ho ja. Així, amb el pacte
d'estabilitat i creixement com a
full de ruta, i independentment
de la teòrica ideologia dels par-
tits al govern, cal que tots els
malalts de la zona euro seguei-
xin el mateix tractament: retalla-
des en serveis públics bàsics,
congelació de pensions, aug-
ment d'impostos, reforma labo-
ral, reducció de salaris i presta-
cions... Una cura però, que,
com s'ha demostrat, no obté els
efectes pal·liatius que se li pres-
suposen i sols fa que agreujar la
salut del malalt. Així, 2 anys des-
prés, les elevades taxes d'atur
del nostre país no mostren sig-
nes de davallada. A l'Estat
Espanyol, la mediàtica prima de
risc segueix creixent en la mesu-
ra que decau la confiança que
respecte l'economia espanyola
mostren els omnipotents mer-
cats. En definitiva, mentre els
ciutadans patim les conseqüèn-
cies de la crisi i de la forma d'a-
frontar-la, els indicadors macro-
econòmics no milloren malgrat
la duresa de les mesures impo-
sades a la població. Quina raó
de ser té doncs la recepta de
l'austeritat? És cert que no exis-
teixen alternatives?
Són nombrosos els economis-
tes i intel·lectuals que, des de
diferents àmbits i punts de vista,
han aixecat la veu contra aques-
tes receptes. Des del premi
Nobel Paul Krugman, titllant
l'austeritat espanyola de “sense
sentit”. Fins a la doctora i teòlo-
ga d'inqüestionables hàbits,
coneixements i benvolença,
Teresa Forcades, qui denunciant
la manca d'ètica del capitalisme
actual, fa una crida a la vaga
general indefinida.
Percepcions individuals a banda,
el que avui en dia és una evidèn-
cia és que Espanya no podrà
pagar mai un deute que equival
a quatre vegades el seu
Producte Interior Brut. Ni reta-
llant fins a l'extrem, ni buscant
mesures alternatives per reduir
el dèficit, l'estat espanyol no pot
fer front al seu deute. Però quin
és l'origen d'aquest deute que
ens ofega? Segons dades ofi-
cials, el 40% d'aquest deute ha
estat originat per
Administracions Públiques i famí-
lies, el 60% restant per empre-

ses i bancs. Una composició del
deute que no sembla correspon-
dre's amb les exigències que
des dels poders públics s'impo-
sen als diferents sectors de la
societat implicats en la crisi.
Perquè, qui ha viscut per sobre
de les seves possibilitats? Les
famílies mil·leuristes que fan
mans i mànigues per pagar la
hipoteca i no ser desnonades, o
els directius de bancs que han
fet esfumar milers de milions
d'euros en les seves aventures
especulatives? I els polítics
impulsors de projectes faraò-
nics que el temps ha demostrat
com inútils?
Són moltes les qüestions que
sorgeixen i que porten a la con-
clusió que estem en una situació
de dèficit. Si, però no sols pres-
supostari. Estem davant d'un
creixent dèficit democràtic,
d'una pèrdua de la sobirania de
la població cap a uns poders
financers amb interessos cada
cop menys ocults. Una pèrdua
de sobirania que es manifesta
en forma de retrocessos
socials, incompliment de prome-
ses electorals, reformes consti-
tucionals sense plebiscit, enduri-
ment de les lleis i, en definitiva,
de reducció de la qualitat de
vida dels ciutadans mentre polí-
tics i banquers segueixen gau-
dint de tots els seus privilegis.
Un dèficit democràtic impulsat
des d'unes esferes europees
que, originàriament, ja presen-
ten importants mancances
democràtiques al atorgar a l'úni-
ca institució d'elecció directa
pels ciutadans, el Parlament,
uns poders limitats i subordinats
a altres institucions com la
Comissió o el Consell, ambdues
mancades de la legitimitat
democràtica  que atorga l'elec-
ció directa per part dels ciuta-
dans però dotades d'amplis
poders sobre aquests.

Davant la manca d'efectivitat i
legitimitat de les mesures anti-
crisi i el creixent dèficit
democràtic en que estem
immersos, que ens queda?
Quina és la sortida? Que podem
fer?
La mobilització sembla ser l'únic
camí. És necessari que la pobla-
ció perdi les pors,  prengui cons-
ciència dels seus drets, i exigei-
xi per tots els mitjans el seu res-
pecte per part d'uns poders
públics que, implementant
mesures antisocials sense con-
sultar-nos i perseguint i reprimint
a aquells  que  aixequen la veu
contra la veritat oficial, han
demostrat sobradament que els
ciutadans no som la seva priori-
tat.
No volem fer-nos càrrec d'un
deute il·legítim, tampoc perdre
uns drets econòmics i socials
que, després d'anys de lluita per
assolir-los, han estat la base del
creixement i el benestar al vell
continent.
Sols a través de la mobilització,
la sobirania tornarà en mans de
la gent i podrem definir a aquest
sistema com quelcom semblant
a una Democràcia.

Jordi Morales Valldepérez
Amposta

Reduïm el dèficit,
però el democràtic

Opinió
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Hi han Festes Majors que s’a-
caben. Municipis com Sant
Jaume d’Enveja i Sant Carles
de la Ràpita hauran d’esperar
ja fins l’any vinent perquè les
seves festes populars ja han
arribat a la seva fi; d’altres,
com Amposta, Deltebre o
l’Aldea ja calenten motors...
perquè els queda ben poc
per donar el tret de sortida. I
altres estan de festa, ara
mateix, mentre  vostè està
llegint aquest diari. Fem un
tomb pel nostre territori...
fins al 6 d'agost 'La Ravaleta'
de Roquetes celebra les
seues Festes amb tot un
seguit d'activitats lúdiques,
molta música i, sobretot,
molt d'ambient festiu: bicicle-
tada, àpats populars (muscla-
da, sardinada, fideuada,...),
concursos, balls d'orques-
tra...
Des d’avui mateix i fins al 9
d'agost, també el municipi de
Godall celebra les seues en
honor a Sant Salvador i Sant
Roc, amb una setmana plena
d'activitats per a tots els
públics: bous, activitats infan-
tils, tornejos, esmorzars
populars, cercaviles... Fins al
5 d’aquest mes, música,
bous, concursos i
revetlles,omplen els carrers
del Poble Nou del Delta, a l’i-
gual que Miravet que celebra

les seues Festes Majors amb
tres dies de música, cercavi-
les, concursos i sopars popu-
lars. No ens deixem La
Fatarella que del 4 al 9
d’Agost gaudirà de cercavi-
les, balls, concursos, espec-
tacles i ballada de sardanes,
entre d’ altres.  Nit màgica és
un món on l'espectador es
pot veure envoltat de la

màgia, el misteri  i el diverti-
ment de les nits d'estiu. 
Però també aquest cap de
setmana ve farcit d’altres
activitats. Sense anar més
lluny, demà, a l’Ampolla, al
llarg de tota la façana maríti-
ma es desenvoluparà la Nit
Màgica, nit en la que tothom
que vagi passejant, s'anirà
sorprenent i gaudint, al

mateix temps, dels  diversos
punts d'espectacle animats o
inanimats on el visitant podrà
ésser un espectador o
també participar en l'activi-
tat, sentint-se envoltat pel
mon del teatre al carrer, la
dansa, el folk, les arts visuals
, el soul, les ombres xineses,
el circ, les estàtues huma-
nes. Què més tenim? A

Deltebre, el festival
Rock&Mar, que enguany arri-
ba a la seva setzena edició,
començarà avui a les 23.00h
a la Plaça Europa amb l'ac-
tuació dels grups locals:
Versus, Shunyk's, Alania,
Croissant, Juno, MX 30 II i
Crator. Dissabte continuaran
les Festes del Turisme. A les
10.00h i a les 16.00h hi

haurà Concurs de Pesca a la
desembocadura de l'Ebre, en
les modalitats de pesca ober-
ta des de la vora i des d'em-
barcació. 
L'Àrea d'Esports de
l'Ajuntament de Deltebre
també participa organitzant
aeròbic per a tots els públics,
matí i tarda; jocs tradicionals
i campionat volei platja adults
i júnior. Una any més , a les
17.00 hores, es farà el
Torneig de Lluita de Platja
organitzat per l'associació de
karate Kusinkai de Deltebre.
A partir de les 18.00 hores i
al passeig marítim s'obrirà el
tradicional Mercadet d'Estiu,
amb la participació dels
comerços locals, a les
22.30h nit, hi haurà el con-
cert de la Societat - Escola
Musical Espiga d'Or de
Deltebre. 
A partir de les 23.30h es farà
ball popular amb l'actuació
de l'orquestra Gatzara i
durant el transcurs de la nit
s'entregarà la Medalla al
Mèrit Turístic que té com a
objectiu homenatjar aquelles
persones que han contribuït
al desenvolupament del sec-
tor turístic de la població. I
arriba també una nova edició
de la Diada del Turisme a Les
Cases d'Alcanar, en què a
partir de les 10:30 h de
demà i fins la matinada, l'am-
bient festiu, gastronòmic,
turístic i lúdic seran els grans
protagonistes i atractius per
a grans i menuts.Hi han mol-
tes excuses per no quedar-
se a casa! Gaudeix de l’estiu i
de l’Ebre!

Com diu la Trinca... «Alegria és Festa Major»

Tot el territori ebrenc
es vesteix de Festa
Major.

Aquest cap de setmana, molts municipis del territori estan de Festa, i a altres els hi queda ben poc per iniciar-la

Tot i les dificultats, s’ha d’intentar gaudir i desconnectar

La Festa major ha envadit el nostre territori.
IMATGE DE: JOTAELEBE. PARTICIPANT AL CONCURS DE FOTOEBRE.CAT

ACTUALITAT
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L'Ajuntament està treballant
en les instal·lacions de l'an-
tic escorxador per tenir-ho
tot a punt per a la recupera-
ció del principal equipament
cultural de la ciutat. El
Museu de Tortosa, que com-
pleta la seva denominació
amb "Històric i arqueològic
de les Terres de l'Ebre", ofe-
rirà al visitant una retrospec-
tiva de la història de la ciutat
i del territori des dels seus
orígens fins a l'actualitat.
Entre les peces exposades
hi haurà la coneguda estela
funerària romana, i altres
elements cedits per museus
com el Prado, el MNAC o el

Museu Arqueològic de
Tarragona. La recuperació i
obertura del Museu de
Tortosa ha estat una de les
principals apostes de
l'Ajuntament de Tortosa, una
vegada finalitzada la rehabili-
tació del centenari edifici
modernista del barri de
Remolins. Les peces del
fons patrimonial, que fins
ara han estat a la sala de
reserva, estan a punt per
ser disposades a la sala
d'exposició del Museu, a
l'espera que finalitzin els tre-
balls de condicionament que
s'hi estan fent aquestes últi-
mes setmanes. 
Un dels elements més
emblemàtics d'aquest fons i
que tindrà un important pro-
tagonisme en l'exposició
permanent del Museu serà
l'estela funerària romana,
que ha estat recentment res-
taurada. L'empresa de
museologia Quaderna ha fet
el projecte executiu. Amb un
cost al voltant dels 450.000

euros, es finançarà amb
fons de la Generalitat de
Catalunya i del Ministeri de
Cultura. El Museu de
Tortosa estarà format per la
sala d'exposicions perma-

nent, a la qual s'accedirà per
un espai recepció que tindrà
també les funcions de boti-
ga i d'oficina d'informació
turística. L'equipament es
completa amb l'esmentada

sala de reserva -amb un
catàleg que supera les
5.000 referències, la sala
d'exposicions temporal
Antoni Garcia, i una aula
didàctica.

El Museu de Tortosa
obrirà portes el proper
29 de setembre, coin-
cidint amb la celebra-
ció de les Jornades
Europees del
Patrimoni. 

REDACCIÓ

Visita de l’espai, aquesta setmana.

Cedida

Directius i familiars dels
anteriors gestors de la
Cooperativa de l'Aldea
van retirar un total de
200.000 euros de la sec-
ció de crèdit pocs dies
abans del bloqueig de
comptes que va deixar

sense estalvis a uns
1.200 impositors.
Si bé ja era de domini
públic que l'exgerent,
Daniel Ferré, va treure
160.000 euros el 22 de
novembre, l'informe de
l'administrador concursal

al qual ha tingut accés
l'ACN revela que el fill de
Ferré, el secretari del con-
sell rector i el germà del
tresorer van retirar, en
total, 45.000 euros abans
del bloqueig de comptes
l'1 de desembre. 

El document reparteix cul-
pes de la fallida entre l'ex-
gerent, la directiva, l'inter-

ventor, Bankia, els audi-
tors i la Generalitat de
Catalunya.

Retirada de diners pocs dies abans del
bloqueig de comptes de la 

Cooperativa de l’Aldea
Un total de 200.000 euros 

L'ens comarcal ha apro-
vat, per unanimitat, un con-
veni amb el Servei Català
de Trànsit per a l'adhesió
al sistema d'informació i
atenció a les víctimes i
afectats dels accidents de
trànsit a Catalunya (SIAVT).
Aquest sistema d'informa-
ció, al qual s'hi ha adherit
el Consell Comarcal, té
com a eina fonamental
atendre les víctimes i
acostar les polítiques con-
tra els accidents a la
societat catalana. També
han votat favorablement
la proposició que dema-
na, al govern espanyol, la
connexió de l'autovia A-7
entre l'Hospitalet de
l'Infant i les Terres de
l'Ebre.

Adhesió al SIAVT
del Consell del 

Baix Ebre

El Consorci Memorial de la
Batalla de l'Ebre (Comebe)
ha assumit la necessitat
d'estirar conjuntament del
carro del turisme posant en
marxa, amb altres centres
d'interpretació i empreses
d'allotjament de la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta, un pro-
grama de col·laboració que
oferirà descomptes en
entrades així com la possibi-
litat d'adquirir-les com abo-
naments en establiments
de la zona. Sinèrgies, com
així s'anomena la iniciativa,
vol crear l'escenari favora-
ble perquè els visitants de la
zona puguin allargar la seva
estava estada, oferint-los un
producte amb diverses pos-
sibilitats. 

El COMEBE
impulsa Sinèrgies

L’Ajuntament intensifica els treballs 
a l’antic escorxador del nou museu de Tortosa

Es volen obrir portes el 29 de setembre

ACTUALITAT
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Aquesta obra té un pressu-
post de 424.034 euros i es
finançarà en dues anualitats,
amb càrrec als Fons Feder
(50%), Ajuntament (40%) i
Diputació de Tarragona
(10%). Aquesta actuació ser-
virà per millorar l'evacuació
d'aigües pluvials i donarà res-
posta a la petició de la
Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre (CHE) que condicionava
la seva execució a la posada
en marxa  de la residència de
la tercera edat, L’Onada.
Recordem que el conveni
entre l'Ajuntament de Tortosa
i l'Agència Catalana de l'Aigua

(ACA), aprovat pel ple de con-
sistori el 2 de febrer del
2009, advertia que la residèn-
cia estaria al costat del
barranc de la Llet, en una
zona «on existeix el risc de
desbordament». Així, l'ACA
manifestava la necessitat d'e-
xecutar una sèrie d'obres per
millorar la capacitat de des-
guàs del barranc i per fer-la
compatible amb la urbanitza-
ció del seu marge esquerre. 
L'Onada, organització
Ebrenca fundada a l'any
1995 i especialitzada en ser-
veis dirigits a la tercera edat,
es va adjudicar un solar per
construir i gestionar un
modern complex residencial,
situat al C/Bisbe Serra, que
espera convertir-se al
moment de la seva obertura,
en el punt de referència en els
serveis d'atenció a la gent
gran de les Terres de L'Ebre.
Un dels principals objectius
que te L'Onada Serveis amb
aquest projecte és ampliar
l'espectre d'atenció a la gent

gran, sortint de l'esquema tra-
dicional d'atenció en etapes
d'alta dependència. És per
això que posa a disposició
dels seus usuaris, una àmplia
plataforma de serveis durant
tot el trajecte que significa la
vellesa, començant des de la

jubilació i fins arribar a l'etapa
de més dependència. 
Com a punt diferenciador d'a-
quest projecte envers al
altres, trobem tres nous ser-
veis: Habitatges tutelats, cen-
tre socio-sanitari, i centre de
dia especialitat en malalties

degeneratives. En aquest
tres nous serveis L'Onada
tanca el cercle de serveis
d'atenció a la dependèn-
cia. 
Està previst que s’obrin
portes a principis de l’any
vinent.

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en un ple
extraordinari la pluria-
nualitat i el compromís
d'aportació de la resta
del finançament per a
l'execució de les obres
de millora de la capaci-
tat de desguàs del
barranc de la Llet. 

L’actuació respondrà a la petició de la CHE que condicionava la posada en marxa de L’Onada.
Cedida

La Plataforma en
Defensa de la Terra Alta
ha acollit amb sorpresa i
satisfacció la decisió del
TSJC de retirar l'autorit-
zació administrativa ator-
gada l'any 2007 per la
Generalitat a l'empresa
Fersa -abans Orta Eòlica-
per a la construcció del
parc eòlic dels Pesells, a
Horta de Sant Joan. "No
ens ho esperàvem i això
ens dóna esperança per
seguir defensant els inte-
ressos de la comarca",
ha assegurat a l'ACN un
dels seus portaveus,
Xavier Fortuño. La plata-
forma creu que la sentèn-
cia és "el punt i final d'un
llarg procés de lluita judi-
cial" que acaba "amb les
aspiracions de l'empresa
eòlica d'allargar fins a les
portes del poble l'im-
mens polígon eòlic cons-
truït a l'altiplà de la Terra
Alta".

Sorpresa a la
Terra Alta

pel rebuig al
parc eòlic

Tortosa aprova l’execució de les obres 
de millora del barranc de la llet

Aquesta actuació donarà resposta a la petició de la CHE que condicionava la posada en marxa de L’Onada
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El present informe és un anà-
lisi de l'evolució de les dades
d'ocupació hotelera, nombre
d'atenció de visitants a
l'Oficina de Turisme i les
reserves realitzades per la
Plataforma de comercialitza-
ció de l'Estació Nàutica La
Ràpita-Delta de l'Ebre i que a
hores d'ara són dades provi-
sionals de la temporada
turística del 2012. 
Durant els mesos de juny i
juliol les places hoteleres han
estat ocupades en un 61% i
73,88% respectivament
tenint una previsió del 90%
per a la primera quinzena
d'agost.
Pel que fa al nombre de peti-
cions de reserves d'activitats

turístiques realitzades per
l'Estació Nàutica ha estat de
1.118 persones destacant
les Rutes per la Badia, Caiac,
cicloturisme i lloguer d'em-
barcacions, entre altres. Pel
que fa a reserves directes
l'Estació Nàutica ha triplicat
els resultats del 2011, fet
que suposa la consolidació
any rera any d'aquesta
Plataforma de
Comercialització Turística. 
Destacar l'increment d'aten-
ció de consultes a l'Oficina
de Turisme amb seu a l'edifi-
ci històric de l'Església Nova
i al Punt d'informació del
Parc de Garbí amb un total
de 2.924 al mes de juny i
7.221 al mes de juliol. 
Podem dir doncs, que la
Ràpita ha mantingut un com-
portament similar de la tem-
porada passada durant el
que portem d'estiu. Fruit
d'un model de cooperació
sostenible creat entre tots,
empresaris i administració
pública. Un model integrat
que se sosté en una estruc-

tura flexible, una orientació a
la persona, un desenvolupa-
ment empresarial i una
acceptació de la diversitat
cultural. Es tracta de crear
un codi comú als diferents

agents per acceptar els
canvis actitudinals neces-
saris i que enforteixi a les
persones i equip que for-
men part del procés. 
En resum, la temporada

turística mostra símpto-
mes de recuperació en
nombre de viatgers espe-
cialment de procedència
estrangera com és el cas
de França. 

«El sector turístic de la
Ràpita recupera forces
per afrontar amb ener-
gia la temporada de
l'any 2012».

REDACCIÓ

Dades positives de la temporada turística a la Ràpita.

Cedida

La plantilla del fabricant de
mobles Antaix ha aprovat
l'ERO d'extinció de tots els
empleats de l'empresa,
segons informava aquest
dimarts al vespre el sindi-
cat CCOO. Els treballadors
es van manifestar el pas-
sat divendres 20 de juliol

en una marxa que va recó-
rrer els carrers de la Sénia
i tot seguit es van produir
dues reunions amb l'admi-
nistrador concursal, la
direcció de l'empresa i el
comitè d'empresa.
Divendres passat, va ser
l'última jornada per a la

majoria de treballadors
d'Antaix i ahir es va pro-
duir la darrera reunió entre
les parts. Mentrestant, els
treballadors van romandre
a les portes de l'empresa
a l'espera de si es confir-
mava l'acord per extingir
l'ERO.

La plantilla d’Antaix aprova 
l’ERO d’extinció de tots 

els empleats de l’empresa
Així ho informava el sindicat CCOO

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
estendrà els seguiments
de la proliferació d'algues a
tots els punts afectats de
la conca. Aquest dimarts
s'ha fet una prova pilot de
retirada de plantes aquàti-
ques a Saragossa. Els
punts on hi ha més densitat
de plantes es concentren
al Baix Ebre i el tram de riu
al voltant de Saragossa;
també al Baix Cinca i al
Baix Segre. L'organisme
participa a dos grups inter-
departamentals de treball
al Baix Ebre i al tram de
l'Ebre a Saragossa, on
col·labora amb altres admi-
nistracions per tal de
conèixer al màxim les cau-
ses d'aquest fenomen i
estudiar possibles accions
de reducció.

La CHE estendrà
el seguiment de les

algues

El sindicat agrari Unió de
Pagesos ha reclamat al
Departament d'Agricultura
que impuls i un contracte
tipus de compra-venda
de cítrics que vinculi el
preu a un índex relacionat
amb els costos de pro-
ducció. Aquesta és una
de les mesures "urgents"
que el sindicat ha posat
damunt de la taula del
Govern per fer front a la
crisi de preus que arros-
sega el sector dels
cítrics des de 2005. Els
representants sindicals,
paral·lelament, han tor-
nat a reclamar les liquida-
cions de l'actual campan-
ya de cítrics atès que
molts productors encara
no han cobrat. 

UP demana
ajuda per als

cítrics

«El sector turístic de la Ràpita recupera 
forces per afrontar la temporada del 2012»

Manté un comportament similar a la temporada passada
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La presentació dirigida als
mitjans de comunicació es
celebrava el passat dilluns,
30 de juliol, a la seu del
Consell Comarcal del Baix
Ebre com a òrgan encarre-
gat de la gestió de la Via
Verda a la comarca. En
aquesta, a part de l'autor,
també van assistir el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, la

vicepresidenta de Foment de
la Cohesió Social, Roser
Caballeria, el conseller de
Turisme, Alfredo Ferré, i la
tècnica de turisme del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Roser Anguera. 
L'autor del llibre, Carlos
Gracià, va agraïr el suport de
Cossetània Edicions i del
Consell Comarcal del Baix
Ebre. Gracià destacàt que
“amb aquesta guia s'ha realit-
zat un gran treball de camp
atès que s'ha parlat amb tots
els Ajuntaments, establi-
ments i s'han donat resposta
a totes les inquietuds que
presenten els turistes que
visiten la Via Verda”. L'autor
del llibre també comentà que
«s'han inclòs 14 rutes com-
plementàries que estan
repartides estratègicament
per totes les poblacions que
vertebren la Via». «La Via
Verda de la Val de Zafán i 14
rutes complementàries» per-
met donar a conèixer, més a
fons, el recorregut de la Via
Verda. 
A més, el fet d'incorporar 14

rutes complementàries i una
àmplia guia de serveis i telè-
fons d'utilitat, genera un
valor afegit per al turista que
visita la Via. 
En aquest sentit, el president
del Consell Comarcal del

Baix Ebre, Lluís Soler, felicità
a l'autor destacantque
«aquest ha de ser un punt de
referència que s'ha de trobar
a arreu del territori per ajudar
a difondre la Via Verda com a
un dels elements més atrac-

tius de la comarca». Per la
seva banda, el conseller de
Turisme, va apuntar que
«aquesta és una guia única i
integradora que ha recollit
tot allò que la gent estava
demanant».

Aquesta publicació,
escrita per Carlos
Gracià i editada per
Cossetània Edicions,
té la finalitat d'ajudar
a descobrir els pobles
i paisatges del Baix
Ebre, la Terra Alta i el
Matarranya mit-
jançant el recorregut
de la Via Verda de la
Val de Zafán. Alhora,
aquesta guia, també
inclou un recull de 14
rutes destacades per
les Terres de l'Ebre. 

Presentació, al Consell Comarcal del Baix Ebre, dilluns passat.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
va aprovar el passat
dilluns, 30 de juliol, en
un ple extraordinari la
plurianualitat i el com-
promís d'aportació de la
resta del finançament
per a l'execució de les
obres de millora de la
capacitat de desguàs
del barranc de la Llet.
Aquesta obra té un pres-
supost de 424.034
euros i es finançarà en
dues anualitats, amb
càrrec als Fons Feder
(50%), Ajuntament (40%)
i Diputació de Tarragona
(10%).
Aquesta actuació ser-
virà per millorar l'eva-
cuació d'aigües pluvials
i donarà resposta a la
petició de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) que condicionava
la seva execució a la
posada en marxa d'un
equipament per a la ter-
cera edat situat en
aquell àmbit. 

Compromís de
millora del

barranc 
de la Llet

«La Via Verda de la Val de Zafán i 14 rutes
complementàries», una nova guia de promoció

Descobrir els pobles i paisatges mitjançant el recorregut de la Via Verda 
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L'aplicació d'una normati-
va recuperada fa cinc
anys obligava a repercu-
tir el cost del desplaça-
ment en autobús a les
famílies dels alumnes
residents en nuclis de
població que, malgrat
pertànyer al mateix muni-
cipi, estan força allunyats
del centre escolar. En el
cas de Tortosa, aquesta
problemàtica afectava
uns seixanta alumnes
dels tres pobles. El con-
veni que s'ha anunciat
aquest dijous permetrà
mantenir el cost zero per

a les famílies d'aquests
escolars. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha afirmat
que hi ha el compromís
del Govern de la
Generalitat d'instar el
Govern de l'Estat a modi-
ficar la Llei Orgànica
d'Educació amb l'objec-
tiu d'aplicar criteris de
renda familiar i de distàn-
cia del lloc de residència
respecte el centre esco-
lar a l'hora d'establir el
cost del tranport escolar
no obligatori. 
El consell té les competèn-
cies delegades i ha de justifi-
car davant del Departament
d'Ensenyament el cobra-
ment del transport no
obligatori, que amb
aquest conveni quedarà
acreditat.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
volgut adreçar un missat-
ge de tranquil·litat a les
famílies afectades, que
en els últims anys han
viscut amb cert neguit
les setmanes prèvies a
l'inici del curs escolar

davant la possibilitat que
haguessin de finançar el
desplaçament dels seus
fills. 
Ferran Bel s'ha mostrat
confiat que, superat
aquest any de transició,
el següent curs s'hagi
modificat la normativa
que ara genera aquesta

situació anòmala. 
Amb tot, ha volgut desta-
car la importància de la
col·laboració entre admi-
nistracions per resoldre
situacions complexes
com aquesta.
Els Reguers no té aquest
problema perquè els
escolars estan adscrits a

l'Institut de Roquetes, i
en ser un altre municipi la
gratuïtat del transport
està garantida. 
El mateix passava amb
Jesús fins que l'escola va
esdevenir institut-escola i
els alumnes cursen la
secundària al mateix cen-
tre.

Signatura d’un conveni per garantir la
gratuïtat del transport escolar dels pobles

L'Ajuntament de Tortosa,
el Consell Comarcal del
Baix Ebre i les EMD subs-
criuran un conveni de
col·laboració destinat a
garantir la gratuïtat del
transport escolar dels
usuaris que resideixen a
Bítem, Campredó i
Vinallop. 

Entre l’Ajuntament, EMDs i Consell Comarcal del Baix Ebre

Ferran Bel ha volgut adreçar un missatge de tranquil.litat a les famílies afectades

REDACCIÓ

La Unitat de Salut
Internacional de les
Terres de l'Ebre, adscri-
ta al Servei de Medicina
Preventiva de l'Hospital
de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC), dóna con-
sells als viatgers per tal
d'oferir-los una correcta
informació sanitària del
país de destinació, així
com dels riscos i de les
precaucions que cal
prendre per gaudir-ne
amb bona salut. Cada
mes atén una mitjana de
30 usuaris, als quals
proporciona informació
útil i administra les vacu-
nes. La unitat ebrenca
està integrada en la
xarxa de deu unitats de
salut internacional de
l'Institut Català de la

Salut (ICS), que ha
posat en marxa un pro-
grama corporatiu amb
l'objectiu d'optimitzar
els recursos de què dis-
posa i coordinar els ser-
veis i unitats, des del
punt de vista assisten-
cial, de promoció de la
salut, de formació i de
recerca.
L'ICS ha iniciat aquest
estiu una campanya
adreçada a la ciutadania
amb el lema 'Si marxes
de viatge, no et descui-
dis la salut', per la qual
cosa ha editat un tríptic
sobre salut internacional
que es pot trobar en els
seus centres d'atenció
primària i hospitals. A
més, ha obert un apar-
tat en el lloc web

(www.gencat.cat/ics),
on hi ha informació més
detallada de la cartera
de serveis, les taxes i
preus públics i els
enllaços d'interès. La
Unitat de les Terres de
l'Ebre ofereix informació
sobre mesures preventi-
ves generals en viatges
a qualsevol país o zona
del món, recomanació i
administració de vacu-
nes, recomanació i pres-
cripció de tractament
preventiu per a la malà-
ria (actualment la pato-
logia de major deman-
da) i el paludisme, con-
sell i farmaciola per a
viatgers i visites urgents
per a viatges no planifi-
cats. 
L'equip assistencial està

format per dos metges,
dues infermeres i dos
administratius i atén els
dimarts, dimecres i

divendres de 9.30 a
14.00 h, amb cita prè-
via trucant al telèfon
977 51 92 53.

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta dóna consells als
viatgers per tenir cura de la seva salut

La Unitat atén una mitjana de 30 visites cada mes

Tres de cada quatre tor-
tugues que apareixen
mortes a la costa catala-
na ho fan en platges de
les Terres de l'Ebre, més
concretament, de la
comarca del Montsià -un
70%-. 
Així ho corroboren les
dades del Departament
d'Agricultura que, des de
principis d'any, s'encarre-
ga directament de la
recuperació de la fauna
marina a través de la
Xarxa Rescat. Segons els
experts, la càlida tempe-
ratura de l'aigua i el reco-
lliment de la badia dels
Alfacs han creat un hàbi-
tat idoni per aquests rèp-
tils durant l'hivern, fet que
explicaria les troballes. El
conseller d'Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, que
ha alliberat aquest dijous
dos exemplars a la costa
del Delta, ha apostat per
aprofitar turísticament
aquest hàbitat.

Les tortugues
a l’Ebre
moren a

l’Ebre

L'atur va augmentar
de 192 persones el
juliol a la demarcació
de Tarragona, un 0,3%
més respecte al juny, i
fixa el total de desocu-
pats en 67.038 perso-
nes, segons les dades
publicades aquest
dijous pel Ministeri
d'Ocupació i Seguretat
Social. La dada supo-
sa tornar a augmentar
la llista de persones
que busquen feina des-
prés de quatre mesos
consecutius de reduc-
ció, malgrat que el
total de desocupats es
continua situant en els
nivells més baixos de
l'any. En termes
anuals, l'atur augmen-
ta un 7,35% amb
4.590 persones més
inscrites a les oficines
d'ocupació respecte el
juliol del 2011. Al con-
junt de Catalunya, l'a-
tur baixa el juliol de
784 persones, un
0,13%, i situa la xifra
total en 614.792
desocupats.

Segueix en
alça l’atur a

l’Ebre
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La crisi econòmica està
afectant el sector turístic
de la província de
Tarragona. Hotels, càm-
pings i cases rurals
veuen com aquest estiu
no es podrà superar l'o-
cupació de l'any passat.
Amb una mica de sort,
les xifres es mantindran,
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
caigut 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 manifes-
tat: "El mes de juliol està
sent dolent. L'ocupació
ha baixat molt, imaginem
que és per la crisi econò-
mica, perquè els preus
són els mateixos que
l'any passat ". La previsió
per al mes d'agost també
és negativa, ja que s'es-
pera la mateixa tendència
que al juliol. Quant al per-
fil de turista, predomina
el visitant català. En el
cas dels càmpings, l'ocu-
pació turística a la provín-
cia de Tarragona s'ha
mantingut pràcticament
estable.

Durant la diada, la Casa O’Connor romandrà oberta per als visitants

Va per tu Vidal

Els Quicos assoleixen els 7.000 euros a
Verkami, per a La Casa de la Jota

Creu Roja Joventut i Creu
Roja de Deltebre han reco-
llit més d'una tona d'ali-
ments a la gala benèfica
que es va celebrar el pas-
sat dissabte 28 de juliol a
Deltebre. Els assistents,
enlloc d'adquirir una entra-
da, han fet aportacions
voluntàries d'aliments i
s'han recollit més de 500
quilos d'arròs, 121 litres
de llet, 21 litres d'oli, mig
miler de paquets de pasta
per cuinar, a més de cente-
nars de pots de llegum,
capses de galetes, farina,
sucre. Tot el material reco-

llit es donarà als Serveis
Socials de l'Ajuntament de
Deltebre que s'encarrega-
ran de garantir un just
repartiment dels aliments a
les famílies que realment
ho necessiten i que estan
passant per moments difí-
cils. Els serveis socials d'a-
tenció primària de
l'Ajuntament de Deltebre
reparteixen menjar dos
cops per setmana a famí-
lies de la població, l'any
2011 van cobrir les neces-
sitats alimentàries bàsi-
ques a prop de 263 perso-
nes.

Més d’una tona d’aliments

Així, la regidoria de Turisme
de l'Ajuntament, conjunta-
ment amb Ports de la
Generalitat, i amb la colola-
boració de la Comissió d'en-
titats de Les Cases, de la
Confraria de Pescadors
"Sant Pere", el Club Nàutic
Les Cases, i Aqüicultura Els
Alfacs SL, han organitzat
des de les 10.30 i fins a la
matinada, tota una sèrie
d'activitats per a tot tipus de
públic. Al llarg de tot el dia,
podeu participar en el bateig
de mar, amb vela, i aprofitar

que el Centre d'Interpretació
de la Cultura dels Ibers us
obre les portes per a conèi-
xer-lo, o passejar pel Mercat
Solidari. Si per dinar us ve
de gust un plat amb aires de
mar, podeu degustar la
fideuada popular que es cui-
narà per a tots els assis-
tents. Per fer-la baixar, acos-
tant-vos al poblat ibèric de la
Moleta del Remei, us faran

una visita teatralitzada gra-
tuïta. Cap al vespre, Torneig

de 24 hores de Futbol Sala,
així com el correfoc, que
anirà a càrrec del Grup de

diables “Fotem-li foc a
Alcanar”. A la nit, i per arro-

donir la jornada, hi ha una
revetlla amb l'Orquestra
“Montesol”.

La diada de Turisme d’Alcanar 
ens mostra el millor del municipi

La regidoria de Turisme
de l'Ajuntament
d'Alcanar, conjuntament
amb Ports de la
Generalitat, i amb la
cololaboració de diver-
ses entitats del municipi
com: la Comissió d'enti-
tats de Les Cases, de la
Confraria de Pescadors
"Sant Pere" de les Cases
d'Alcanar, Club Nàutic
Les Cases, i Aqüicultura
Els Alfacs SL, de les
Cases d'Alcanar, 
Les Cases d'Alcanar
celebren el primer dis-
sabte d'agost, dia 4, la
Diada del Turisme, una
jornada de portes ober-
tes, excel·lent ocasió per
descobrir el potencial
d'aquesta població.

Una de les visites recomanades és al
jaciment íber de la Moleta del Remei,

un dels més importants

Imatge de la visita teatralitzada al poblat Ibèric de la Moleta del Remei.
cedida

El turisme a les Terres de l’Ebre 
tendeix a la baixa, aquest estiu

La crisi econòmica afecta al sector turístic, en general, i la provincia de Tarragona no és una excepció

ACTUALITAT

REDACCIO

Més de 100 mecenes
han fet possible superar
els 7.000 euros que els
Quicos necessitaven per
tirar endavant la primera
fase del projecte, “La
Casa de la Jota”. Un
Centre d'Interpretació de
la Jota de les Terres de
l'Ebre impulsat per Quico
el Célio, lo Noi i el Mut de
Ferreries a través de
Verkami, per al seu
finançament. La Casa de
la Jota és un projecte
que vol donar a conèixer
la jota, ja siga cantada o
ballada, com a música
catalana i mediterrània.
"Volem donar a conèixer

la jota com a música
catalana i mediterrània.
Tant en les seues
expressions de cant com
de dansa, la jota és
l'element «emblemàtic» i
que uneix la cultura
popular dels territoris
que conflueixen a les
Terres de l'Ebre:
Catalunya, el País
Valencià, les Illes Balears
i l'Aragó", afirmaven
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries a
Verkami (financiació per
mitjà del crowdfunding)
el portal d'internet on
van presentar el seu
projecte 

Miravet va acollir el passat dissabte, 28 de juliol,  un dels
actes centrals de l'Assembla Nacional Catalana (ANC). 300
persones van pujar fins al castell, on l'any 2004 s'engen-
drava l'actual Estatut de Catalunya. 

Actualitat

Aquest passat dimecres,
1 d'agost, a les 20 hores
va tenir lloc la presentació
pública de l'Associació
“Va per tu Vidal” a la sala
d'actes del Patronat. El
“Va per tu Vidal”, sorgeix
espontàniament de tota
una colla de gent jove,
que quan ens va deixar
Vidal Fuste Muñoz van
començar a crear
esdeveniments per
recordar-lo i sobretot,
continuar amb el seu
esperit. Ara, una colla de
gent jove i gran s’ha reunit
per crear l'associació,
seguint l'impuls d'aquesta
generació  espectacular,
amb iniciativa i
creativitat,  generosa i
solidaria. Els objectius
generals:  promoure l'ús
de la bicicleta i l'esport en
general entre els joves,
acostar el seu ús a

col·lectius desfavorits i
organitzar actes esportius
i culturals amb i per la
joventut de les nostres
terres. 
En el marc de la
presentació es van donar
a conéixer les properes
activitats, com la recollida
i posada a punt de
bicicletes usades per a
posar-les a l' abast de
xiquets per a aprendre o
entrenar-se i el II Memorial
Va per Tu Vidal  que es
celebrarà a l ' ermita de
Mig Camí el 15 de
setembre amb activitats
ciclistes, descens, trial,
dirt i el posterior concert
a càrrec d' alguns artistes
joves de les nostres
terres i la presentació a
Tortosa del grup TERÀPIA
DE SHOCK, reconegut per
la sèrie de TV3 “Polseres
vermelles”.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Aquesta setmana s’ha concre-
tat la incorporació i el tècnic ja
està a Conca, on ja ha conegut
el seu nou equip. 
Fabregat explicava que “el
Conquense disposava d’un
entrenador que tenia contracte
en vigor. Però, una vegada
començada la pretemporada,
ha decidit marxar. Llavors, es
va produir el contacte i vam
arribar a un acord i ja estic
aquí, molt il.lusionat davant
d’un nou repte. Es una plantilla
amb un bon nombre de juga-
dors gairebé professionals i hi
ha unes instal.lacions privilegia-

des amb exclusivitat per al pri-
mer equip del club. Per tant,
motiva i il.lusiona, sent cons-
cient que hi haurà molta
exigència perquè per la història

del club, estant a Tercera, l’ob-
jectiu ha de ser fer la promoció
d’ascens. I per això lluitarem”.
Es una bona oportunitat per al
tècnic, més considerant que

es produeix després d’un des-
cens: “penso que, tot i baixar i
considerant les circumstàn-
cies, la temporada amb
l’Amposta no va ser tant dolen-
ta com els resultats van indi-
car. En qualsevol cas, crec que
s’ha valorat la trajectòria. En
aquest sentit, he d’agrair a les
persones que han donat
referències meues, de
Catalunya, de la Tercera divi-
sió. Han estat importants per-
què el Conquense s’hagi dirigit
a mi. Per tant, treballaré amb
la màxima dedicació per res-
pondre a aquesta complicitat,
a la confiança que la directiva
d’aquest club ha dipositat amb
mi”. 

Fabregat, al Conquense

Jordi Fabregat ha
acceptat la proposta del
Conquense, equip que la
temporada passada va
baixar de la Segona B i
que surt amb aspira-
cions de disputar la pro-
moció d’ascens per a
recuperar la categoria.
Fabregat marxa “molt
il.lusionat”. 

ACTUALITAT

El tècnic ja està entrenant a l’equip castellà

M.V.

Jordi Fabregat entrenarà el Conquense.

No fa massa dies vaig es-
coltar a una persona de
més de 80 anys que comen-
tava que “després de la
Guerra, la crisi que es va viu-
re va ser molt més greu que
l’actual i vam tirar endavant,
amb poc srecursos”. Si, va
haver de ser molt gran
aquella crisi. El problema és
que la societat ha avançat
cap al consumisme i potser
en una direcció massa entu-
siasta, la que s’ha permès. I
estic segur que les crisi d’a-
quella època eren molt du-
res, però les hipoteques i to-
tes les despeses que
comporta el dia a dia,  con-
verteixen la situació actual
en un malson. Tot això en
plena efervescència d’unes
retallades que no tenen limit
i que ens porten a un túnel
del que serà dificil veure la
llum.

El cert és que no vull ser
més alarmista del que toca
però la preocupació és ma-
júscula. I afecta. Molt. Qui
no ho viu directament, ho viu
per algú que té prop. 

Tornant al tema, el missatge
que vull enviar avui és que
enmig de l’espiral de crispa-
ció i de decepció, poder tro-
bar tantes persones il.lusio-
nades per l’inici de la
pretemporada és extraordi-
nari. Es espectacular. 

Estem davant de l’inici d’u-
na nova etapa. D’una nova
campanya esportiva. Però
amb tantes retallades, amb
tanta precarietat econòmi-
ca, la il.lusió encara regna
en el col.lectiu esportiu.
Més força, més compromís,
més treball i més ganes per
poder fer front a la situació.
La veritat és que amb tanta
noticia pessimista, veure
que queda gent amb corat-
ge i vitalitat engresca a se-
guir lluitant, tot i la tempes-
ta.  I aquesta setmana ho
hem comprovat a Canal TE
amb els directius de la JE
Flix i també els del Santa
Bàrbara. L’esport és la eina
per revitalitzar els pobles i
buscar els al.licients que a
hores d’ara són complicats
de trobar. 

Il.lusió en moments
complicats per tenir-la

L’opinió de Michel

Aspiracions

El Conquense va baixar
la temporada passada

de la Segona B.
Inicialment, és un

equip, per història i
tradició, que ha de
lluitar per jugar la
promoció d’ascens

Qui és Joaquin Celma?

L’entrevista esperada, a Canal TE, dilluns a les 22.30 hores

Joaquin Celma és de la Sénia però fa 30 anys que viu a Ma-
drid. Es un col.laborador de Més Ebre, amb una columna set-
manal que poden trobar els nostres lectors a la plana 14. Així
mateix, és el responsable del portal icompeticion, pel que res-
pecta els equips tarragonins. Ho gestiona des de Madrid. La
informació i la rapidesa en què la facilita no han passat desa-
percebudes per jugadors, tècnics i directius de la provincia. A
més, fa vaticinis i opina del nostre futbol, amb arguments i
també atreviment. Per a poder tenir aquests arguments,
aquest entusiasta dels mitjans de comunicació té contactes a
tots els clubs i també confidents als que ha conegut amb el temps. Hi ha molta gent que sap
qui és Joaquin Celma. Que ha parlat amb ell. Però la majoria no saben qui és. Es el perso-
natge enigmàtic. Ara està a Salou, de vacances. I dilluns el veurem a Canal TE (22.30 h).

Tortosa i Amposta,
al Ciutat de

Deltebre

Diumenge

El CF Amposta va fer la presentació ofi-
cial divendres de la setmana passada.
Va ser el moment per iniciar una nova
etapa, plena d’il.lusions. L’equip que
entrena Nacho va viatjar al dia següent
fins a Vila-real per enfrontar-se al tercer
equip ‘groguet’. Al descans es va arri-
bar amb empat (1-1, gran gol de l’al-
deà Sergi Ventura). A la represa, els lo-
cals va decidir fins el 4-1 final.
Diumenge vinent, l’Amposta disputa el
Torneig Ciutat de Deltebre, juntament
amb el Tortosa i l’equip amfitrió. El con-
junt roigiblanc, per la seua part, en la
pretemporada, jugarà també el dia 12
a l’Aldea (18 h); el dia 15 a l’Ametlla
(18.30 h); el 19 el Toha; el 25, a l’Am-
polla (18.30 h); el 26 a Ascó (19 h); el
28 serà la presentació, contra el juve-
nil (20 h); el 31 visitarà l’Amposta
(20.30 h) i el dia 11 de setembre en
benefici dels afectats pel bloqueig de
comptes de la cooperativa de l’Aldea,
els locals, Rapitenca, Amposta i Torto-
sa faran un quadrangular.

Ubay Luzardo entrena amb l’equip rapitenc
UE RAPITENCA

Ubay Luzardo, que fou jugador de la Sénia, Tortosa i Rapitenca, abans de marxar a Hong Kong, està
entrenant des de la setmana passada amb l’equip que prepara Antoni Teixidó. De moment, només
està entrenant, mentre espera alguna proposta. I és que la Rapitenca està a expenses de com aca-
ba de perfilar la plantilla (de si es queda o no amb els jugadors actuals) i a la vegada cal recordar
que Mario pot estar a la recàmara segons com li vagi l’experiència per Anglaterra. La Rapitenca va
golejar diumenge al Cati en el torneig de l’Avellà (0-6). Diumenge disputarà la Final contra el Cinc-
torrà i dimecres rebrà el Flix, a la Devesa (18.30 h). 

Marià Toha. En principi, la Rapitenca ha de jugar el Toha (dia 19). Però si guanya l’eliminatòria
de Copa s’haurà d’enfrontar al Reus. Si això passa, seria l’Amposta qui jugués el Mariano Toha.
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La Unió Esportiva Jesús i Maria va iniciar els entrenaments el di-
lluns passat. José Mari Aliau, que compta amb el suport de Dani
com a segon, és el nou entrenador. Un entrenador de la casa,
compromès i implicat amb el club. José Mari explicava que “vam
començar el dilluns, amb tots els efectius, i la veritat és que molt
il.lusionats davant de la nova etapa. Sé que és arriscada i que és
un nou repte que he de dir que afronto amb molta responsabili-
tat i compromís, amb moltes ganes de fer-ho el millor possible
per tal de poder estar el més amunt que puguem a la classifica-
ció. El llistó està molt alt i la categoria es presenta més compe-
titiva fins i tot que la campanya passada. Però il.lusió i ganes no
en falten, per poder tirar-ho endavant, conscient que no serà fà-
cil i que, com he dit, la referència és exigent amb el tercer lloc
de l’any passat”. Nico (Salou), Dani De Cal (Torreforta), Aleix Mas-
deu (Tortosa) i el juvenil Gerard són les novetats d’aquest equip
que manté la base de la temporada història, la del tercer lloc,
amb baixes com la de Chicho o Jefrey, aquest darrer perquè ha
marxat a Hong Kong com ja vam explicar la setmana anterior.

José Mari: “un repte que
afronto amb molta il.lusió”

UE JESÚS I MARIA

La nova junta directiva del CD
Alcanar queda de la següent for-
ma: President: Xavier Queralt; Vi-
ce-president: Miguel Reverter;
Secretària: Sònia Querol; Dele-
gat: Miki Reverter; Vocals: Cris-
tian Bort, Isaac Subirats, Manolo
Riba, Victor Castro i Jordi Fibla.

COS TÈCNIC: Entrenador: Al-
fons Royo; Segon:  Andreu Fibla.
Ajudant tècnic: José Maria Forés.
Els partits de pretemporada són

els següents:
Demà, 4 Agost C.D. Al-

canar - Benicarló (19h.); dia 10,
Campredó - C.D. Alcanar; dia 18,
C.D. Alcanar - C.F. Amposta; dia
22, Vinaròs - C.D. Alcanar; 25,
C.F. Santa Bàrbara - C.D. Alca-
nar; 1 Setembre C.F. Ulldecona -
C.D. Alcanar. 2 Setembre Pre-
sentació del C.D. Alcanar (falta
concretar equip). Raül Vates serà
el coordinador del futbol base.

Raul Vates serà el coordinador del
futbol base del CD Alcanar

SEGONA CATALANA

CD la Cava, ambició per la nova temporada
CD LA CAVA

El CD la Cava va començar els
entrenaments el dimecres. Una
nova temporada i un nou pro-
jecte que s’enceta amb Santi
Forner, el tècnic que va acabar
la passada. Les incorporacions
i la plantilla que s’ha aconseguit
il.lusiona a l’entorn del club da-

vant de la nova temporada. Es
una realitat.

El tècnic vinarossenc, Santi
Forner, ho admetia dient que
“hi ha una plantilla compensada
i molt competitiva. La veritat és
que il.lusiona. Sabem, però,
que hem de treballar molt i que

la temporada serà molt dura.
No obstant, hem de ser ambi-
ciosos dins de la prudència que
el futbol mateix genera”. 

Sobre l’objectiu, Santi no
ocultava que “hem de creure
que podem estar lluitant entre
els primers classificats. Primer

ho hem d’aconseguir i estar-hi.
Si és així i avançada la segona
volta ens trobem amb opcions
de lluitar per cotes més altes,
hem d’estar preparats per bus-
car-les. Plantilla n’hi ha per
afrontar la temporada amb ga-
ranties”. 

Josué (Roquetenc), Moha
(Amposta), Herrero (Valls), Mau-
ri (Ascó), Chicho (J. i Maria),
Llatzer (Perelló), Agus ‘el Messi
de Vinaròs’, i Marc Nivera són
les altes. Hi ha jugadors entre-
nant amb l’equip com Jordi Ro-
vira (Horta). 

La junta directiva del CD
Roquetenc ha informat aques-
ta setmana que l’assemblea
general ordnària de socis serà
el divendres 24 d’agost a les
21 hores, a la sala polivalent
de la biblioteca Municipal. I el
dia 5 de setembre, a la matei-
xa sala, reunió informativa per
tots els pares de jugadors de
futbol base, des dels babys
fins els juvenils. El primer
equip va començar la pretem-

porada el dimecres. 

CF Catalònia
D’altra banda, pel que respec-
ta el CF Catalònia, esmentar
que els entrenaments van
començar dilluns i que el pri-
mer partit de pretemporada
serà el dia 12 contra el
Campredó. 
El filial, entrenat per Tomàs i
Zumaquero, comença el dia
13. 

24 d’agost, l’assemblea
El primer equip va començar dimecres

CD ROQUETENC/CF CATALÒNIA

El CF Gandesa viurà un cap de
setmana carregat d’emocions
amb els actes commemora-
tius del 90è aniversari del club.
Avui divendres s’obre, a la
Societat Gandesana, l’exposi-
ció fotogràfica en la que, la
junta organitzadora dels actes,
ha fet un gran treball de recer-
ca, buscant il.lustracions d’e-
quips del club de totes les
décades. S’ha implicat molta
gent per ajudar a fer l’exposi-

ció. I demà dissabte, a les 17
h, al camp, hi haurà una troba-
da d’exjugadors amb un partit.
Han estat invitat un bon nom-
bre ‘tots els que hem pogut’
però es fa un comunicat espe-
cial per tots els que no hagin
pogut ser avisats i vulguin
estar-hi presents. A les 18.30
h, el Barça juvenil s’enfrontarà
al primer equip del Gandesa.
En acabar, hi haurà un sopar i
posteriorment un concert. 

Cap de setmana emotiu
Demà partit amb el Barça juvenil (18.30 h)

CF GANDESA. 90 ANYS

El primer equip del R.
Bítem inicia la

pretemporada el
dilluns vinent, dia 6

d’agost.

Pretemporada

Josep Lluís Bartolí ha estat
les darreres temporades vin-
culat al CF Amposta. Fins les
eleccions. Estava amb la
candidatura de Toni Ruiz.
La propera temporada
estarà lligat directament al
Remolins-Bítem, com a
entrenador del filial de la
Quarta catalana. Formarà
tàndem tècnic amb Roberto
Blanco, exjugador del
Tortosa i de l’Amposta i que
la campanya passada entre-
nava el juvenil de l’entitat que
presideix Joaquim Roda.  
D’aquesta manera, Bartolí
s’implica amb el club de
Bítem, començant una altra
etapa després d’haver estat
amb el Deltebre, l’Amposta,
en les darreres temporades,
i d’haver fundat el Delta
Sporting.
Un nou projecte per a una
persona que des que va arri-
bar a les nostres terres s’ha

identificat amb entitats
esportives i ha col.laborat
activament amb clubs de la

comarca.
D’altra banda, pel que res-
pecta el primer equip de la

Unió Esportiva Remolins-
Bítem,  comentar que ini-
ciarà la pretemporada el
dilluns vinent, dia 6. Una tem-
porada de renovació obliga-
da per les baixes que van
existir amb jugadors que van
marxar amb el tècnic Nacho
Pérez a l’Amposta.
El tècnic gandesà Miquel
Bes serà l’encarregat de diri-
gir des de la banqueta el pri-
mer equip del R. Bítem.
Fernando Garcia serà el seu
ajudant.  

Bartolí entrenarà el filial del R.-Bítem
Formarà tàndem amb Roberto Blanco, tècnic que fins ara estava al juvenil del club

UE REMOLINS-BÍTEM

Josep Lluis Bartolí, en una imatge d’arxiu.

“Lluitar per les primeres
places i, avançada la

segona volta, si és
possible i allí estem,

treballar pel màxim sense
descartar res”

Objectiu

L’Ampolla, també en marxaSEGONA CATALANA

L’Ampolla va iniciar ahir la pre-
temporada amb les altes del
porter Miguel Gasparin (Rapiten-
ca juvenil), Brigi (Roquetenc),
Pere Navarro (Sant Jordi), Sam

(l’Ametlla), Jesús (Camarles) i
Pau Forcadell (exUlldecona).
Han hagut diverses baixes com
la de David ‘Cuquet’ (ha marxat
a Polònia), Mateo, Jaume, San-

chez, Rallo i Alexis. Robert Ca-
brera, per la lesió, serà baixa
fins que es recuperi. Primer par-
tit el dia 18 a Campredó. El 22,
a Amposta i el cap de setmana

del 25 i 26, torneig Vila de l’Am-
polla contra el Tortosa. 

El dia 2 de setembre, darrer
partit de la pretemporada con-
tra el CD la Cava.
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-La UE Deltebre celebra el
desè Torneig Ciutat de Delte-
bre. Serà diumenge, a partir de
les cinc de la tarde, amb el Tor-
tosa, l’Amposta i l’equip amfi-
trió. A les 18.45 h. hi ha pre-
vist, amb motiu del 25è
aniversari del club, un reconei-
xement als tècnics que ha tin-
gut l’entitat en tota la seua
història. S’afegirà també a Jo-
sé Ramon Salaet com a res-
ponsable tècnic durant els 21
darrers anys. “I hem pensat
afegir  tècnics de l'antic futbol
base de l'entitat tals com Jordi
Costes, José Ramon Costes,
Salvador Casanova, Xavier Sa-
ragossa, Carlos Casanova,
Brunet i Salvador Navarro”. 
-Didac (Roquetenc) torna al

Vilalba, amb qui ha estat baixa
el porter Fontanet. Ha fitxat Xi-
mo, que estava de segon por-
ter al Gandesa. El Vilalba jugarà
el partit de festes, el dia 10,
contra el filial del Roquetenc. 

-El Sant Jaume incorpora
al jugador Robert López que
estava al Santa Bàrbara. El da-
rrer dia de festes, i sense enca-
ra haver entrenat, l’equip d’An-
ton va rebre la Cava (1-4).
Demà, partit a casa contra el
Jesús i Maria B (18 h).
-El Flix va guanyar dissabte a
Benissanet (1-3) i demà s’en-
fronta, a casa, en un 3x1, al
Reus Deportiu i al Reddis, a
partir de les 19 hores. Dime-
cres, visita a la Rapitenca, a la
Devesa. El jove Pau Folqué, de

Benifallet, és el nou cap de
premsa del club flixanco.
-L’Aldeana celebra avui l’as-
semblea de socis. D’altra ban-
da, el primer equip juga demà
a casa amb el J.i Maria.
-El Móra la Nova, en festes,
rebrà demà a l’Ascó. L’equip
comença una nova etapa amb
Ambrós a la banqueta. Ramon,
Ferran i el pichichi Magí conti-
nuen.
-El Sant Mateu completarà el
cartell del torneig Balcó del
Delta que organitza el CF Ca-
marles el dia 1 de setembre,
amb el conjunt local i el Jesús i
Maria.  
-El Pinell, en festes, rebrà el
divendres dia 10 al Cambrils i
el diumenge 12, al Nonasp. El

15 visitarà el Vall-de-roures, el
18 el Corbera, equip que tor-
narà visita el 25. El dia 2 de se-
tembre, l’Ascó jugarà al camp
dels pinellans. L’equip femení
farà un partit dissabte de fes-
tes, dia 11.   
-Sergi Cid, que la temporada
passada va entrenar el Roque-
tec B, és el nou tècnic de l’A-
tlas. L’equip comença una nova
etapa a Tercera Catalana.

X Torneig Ciutat de Deltebre
DIUMENGE A PARTIR DE LES 17 HORES

Lucas Roig, després de quatre
anys, torna a la presidència.
Han estat, però, quatre anys
en els que no s’ha desvinculat
del club de futbol Santa
Bàrbara al que, d’alguna mane-
ra, hi ha estat vinculat. Ell és el
cap visible d’un grup de perso-
nes que s’han decidit a crear
un nou projecte “basat amb les
possibilitats actuals, tenint en
compte la retallada que, com
totes les entitats del poble, tin-
drem i les dificultats del
moment per recercar ingres-
sos. Reduirem el pressupost i
l’aposta és poder iniciar una
etapa en la que el primer equip
tingui la màxima presència
possible de jugadors del
poble”. Joan Subirats és una
altre dels eixos del nou projec-
te. Ell serà el tècnic de primer
equip. Les incorporacions són:
Oscar Magrinyà (R. Bítem),
Roda (Santa Bàrbara), Carlos
Ibern (J. i Maria), Jofre (Rosell),
Juanjo (Rosell), el porter Lleixà
i Raül que tornen del Godall,
Isaac, Jorge i Xavi Gilabert.
Lucas, que juntament amb
Maite Arasa, vicepresidenta,
va estar a Canal TE dimarts,

avançava que “estem a punt
de tancar un fitxatge que
creiem que serà molt impor-
tant per apuntalar la plantilla.
Tenim converses amb dos
jugadors. Esperem que un d’a-
quests pugui concretar-se en
els propers dies. Creiem que
amb aquest fitxatge hi haurà
una plantilla competitiva per fer
un paper digne, sense descar-
tar res”. Serà una temporada
de renovació total, per les
nombroses baixes i el relleu
també a la banqueta. 
Lucas volia agrair a la “junta
sortint i en especial a César
Roig que darrerament ha tingut
dificultats per una qüestió de
salut de la que ja està total-
ment recuperat. També a l’an-
terior tècnic i als jugadors que,
tot i que la majoria sabien que
no es quedaven, van ser pro-
fessionals fins el final”. 
El nou president del Santa
Bàrbara destacava “el grup
humà que s’ha implicat a la
junta en aquesta nova etapa
del club. Hi ha moltes ganes i
il.lusió”. Lucas informava que
serà complicat poder tenir
juvenil i que els jugadors com

Pastor o Ernest, que tornen de
la Rapitenca, formaran part de
la primera plantilla. El porter
Aitor ha anat cedit al Godall. 
Pel que respecta el futbol
base, “intentarem potenciar-lo
al màxim. 
De les categories inicials, de
formació, estem força bé. Pel
demés ja hi ha més dificultats i
és que també hem de conside-
rar que hi ha menys jugadors
que, a més, tenen altres alter-
natives amb altres activitats

que hi ha al poble, i, així
mateix, el fet que clubs més
importants, malgrat que és un
orgull, ens fitxen jugadors no
acaba d’ajudar. En qualsevol
cas, i amb l’intent de revifar el
futbol al poble, un dels projec-
tes pel futur és fer una escola
de futbol”. 
Maite Arasa, vicepresidenta,
va destacar la il.lusió que hi ha
i, a la vegada, va explicar que
el futbol femení queda, a partir
d’ara, immers dins de l’entitat”. 

El CF Santa Bàrbara inicia una nova etapa 
“amb molta il.lusió i sense descartar res”

Entre els projectes previstos per la nova directiva està el de crear una escola de futbol

TERCERA CATALANA

Avui per avui el més destacat del futbol regional es pot trobar a la
1a. i la 2a. catalana amb una totalitat de 144 clubs. El Jesús i Maria
és un equip més, però no ho era en la década dels cinquanta que
estava amb els clubs capdavanters de la categoria que hi havia per
sota de la Tercera divisió. En aquesta categoria hi militaven, a més
del Jesús i Maria, entre altres, el Júpiter, el Reus, el Cornellà, el
Barcelona, Prat, Igualada, Horta...en aquella década, els equips
amb més potencial a la provincia eren per aquest ordre: el Nàstic,
Tortosa, Amposta, Reus, la Cava, Rapitenca i, igualats en la setena
plaça, hi eren el Jesús i Maria i l’Ametlla. Va ser l’època daurada d’a-
questa entitat. Posteriorment, en les décades següents, va anar de
més a menys. La prova la tenim en què no fa massa anys estava
a la Quarta catalana (antiga tercera regional), temporades 97/99. 
Aquest equip, el Jesús i Maria, ha estat un clàssic de Segona regio-
nal (ara Tercera catalana) on ha militat en 38 campanyes i de les
53 restants en què competit de forma oficial ho ha fet entre la 1a.
regional i la 3a. 
En la temporada 2007/2008, la Cava i el Deltebre estaven a la 1a.
regional. El Jesús i Maria, a la segona. La temporada que ha aca-
bat, el Jesús i Maria ha estat tercer classificat quedant per sobre
de la Cava mentre el Deltebre està a 3a. Catalana. El futbol pot
donar un gir de 180 graus. 
Però no comprenc com en una població tan petita poden conviure
tres clubs i no fan un front comú de fusió pel bé de tots plegats. De
totes formes, no es creguin que passa només aquí. També succe-
eix a Valls, amb tres equips amateur (At. Valls, Escola Valls i UE
Valls) i a Cambrils (Cambrils Unió, Marina i Cambrils Unió).
En qualsevol cas, a Jesús i Maria corren ara bons temps. Hi ha un
bon patrocinador, bona directiva, bon cos tècnic. Una família ben
unida. 
Si sumem els punts de les últimes dues temporades, el líder seria
l’Alcanar amb 123 i el segon, amb 121, la UD Jesús i Maria. 
Aquesta temporada ha estat el millor equip ebrenc de la Segona
catalana. I qui ho diria si en les primeres jornades estava en zona
de descens. Què té aquest Jesús i Maria que porta sis anys pujant
com l’escuma? Justament des que va agafar el comandament de
l’equip David Torres. 2006/07, novè lloc. En les campanyes
següents, sisè, quart i campió de rècord en 2009/2010. Pugen a
Primera regional i el primer any és la revelació, sisè lloc. En el
segon, ja dins de la Segona catalana, millor equip ebrenc de la cate-
goria i cinquè millor de les comarques ebrenques. Si les estadísti-
ques valen, la temporada propera pot seguir escal.lant: promoció?
campió?...Tot potser.
Poden haver-hi aficionats roigiblancs que creguin que amb mante-
nir-se i guanyar el fratern rival, la Cava, i a l’equip de la capital, el
Tortosa, ells ja estarien contents. Caldrà veure-ho. Es possible que
per més d’un, guanyar a aquests dos rivals significaria una gran
satisfació.

On està el secret d’aquest equip que és un referent d’aquestes
comarques i a més fitxa jugadors del rival (Pier, Nico)?. Molta gent
de futbol, entrenador i directius, manifesten que no ho entenen.
Diuen que el Jesús i Maria no fa un futbol bonic per estar tan amunt
a la taula. Jo opino tot el contrari. Juguen a l’estil Bilbao, com a lle-
ons, per això porten la mateixa samarreta (colors); la part genètica
la porten també i l’afició, al seu camp, rugeix també com els lleons.
Guanyar a l’Aube no és fàcil.  Molts clubs els agradaria tenir una afi-
ció així. A Jesús i Maria penso que no hi ha secrets, simplement que
estan fent les coses amb molt de sentit comú. La màgia del per-
què aquest club és que es troba en un gran moment té un nom:
David Torres, que en acabar la temporada passada va penjar els
hàbits d’entrenador i ha passat a ser el secretari tècnic. Crec que
s’equivoca. Com podrà veure un partit sense pendre cap decisió?
Li agafarà una depressió o deixarà d’anar al futbol.  I si el nou tèc-
nic, que és de la casa, José Mari Aliau, no té sort i els jugadors
veuen encara a David com si fos Déu, i no s’enganxessin al nou
entrenador, pot passar com el cas Vilanova-Guardiola?. La pregun-
ta serà, tornarà el mestre a la banqueta o triomfarà Vilanova? Els
dubtes poden existir però jo els garantitzo que Don David pot aga-
far les rendes en un moment, si fos necessari.
El Jesús i Maria ha estat el millor equip ebrenc d’aquestes comar-
ques i sobre tot cal destacar que és un club modest  però ha por-
tat el gen de la seua afició, la seua sang i si hagués de dir els altres
equips que, per a mi, estarien al podi em quedaria amb el
Campredó, que per primer cop ha pujat de categoria, i un Camarles
que amb gent molt jove ha aconseguit un quart loc honorific a la
Tercera catalana (segon amb el recurs).
El nom de l’entitat de la UD Jesús i Maria és religiós. Però no es cre-
guin que els seus jugadors fan penitència els 90 minuts amb els
contraris, mossegen al camp com a guerrers; és l’ADN d’aquest
club. Jo no sé si pujarà de categoria, però em consta que cada any
el seu exmister, amb tota la humilitat, solament fa números per a
no baixar. Jo li he donat una idea millor. Que col.loqui una pancarta
al vestidor en gran: ‘Pujarem a Primera catalana”. Igual els jugadors
s’ho creuen com un mantra. Em consta que hi ha directius que no
els desagradaria anar a visitar camps de la Barcelona profunda. No

Jesús i Maria, rugeixen com els lleons

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Robert López (Santa
Bàrbara), és nou

jugador del Sant Jaume.
El roquetenc Sergi Cid

entrenarà a l’Atlas.

Tercera catalana

Lucas Roig, president del CF S. Bàrbara, i Maite Arasa, vicepresidenta,
a Canal TE, dimarts.

CANAL TE

és broma. Es cert. 
En el moment de tancar aquest article, veig els fitxatges de la Cava, quatre d’elles són estel.lars, i em pregunto quina lliga juguen aquests dos equips
de la mateixa poblacó? La seua o la de Segona catalana?  Com a plat fort en la primera jornada ja hi ha derbi. Es repetirà el 3-1 de fa dos mesos?. Nico
té prima triple si marca dos gols... El Jesús i Maria va tocar el cel en la temporada passada. I en la següent se li pot obrir la lluna, el sol i l’univers sen-
cer si puja a la Primera catalana.

LES SORPRESES DE LA VIDA I EL FUTBOL. Abans trucaves a una persona per telefon i solament es sentia el so de fons que era sempre el mateix.
Avui truques i surten cançons que sorprenen. Mòbil de l’expresident de la UD Jesús i Maria, Mario. Melodia del seu mòbil: “Cariño mio”. Mòbil de l’entre-
nador del Deltebre, Capera. Una cançó brasilera, portuguesa, melosa. Em vaig atrevir a preguntar-li: “Capera, la teua dona és portuguesa o brasilera?”.
I ell em va contestar: “No, ella és de la Cava, però si la veus sembla brasilenya, és morena i alta”.  
I, en general, trucar a un mòbil pot trair. En una ocasió vaig trucar a un entrenador d’aquestes comarques i em va contestar la seua dona amb
veu sofocada: ‘Senyor, jo a vosté no el coneixo. Truqui més tard que el meu marit està assatjant amb els penals....”. La vida és un culebró.
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Cap de setmana intens a la platja de les Avellanes
VOLEI PLATJA L’AMPOLLA

Dissabte es va disputar el tor-
neig de Volei Platja, a les Ave-
llanes de l’Ampolla, 4x4 en ca-
tegoria femenina, amb 9
equips inscrits. La final la van
disputar els equips de What a
cat (Barcelona) contra Restau-
rant Esmeralda (l’Ametlla de
mar- Barcelona) i la va guanyar
What a Cat.
Entre les participants femeni-
nes hi havia jugadores de su-
perlliga i de categories nacio-
nals i a l'equip guanyador
jugava una jugadora interna-
cional amb Espanya.
En categoria masculina hi van
haver 14 equips, la final l'ha-
vien de jugar Laboratorios Sys
si de València-Castelló contra
el SP i SP, però un fort xàfec
va fer que no es pugués dispu-
tar i es van repartir els premis
els dos equips. 
Destacar que ha estat la edi-
ció amb mes nivell a la platja
de les Avellanes, jugadors/ es
de superlliga 1 i 2 de primera
nacional i un jugador sub cam-
pio del món junior amb espan-
ya, Gerard Osorio. I una juga-
dora internacional, Maria
Segura.
Equips de Roquetes, l’Ampo-
lla, Lleida, Tarragona, Torre-
dembarra, Barna, Vinaròs,
Castelló i València.

L'organització va repartir en-
tre els participants bocates,
fruita, pa de pipes, pizza, ai-
gua i refrescs i samarreta con-
memorativa del torneig a un
preu de 15 euros per persona.
Els premis van ser de 550 al
primer, 300 al segon, 150 al
tercer i obsequis al quart. Hi
van participar uns 120 juga-
dors.
Diumenge es va celebrar el
2x2 popular, hi van haver 17
parelles inscrites, la final la
van disputar Gerard Osorio i
Bernat Serra contra la parella
referent a les terres de l'ebre
en modalitat 2x2 Josep Ejar-
que i David Ferrando. Els jò-
vens jugadors sabadellencs
es van imposar a la final per
un ajustat 21-19. 
Els dos primera es van endur
un pernil cadascú i els segons
una motxilla.
Des de l'organització “volem
agrair el suport de l’Ajunta-
ment de l’Ampolla i dels col.la-
boradors, ja que sense ells no
es podria realitzar aquest tor-
neig que any rere any puja el
seu nivell. Moltes gràcies a
tots els participants per acudir
al torneig i fer-nos gaudir del
volei-platja”.

El passat diumenge 22 de juliol, la cèntrica Plaça Nova de L'Amet-
lla de Mar acollí la 2ª Demostració de Fitness del CEM La Cala orga-
nitzada per l'Àrea Municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar. Un bon
grup d'abonades al Complex Esportiu, juntament amb els monitors i
monitores de la instal·lació realitzaren una demostració davant el
nombrós públic assistent d'algunes de les modalitats esportives que
es poden trobar al CEM La Cala durant tot l'any.  I diumenge, dia 29
de juliol, la Plaça Nova va ser l’escenari d’una nova Demostració de
Gimnàstica Rítmica organitzada des de la Secció Esportiva de l'Àrea
Municipal d'Esports. Prop de 25 gimnastes que participen de les Es-
tades de Gimnàstica Rítmica que l'Àrea Municipal d'Esports organitza
durant els mesos d'estiu, prengueren part de la demostració que re-
collia part del treball realitzat durant el mes de juliol.

Activitat estiuenca a la Plaça Nova
de l’Ametlla de Mar

GIMNÀSTICA RITMICA I FITNESS

El passat dissabte 28 de juliol,
la platja de Sant Jordi d'Alfama
va acollir la 9ª edició del Tor-
neig de Volei Platja 2x2 organit-
zat des de l'Àrea Municipal d'Es-
ports de l'Ajuntament de
L'Ametlla de Mar amb el patro-
cini de Instal·lacions Partdeca-
la. La participació va ser de 15
equips que s'enquadraren en 3
grups de 5 que disputaren res-
pectives lliguetes en els 3
camps preparats per l'ocasió.
Els 2 primers classificats de ca-
da grup i els 2 millors tercers
passaren a quarts de final,
mentre que la resta d'equips
van disputar la fase de consola-
ció. La competició s'inicià a les
11 del matí, efectuant-se una
pausa per dinar un cop finalitza-
des les fases de grup. Ja a la
tarda es reprengué el torneig
amb la fase de consolació i els

quarts de final que donaren pas
a les semifinals i les finals amb
els següents equips i resultats:

SEMIFINALS
MARC - ALBERT/JAUME-JORDI
9-21
ÀLEX- DAVID/ALEIX-MIQUEL
20-22

SEMIFINALS CONSOLACIÓ
JORDI-GONZALVO/
JORDI V-JOAN MIQUEL, 21-16
CALA VALLÈS/IVAN-PELI, 21-7

FINALS

CONSOLACIÓ
CALA VALLÈS/
JORDI-GONZALVO, 15-8
FINAL ABSOLUTA
JAUME-JORDI/ALEIX-MIQUEL
15-13 / 13-15 / 17-15 

En la final de la fase consolació,
La Cala Vallès s'imposà a Jordi
i Gonzalvo. 
L'equip de Reus format per Jau-
me i Jordi va guanyar en una
igualada final als caleros Aleix i
Miquel. 
Els guanyadors reberen els res-
pectius trofeus i un sopar per a
dues persones al Restaurant
Lorena.

Aquest cap de setmana vi-
nent, a la platja de Sant Jordi,
tindrà lloc la XVI Torneig de Vo-
lei Platja 4X4.

Els reusencs Jaume i Jordi s’imposen als caleros Miquel i
Aleix en la IX edició del Torneig de Volei Platja 2x2

Instal.lacions Partdecala 

VOLEI PLATJA L’AMETLLA

En la final consolació,
Cala Vallès va superar a
la parella formada per
Jordi i Gonzalvo (15-8)

Consolació
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LA PLUJA NO VA IMPEDIR LA SEUA CELEBRACIÓ: “UN ÈXIT”

Són 18 equips més la inscripció d’Els Muntells, i a manca de saber la situació del Benifallet (compli-
cada). Per tant, es pot preveure un grup de 19 equips que farà una competició regular amb 36 jor-
nades. Està previst que la lliga comenci el dia 9 de setembre i que acabi el dia 9 de juny. Pujaran els
tres primers a Tercera catalana. 

La Quarta catalana ebrenca tindrà només un grup

El cap de setmana passat es
va celebrar a Tivenys la Cur-
sa dels Cocons, una carrera
de muntanya nocturna que
constava d’un total de 24
quilòmetres. La marxa fou
d’11’5. La carrera va co-
mençar a les 21.30 h (cinc
hores per a cobrir-la). La
classificació final fou la se-
güent:
Masculí
1. El Qayed (Raval de Cristo-
UEC Tortosa). 2:06:15      
2. Albert Giné (Trail Roque-
tes).   2:07:07      0:52 
3. Oscar Pinyol (Roquetes-
UEC Tortosa)  2:11:52
5:37 
Femení
1. Ana Belen (Campredó-
UEC Tortosa)       2:58:59
2. Anna Marin Mora
(Tortosa-UEC Tortosa)
3:01:15      2:16 
3. Mercè Calvo (Jesús-UEC
Tortosa) 3:05:52      6:53 
Des de l’organització es
transmetien mostres d’a-
graiment per la col.labora-
ció general. 
La Cursa fou un èxit: “el
poble de Tivenys va acollir
la primera Cursa Nocturna
dels Cocons. Portàvem
molt de temps treballant-hi i
minuts abans de començar
la pluja arribava a Tivenys.

En la ment de tots nosal-
tres estava que això no ens
podia passar després de
l’esforç. I així va ser. La
pluja no va poder impedir la
cursa. Puntualment arren-
cava primer la cursa i des-
prés la marxa. La pluja ens
havia respectat. Per a enllu-
menar les nostres muntan-
yes estaveu tots vatros no
ens cansarem de dir-vos,
moltes gràcies i moltes
gràcies a tots els voluntaris

que han fet possible que
aquesta sigués tot un èxit.
El poble està molt il·lusio-
nat i pels carrers nomes se
diu, doncs l’any que ve....!!!!
senyal inequívoca de que
tots estem molt il·lusionats
amb la nostra cursa i des
d’ara la de tots vosaltres.
Gràcies per acompanyar-
nos i ens veiem l’any
vinent”. 

Foto: Cursa dels Cocons

El Qayed i Ana Belen s’imposen a
Tivenys, en la Cursa dels Cocons

Diumenge es va celebrar
la XIV edició de la
Travessia d’Amposta
nedant l’Ebre, organitzada
pel club natació Amposta.
Una cita que ja és una tra-
dició i que compta amb
una important participa-
ció. Aquesta darrera, no
fou una excepció.

A les onze es va fer la de
500 metres. 
I, posteriorment, la de
2000. En 500 m., Robert
Bertran (C Esportiu
Mediterrani) fou el guanya-
dor en infantil masculí. En
infantil femení, Neus
Pañella (CN Barcelona) va
imposar-se.

Els altres guanyadors
foren, en 2000 m.
Categoria Junior: César
Espressati (CN Tarraco) i
Aida Bertran (C. Esportiu
Mediterrani). Primers clas-
sificats locals: Albert
Arasa i Júlia Martorell
(500); Aleix Martí i Laura
Negre (2000).

NATACIO

Travessia d’Amposta Nedant l’Ebre
Es va celebrar diumenge passat

L’Ultramarató tindrà lloc l’1 de setembre.

El Campionat del Món de
Trial 2012 va acabar
amb la segona jornada
del Premi de Gran
Bretanya. Toni Bou va tor-
nar a demostrar la seua
absoluta superioritat con-
firmant el seu títol de
campió amb l’onzena
victòria de la temporada.
En la lluita trepidant pel
subcampionat, Adam
Raga (Gas Gas) va poder
revalidar el seu número 2
en obtenir el segon lloc.
El pilot ulldeconenc ha
aprofitat els bons resul-
tats assolits a la Gran
Bretanya per assegurar-
se la segona plaça amb
un punt d’avantatge
sobre Jeroni Fajardo,
mantenint un frec a frec
dels més emocionants
que es recorden. 

L’Ultramarató DS l’Ebre és una travessia competitiva de nata-
ció de 30.830 metres entre l’Assut de Tivenys i l’Embarcador
d’Amposta. La prova es celebrarà el dia 1 de setembre. La
travessia és pionera de Catalunya i es planteja com a referèn-
cia de la ultra marató en natació al sud d’Europa, amb projec-
ció internacional. La prova es regirà pel reglament FINA d’ai-
gues obertes.
Té el suport de la Representació Territorial de l’Esport a les
Terres de l’Ebre, Consell Català de l’Esport; l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, IDECE;
Ajuntaments de Tivenys, de Xerta, de Tortosa, d’Amposta,
EMD Bítem, EMD Jesús, EMD Campredó, Federació Catalana
de Natació; Club Natació Tortosa, Club Natació Amposta,
Club de Rem Tortosa i Club Nautic Amposta. 
El termini d’inscripcions serà fins el 23 d’agost. El preu serà
100 euros. Per al briefing, 150 euros amb acompanyant
propi. Tots els participants han d’estar federats en natació. 

L’1 DE SETEMBRE.

Ultramarató de l’Ebre
30.830 m

Fa unes setmanes, informà-
vem de la situació crítica
que vivia el CF Benifallet. El
president del club informa-
va que la junta no tenia
intencions de seguir i que
s’informaria en una assem-
blea, d’aquesta situació i
també de l’estat del club.
Des de l’Ajuntament es
manifestava que s’estava

pendent de que es

fes aquesta assemblea i
que es plantegés la situa-
ció i que, si no sortia ningú
interessat, intentar interve-
nir. Han passat les setma-
nes i l’alcalde, Jordi
Monclús, explicava que
“l’assemblea no s’ha fet i
vam quedar aquesta set-
mana perquè des de la
junta ens portin les claus
del club. De moment (ahir
dijous) no les hem rebudes
i davant dels esdeveni-
ments, i amb els rumors de
que la junta no seguirà,
hem decidit avançar-nos i
convocar una reunió per

dilluns per a socis i simpa-
titzants. Esperem que, per
aquell dia i hora, ja tinguem
les claus del club i puguem
informar-ne”. 
En qualsevol cas, l’alcalde
de Benifallet aclaria que “la
veritat és que, a hores
d’ara, ho veig complicat
que pugui haver-hi futbol la
temporada vinent. Les
noies si que sembla que
seguiran i estan disposa-
des per fer-ho. Però el
Quarta catalana ho veig
complicat que pugui com-
petir aquest any vinent”.

MÉS INCERTESA

L’Ajuntament de Benifallet convoca una
reunió per als socis i aficionats

TRIAL

Raga,
subcampió

“Serà complicat que el primer

equip pugui competir”

Complicat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
CINTA PASCUAL, PRESIDENTA DE L’ACRA (ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS)

La setmana passada sal-
tava la notícia de l'anun-
ci d'ajornament dels
pagaments de la
Generalitat previstos a
les entitats dels sectors
de Serveis Socials i
Salut. Per aquest motiu,
i a petició d'ACRA
(Associació Catalana de
Recursos Assistencials),
va tenir lloc una reunió
amb els representants
de les organitzacions
empresarials i entitats
socials del sector català
d'atenció a les persones
a la seu de Foment del
Treball de Barcelona per
tal d'estudiar conjunta-
ment les possibles
accions a realitzar. Cinta
Pascual, ebrenca nascu-
da a la Ràpita, i pro-
pietària del Grup
L'Onada, que es va
crear a les Terres de
l'Ebre, ara fa 17 anys, és
la presidenta de la gran
patronal catalana del
món dels serveis socials
ACRA. Avui parlem amb
ella d'aquesta situació
d'impagament.

Més Ebre: Què comporta
aquest nou impagament...?

Cinta Pascual: El princi-
pal i més directe impacte
d'aquest impagament con-
sisteix en que més de
18.900 treballadors,
segons el baròmetre portat
a terme per ACRA, s'han
quedat aquest mes sense
cobrar la totalitat de la seva
nòmina. A més a més de
molts proveïdors del sector
que segurament tampoc
han pogut cobrar les seves
factures. No hi ha dubte

que aquesta situació gene-
ra un profund malestar a
tots els treballadors davant
la incertesa de si això es
repetirà en els propers
mesos i hauran de patir
nous impagaments de les
seves nòmines.
ME: Quins mecanismes
s’han posat en funciona-
ment des d'ACRA per fer
front als impagaments per
part de les residències?
CP: En primer lloc, s'ha
traslladat la consigna de
que el primer que s'ha de
pagar són les nòmines de
personal. Malauradament
són moltes les empreses
que no disposen de prous
recursos per fer el paga-
ment de la totalitat de les
nòmines, així que algunes
empreses han buscat aque-
lles solucions que han
pogut, com per exemple
l'ajornament del pagament
de la seguretat social o el
demanar nous crèdits a
entitats financeres. Però
tots sabem que les entitats
financeres avui en dia no
tenen massa voluntat de
deixar diners a les empre-
ses, fins i tot vàrem intentar
negociar col·lectivament
des d'ACRA els préstecs
per als nostres associats i
només ens hem trobat amb
negatives. No deixa de ser
estrany i preocupant que
les mateixes entitats que
tenen totes les pensions
dels nostres usuaris, no
estiguin a l'alçada en
moments de necessitat, fet
que lamentem.
ME: Com es pot qualificar
el nou impagament?  
CP: Es evident que l'impa-
gament sofert és la pitjor
de les notícies que podem

rebre des de l'administra-
ció, però també és cert
que la Generalitat ha estat
en tot moment buscant
solucions per a que final-
ment es pogués pagar,
encara que fos una part,
com ja va succeir el setem-
bre passat. En qualsevol
cas, la manca de pagament
per part de l'estat espanyol
a Catalunya, tal i com va
denunciar el propi conseller
Cleries a la comissió de
seguiment dels impaga-
ments celebrada el passat
30 de juliol, ens pot portar
encara a situacions més
crítiques.
ME: Es optimista? 
CP: Francament és molt
difícil ser optimista en uns
moments com aquests. La
veritat és que les coses no
pinten gairebé de cara el
futur.
ME: Conseqüències a curt
termini?
CP: Tot anirà en funció del
que passi en els propers
mesos. De moment la con-
selleria ens ha garantit que
el mes d'agost ens paga-
ran amb normalitat, però
en canvi no ens han pogut
confirmar els pagaments a
partir de setembre, fet que
agreuja la situació. Si els
impagaments es segueixen
produint, l'entramat empre-
sarial no podrà suportar
aquesta situació i pot
desencadenar en un tanca-
ment progressiu d'empre-
ses. Esperem però que es
normalitzi la situació a par-
tir del proper mes. 
ME: Els usuaris dels ser-
veis adreçats a la gent gran
s'han vist afectats per
aquesta situació?
CP: Puc assegurar que no.

És més, des d'ACRA hem
contrastat la normalitat del
servei amb els nostres
associats. No hem d'obli-
dar que la nostra feina té un
component vocacional
important, fet que ha
permès que tots els profes-
sionals hagin actuat amb
tota la seriositat que es
podia esperar. No podem
fer altra cosa que felicitar a
totes aquelles persones
que han portat a terme la
seva tasca, fins i tot en
aquestes situacions tant
adverses i sense haver
cobrat la totalitat del seu
sou.

ME: En alguns mitjans de
comunicació va aparèixer
un col·lectiu que va presen-
tar un escrit a la fiscalia
denunciant l'abandonament
del servei als usuaris. Que
ens pot dit al respecte? 
CP: En primer lloc hem de
reconèixer que tothom té
dret a manifestar el seu
punt de vista, però en

aquest cas no el compar-
tim en absolut. I per poder
fer aquesta manifestació
amb rigor i de manera con-
tundent, tal i com he
comentat abans, hem pas-
sat una enquesta a tots els
nostres associats per ava-
luar l'impacte que ha tingut
l'impagament en els usua-
ris dels centres, i la respos-
ta ha estat pràcticament
unànim en el sentit de que
els usuaris no s'han vist
perjudicats per aquest fet.

ME: Com s'ha convertit
una ebrenca en la presiden-
ta de tot el sector dels ser-
veis socials de Catalunya?
CP: La vinculació amb
ACRA no és d'ara. De fet fa
molts anys que he estat vin-
culada amb l'associació, al
principi com associada,
després com a delegada
de la demarcació de
Tarragona i després com a
vicepresidenta fins que fa
un any vaig agafar el relleu
de la presidència. També

és cert que fa molts anys
que ens dediquem molt
activament al món de la
gent gran des que l'any
1.995 vàrem inaugurar la
nostra primera residència a
La Ràpita.

ME: Com es pot conside-
rar la cartera de serveis
per a la gent gran a les TE?

CP: Quan vàrem començar
a les Terres de l'Ebre hi
havia una mancança molt
notable de serveis. Avui,
gràcies a l'esforç de les
diferents administracions,
amb els ajuntaments al cap-
davant, i organitzacions del
nostre territori podem con-
siderar que gaudim d'uns
serveis i establiments de
primer nivell, que no tenen
res que envejar a altres
parts de Catalunya. Tenim
moltes residències de quali-
tat amb grans jardins i
zones spa que fan que els
usuaris gaudeixin d'una
major qualitat de vida.
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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
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Zarzuela de peix  
RESTAURANT CAN VICENT - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS :

- 125 gr d'all
- 1 manoll de julivert
- 125gr tomàquet
- Peixos varis: musclos, cloïsses, etc.

PROCEDIMENT:

Sofregir els peixos amb oli i quan estiguin dau-
rats retirar. Piquem  els alls, el julivert i el tomà-
quet. Abocar-ho  tot a la paella amb unes cullere-
tes de farina. Diluir-ho amb aigua i quan comenci
a bullir tirar una punteta de colorant, pebre  ver-

mell i pebre negre. Afegir un  xorret de vi i de con-
yac ,ametlles i avellanes picades. Deixar bullir du-
rant cinc minuts, afegir el peix i deixar bullir uns
15 minuts aproximadament.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Alcanar) 977737110 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Franquet Tudó, Elvira ,               

Plaça Espanya, 5  (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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
De matinada apareixeran núvols baixos al Pirineu i Prepirineu occidental, però
al llarg del matí minvaran i el cel quedarà serè o poc ennuvolat en general pel
pas de bandes de núvols alts i prims durant la primera meitat de la jornada.
A més, a partir de migdia es formaran alguns núvols d'evolució al Pirineu i
punts del prelitoral.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Temperatures similars o en lleuger descens. Les mínimes oscil·laran entre els
9 i 14 ºC al Pirineu, entre els 18 i 23 ºC al litoral i entre els 14 i 19 ºC a la
resta. Les màximes rondaran entre els 26 i 31 ºC al Pirineu, al litoral i prelito-
ral, i entre els 29 i 34 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Bona en general.

Vent
A l'inici i final del dia bufarà fluix i de direcció variable en conjunt. 
La resta de la jornada bufarà de component sud fluix amb cops moderats, amb
estones de direcció variable al litoral.
Independentment, fins a mig matí i de nou al final del dia bufarà la tramunta-
na a l'Alt Empordà entre fluixa i moderada amb algun cop fort de matinada.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Mercuri  t'ajuda  a resoldre  cer-
tes asprors  del passat, tant  en el teu  àmbit
familiar  com en el professional . Període  on
es produeixen  avanços  en tot.

Taure
20/4 al 19/5

Vius  un període  molt estimulant  per desplegar
tota  la teva creativitat  sentimental . Tracta  d'e-
vitar  anar  a dormir  massa tard  i tot anirà
millor. 

Bessons
20/5 al 21/6

En l'amor  estaràs  molt creatiu . Gaudiràs  de
l'activitat  que realitzis  al costat de la teva
parella . Una visita periòdica  al dentista  et pot
evitar  posteriors   molèsties.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor , si no perds  la concen-
tració  arribaràs  a la teva meta . El Sol i Mercuri
transitant  pel teu  signe  et faciliten les coses .
Deixa  que les coses  transcorrin  amb calma.  

Lleó
22/7 al 22/8

Mercuri  i el Sol transitant per la teva casa
dotze  indiquen  que has de posar ordre  en la
teva vida sentimental . Mentre les teves emo-
cions funcionin  a l'uníson tot anirà bé.

Verge
23/8 al 21/9

Tant si tens parella com si no és probable que
trobis algú que et resulti molt atractiu .
Respecte  a  la salut , en com funciona  la teva
ment hi ha  solució . No canviïs  tant d'idees . 

Balança
22/9 al 22/10

Estaràs  més dinàmic i agressiu  en la teva
manera  d'actuar. Per  millorar  la teva vida
sentimental  et convé  ser una mica més
pacient. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentimentalment  no has de posar-te  límits ,
intenta-ho i et sentiràs  com flotant  en els núvols
. Hi ha  algunes  coses  que t'encadenen , has
de ser més hàbil  per evitar-les  i deixar-les. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor , avui, el teu cor gaudeix
d'una  especial  sensibilitat. Respecte  a la salut,
avui,  evita  consumir  en el menjar un excés  de
greix.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui  és un dia  on pots  aprendre  coses dife-
rents relacionades amb l'amor. Respecte a la
salut , fer exercici  diari  t'ajudarà  de manera
ràpida  a eliminar toxines.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor  no t'exigeixis  massa  i
tot  t'anirà  millor. Respecte  a la salut, has de
vigilar els menjars  fora  de casa  i evitar  el con-
sum  exagerat  de begudes  alcohòliques.  

Peixos
19/2 al 20/3

Avui  és un dia de trobades  amb persones  dife-
rents, per divertir-te   i  per  a tot  allò  relacionat
amb l'aspecte  lúdic  de la vida . Una  aportació
vitamínica diària  no t'aniria  pas malament. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 22°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

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

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

Deltebre.  Zona La

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

RELAX�

  

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

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304
La Ràpita. C/ Gorria. 

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

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Pep Carcellé.
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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Tothom sap que els con-
cursos online són una de
les eines més eficaces
alhora d'aconseguir el
suport que es busca i
guanyar seguidors a les
xarxes socials. 
I aquest suport l’ha acon-
seguit, novament,  la nova
iniciativa de MésEbre i
Canal Te, el concurs de
fotografia Foto Ebre. Entre
tots hem aconseguit realit-
zar un concurs d'èxit i hem
tingut l'oportunitat d'arri-
bar a molta més gent.
L’èxit acompanya, en els
seus primers mesos, el 1r.
Concurs de Foto Ebre
2012,  engegat amb l’ob-
jectiu de donar cabuda a
tot tipus d’expressions
artístiques  que existeixen.
Imatges que transmetin
territori en tots els seus
aspectes, des dels indrets
més recondits de les
Terres de l'Ebre fins al
patrimoni natural i cultural
més arrelat a la nostra
terra. Però també de per-
sones, la gent de casa
nostra, petits i grans, que
amb les fotografies pre-

sentades, deixen una pin-
zellada per sempre més
de com som. 
La festa és un altre aspec-
te que no podem obviar,
unes festes i un folklore

propi i molt nostre. I per
últim, l'esport. I l'esport
concebut des de tots els

prismes i disciplines. Al
certamen, recordem, hi
han 5 categories diferents
registrades, entre les
quals trobem Territori,
Persones, Esports,

Tradicions i Ecologia; i fins
la data d’avui, hi han regis-
trades ja més de 1000

fotografies. Fotografies de
paisatges de l’Ebre, monu-
ments del territori, tradi-
cions de tota la vida, fes-
tes populars... una mescla
de frescura, colors,
expressions, força, pau,
serenitat... tot una serie
d’idees i expressions que
invadeixen a qualsevol
entrant a la pàgina web del
concurs,www.fotoebre.cat
. El territori s’hi ha volcat i
el resultat parla per sí
mateix. I això encara no és
el final, perquè encara
queden dos mesos per

davant per seguir regis-
trant la teva imatge prefe-
rida.
Ajudan’s a conseguir el
nostre objectiu. 
Quin és? Amb totes aques-
tes fotografies presenta-
des, Foto Ebre pretén fer
territori, i ajudar a preser-
var els testimonis d'una
època que és la nostra, i
que gràcies a totes les
imatges recollides viurà, ja
no tan sols en el record
dels que ara vivim, sinó
també dels nostres futurs
hereus. 

Però la gran riquesa d'a-
quest testimoniatge rau en
la popularitat del concurs.
Són molts i diferents els
ulls que han captat les
imatges presentades a
Foto Ebre, fet aquest que
garanteix una pluralitat i
diversitat de visions d'un
mateix territori, i que enca-
ra en poden ser molts
més...
Recorda també que hi han
1000 euros en joc, i  un
sorteig per a un viatge
d'una setmana (a determi-
nar), per a dues persones.

«Una imatge val més que mil paraules»
Foto Ebre ja té enregistrades més de 1000 fotografies

Foto Ebre és un concurs
de fotografia popular en
el que els participants
aporten les seves foto-
grafies, otorgant un
aspecte diferencial al
nostre territori. 

El concurs popular de les Terres de l’Ebre en el que no cal ser un expert per participar-hi

NOVA CITA

Fins al 27 de setembre podeu seguir enregistrant
fotografies a la pàgina web

www.fotoebre.cat

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                    


