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Les Festes Majors sempre són un immillorable punt de referència al calendari,
perquè l'estiu també afavoreix que la gent faci més vida al carrer i que participi,
de manera més activa, de tots els actes. Aquest cap de setmana és el torn de
municipis com Deltebre, L'Aldea o Les Cases d'Alcanar. Altres com Ascó (imatge
de la foto) hauran d'esperar una mica més però també podran gaudir de tot un
seguit d'activitats preparades perquè el poble gaudeixi. Gegants, correfocs,
bous, fires, paradetes, concursos… l'oferta és variada! 
L’època ja sabem que és complicada, però, dins de les possibilitats, s’ha d’inten-
tar viure la tradició. Això no ho hem de deixar perdre.             3

L’Ebre segueix vivint la festa

La d'avui és la darrera edició de la tempora-
da de Més Ebre. Tornarem el dia 7 de
setembre.
Es el moment de fer balanç i també d'agrair
a tota la gent que fa possible la nostra feina
i que la facilita perquè nosaltres siguem un
conducte informatiu per la societat ebrenca.
Gràcies. 
I també a tots vostès que, cada divendres,
amb l'interès i el seguiment que ens fan,
ens proporcionen la resposta més gratifi-
cant a la nostra professió. Ens veiem a la
tornada!

Més Ebre s’acomiada
fins el 7 de setembre

Terres de l’Ebre. Una àmplia majoria de
socis dóna suport al relleu al capdavant de la
cooperativa de l'Aldea. 

P4

Esports. Rapitenca-Amposta, el derbi per
diumenge, a les 19 h, en la Copa Catalunya.
L’entrada pels socis dels dos equips és de 5
euros i la general, 8. P10

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa
desconeix la propietat de la meitat dels més
de 6.000 nínxols del cementiri.    
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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 

Som al mig de l'estiu i les Terres de l'Ebre seguei-
xen celebrant les seves Festes Majors.
A partir d'aquest cap de setmana altres municipis
s'hi sumen a la gresca, teniu a les vostres mans
diversos programes de festes amb una diversitat
d'actes pensats per a tots els gustos i per a totes
les edats. 
Com cada any, cada poble treballa de valent per
trobar la màxima diversitat i poder oferir als seus
ciutadans i visitants un bon programa farcit d'acti-
vitats. I aquest any, potser una mica més difícil, ja

que ha calgut ajustar les festes als pressupostos
que corren, que, en alguns casos, no han estat
molt generosos.
Però no hi faltaran els tradicionals actes taurins,
que formen part de la nostra festa, com tampoc
les orquestres amb els balls, activitats esportives,
concerts a l'aire lliure, activitats infantils i d'esbar-
jo, nits d'oci per la joventut i un llarg etcétera,
sense deixar de banda l'excel·lent oferta gastronò-
mica que tenim, en un marc paisatgístic incompa-
rable, com és tot el territori ebrenc.

Editorial

Apurant l’estiu!

Sebastià Juan Arbó, escriptor rapitenc, va
descriure la vida al Delta de l'Ebre al seu lli-
bre Terres de l'Ebre. Aquesta expressió,
més tard, va donar  nom a una de les set
regions en què el Pla territorial general de
Catalunya divideix el Principat. 
Vivim a les Terres de l'Ebre, territori de fron-
tera de la Catalunya nova, lloc de pas, d'en-
creuament i mestissatge de cultures. Lloc
on, de la mà de la Plataforma en Defensa De
l'Ebre (Tortosa 15 de setembre de 2000),
s'atura el darrer gran intent de transvasa-
ment i s'evidencia que som una comunitat
amb identitat pròpia. És l'acte social de
constitució de les Terres de l'Ebre amb el
qual arriba la tímida descentralització admi-
nistrativa de la Generalitat: es crea la
Delegació del Govern i els serveis territo-
rials de les diverses conselleries.
Esquerra Republicana de Catalunya sempre
ha cregut en la divisió territorial de
Catalunya en vegueries, per atansar l'admi-
nistració a l'administrat, per recuperar la
nostra organització territorial prèvia a la des-
feta de la Guerra de Successió. Així, es dei-
xarien de banda les províncies i gestionarem
els recursos polítics i econòmics des de la
vegueria de les Terres de l'Ebre. En definiti-
va, dotaríem el territori de pes polític i insti-
tucional. 
Esquerra Republicana de Catalunya, des del
Govern de la Generalitat, ho va  impulsar
amb la Llei de vegueries aprovada pel
Parlament de Catalunya el juliol de 2010 i,
de retruc, capada pel Tribunal
Constitucional, en escapçar l'estatut. 
Esquerra Republicana de Catalunya, des de
la Delegació del Govern, va tenir com a
objectiu construir les Terres de l'Ebre i va
lluitar, i molt, per dotar-les d'estructures de
gestió i coneixement equiparables a les d'al-
tres demarcacions de Catalunya, com ara el
Campus Terres de l'Ebre de la URV, l'edifici
del Centre de Difusió Tecnològica de la
Fusta i el Moble de Catalunya a la Sénia,
l'Oficina de Gestió Empresarial a Tortosa, el
Patronat de Turisme diferenciat del de la
marca Costa Daurada i la dinamització del
turisme a totes les Terres de l'Ebre, la dele-
gació pròpia d'ACC1Ó (l'agència de suport a
la innovació i a la internacionalització de
l'empresa) i l'inici de l'edifici de les delega-
cions a la mateixa capital del Baix Ebre. La
veu de la societat ebrenca era defensada i
avalada per la institució de la Generalitat
mateixa, des de la Delegació del Govern,
amb Lluís Salvadó com a delegat. 

Molt, moltísim va costar portar a l'Ebre
aquestes infraestructures. Que desapare-
guin és més fàcil, tan fàcil com callar i no
gemegar davant els que tenen la paella pel
mànec i, amb l'excusa de la crisi, recentra-
litzen a la barcelonina (Govern de la
Generalitat), i així hem vist com s'han aturat
les obres de l'edifici de les delegacions,
com es deixa la gerència de la sanitat públi-
ca ebrenca en mans de Tarragona, com es
suprimeix la delegació territorial ebrenca de
l'agencia de suport a les empreses (ACC1O)
i com, de la vegueria, ni se'n parla. Quantes
més en seguiran? 
Aquesta desconstrucció té un full de ruta
molt clar: retornar-nos a fer d'apèndix del
Govern de la Generalitat, de la mà de CiU,
sense deixar-nos cap tipus de possibilitat de
realitzar-nos com a poble ebrenc, amb orgull
per la nostra terra i amb possibilitats de
decidir sobre el nostre destí. 
Que no ens prenguin el nostre futur, està a
les nostres mans!

Josep F. Monclús i Benet
Regidor portaveu d'ERC-Tortosa

Estan desconstruint les Terres de l’Ebre

Opinió

Un any més Deltebre està a punt
per encetar la Festa Major en
honor a l'Assumpció i Sant Roc
que durant quasi deu dies tin-
dran al municipi totalment para-
litzat i dedicat a la Festa. Les
festes de Deltebre representen
l'anhel col·lectiu de la xalera, les
presses i gunies dels dies de
festa amb els berenars, les
xarangues, les nits de ball,la
banda de música i com no, els
bous, com a símbol d'identitat
de la nostra terra. La festa la fa
la gent, la fan tots aquells i aque-
lles que per uns dies desconnec-
ten de la rutina diària i es posen
al servei de la festa, que és alho-
ra posar-se al servei col·lectiu
del municipi. Organitzar una
Festa com la nostra i en el con-
text que estem vivint, no us
negaré que no es fàcil. Hi ha
molta gent que pateix les conse-
qüències directes de la crisi i
s'ha de gastar amb mesura,
tenint ben present que la Festa
ha de ser popular i accessible
per a que cap persona es quede
sense el dret de poder-les gau-
dir. Us parlava de dificultats
però alhora voldria parlar-vos
d'orgull, d'orgull personal i insti-
tucional per veure la implicació

de moltes persones en la nostra
Festa, d'entitats i associacions,
de colles d'amics que amb la
seva predisposició fan possible
l'organització i el desenvolupa-
ment d'una festa com la nostra.
Arribats a l'agost, i amb la calor
i l'arròs a punt d'entrar en la
seva fase definitiva toca gaudir
al màxim de la Festa. Us deia
abans que la festa la feu la gent,
per això espero la vostra partici-
pació, que transmeteu malgrat
les adversitats la il·lusió de la
festa i les ganes de superar-nos.
Que passeu una molt bona Festa
Major en honor a la Verge de
l'Assumpció i Sant Roc als delte-
brencs i deltebrenques i visitants !
Visca la Festa Major de Deltebre !

Salomé Bertomeu Mauri
Regidora de Festes, Protocol i

Personal de l'Ajuntament de
Deltebre

Deltebre, una oportunitat per
gaudir de la Festa Major

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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AJUNTAMENT DE L'ALDEA

ANUNCI

Vist l'expedient i documentació presentada pel senyor Antonio Navarro i Torregrossa en què
sol·licita llicència d'obres majors d'un projecte de substitució de coberta, reforç de l'altell i arran-
jament de façana al Polígon 9 Parcel·la 18 al municipi de l'Aldea i atès que aquesta recau en
un sòl no urbanitzable ordinari, de conformitat amb el què disposa l'article 48.1 de la Llei
d'Urbanisme, es sotmet a informació pública per un termini d'UN MES, als efectes de que els
possibles interessats puguin presentar al·legacions (Exp. 93/12). 

L'Aldea, 1 d'agost de 2012
L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó

Deltebre viurà entre el 10 i el
19 d'agost la Festa Major
2012 que manté els princi-
pals actes festius, malgrat les
restriccions pressupostàries.
La festa comença avui diven-
dres amb el tradicional dinar
popular del bou capllaçat. El
pregó de la Festa Major de
Deltebre 2012 es farà a la nit
i anirà a càrrec de Joan Tarda,
Diputat al congrés per
Esquerra Republicana.
Tot i la reducció del pressu-
post, els bous continuarant
sent un dels principals ele-
ments de la Festa Major de
Deltebre: es farà tres bous
capllaçats, 3 bous embolats i
9 tardes de bous. Per la plaça
de bous de Deltebre passaran
les principals ramaderies del
moment com la de Pedro
Fumadó “Lo Charnego”,
Cucala d'Alcalà de Xivert
(Castelló), Finca les Olles, Fills
de Pedro Fumadó i ramaderia
Delta. Pel que fa a les nits de
ball, hi haurà cinc nits de ball
amb orquestra i el dimarts,
14 d'agost, es farà la Festa
Joka, dedicada a la música
dels anys 80, el dijous, 16
d'agots, teatre a càrrec de la
Companyia Delta Teatre de
Deltebre que representaran
l'obra “Tot me passa a mi”
deDani Boney. I el divendres

17, diada de la Penya
Joventut '94 hi haurà l'actua-
ció de la Birband, la big band
de les Terres de l'Ebre i poste-
riorment actuarà el grup local
Crator. També per als més
joves s'ha organitzat la
Takeover 2.0 la nit del dijous
al divendres 10 d'agost a la
Pista de Ball i la sisena edició

de la Megariu Party, el dissab-
te 18 d'agost a les
instal·lacions municipals del
Camp Nou amb dos pistes de
ball. De la Festa Major de
Deltebre 2012 també cal des-
tacar la Diada de la Dona, el
13 d'agost, amb la tradicional
bicicletada. Els actes més tra-
dicionals es faran coincidint

amb la festivitat dels patrons,
la Mare de Déu de
l'Assumpció, el 15 d'agost, i
Sant Roc, el dia 16.  Aquest
cap de setmana el municipi
de l'Aldea també està de
festa. Fins al 19 d'agost,
seran deu dies plens d'activi-
tats lúdiques i festives per a
grans i menuts: correbous,

festes joves, balls de nit, cam-
pionats i concursos, entre
altres. Aquestes dues Festes
Majors es podran seguir per
la programació de Canal Te.
Properament... del 14 al 18
d'agost Flix estarà de festa.
Algunes activitats han esde-
vingut emblemàtiques al pas
del temps, com la matinal d'a-

tletisme, la rua del carnaval
d'estiu, el concurs fotogràfic,
el certamen literari 'Lo Flix
d'Abans' o el ball de la Plaça.
A destacar especialment, per
ser una de les més populars i
tradicionals, la Festa del Riu.
Un castell de focs d'artifici a
la zona del Riu de Baix mar-
carà la finalització d'un seguit
de dies intensos. Batea: Del
16 al 21 d'agost, Cercaviles,
acrobàcies, concursos i balls
d'orquestra durant cinc dies
de festa major. La Sénia: Del
18 al 26 d'agost. Bous, cur-
ses, concerts, xerrades i con-
certs... 
També Ascó, població de la
comarca de la Ribera d'Ebre,
celebrarà les seves festes
majors d'estiu. Del 22 al 28
d’Agost, dies de gresca i
diversió, dies de retrobament
amb amics i familiars, vilatans
i visitants que voldran gaudir
de la festa. Orquestres, pro-
clamació de pubilles i hereus,
actes religiosos, jocs infantils,
concerts, Dj, espectacles,
esports, exposicions, focs
artificials a la vora del riu,
correfocs, i amb els concerts
destacats de Manel i La
Pegatina. 
Ulldecona: Del 25 d'agost al 3
de setembre  Ball de man-
tons, bous de carrer, trobada
de gegants, desfilada de
carrosses, teatre.... i Tortosa:
Del 30 d'agost al 3 de setem-
bre.
La capital del Baix Ebre cele-
brarà la seua festa major en
honor a la Verge de la Cinta
amb cinc dies de festa. 
Bona Festa!

A l’Ebre, seguim de Festa Major

Tot el territori ebrenc
es vesteix de Festa
Major.

Aquest cap de setmana és el torn de municipis com Deltebre, Amposta, les Cases d’Alcanar o l’Aldea

Altres com Ascó han d’esperar fins a finals de mes

REDACCIÓ

Diversos municipis gaudiran de les festes a partir d’avui.
cedida

ACTUALITAT

La Ràpita. C/ Gorria. 

Local comercial i
oficines amb sote-
rrani i altell. En
l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
ció.

610203144 
MOLT PROPERAMENT!!
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Malgrat aquest ampli
suport, la reunió ha estat
tensa i els socis no han
aprovat els comptes del
2011, els darrers de la junta
presidida per Fernando
Falcó. Les xifres confirmen
les pèrdues d'1,5 MEUR que
té la cooperativa, però deta-
lla que no són del darrer any
sinó que es venien produint
des de l'any 2008. La nova
junta haurà de guanyar-se
ara la confiança d'almenys

el 50% dels impositors per
tirar endavant un pla de via-
bilitat que permeti recuperar
tots els diners. La nova can-
didatura, integrada per
Llosa i deu persones més
entre les que hi ha Ramon
Carles -president d'una de
les associacions d'afectats
pel bloqueig de comptes de
la secció de crèdit-, ha rebut
163 vots a favor, 30 en con-
tra, i 19 vots en blanc. En
una votació que ha estat
secreta, en papereta i urna
improvisada, a petició dels
socis, Llosa ha rebut el vot
de confiança que minuts
abans, en la sessió extraor-
dinària celebrada al polies-
portiu de l'Aldea, demanava
a l'auditori.
Un discurs on ha deixat clar
que la liquidació de l'entitat
suposarà pels socis no
poder recuperar els diners
dels impositors, i on ha fixat
com a responsable de la
situació i "culpable" a l'exge-
rent, Daniel Ferré, present a
l'assemblea d'aquest dime-

cres. Qualificant-lo de "per-
sonatge nefast i antisocial",
Llosa s'ha marcat com un
"tema personal" fer que
Ferré "pagui pel que ha fet i

no se'n vagi de rositas".
"La junta té la responsabili-
tat que té i la justícia ho
esbrinarà però el veritable
opressor ha estat ell", ha

assegurat Llosa, recor-
dant que l'any 1996 Ferré
va ser el responsable de
l'expulsió de 170 socis de
la cooperativa. 

Prop d'un 80% dels
socis presents a l'as-
semblea d'aquest
dimecres a la nit a
l'Aldea han donat
suport a la única can-
didatura que, liderada
per Montse Llosa, ha
decidit presentar-se
per rellevar l'actual
junta de la cooperativa
de l'Aldea. 

ACN

Imatge d’arxiu d’una assemblea de socis de la cooperativa.

Cedida

Unió de Pagesos (UP) ha
creat un grup de treball per
fer front a les dificultats que
travessa el sector de
l'arròs, amb els sindicats
que representen les princi-
pals zones productores de
l'Estat -València,
Extremadura i Andalusia-.

L'objectiu d'aquest grup de
treball de les quatre zones
arrosseres d'Espanya, lide-
rat per la comunitat autòno-
ma de Catalunya -a través
d'UP-, és aconseguir més
força i representativitat en
el sector de l'arròs, tant a
nivell estatal com europeu.

"Calia fer-ho abans de la
nova PAC, ja que es pretén
fer una tarifa plana i això,
per al cultiu de l'arròs del
Delta, seria catastròfic", ha
declarat a l'ACN el respon-
sable nacional del sector
de l'arròs d'UP, Dani
Forcadell.

Un grup de treball d’àmbit estatal farà
front a les dificultats del 

sector de l’arròs
UP alerta que seria catastròfic per al Delta de l’Ebre 

MónNatura Delta de l'Ebre
obre les seves portes
entre les 20 i les 22 hores
aquest divendres 10 d'a-
gost amb l'objectiu de
poder oferir al públic l'ob-
servació i identificació
d'aus aquàtiques i la posta
del sol des del Mirador
360°. Aquesta activitat
que s'anomena La
Tancada al tardet, per-
metrà veure els ocells que
habiten i descansen a les
antigues salines de Sant
Antoni i a la llacuna de la
Tancada, espècies com
els flamencs, xatracs,
territs, limícoles, ardeids,
etc.  Per poder fer aques-
ta observació, es dispo-
sarà de telescopis,
prismàtics, guies de camp
i sons d'ocells. 

Món Natura 
obre portes avui

mateix

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code) ha
dut a terme aquesta set-
mana una nova fase de
tractament aeris als
camps propers als nuclis
urbans del Delta de l'Ebre,
per tal d'eradicar les lar-
ves de l'espècie de mos-
quit que creix en els arros-
sars. Els treballs s’han cen-
trat als voltants dels nuclis
de Deltebre, Riumar, Sant
Jaume d'Enveja i els
Muntells i es preveu conti-
nuar  als voltants de la
resta de poblacions deltai-
ques. 
De forma paral·lela, també
s'iniciaran aquesta setma-
na fumigacions amb el
producte biològic BTI.

Continua la
lluita del control

del mosquit

Una àmplia majoria de socis donen suport 
al relleu de la cooperativa de l’Aldea

Prop d’un 80% aposten per la candidatura liderada per Montse Llosa

ACTUALITAT

                   



DIVENDRES 10
D’AGOST
DE 2012

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

El president de l'EMD de
Jesús i 3r tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de
Tortosa, Pere Panisello, va
aprofitar el Ple ordinari
celebrat aquest passat
dilluns per defensar el
model de descentralitza-
ció municipal vigent al nos-
tre país davant la proposta
avançada pel Govern cen-
tral de suprimir les entitats
d'àmbit territorial inferiors
al municipi a tot l'Estat en

el marc de la reforma de la
Llei de Règim de Bases
Locals. Panisello ha recor-
dat que hi ha en marxa
una recollida de signatu-
res contra aquesta mesu-
ra, que es debatrà previsi-
blement el proper mes de
setembre al Congrés dels
Diputats, i ha fet una crida
a signar "per poder fer
arribar a Madrid el nostre
desacord i poder defensar
la validesa d'aquest model
d'organització municipal". 
Panisello ha reconegut
que si bé és necessària
una reforma de
l'Administració, també és
cert que la local "és qui
menys responsabilitat té
sobre l'endeutament glo-
bal de l'Estat". "No hi ha
cap justificació objectiva
que avali el seguit de
reformes i mesures que
proposa el Govern central
per al món local. També
és bo no deixar de banda

els aspectes de legitimitat
democràtica, del principi
de subsidiarietat i del
benefici quant a serveis
que s'oferten des de la

mateixa localitat i que difí-
cilment poden ser pres-
tats des d'una administra-
ció superior."
Els pobles de Bítem i

Campredó van constituir-
se en Entitat Municipal
Descentralitzada el febrer
de 2011. Jesús ho va fer
l'any 1993.

El president de l’EMD
de Jesús i 3r tinent
d’alcalde de
l’Ajuntament de
Tortosa, Pere
Panisello, ha afirmat,
davant del Ple de
l'Ajuntament de la ciu-
tat, que no hi ha cap
justificació que avali la
proposta del Govern
central de suprimir les
EMD.

Pere Panisello, en una imatge d’arxiu. 
Cedida

Els trajectes de la línia 1
del bus urbà d'Amposta
seran gratuïts per a tots
els usuaris durant la set-
mana de festes majors.
Així ho ha anunciat
l'Ajuntament de la capital
del Montsià després d'es-
tablir un acord entre la
regidoria de Governació i
l'empresa que ofereix el
servei, Hife. 
El servei de bus serà gra-
tuït des del dissabte 11
d'agost fins el dissabte
18 d'agost, exceptuant
els dos dies festius que
hi ha entremig -diumenge
12 i dimecres 15.
Segons ha explicat el
regidor de Governació,
Josep Garriga, amb la
mesura "fomentem l'ús
del transport públic urbà
i facilitem la mobilitat
durant les festes
majors".

Bus urbà
gratuït per

festes
d’Amposta

Pere Panisello fa una crida a defensar  
el model de descentralització municipal

Afirma que “no hi ha cap justificació que avali la proposta del Govern de suprimir les EMD”

ACTUALITAT
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Finques Zaragoza es fruit
de la iniciativa, la voluntat
i la valentia de Joan
Zaragoza Bertomeu. A la
decada dels 60 va

començar a dedicar-se a
la corredoria d'animals i la
popularitat adquirida li va
facilitar endegar l'activitat
de corredor de finques.
L'any 1979, l'empresa va
aconseguir la primera titu-
lació i dos anys més tard
es va introduir una nova
activitat al negoci: la dels
lloguers turístics amb la
col·laboració de Kurt
Menter i diferents tour
operadors. 
L'any 1983, el seu fill
Florian es va incorporar a
temps parcial i el 1988
van obrir la primera ofici-
na.
Finques Zaragoza va
col·laborar en la creació
del Patronat de Turisme i
a més va ser pionera en la
promoció turística de
Deltebre i Riumar, ja que
per iniciativa pròpia, l'any
1991 van assistir per pri-
mer cop a una fira immo-
biliària a Berna (Suïssa) i

al 1993 a Essen
(Alemanya).
L'empresa va continuar
creixent i donant a conèi-
xer el Delta i la urbanitza-

ció de Riumar. 
Al 1999 es va incorporar
el seu fill Joan Salvador i
dos anys després es va
inaugurar la 2a oficina a

Riumar. Actualment el llo-
guer de xalets es gestiona
des de l'empresa Delta
Xalets, amb el seu soci
Frank Hapte.

L'Àrea de Turisme de
l'Ajuntament de
Deltebre ha guardonat
amb la Medalla al
Mèrit Turístic 2012
l'empresa Finques
Zaragoza fundada
l'any 1979. L'entrega
del guardó es va fer el
passat dissabte en el
marc de les Festes del
Turisme de Deltebre i
té com a objectiu
homenatjar aquelles
persones que han con-
tribuït al desenvolupa-
ment del sector turís-
tic de la població. 

Fotografia de l’acte.
Cedida

L'Ajuntament d'Alcanar té
previst d'obrir el carrer
Magallanes de Les Cases
d'Alcanar entre el carrer
Trafalgar i el carrer Hernán
Cortés. 
Aquesta obra té un desta-
cat valor urbanístic i de

mobilitat ja que represen-
tarà una important conne-
xió entre el principal vial
d'accés a Les Cases
d'Alcanar i una zona amb
concentració d'equipa-
ments, on es troben ubi-
cats l'edifici del Convent

dels Josepets en restaura-
ció com alberg turístic,
l'Escola “Marjal”, i el nou
CAP de Les Cases
d'Alcanar. 
El projecte es troba en
fase d'expropiació dels
terrenys afectats i d'impo-

sició de contribucions
especials per finançar les
obres. El cost pressupos-
tat és de 230.000 Û, dels
quals 110.000 Û corres-
ponen a l'expropiació,
111.000 Û és el cost pre-
vist de les obres, i la
resta, 9.000 Û pertanyen
a la resta de despeses
com són el projecte i
direcció d'obra. 
Les contribucions espe-
cials seran del 80% a
càrrec dels veïns i del 20%
a càrrec de l'Ajuntament
d'Alcanar. 

Les quantitats a abonar
pels veïns s'han determi-
nat en base a una sèrie de
mòduls de repartiment
dividits en un 25% segons
la longitud de façana, un
25% segons la superfície
de la parcel·la, i un 50%
segons l'edificabilitat de la
mateixa. 
La previsió inicial que s'ha
fet de les obres és de
resoldre la tramitació
administrativa abans de
final d'enguany, i adjudicar
l'obra a principis del pro-
per any 2013.

L’obertura del carrer Magallanes
millorarà la circulació 
de Les Cases d’Alcanar

Aquesta obra té un destacat valor urbanístic

El grup de CiU a
l'Ajuntament d'Horta de
Sant Joan ha denunciat
que el govern local (PP-
PSC) ha beneficiat a un
particular a obtenir la
concessió de l'aprofita-
ment d'una font pública.
Els convergents interpre-
ten que la decisió de l'ac-
tual govern de no conti-
nuar l'expedient munici-
pal iniciat el 2007 per
regularitzar la concessió
de la font dóna via lliure a
la tramitació iniciada per
l'actual propietari a la
zona, un dels responsa-
bles del PP a la comarca.
La denuncia transforma-
da en forma de moció va
debutada en l'últim ple i
rebutjada per la majoria
de govern.

Polèmica a Horta
de Sant Joan

L'Ajuntament de Corbera
d'Ebre ha sol·licitat ajuda
d'urgència a la mancomuni-
tat de municipis de la Pobla
de Massaluca, Vilalba dels
Arcs i Batea (Poviba) per a
que li subministrin camions
cisterna d'aigua potable a
partir d'aquest mes d'a-
gost amb l'objectiu de
garantir el subministra-
ment d'aigua d'ús de boca
a la població.
L'alcalde, Sebastià Frixach,
ha explicat al Diari  de
Tarragona que l'extrema
sequera dels últims mesos
està exhaurint les reserves
d'aigua que alimenten els
pous de Corbera, fet que
podria provocar talls de
subministrament en un
futur. 

Corbera demana
ajuda d’urgència

Deltebre guardona l’empresa Finques Zaragoza 
amb la Medalla al Mèrit Turístic

L’Empresa va ser fundada l’any 1979
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Puig ha anunciat que els
departaments de la
Generalitat afectats, Salut,
Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural i Interior, han posat
en màxima tensió els efec-
tius d'emergències i preven-
tius i els dispositius previs-
tos per les emergències o
situacions de risc que es
deriven de l'episodi combi-
nat d'onada de calor, amb
temperatures per sobre la
mitjana de l'època durant
uns dies seguits, i de l'alt
risc d'incendi que afecta el

país. Segons ha indicat el
conseller, “tenim  llamps
dormilegues que cauen i
resten somorts en la sota-
vegetació i que poden pro-
vocar algun incendi com ha
passat a l'Alt Urgell. Els
llamps, les burilles al costat
de la carretera, l'acció de
l'home, les feines agrícoles
poden generar qualsevol
espurna que en la situació
que tenim representa un
major risc", ha afegit el con-
seller. En aquest sentit, el
titular d'Interior ha insistit en
donar "un missatge de pre-
venció, precaució, d'estar
tots molt alerta, sobretot
els propers 3 dies amb
calors per sobre del què és
normal”. Puig ha recordat
que "estem alerta, sobretot
per la situació dels boscos.
Les pluges de diumenge
van millorar la situació però
en força comarques el risc
d'incendi és molt elevat i
aquestes calors, sumades
al fet d'haver tingut l'hivern

més sec dels darrers 40
anys, poden facilitar un gran
incendi forestal”. 
"Estem preparats amb tots
els serveis i dispositius per
poder prevenir aquesta
situació d'elevat risc d'in-

cendi”, ha dit. Protecció
Civil de la Generalitat
(DGPC) ha posat en
Prealerta el pla especial d'e-
mergències per incendis
forestals de Catalunya INFO-
CAT per risc d'incendi fins a

les 00.00 hores, a un total
de 27 comarques de totes
les demarcacions de
Catalunya, excepte a les
comarques del Pirineu
Occidental i del litoral i
pre-litoral central.

El conseller d'Interior,
Felip Puig, ha demanat
a la ciutadania la
màxima precaució
davant la situació
combinada de risc per
onada de calor i alt
risc d'incendi que ens
acompanyarà els pro-
pers dies.

Imatge d’Arxiu del Conseller d’Interior, Felip Puig.

Cedida

Pagesos i pastors recla-
men a l'administració que
se'ls tingui en compte en
la prevenció d'incendis i
que poden fer molta feina
amb un cost econòmic
molt baix. Representen el
2% de la població activa,
però han de mantenir el
97% de la superfície de
Catalunya, segons consta-
ta JARC-COAG. A partir
d'aquí, des de l'organitza-
ció agrària es demana al
Govern que, més enllà de
subvencions per regene-
rar boscos cremats, apos-
ti per la ramaderia extensi-
va i altres accions preven-
tives. "Els focs s'han d'a-
pagar a l'hivern, no a l'es-
tiu", declara Pasqual
Molina, pastor d'oví i
cabrum. En aquest sentit,
JARC proposa fomentar la
pastura de sotabosc i la
contractació d'aturats
com a mà d'obra per des-
brossar els boscos.

Pagesos i
pastors

reclamen
atenció

Puig demana màxima precaució davant la
situació d’onada de calor i risc d’incendi

Es posa en prealerta el pla Infocat per risc d’incendi forestal a 27 comarques
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Els ciutadans propietaris
d'alguna modalitat de dret
funerari (nínxol o panteó)
han d'acreditar-ho abans del
28 de setembre. Per fer
aquest tràmit han de dirigir-
se al Servei d'Atenció
Ciutadana (SAC) de
l'Ajuntament de Tortosa en
horari de 9 a 14 hores. Els
veïns dels Reguers poden
fer-ho a les oficines munici-
pals del poble. Cal recordar
que la titularitat dels nínxols
pot revertir al municipi en
cas que no es faci aquesta
actualització. Per més infor-

mació poden dirigir-se per-
sonalment al SAC, o bé tru-
cant per telèfon al
977585869 i per correu
electrònic a icurto@torto-
sa.cat. 
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha informat que dels
més de 6000 nínxols que hi
ha al cementiri de Tortosa,
es desconeix al voltant del
50 % dels titulars. "Aquest
procés d'actualització ens
ha de permetre identificar
als propietaris i quins nínxols
estan efectivament en
desús des de fa molts
anys". 
L'alcalde ha afegit que
aquest procediment es fa
amb totes les garanties i ha
fet una crida als propietaris
a què ho acreditin a
l'Ajuntament. En relació al
Ple ordinari d'aquest mes
d'agost, l'alcalde ha infor-
mat de l'actualització de
preus en les tarifes de pres-
tació de serveis de
Tortosasport, S.L., fruit de
l'increment de l'IVA. En
aquest sentit, si fins ara els
serveis esportius es regien

per l'IVA reduït del 8% i els
serveis de caràcter més
lúdic tributaven al tipus del
18%, amb la modificació
aprovada pel govern central
tots els serveis passen al
tipus del 21%.
El Ple també ha debatut l'ac-

tualització dels preus
públics de l'Escola Municipal
de Teatre, després que l'any
passat no patís modifica-
cions. L'increment és del
5%, per sota de l'IPC acu-
mulat (5,9%) entre maig de
2010 i maig de 2012. En la

sessió plenària també s’ha
aprovat la cessió a precari
de l'ús de l'immoble de l'an-
tic edifici del Banc
d'Espanya, de propietat
municipal, per un període de
29 anys a favor del centre
associat de la UNED. 

Tortosa inicia el procés d’actualització de dades
de drets funeraris a Sant Llàtzer i Els Reguers

L'Ajuntament de Tortosa
ha posat en marxa un
procés d'actualització
dels drets funeraris dels
cementiris de Sant
Llàtzer i dels Reguers
amb l'objectiu d'ordenar
els títols de concessió
existents. 

Els propietaris han d’acreditar-ho abans del 28 de setembre

Ferran Bel ha explicat que es desconeix al voltant del 50% dels titulars

REDACCIÓ

PIMEC Terres de l'Ebre
ha obert, gràcies a l'a-
cord de col·laboració
amb l'Ajuntament de
Tortosa, la nova delega-
ció territorial de Tortosa
al nou viver d'empreses
que estrena la ciutat.
D'aquesta manera, la
patronal amplia i consoli-
da la seva presència a
les Terres de l'Ebre i
s'instal·la en aquest nou
equipament, que es defi-
neix com un servei de
referència empresarial,
de formació constant i
amb una clara vocació
territorial.
La patronal i el consisto-
ri aposten així per oferir

un lloc funcional i ade-
quat que  permeti donar
serveis de qualitat a
l'empresariat, impartir
formació per a les
empreses associades,
així com organitzar una
gran diversitat d'actes
d'interès empresarial.
Tot això, posant l'accent
en els comerciants i els
autònoms, un dels focus
principals de la delega-
ció de Tortosa. 
El nou viver d'empreses
s'ha construït en uns
terrenys de propietat
municipal al barri de
Ferreries, a les antigues
dependències de les
indústries Fabra, i podrà

allotjar més de vint
noves empreses.
D'aquestes, s'ha autorit-
zat a la patronal a ocu-
par un dels despatxos,
així com l'ús de les sales
de formació i de la sala
de juntes del viver. 
El president de PIMEC
Comerç i Autònoms a
les Terres de l'Ebre,
Joan Caballol, ha fet una
valoració molt positiva
de l'acord amb
l'Ajuntament de Tortosa.
Des de PIMEC "ens
fixem en els emprene-
dors, amb els autònoms
i comerciants, perquè
són els que han d'aixe-
car el país, al temps que

apostem per la implanta-
ció al territori de la
micro, petita i mitjana
empresa". 
Joan Caballol ha afegit
que des de PIMEC
Terres de l'Ebre posaran
en marxa un programa
de formació del qual
també podran benefi-
ciar-se els mateixos vive-
ristes. 
Per la seva banda, l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, ha destacat que “l'o-
bertura de la delegació
territorial de PIMEC al
viver d'empreses de
Tortosa és un fet impor-
tant per a la consolida-
ció del projecte de la

patronal dels autònoms i
de les pimes a Tortosa i
a les Terres de l'Ebre, al
temps que suposa un
valor afegit per als
emprenedors amb qui
compartiran les
instal·lacions del viver”.
En aquest sentit, el pre-
sident de PIMEC Terres
de l'Ebre, Josep
Cervera, ha manifestat
la seva satisfacció per-
què “amb aquesta nova
delegació l'entitat poten-
cia l'emprenedoria i el
comerç, d'una banda, i
el teixit productiu de
pimes, de l'altra, d'a-
questa zona amb gran
riquesa pel país”. 

PIMEC Terres de l’Ebre inaugura 
la delegació territorial de Tortosa

Situat al nou viver d’empreses de la ciutat

El director del Servei
Català de Trànsit (SCT),
Joan Aregio, ha assegu-
rat que el pla de xoc
endegat el passat 1 de
juliol a les carreteres cata-
lanes ha suposat un "punt
d'inflexió" en l'augment de
la mortalitat registrat
durant el primer semes-
tre. El passat mes de
juliol, 12 persones van
perdre la vida en acci-
dents de trànsit, davant
els 24 morts del mateix
mes de 2011. Pel que fa
a la mortalitat acumulada
enguany, fins a dia d'avui
han mort 126 persones a
les carreteres del país, un
5% més que el 2011 -
120 morts-, però un
10,6% menys que el
2010 -141 víctimes-.
Aregio ha afirmat que
després d'un "mal inici"
d'any, les dades de juliol
semblen indicar "que
podríem començar a can-
viar aquesta tendència".

Valoració
del pla de
xoc a les

carreteres

Aquest dilluns la URV
ha repetit la pràctica
d'estalvi que ja va fer
el curs passat de tan-
car els edificis de la
universitat durant tres
setmanes del mes d'a-
gost. Es preveu que
aquest tancament,
que s'allarga fins al dia
26 d'agost, impliqui un
estalvi de 160.000
euros sobretot en
energia elèctrica i els
serveis de manteni-
ment, neteja i vigilàn-
cia del centres. Amb el
tancament dels equi-
paments, l'estiu pas-
sat es va reduir el con-
sum d'energia en gai-
rebé 700 Megawatts
hora, el 21% de la
reducció de consum
elèctric que la
Universitat va aconse-
guir fer dins el seu pla
de contenció. El pla
d'ajust va suposar el
curs passat un estalvi
de 7,3 milions d'euros,
mig milió d'euros més
del que s'havia previst.

La URV
tanca per
estalviar
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L'acte, que es va celebrar
aquest dimecres a la Plaça
de l'Ajuntament, va comp-
tar amb l'actuació de
grups musicals i amb la
presència i participació de
més de 150 veïns del
municipi de Deltebre. 
L'estelada estarà present
a l'Ajuntament de Deltebre
al llarg de totes les Festes
Majors del municipi.
Aquestes comencen avui
divendres dia 10 d'agost i
s'allarguen fins al dia 18.
L'Assemblea Nacional
Catalana per la
Independència de Deltebre
es va presentar pública-

ment el passat mes de
maig. 
A partir d'aquí, l'assemblea
ha participat en diferents
actes com, per exemple,
la primera marxa cívica
per la Independència a
Sant Jaume d'Enveja i la
marxa per la independèn-
cia al Castell de Miravet. A
nivell municipal, ANC de
Deltebre ha penjat dife-
rents estelades als punts
més transitats del municipi
i també ha muntat, en dife-
rents ocasions, una parada
per tal de donar-se a conèi-
xer entre els veïns del
municipi.

L’Ajuntament signa un conveni de col.laboració

Festes a Les Cases d’Alcanar

Es declara un incendi al costat del
Pavelló de Roquetes

L'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) ha demanat
per carta als dos màxims
representants institucionals
de Catalunya, el President de
la Generalitat, Artur Mas, i la
Presidenta del Parlament,
Núria de Gispert, que dispo-
sin “tot el que sigui necessa-
ri” per rebre una delegació
formada per representants
de l'ANC i de l'Associació de
Municipis per la
Independència (AMI) l'11 de
setembre. La missiva, signa-
da per la presidenta de
l'ANC, Carme Forcadell,
exposa al President Artur
Mas i la Presidenta Núria de
Gispert que, davant la “gra-

vetat de les circumstàncies
econòmiques i polítiques” i el
“menyspreu” del govern
espanyol que viuen “els ciu-
tadans de la nació catalana”;
ha convocat una concentra-
ció unitària  la Diada
Nacional a Barcelona, a la
Plaça de Catalunya.
L'objectiu, a més d'activar la
consciència nacional de la
ciutadania, és el de “donar
suport” als “representants
legítims” dels catalans
(Govern de Catalunya,
Diputats, Alcaldes i
Regidors) perquè iniciïn ja “el
procés de secessió de
l'Estat espanyol” i el camí
cap a la independència.

Per carta

En aquest sentit, Aregio ha
destacat que l'ajuntament
de Móra d'Ebre ha estat el
segon ens municipal de
Catalunya  a adherir-se al
SIAVT desprès del de
Barcelona i ha explicat que
“l'objectiu del Servei Català
de Trànsit és signar aquest
conveni amb totes les capi-
tals de comarca abans que
finalitzi aquest 2012”. El
director de l'SCT ha afirmat
també que aquests acords
“són la plasmació de la
col·laboració i el compro-
mís del món local amb el
SIAVT”.
Per altra banda, l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol, ha
remarcat la importància del
servei que ofereix aquest
conveni, davant d'una situa-
ció, que en cas de produir-
se, desestabilitza de mane-

ra important qualsevol famí-
lia i el seu entorn més
immediat. L'Ajuntament de
Móra d'Ebre i l'SCT, com a
administracions públiques
competents en matèria de
seguretat viària en els
àmbits territorials correspo-
nents, comparteixen la
voluntat de desplegar políti-
ques actives destinades a

donar suport als ciutadans
que pateixen les conse-
qüències d'un accident de
trànsit.
En aquesta línia, amb l'ad-

hesió de l'ajuntament de
Móra d'Ebre al projecte del
SIAVT, es pretén donar a
conèixer l'existència de l'a-
tenció prestada per aquest
servei de l'SCT i en base

aquest acord, la policia
local i els serveis municipals
corresponents facilitaran la
informació i documentació
institucional sobre el SIAVT
als ciutadans, entre les
quals hi ha un díptic i un
manual on consten el telè-
fon gratuït (900 100 268) i
el web del servei (victimes-
transit.gencat.cat). 

Mòra d’Ebre s’adhereix al Servei
d’Atenció a les Víctimes

El director de l'SCT, Joan
Aregio, i l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol,
han formalitzat aquest
acord per tal d'ampliar la
difusió del funcionament
d'aquest nou servei d'o-
rientació a les víctimes i
afectats per sinistres via-
ris, que al març d'en-
guany l'SCT va posar en
marxa. 

Moment de la signatura.
cedida

L’Assemblea Nacional Catalana per la
Independència penja l’estelada

A l’Ajuntament de Deltebre fins a finals de les Festes Majors

ACTUALITAT

REDACCIO

Aquest dimecres 8 d'agost
es va declarar un incendi en
un solar situat al Passeig
Manel Cid, al costat del
Pavelló Poliesportiu de
Roquetes. L'avís d'aquest
foc de vegetació urbana, es
va donar a les 10:48 h. del
matí. Al lloc de l'incendi es
van desplaçar un total de 6
dotacions dels Bombers de
la Generalitat. Tres hores
més tard, a les 14h.,
aquest mateix foc es va tor-
nar a reactivar, el que va fer
necessària novament la
intervenció dels Bombers.
Aquest incendi es va donar
per extingit a les 15:40 h.

de la tarda de dimecres. Es
dona el cas però, que en
aquesta mateixa zona, la
tarda anterior, dimarts 7
d'agost, es va donar l'avís a
les 16:37 h. d'un incendi de
foc forestal de matolls,
també al costat del Pavelló
Poliesportiu. 
En aquesta ocasió van ser
3 les dotacions de
Bombers que van actuar en
aquesta zona de descam-
pat on es van cremar
2.100 m_, unes 0,21
Hectàrees. Aquest foc va
quedar controlat a les
17:04 h. de la tarda de
dimarts. .

Recordar-los que,  fins al 14 d'agost, a la Galera, es cele-
bren les Festes Majors. Al llarg d'aquest dies es portaran a
terme tot un seguit d'actes: balls populars, menjades, con-
certs, activitats esportives, activitats per als infants, etc. 

Actualitat

La regidora de Festes, Sra.
Mercè Fischer, ha anunciat
una important retallada en
el pressupost de les Festes
d'Agost de Les Cases
d'Alcanar, d'acord amb la
complicada situació econò-
mica que es viu actualment.
Aquesta rebaixa afectarà
principalment el nombre
d'actes de bous i ball amb
orquestra, ja que respecte a
l'any passat, s'han progra-
mat dos dies i mig menys
de bous i actuarà una
orquestra menys. Per una
altra banda, però, s'ha
aconseguit implicar un bon
nombre d'entitats locals
que han fet possible que les
festes, que tindran lloc del
10 al 19 d'agost, comptin
amb una gran diversitat
d'actes culturals, esportius i
d'oci, dirigits a tots els
públics, des dels més petits

fins al més grans.
Per als més petits s'han
organitzat activitats infantils
molt variades que tindran
lloc a les tardes a la Plaça
del Barranc, i el dimarts dia
14 hi ha previst el “Dia de
les atraccions” al Passeig
del Marjal. 
A més, també hi ha previs-
tos diversos actes relacio-
nats amb els bous dirigits
especialment per a ells,
com són els bous mecànics
de foc i un “encierro de
carretilles embolades”.
La joventut podran gaudir
d'actes especials com la
Festa Jove amb Dj's locals i
Festa Flaix FM que tindrà
lloc el diumenge dia 12, el
concert del grup Contracop
el dilluns dia 13, i gairebé
totes les nits de festa hi
haurà sessions de discomò-
bil. 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Rapitenca ha viscut una set-
mana ‘moguda’. El president
Ramon Muñoz ja va avisar fa
dues setmanes, a Canal TE,
que si el compromís que exis-
tia amb una empresa, amb l’a-
portació que teòricament havia
de donar el club, no es com-
plia, per segon any, la plantilla
es podria veure afectada en
forma de baixes.
Principalment, aquestes baixes
podien ser de jugadors que
arriben a través d’un represen-
tant d’aquesta empresa. I així
ha estat. Dimarts es coneixia
que l’empresa no havia fet l’a-
portació. I, automàticament, la

Rapitenca va informar de les
baixes d’Héctor, Dieguito i Javi
Martin. També és cert que són
jugadors de més de 23 anys i
que hi ha un número limitat de
fitxes i que s’havia de prescin-
dir de jugadors. I és que cal
considerar que Javi Pecas, per
exemple, si que s’ha quedat.
Una altra baixa, per qüestió
esportiva, ha estat la de
Lamin. En qualsevol cas, diu-

mege s’espera una derbi atrac-
tiu que, tot i que arriba a l’a-
gost, ja ha creat expectatives
entre les aficions.
Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, deia que “és un par-
tit ja oficial però que, a la vega-
da per la data en què es juga,
ens ha de servir per poder con-
tinuar amb el nostre treball de
preparació. També és veritat
que, sigui quan sigui, sempre

agrada poder jugar un derbi i
més per la importància que té
la victòria per poder seguir din-
tre d’aquesta competició i
poder enfrontar-nos a altres
equips fins i tot de més nivell”.
Miguel, un dels fitxatges de la
Rapitenca, viurà un partit “dife-
rent amb sensacions una mica
estranyes de jugar contra l'e-
quip del meu poble però ara
em toca defensar els colors de
la Rapitenca i fer-ho el millor
possible”. Sobre si celebrarà
un gol, si l’aconsegueix, el
davanter aclaria que “m'agra-
daria marcar perquè és la
meua feina per ajudar a l'equip
però en cas de fer-ho no ho
celebraria perquè tinc molt de
carinyo a l'Amposta”.
No és el primer cop que Miguel
s’enfronta a l’Amposta: “a més
de amb el Cornellà, ja ho havia
fet també fa uns anys amb la
Pobla de Mafumet. Malgrat
això, contra la Rapitenca és un
derbi, un partit únic, però com
ja he dit ara he de defensar al
màxim els colors amb els que
jugo”. 
L’entrada pels socis dels dos
equips, diumenge, és de 5
euros. La general, 8.

Derbi a l’estiu

Es el primer partit oficial
de la temporada. Amb la
Copa Catalunya ja el
tenim aquí. A més, és un
derbi, sempre interes-
sant, entre la Rapitenca
i l’Amposta. Serà diu-
menge (19 h). Molts
al.licients i il.lusió
davant de la primera
cita oficial.

5 EUROS, SOCIS DELS DOS EQUIPS. ENTRADA GENERAL, 8 EUROS

Copa Catalunya: Rapitenca-Amposta, diumenge a les 19 hores, a la Devesa

M.V.

La Rapitenca va jugar dimecres, a casa, contra el Flix (3-1)

PAU FOLQUE/JE FLIX

Avui acaba la temporada
del Més Ebre i, pel que a mi
respecta, també a Canal TE.
Fins el 7 de setembre. 

Es el moment d’agrair la
col.laboració durant la tem-
porada. La complicitat és el
secret d’aquesta història. I
després de 15 anys he de
destacar-la. I puc dir que s’ha
ampliat.

Ha estat una temporada
amb programes de gran re-
percussió al nostre territori.
A Canal TE, la dimissió de Ta-
rrazona va marcar l’inici de
l’any i, a partir d’aquell ins-
tant, amb les eleccions pos-
teriors, vam començar una
serie de programes que van
propiciar un extraordinari se-
guiment. 

I del Més Ebre puc remar-
car alguna de les anècdotes
que visc cada divendres
quan el reparteixo. Entrar en
un bar i veure persones que
deixen el diari esportiu d’am-
bit estatal que estan llegint i
agafen el Més Ebre és satis-
factori. N’hi ha molts que co-
menten: “a veure que diu Cel-
ma aquesta setmana”.  

Seguir creixent. El propi

Celma va ser el protagonista
dilluns a Canal TE, en una en-
trevista de la que he sentit
comentaris de tota mena
però que era llargament es-
perada perquè fou anunciada
a Més Ebre temps enrera i
perquè els aficionats volien
desvetllar la incògnita. Sinèr-
gia de mitjans.

L’entrevista de Joaquin
haurà agradat més o menys.
Però expectació n’ha creat.

I bé, per la meua part aca-
bar disculpant per les oca-
sions en les que he pogut fa-
llar. Sé que per a molts no fa
falta cap disculpa. Em conei-
xen bé. Per altres és possi-
ble que mai els agradi tan si
ho dic d’una manera com d’u-
na altra. Es la feina. 

Es temps per carregar pi-
les, per reflexionar i per tenir
pau espiritual. L’any no ha es-
tat fàcil per mi, per diversos
motius. 

Però el repte és seguir i
pujar encara una mica més el
llistó en tots els sentits. Serà
complicat però sabeu que ho
intentaré. 

Gràcies i fins el 7 de se-
tembre!. 

Fins la propera!

L’opinió de Michel

El Tortosa visita l’Aldea
En festes, diumenge 20 hores

El Tortosa va jugar el Torneig Ciutat de Deltebre. Contra el conjunt local (0-0) i derrota amb l’Am-
posta (1-0). Javi Cid, el tècnic, manifestava que “vam fer dos equips, un de més jove, contra el
Deltebre, i un altre un xic més experimentat contra l’Amposta. La veritat és que, tot i només
portar quatre entrenaments, estic satisfet per la xispa en la que es va jugar i per la bona acti-
tud. L’equip va oferir bones sensacions”. Diumenge, en festes, visita a l’Aldeana (20 h).

L’Ascó incorpora
a Gerard Roigé

(Pobla Mafumet)

Victòria a Móra la Nova

L’Ascó va golejar el Móra la
Nova, en festes de la localitat
morenca (0-5). Aleix Martí (2),
José Ramon, Jorge i Marc Alis
van fer els gols. El proper
compromís de l’Ascó serà
demà a Flix (20 h). El següent
a Jesús i Maria, dia 15, i el
posterior, dissabte 18, a  l’-
Hospitalet.

Gerard Roigé, de la Pobla
de Mafumet, és la darrera in-
corporació. Ja va jugar a Móra
la Nova. 

Primers partits
UE RAPITENCA/CF AMPOSTA

La Rapitenca havia guanyat 0-6 a Catí i, d’aquesta forma, va disputar la final del Torneig l’Avellà,
diumenge passat, contra el Cintorrà. L’equip d’Els Ports va avançar-se però la Rapitenca va impo-
sar-se amb solvència (1-7). I va ser el campió (imatge de la foto). Dimecres, els rapitencs van en-
frontar-se al Flix, equip que va fer el 0-1 arran d’un penal que va transformar Fontana. Els de Liza-
so, ben posats, van saber mantenir l’avantatge fins el descans. A la represa, Miguel va empatar i,
posteriorment, Callarisa, en posició discutida per als visitants, remuntava. El propi Callarisa, ja al
final, va aconseguir el 3-1 definitiu. 

Pel que respecta a l’Amposta dir que diumenge va imposar-se en el torneig Ciutat de Deltebre
(imatge de la foto). En el primer partit, els locals i el Tortosa van empatar a zero. En el segon, el
Deltebre va avançar-se en el marcador, arran d’un penal, però l’Amposta va capgirar-lo amb els
gols de Joab i de Becerra. En el duel decisiu, l’Amposta va marcar aviat amb un gol d’Albert Arnau.
Un gol que va valdre la victòria i el trofeu (1-0). D’altra banda, dimecres passat, l’Amposta va per-
dre a casa contra el Roquetenc (0-1). Segons Nacho, tècnic de l’equip, “en la única errada que vam
tenir a nivell defensiu, en una molt bona finalització d’Aleix, ens van marcar. Vam ser dominadors
absoluts del partit però el bon treball defensiu del Roquetenc juntament amb la nostra falta d’en-
cert en la finalització ens va impedir marcar. Vam disposar de moltíssimes ocasions però sense
culminar. L´equip millora, progressa en la seguretat defensiva, però ens falta poder coordinador
millor els moviments en el joc interior, per crear superioritat numérica en zones d´influència”.
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La Unió Esportiva Jesús i Maria afronta una setmana intensa
de partits de preparació. El primer va disputar-lo dissabte pas-
sat al camp de l’Aldeana. L’equip de José i Mari es va imposar
per 0-4 amb gols de Nico (2), Jesús i Aleix Masdeu. Geira va fa-
llar un penal. 

Avui divendres (21 h) rebrà a l’Aube al Camarles i el dimecres
dia 15 serà l’Ascó qui visita el Jesús i Maria (20 h). Per acabar
les festes, el dissabte dia 18 serà la Rapitenca qui jugui al
camp de l’Aube (19 h).

Una agenda ajustada per seguir avançant en la pretempora-
da i arraibar a l’inici de lliga de la millor forma possible, consi-
derant que el primer partit serà el derbi contra el CD la Cava. 

Setmana intensa, durant 
les festes, per al Jesús i Maria

UE JESÚS I MARIA. TRES PARTITS

L’Alcanar va golejar el Benicar-
ló (4-1). Al descans es va arribar
amb l’empat a un gol (Adrià) i a la
represa, els d’Alfoso Royo van
decidir mitjançant Tena, Molas i
Manel Subirats.

L’Alcanar ja va dominar al pri-
mer temps tot i que una errada
defensiva, a la sortida d’un cór-
ner, va generar el gol visitant. La
segona part, recordava Alfons
Royo, “va ser molt bona. La cir-

culacio de pilota i les arribades
van fer que el marcador s'am-
pliés tenint altres ocasions cla-
res”. Entre elles, un penal que va
fallar Manel. Alfons deia que “es-
tic satisfet del ritme del partit i de
la predisposició dels jugadors,
deixant  molt bones sensacions”.
Avui divendres, l’Alcanar visita el
Campredó (20.30 h). I el dia 18
rebrà l’Amposta. El portar Xavi ha
fitxat amb el Sant Mateu. 

L’Alcanar goleja el Benicarló, amb gols
d’Adrià, Tena, Molas i Manel Subirats

SEGONA CATALANA

La Cava-Rapitenca, el partit de festes
CD LA CAVA

La Cava disputarà el primer
partit de pretemporada el di-
jous de la setmana vinent, con-
tra la Rapitenca. Serà el dia de
Sant Roc, el dia de la Festa Ma-
jor i en la confrontació habitual
coincidint amb la setmana fes-
tiva. Una bona prova per al con-

junt de Santi Forné.
Un conjunt que neix amb ex-

pectatives de lluitar per la part
alta de la taula, “sense renun-
ciar a res si quan arribi el mo-
ment estem en disposició de
poder lluitar-hi”. La directiva ha
treballat per confeccionar una

plantilla de nivell, un fet que
comportarà més exigència i
també més pressió, si no hi ha
resposta amb resultats posi-
tius: “això significa una motiva-
ció afegida que l’hem de tenir
tots plegats i que hem de sa-
ber administrar com un incen-

tiu per tenir més compromís en
el nostre treball per poder res-
pondre a la confiança diposita-
da i a les expectatives que s’-
han creat”, deia Santi Forné, el
tècnic del CD la Cava que di-
lluns passat va estar a Canal
TE, al programa d’esports. 

El Roquetenc va fer dimecres
el primer partit de la pretem-
porada. Va ser al camp de
l’Amposta. Va guanyar per 0-1
amb un gran gol del ‘Killer’
Aleix. Ximo Talarn considerava
que “era el primer partit, quan
encara portem una setmana
d’entrenaments. Però, en
general, satisfet principalment
perquè vam fer un gran treball
defensiu, amb ordre.

L’Amposta va disposar més
de la pilota i va dominar però
no va crear excessiu perill”.
I demà dissabte, l’equip que
entrena Ximo Talarn efectuarà
el segon partit de la pretem-
porada amb la seua visita a
l’estadi de Tortosa, per
enfrontar-se a l’Atlas, equip
que entrena Sergi Cid, extèc-
nic del Roquetenc B. El duel
començarà a les 18.30 h.

Demà visita a l’Atlas
Dimecres va jugar a Amposta (0-1), gol d’Aleix

CD ROQUETENC

El Catalònia inicia un nou pro-
jecte. Renovació obligada a la
plantilla, al cos tècnic i també
amb la directiva amb la implica-
ció de jugadors del filial i amb
la presidència de Sergi Oliver.
Els entrenaments ja han
començat i diumenge vinent, a
la Santa Creu, el Cata disputa
un partit contra el Campredó
de Harri i Robert. El Campredó
disputa el primer amistós avui
divendres, amb l’Alcanar.

‘Debut’ contra el Campredó
A la Santa Creu, diumenge

CF CATALÒNIA

L’entrevista es pot
seguir a través de:

vimeo.com/channels/
mesesports

(6 d’agost, 2a. part)

Vimeo

Joaquin Celma, el senienc
nascut a Besseit i que fa més
de 30 anys que viu a Madrid,
ja és conegut a l’Ebre, al lloc
on més opinió ha creat les
dues darreres temporades a
través del portal icompeticion
i a les columnes setmanals de
Més Ebre.
Ja és conegut físicament amb
l’entrevista que Canal TE va
emetre dilluns passat i que
s’ha pogut veure durant la set-
mana.
Celma, amb molts de contac-
tes a la provincia, era conegut
per les converses telefòni-
ques que manté amb tècnics i
directius. 
“Ara ja l’hem vist i el coneixem
millor”, deia un aficionat
aquesta setmana. 
Celma ens va atendre a l’hotel
de Salou en el que ha estat
passant uns dies de vacan-
ces. Durant l’entrevista, ens
va fer una ràpida biogràfia

que ens va permetre entendre
la seua passió pels mitjans de
comunicació i sobre tot per

les nostres terres. Celma va
parlar dels nous projectes d’i-
competicion i va explicar com

s’ho fa per a poder donar tots
els resultats, el cap de setma-
na, de forma simultània, en el
moment en el que acaben els
partits i quan arriben al des-
cans.
Sobre les crítiques que ha
rebut per parlar tan profunda-
ment del futbol ebrenc, des
de Madrid, Joaquin aclaria
que “es pot fer una crònica de
guerra sense haver estat al
combat. L’important, en tots
els ambits és tenir bona infor-
mació”. 

Celma a Canal TE
L’entrevista al “periodista enigmàtic” ha estat molt seguida durant la setmana

ACTUALITAT

Joaquin Celma, en l’entrevista de Canal TE.

L’Ampolla ja té tancada la plantilla. Alejandro no fitxarà
SEGONA CATALANA

Alejandro Caballos va ser un
dels jugadors destacats del
Cambrils, la temporada passa-

da. L’Ampolla va estar en nego-
ciacions amb ell però finalment,
i una vegada confirmada la incor-

poració de Brigi, la d’Alejandro
no s’arribarà a produir. L’Ampolla
va començar els entrenaments

dijous de la setmana passada i
disputarà el primer partit el dis-
sabte dia 18 a Campredó.
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Història de 90 anys
CF GANDESA

El CF Gandesa està d’aniversari.
90 anys. Una celebració a l’alça-
da de les circumstàncies grà-
cies a la implicació d’un grup de
joves que ara fa un any va deci-
dir organitzar una serie d’actes
commemoratius. I la il.lusió i el
treball d’aquest grup de joves
gandesans va generar un cap de
setmana ple de vivences i emo-
cions. 90 anys. I els protagonis-
tes d’aquests 90 anys no van
passar desapercebuts gràcies a
l’exposició que va fer-se a la So-
cietat Unió Gandesana des de di-
vendres. Presidents, tècnics i ju-
gadors, década a década,
formaven l’exposició per ser re-
cordats pels aficionats i per tota
la localitat en general. 
Dissabte es va fer la trobada
d’exjugadors amb un partit entre
ells. Un bon instant per reviure
experiències que no han quedat
oblidades a través d’actes com
els d’aquest cap de setmana
que han permès endinsar-nos en
la història del Club de Futbol
Gandesa. Posteriorment, el pri-
mer equip del Gandesa va en-
frontar-se al Barça juvenil, invitat
d’honor a la Festa (0-1). Minuts
abans, els presidents de la histò-
ria del club van rebre el seu reco-
neixement. Un merescut reco-
neixement. I a través d’ells, a

tots els seus directius. Van ser
uns minuts emotius. Diego, pre-
sident de rècord, va fer entrega
de les plaques. La jornada va
acabar amb un sopar multitudia-
ri amb 400 persones i un pastís
de 90 anys. Les mostres de sa-
tisfacció eren generals. Va ser
una jornada intensa. Coincideix
amb un gran moment del club
gandesà, a nivell esportiu i tam-
bé social. La coorporació esta-
blerta per organitzar els actes
commemoratius així ho demos-
tra. Ja falta menys per als 100.  

El Gandesa hi arriba en un bon
estat de salut. 

La UE Deltebre també està d’ani-
versari. 25 anys. Per això ja es
va fer un acte, al mes de març,
en el que es va reconèixer la de-
dicació dels presidents que ha-
via tingut el club. Diumenge pas-
sat, coincidint amb el Torneig
Ciutat de Deltebre, amb la dese-
na edició, va efectuar-se un altre
emotiu homenatge per tots el
tècnics que ha tingut l’entitat des
de la seva fundació. Va ser un
acte natural i brillant, amb un
moment especial quan es va re-
cordar a José Torné (qepe) i la vi-

dua, Pepita Izquierdo, va rebre el
merescut reconeixement. Gerva-
si Aspa, l’alcalde, i Carlos Gar-
cia, president, van tancar l’acte
amb els seus parlaments. Tot
plegat, un retrobament per a
protagonistes de la història del
club verdiblanc. Un acte em-
blemàtic, valuós emocional-
ment, i que manifesta que l’enti-
tat està viva. Dels partits, cal dir
que el nou Deltebre, entrenat per
Capera, va empatar amb el Tor-
tosa (0-0) i va perdre amb l’Am-
posta (1-2).    (Fotos: UE Deltebre)

La UE Deltebre recorda els
entrenadors que han passat pel club

AMB MOTIU DEL 25È ANIVERSARI
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-L’Aldeana ha incorporat al de-
fensa rumanès Alex, que estava
a la Cava. Completa el buit que
va deixar Jordi Adell amb la
seua marxa al R. Bítem. L’Alde-
ana va perdre contra el Jesús i
Maria (0-4) i diumenge, en fes-
tes, rebrà el Tortosa (20 h). 
-L’Atlas, equip que entrena Ser-
gi Cid,  rebrà demà dissabte el
primer equip del Roquetenc, a
lestadi (18.30 h). Ha incorporat
a Icham (Tivenys), Moha i
Ibrahim (Campredó). S’espera
poder diverses incorporacions
més. 
-El Flix va organitzar un 3x1
dissabte passat, amb el Reddis
i el Reus. El Reus de Castillejo
fou el guanyador. Va vèncer 0-3
al Reddis, equip que, a la vega-
da, també es va veure superat
pel Flix (2-0). Bon partit i bona
imatge dels de Lizaso, contra
un primera catalana. En el duel
decisiu, el Reus de Segona B va

golejar per 0-4 al conjunt local. 
El Flix va jugar dimecres a la
Devesa, contra la Rapitenca de
la Tercera divisió i demà dissab-
te (20 h) rebrà l’Ascó. Partits de
preparació força competitius
contra rivals de categoria supe-
rior. Bones proves per aquest
Flix il.lusionant en la renovació
que ha sofert, amb fitxatges
atractius per la categoria.
L’Horta ha començat els entre-
naments aquesta setmana. El
primer partit serà diumenge al
camp del Cretes.
-El Vilalba rebrà avui el filial del
Roquetenc, en el partit de fes-
tes.
-El Pinell, avui, dia de la Festa
Major, rebrà el Cambrils. I diu-
menge, el Nonasp. Demà, hi
haurà partit de futbol femení.
-El Móra la Nova va perdre 0-
5 davant de l’Ascó, dissabte
passat, en partit de festes.
-El Campredó juga el primer

partit avui divendres contra l’Al-
canar (20.30 h). I diumenge, el
segon, a  la Santa Creu de Je-
sús. 
-El Camarles es desplaça  avui
divendres fins a l’Aube de Jesús
i Maria per disputar el segon
partit de la pretemporada, con-
tra l’equip de David Torres (21
h).
-L’alcalde de Benifallet, Jordi
Monclús, i el regidor d’esports,
J. Salvador Froilan,  van convo-
car una reunió per decidir el fu-
tur del club de futbol. A la reu-
nió van assistir pocs socis i es
va acordar deixar un termini de
dies, fins el 15, per veure si hi
ha algú interessat en agafar el
club. No obstant la situació es
preveu complicada tenint en
compte que la junta que ha es-
tat els darrers anys al capda-
vant de l’entitat no ha fet l’as-
semblea i, per tant, d’aquesta
manera, no es coneix el balanç

econòmic i social. Un fet que
agreuja la possibilitat de que
puguin haver-hi relleus. D’a-
questa manera, la participació
del Benifallet a la Quarta catala-
na es preveu gairebé impossi-
ble.
-L’Ascó ha decidit no fer filial
aquesta temporada. El grup
ebrenc serà de 18 equips. I la
lliga començarà el dia 9.
-El Batea debuta demà en la
pretemporada amb la visita del
Gandesa. L’equip que entrena
Joan Vallés ha incorporat a Jor-
di Calvo, Alejandro Diaz, Joan
Aubanell,  Abel Maijo i Josep
Alvarez.

L’Aldeana fitxa a Alex (CD la Cava)
L’ATLAS FA LES PRIMERES INCORPORACIONS

Fa unes setmanes, informà-
vem que Carlos Gilabert tenia
una proposta d’un club i que el
seu germà estava prop de fit-
xar amb el Santa Bàrbara. La
noticia apareixia enmig de la
informació d’aquella setmana
del club de la plana. Per tant,
era de preveure que el Santa
Bàrbara podia ser un dels
equips que estava interessat
amb Carlos Gilabert. I així era.
No obstant, per prudència, la
junta directiva del Santa
Bàrbara, tot i que Més Ebre va
avançar-se i va averiguar-ho
abans, va demanar que no es
fes públic. I així ha succeit fins

el dilluns quan ja va ser oficial
la incorporació. 
Gilabert és el nou davanter
referent del Santa Bàrbara. Un
fitxatge il.lusionant per a un
nou projecte i que genera
molta expectació en la localitat
planera. S’ha creat una base
de jugador locals i s’han fet
uns fitxatges, dins de les possi-
bilitats del club, amb garanties
per poder afrontar la nova
campanya. El killer Gilabert
apuntalarà la nova plantilla. El
Santa, amb baixes, va visitar
dilluns Godall, en festes (0-0).
Als penals es va imposar el
Santa per 5-4. 

Carlos Gilabert és el fitxatge ‘bomba’
per al Santa Bàrbara

L’equip de Joan Subirats va disputar el primer partit dilluns, a Godall (0-0)

TERCERA CATALANA

Quan faltaven cinc jornades per al final de la lliga, li vaig dir
off the record a Michel Viñas que el Tortosa baixaria. També
els hi vaig comentar als directius de l’Ulldecona que no bai-
xarien a Quarta i es va complir. En el partirt del Corbera con-
tra el Santa Bàrbara, estaven 2-2, i li vaig dir al secretari tèc-
nic que guanyarien. Així va ser, als darrers minuts, 3-2. Una
cosa és l’off de record i l’altra fer pronòstics, escriure’ls, fer-
los públics, i encertar-los. Fa quatre campanyes, al foro Ebre
futbol, vaig començar a posar els meus pronòstics de la
desapareguda Primera regional. Des del mes de novembre,
d’aquella campanya, vaig avançar que Camp Clar i Catalònia
ocuparien les dues primeres places. A la següent, vaig pro-
nosticar amb temps els ascensos de Reddis i de R. Bítem,
set mesos abans. Vaig encertar un cop més. I la campanya
passada em vaig mantenir ferm amb que el Valls seria l’equip
que pujaria. Està escrit en la columna de la temporada pas-
sada . Però els meus encerts han estat en aquesta. Un 90
%. Vaig dir el 18 de novembre que el Morell seria el campió.
El 2 de setembre, vaig publicar que l’Ampolla i la Sénia sur-
tien com a favorits. El 17 de febrer vaig confirmar que la
Rapitenca seria campió. El dia 10 del mateix mes em vaig
pronunciar sobre el duel Madrid-Barça. Vaig manifestar que
el Madrid seria el campió per decret...
Encertar el campió de Primera divisió, de Primera catalana,
de Segona i de Tercera amb molts mesos d’antelació és
com pujar al trapeci sense xarxa. Vaig donar la meua opinió
sobre la destitució d’Albert Viñas. Considerava que el nou
tècnic no portaria a l’equip a les primeres places. Al contra-
ri, es van salvar en la penultima jornada. Del Tortosa vaig dir
que el que havia de fer era fitxar a Camarero i a cinc juga-
dors més per a poder assegurar la categoria. Vaig encertar
també.
També vaig informar que hi hauria un gran canvi a les ban-
quetes a la Segona catalana. I així ha estat. Tivenys, Godall
i Catalònia vaig considerar que eren els que baixarien. Vaig
fallar amb el Tivenys, tot i que cal dir que va tenir més avan-
tatge perquè l’àrbitre es va perdre per la carretera i el
Corbera va començar abans la seua confrontació a la Cala.
De Primera catalana, només baixaria un equip de la provin-
cia. També s’ha complert...
Vostès es preguntaran si tinc una bola de vidre. Si sóc un
bruixot, una persona intuitiva....On està la màgia d’encertar
gairebé tot? Jo no sóc perfecte. He fallat en el descens de
l’Olímpic, però és que penso que aquí la directiva no va fer
bé els deures al principi ni tampoc va tenir capacitat de reac-
ció a l’equador de la campanya. Vaig fallar també en dir que
l’Ametlla quedaria en la primera o la segona plaça i que sino
que havien de destituir a Balfegó. Bé, no ha estat cessat
però si que ha plegat. Vaig assegurar que si no passava d’a-
questa forma, pel que respecta al pronòstic de l’Ametlla, no
seguiria escrivint en aquesta columna. Potser aquí em vaig
passar... Vaig apostar massa fort en aquesta qüestió. 
O potser vostés volen que compleixi amb el que vaig dir i que
deixi d’escriure? Me consta que tinc detractors. Però aquests
són els primers en agafar aquest diari el divendres i llegir la
columna. Molts diuen que com potser que des de Madrid
parli del futbol ebrenc i pugui saber tantes coses. I a més
encertar-les. 
Van haver altres apostes que situaven com a favorits de
Tercera a l’Ampolla i al Santa Bàrbara. Jo vaig encertar des
de Madrid amb els dos primers classificats. Això significa
que no per estar aquí, a l’Ebre, es pot veure tot més clar. 
Guardiola era el tècnic però qui potser ho veia tot de forma
més nitida era el seu segon, Vilanova. El meu volgut Juanjo
Rovira em diu amb ironia i carinyo que tingui cura en anar a
segons quin lloc de l’Ebre perquè potser no seré ben rebut.
He de dir que més de deu persones que no coneixo perso-
nalment i que solament he parlat per telefon, m’han invitat a
menjar paella. Són directius, jugadors i entrenadors....No sé
si seré estimat o de vegades un xic discordant perquè diuen
que el meu boligraf ‘dona molta canya’. No, escric des del
meu ordinador a una velocitat de vèrtig. El columnisme del
futbol en els mitjans de comunicació estava absent. Jo des
de la meua humiltat dono la meua visió però sempre amb la
doctrina d’ajudar el futbol ebreenc. Me consta que aquesta
columna es llegeix en els vestidors, que la segueixen cada
divendres directius i aficionats en general i m’alegro si amb
la meua opinió he aportat al futbol ebrenc, des de Madrid,
dinamisme i positivisme. Fa unes setmanes, a un judador
d’un equip ebrenc, li comentava que jo de futbol no en sé res.
O que no en sé molta cosa. I ell em va respondre: “com has
de saber-ne si estàs a Madrid”. Potser tingui raó però puc dir

I vostès, per què llegeixen aquesta columna?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

L’equip que entrena
Sergi Cid rebrà demà

(18.30 h) al Roquetenc
de Ximo Talarn

Atlas

Carlos Gilabert, quan jugava amb la Rapitenca.

CANAL TE

que ho detecto perquè vibro amb el que faig, amb tots els partits, cada gol que es marca el pujo instantaniament a icompeticion. No
hi ha cap mitjà que dissabte tingui a l’instant els resultats de la jornada. I els diumenges, a les dues de la tarde, a les sis.... Vostès es
diran també que tinc una mica d’ego pujat. Això m’ho diu tots els dies la meua esposa, l’ego és bo si és per a bé. Es millor tenir això
que no tenir autoestima. Jo únicament dic una cosa, aquí estan els meus encerts. El 90 %. Vaig encertar tots els camopions. A la quar-
ta catalana vaig apostar per Campredó, Benifallet i Flix. Aquí vaig fallar amb el Benifallet. O sigui, de set campions, 6 encerts. Ple total.
Vostès es preguntaran que perquè no faig travesses.. No és el mateix. Aquí parlo del que m’agrada i, tot i la distància, tinc arguments
i fonaments del que dic. Escric de futbol des dels 14 anys, quan encara vivia Franco. Ara en tinc 53. En la desapareguda revista la
Sénia Aire Nou escrivia un article de futbol. Llavors abans de publicar-se havia de passar per la Jefatura del moviment i el meu article
no va passar la censura. Abans de posar-se la revista a la venda es va haver de retallar exemplar per exemplar, la plana en la que vaig
escriure jo. Els encerts d’aquesta temporada són gairebé perfectes. No m’ho crec ni jo. I si algú no s’ho creu o no ho recorda, pot mirar-
ho a l’arxiu de Més Ebre, a la web estan tots els números. De ben segur que per la temporada vinent encertaré campions, però no
esperin tant de mi. Tindré més errades. Es molt dificil repetir el que he fet. De totes maneres, ja avui avançaria qui serà el proper cam-
pió de Segona i de Tercera. No obstant, vull veure totes les plantilles per no cometre ni un error. Com poden comprovar no solament
explico els meus encerts, també he esmentat les errades que he comès. 
Snyores, senyors, directius, presidents, jugadors i aficionats del futbol ebrenc, gràcies per llegir aquesta columna. Vostès són la meua
font d’inspiració. Vostès després de llegir avui aquesta columna es preguntaran on està el secret d’encertar tant. Doncs ja ho he comen-
tat, treball, passió,  fe, entrega i amor cinc paraules que les possésim tots amb el que fem aixecariem el país en dos dies, tot i la crisi
que vivim. 
He d’agrair els comentaris que he rebut des de dilluns per l’entrevista de Super Michel a Canal TE. Vaig intentar ser com sóc i manifes-
tar, com sempre, el que penso. Per acabar, solament desitjar-vos a tots unes bones vacances. M’agradaria que siguin feliços, positius
i que gaudeixin del que facin. Ens veiem al setembre. Vull acomiadar-me d’aquesta llarga temporada amb aquestes últimes paraules:
Visca tot el futbol ebrenc, visca els equips d’aquestes comarques! 
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DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte tindrà lloc la Nocturna de Campredó, Llàgrimes de Sant Llorenç. Pluja d'estels. 
Hi haurà un nou recorregut pel terme de Campredó. “Farem una marxa i contemplarem si el temps
ens ho permet la pluja d'estels Llàgrimes de Sant Llorenç”. Sortida a partir de les 22 h a la plaça de
l'església. Recorregut senyalitzat amb avituallament.

‘Llàgrimes de Sant Llorenç, demà a Campredó

Demà dissabte 11 d'agost, la
cèntrica platja de l'Alguer de
L'Ametlla de Mar, acull una
nova edició de l'Aquatló de
L'Ametlla de Mar organitzada
des de l'Àrea Municipal d'Es-
ports de l'Ajuntament de L'A-
metlla de Mar amb la col·labo-
ració del Club Esportiu La
Cala i sota el patrocini del
Càmping Ametlla Village i de
Yesos Hermanos Buera.
La prova consisteix en 2.500
metres de cursa a peu,
1.000 metres de natació a
mar obert i 2.500 metres
més de cursa a peu. La sorti-

da es donarà des de dalt ma-
teix de la Platja de l'Alguer ini-
ciant el recorregut a peu fins
al final del passeig, tornant
sobre els mateixos passos
pel lloc de sortida, arribant
fins al final de l'espigó nord
del Port de L'Ametlla de Mar i
fins arribar novament a la
rampa de la Platja de l'Alguer
on s'inicia el recorregut aquà-
tic vorejant un triangle format
per dues boies fins cobrir els
1.000 metres de distància
establerts. Un cop finalitzada
la part de natació es re
emprèn la cursa a peu realit-

zant el mateix recorregut a la
inversa.
L'hora de concentració està
prevista a les 18.30 hores,
per a donar la sortida a les
19.00 h del proper dissabte
11 d'agost. S'estableixen les
següents categories: CADET
- JÚNIOR: 14-19 anys; SÈ-
NIOR: 20-39 anys; VETE-
RANS: +39 anys; MILLOR LO-
CAL (masculí / femení). 
Per a més informació i ins-
cripcions poden dirigir-se al
Complex Esportiu Municipal
La Cala (Sector 22 B1, s/n) o
al telèfon 977 10 38 97.

Aquatló de l’Ametlla de Mar

La Selecció catalana de
Twirling va acabar desena
(19 països) al muncial
celebrat a Villebon
(França) en una competi-
ció en la que els tres pri-
mers van ser: Japó,
França i Itàlia. 
Atletes d’Ulldecona,
Tortosa, Deltebre,
l'Ametlla i Costa Brava van
competir. Amb Catalunya,
van fer-ho els ebrencs:
Mireia Ruiz, Lorena Cases,
Erika Mayor, Laia Diaz,
Joan Callau, Marc Hierro,
Alberto Pérez i Anaïs

Canyagueral. A més,
també van estar-hi a la
competició del mundial
Sergi Catalan i Mariona
Torrent.
Angi Mompel, membre de
la junta de la FECT i
Directora de l’Escola
Catalana de Twirling, va
estar a Canal TE (imatge
de la foto) en una entrevis-
ta que podran veure avui
divendres a les 15.30 h. (i
també a vimeo.com/chan-
nels/mesesports -dia 9-).
A més de manifestar l’or-
gull i la satisfacció que

representa que Catalunya
acabés tercera a
l’Europeu de Bèlgica i
desena a França, al
Mundial, Angi també va
comentar la problemàtica
actual perquè Catalunya
pugui seguir competint i
també va recordar que la
gestió de l’anterior junta
de la Federació ha com-
portat dificultats com ara
“no poder rebre subven-
cions”. Angels Cabrera,
Directora Tècnica del CT
Tortosa, també va estar-hi
al programa.

AVUI A CANAL TE (15.30 H), EL TWIRLING ÉS PROTAGONISTA

Catalunya, desena al Mundial
Amplia representació ebrenca a França

Per la restriccio de la
generalitat, que prohibeix
realitzar qualsevol activi-
tat a diferents paratges
de muntanya, entre ells
Cardó, la pujada noctur-
na a la Creu de Santos
queda ajornada fins el
pròxim dia 1 de setem-
bre. Moltes gràcies a
tots, us esperem el dia 1.

El Multisports Tivissa i l’Ajuntament de Ginestar van mostrar-
se satisfets per la participació (130 atletes) que es va enre-
gistrar en la dotzena edició de la ‘Milla Urbana de Ginestar’.
En categoria sènior, els primers van ser: Paula Hitriuc (FCB) i
Samir Ait Bouychamane (Barcelona), i en l’ambit local, es van
imposar Anna Brull i Rafel Mosseguí. D’altra banda, en vete-
rans, vam guanyar Marce Garcia (Gandesa) i Juan Carlos
Velasco (Saragossa); en cadets, Àlex Méndez (Ascó) i Carla
Gutiérrez (Gandesa); en infantils Dayana Alemany (ATE) i
Adrián Domínguez (Gimnàs Damià); en alevins Laia Solé
(Ascó) i Mohamed Benyazid (ATE); en benjamins Maria Tomàs
(ATE) i Martí Sabater (Móra d'Ebre); en prebenjamins, Júlia
Diaz (Esbufecs) i Àngel Enrich (L'Ametlla); en barrufets David
Cavaller (Perelló) i en patufets es va imposar Dayne Walkinson
(Ginestar). Per acabar, cal dir que el 18 d’agost, se celebrarà
la XVII Milla Urbana de Tivissa, i que les inscripcions es faran
per davant a la web eolymp.cat i que el dia de la carrera no
s’acceptaran més atletes inscrits.

12 EDICIÓ

Milla Urbana de Ginestar

El Moto Club Amposta orga-
nitzarà el proper cap de
setmana, coincidint amb
les Festes Majors, la vuite-
na edició de la ‘Trobada de
motos clàssiques’, que en
aquesta ocasió presenta
diverses novetats respecte
altres edicions. Un dels
aspectes nous serà que els

participants es con-

centraran al recinte firal de
la capital del Montsià, a
partir de les 8.30 h.  Mitja
hora més tard, a les 9, s’i-
niciarà la sortida dels parti-
cipants cap a
l’Encanyissada; u cop allí,
s’iniciarà el procès d’ins-
cripcions i l’esmorzar.
Després, els participants
recorreran entre 40 i 60
quilometres per la zona del
Delta, abans de tornar a
Amposta cap el migdia,
realitzant una ruta urbana.
La zona del carrer Mardid,
al costat de la Trato, serà

el punt d’arribada dels part-
cipants, i allí quedaran
exposades les motos, men-
tre conductors faran un
paperitiu. 
Abans d’acabar, el jurat
haurà de puntuar les motos
participants i a les 14
hores s’entregaran els pre-
mis a la millor moto restau-
rada; a la moto en millor
estat original; a la més anti-
ga; al participant que arriba
des de més lluny; al més
veterà i el premi especial
Moto Club Amposta, orga-
nitzador de la cita.

AQUEST CAP DE SETMANA, A AMPOSTA

Trobada de Motos Clàssiques

PER LA PREVENCIÓ

Canvi de data
per a la Pujada

Nocturna
Cardó-Creu de

Santos

El Moto Club Amposta

organitza la vuitena edició.

8 edicions
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
SOLEDAD IGLESIAS I GONZALEZ FARÀ 105 ANYS, DIMECRES VINENT

Soledad Iglesias
Gonzalez va nèixer un
15 d’agost de 1907 a
Astúries. Dimecres
vinent farà 105 anys. Es
una de les 35 persones
amb més edat del país.
Des de fa tres anys resi-
deix a L’Onada Golden
Beach de la Ràpita. Cal
veure-la i parlar amb ella
per comprovar com
recorda i com explica
vivences de la seua llar-
ga experiència. 
Més Ebre ha volgut que
sigui aquesta setmana el
crac. Es un referent. Una
Dona especial i de
rècord. 

105 anys de vida
Soledad va venir a
Catalunya l’any 42, durant
la II Guerra Mundial. Va tor-
nar a Oviedo però “la vaig
trobar molt canviada, li
estava costant molt recons-
truir-se i no em va agradar”.
Llavors va tornar a
Catalunya. Va fer-ho amb
un nom fals, a través del
pare d’una amiga seua que
li va dir que feia falta una
dona per a cuidar la casa
de les Salines a la costa de
la Ràpita.
Va estar treballant allí molts
anys: “em dedicava a fer el
dinar i a les tasques
domèstiques, perquè estés
la casa neta i tot en ordre.
Tenia molta feina”, diu
Soledad. Posteriorment,
s’instal.la a la Ràpita i és en
aquesta localitat del
Montsià on ha passat bona
part de la seua vida: “esti-
mo molt aquest poble. Tot
el que té a veure amb la
Ràpita m’encanta i  jo en
considero rapitenca”.

De les anècdotes
que recorda de la seua dila-
tada vida destaca que es
va enamorar  d’un senyor
que “quan va faltar jo tenia
28 anys i després mai he
pogut estimar-ne a cap
altre. I això que vaig tenir
oportunitats com un senyor
ric que em donava diners
per estar amb ell. Però jo
pensava que no era correc-
te. La meua parella era una
gran persona i jo no podia
estimar a ningú més que a
ell”. Quan Soledad va
conèixer a aquest senyor
tenia 16 anys. Es va ena-
morar al ball. Ell era divor-
ciat, amb 40 anys. 
La mare de Soledad no
acceptava que estés amb
una persona separada. I,
tot i que el pare sí, va fer-la
fora de casa. 
No va tenir fills perquè con-
siderava que, en estar la
seua parella divorciada, “no
serien legitims”. Soledad
resideix a L’Onada la Ràpita
on “em tracten com una
reina. No puc tenir cap
queixa, tot al contrari. Estic
molt contenta d’estar aquí i
de rebre les visites que
rebo de gent de la Ràpita a
la que estimo molt”.

Soledad ens explica que
“cada matí, quan em des-
perto, faig la meua gim-
nasia al llit. Em faig la
meua higiene, sempre
amb aigua freda perquè
així es conserva millor la
pell. Posteriorment, vaig
a esmorzar i hi ha dies
que vaig a veure els resi-
dents més assistits i els
faig companyia, cantant-
los alguna cançó. I així
vaig passant, també
xerrant amb companyes i
intentant viure de la milor
forma possible, amb
totes les atencions que
rebo del personal de
L’Onada que és merave-
llós”. Soledad
conserva un bon sentit de
l’humor i és una amant de
les dites.
L’entrevista vam fer-li
amb Anna i Chari, de
L’Onada la Ràpita. 
Per acabar, Soledad va
manifestar que estava
molt contenta perquè “el
senyor que ha vingut per
l’entrevista la veritat és
que val molt la pena veu-
re’l....”.
(Je, je) Impressionant.
105 anys i Soledad que
està per tot... Felicitats!!!.

Va nèixer a Astúries el 15 d’agost de 1907.
A l’any 42 va venir a treballar a les

Salines. I ja es va instal.lar a la Ràpita:
“estimo molt aquest poble.

Em considero rapitenca”

Des de fa tres anys resideix a L’Onada la Ràpita
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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: Tonyina encebollada  
JESÚS MARÍA SALCEDO PÉREZ 

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS :

• 500 gr de tonyina vermella

• 1 kg de ceba

• 1 cullerada de vinagre

• 1 Cullerada d'orenga

• Uns grans de pebre negre

• Una cullerada de pimentón dolça

• Una fulla de llorer

• 150 cc d'oli d'oliva verge

• Sal

PROCEDIMENT:

Tallar la tonyina en trossos d'uns 70 gr cadas-
cun. 

Netejar la ceba i tallar-la en “juliana”. Posar en
una cassola al foc l'oli amb la ceba i la fulla de llo-
rer.

Assaonar la ceba i mantenir a foc mitjà fins que
quedi pochada.

A continuació, col·locar la tonyina assaonats so-
bre la ceba i afegir el pebre en gra, l'orenga i el
*pimentón. Seguidament abans que es cremi el
*pimentón donar la volta als tacs de tonyina i mu-
llar amb el vinagre.

Cuinar per uns minuts amb la cassola tapada,
és important que la tonyina no es passi de cocció
i quedi sucós pel centre.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Av. Santa Bàrbara, 18-20. (Amposta) 977702613

Mercè Bel - Carles Mur ,               

Sant Isidre, 87  (St. Carles de la Ràpita)  977741460

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en conjunt. Tot i això, al final del dia arribaran núvols mitjans per l'o-
est del país.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Seran lleugerament o puntualment moderadament més altes. 
Les mínimes oscil·laran entre 13 i 18 ºC al Pirineu, entre 17 i 22 ºC a la resta
de l'interior i a la costa Brava, i entre 19 i 24 ºC a la resta del litoral.
Les màximes es mouran entre 36 i 41 ºC a la depressió Central, terres de
l'Ebre i valls del Prepirineu occidental, entre 29 i 34 ºC al litoral i entre 33 i 38
ºC a la resta del territori.
L'ambient serà molt càlid, especialment a l'interior, i a més al litoral la sensa-
ció de xafogor serà molt acusada.

Visibilitat
Bona en general, puntualment regular per calitja, sobretot al sud del país.

Vent
Bufarà fluix i de direcció variable a l'inici i final de la jornada, amb predomini
del component est.
A partir de mig matí s'imposarà el component sud i est al litoral i al migdia
arribarà també al prelitoral. Amb el pas de les hores entrarà a la Catalunya
Central i a les terres de l'Ebre. La resta de la jornada i a la resta dels sectors
bufarà el component oest.
En general el vent serà entre fluix i moderat, més reforçat a les terres de
l'Ebre durant la tarda.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Són moltes les coses que us poden passar
aquest dies , ho tindreu  molt bé  per anar  a
lligar , tindreu  iniciativa  i força  i les coses de
la feina  us sortiran molt bé.

Taure
20/4 al 19/5

El vostre instint de responsabilitat serà gran  i
formarà part  del vostre tarannà. Us sentireu
molt més a gust si feu les coses  ben fetes  i
sense cap  embolic  pel mig.

Bessons
20/5 al 21/6

Esteu una mica nerviosos , cosa que us pot fer
estar  inquiets  i una mica  esverats , és qües-
tió de relaxar-vos tant com pugueu  i respirar
a fons. 

Cranc
22/6 al 21/7

Aneu amb compte en l'aspecte de família , ja
que és molt propens que hi hagi discussions i
malentesos  que provoquin  un malestar general
dins de casa.   

Lleó
22/7 al 22/8

Seran dies  de molts contactes  i de parlar
amb molta gent, fins i tot ,  podreu ampliar el
vostre cercle d'amistats  amb persones  molt
interessants  i  alegres.

Verge
23/8 al 21/9

Tot sembla anar  una mica  lent , però  és
important que no perdeu la paciència perquè
tard  o d'hora  s'anirà posant tot a lloc  i us
anirà tot bé. 

Balança
22/9 al 22/10

Les coses  un pinten bé  en el camp  dels
diners  , sembla  que tens  ganes de quedar-
se a casa  vostra  i de no marxar , però  no
malbarateu  els estalvis  sense motiu.

Escorpí
22/10 al 21/11

Heu d'anar molt amb compte  en el tema  dels
amors  , ja que  al llarg d'aquest dies tot seran
discussions  i malentesos que us poden  portar
a tenir  algun desengany. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Si us heu proposat  fer un canvi  de feina és
millor  que us ho  traieu del cap  si més no fins
d'aquí a uns dies , ja que  la cosa en tema  de
canvis  no pinta massa bé. 

Capricorn
21/12 al 19/01

En el camp de la parella  serà  on haureu  de
vigilar més , ja que  serà fàcil que hi hagi
tendències a tallar  la relació  si és que en teniu;
si no, tot això que us estalviareu.  

Aquari
20/1 al 18/2

Tindreu molts  moviments  en tema  de feina  ,
la veritat  és que us sentireu  molt segurs  i forts
a l'hora  de prendre  decisions  difícils , i és que
tindreu  les idees  molt clares. 

Peixos
19/2 al 20/3

Ho  teniu força  bé tant en salut  com en feina.
Haureu  de tenir en compte  l'afonia, que serà el
punt més dèbil que tindreu  , i és fàcil que us que-
deu  sense veu. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL I  NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

36º 22°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

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

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

Deltebre.  Zona La

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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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Vidal Fusté ens va deixar
l'any passat amb tant sols
16 anys de vida, la seva
passió era la BTT i aquesta
mateixa passió s'ha con-
vertit ara, en el motor del
seu record.
El passat dimecres dia 1
d'agost es va fer la presen-
tació pública de
l'Associació que porta per
nom Va per tu Vidal.
Desprès de la seva mort,
volent seguir l'esperit i la
força que representava
Vidal, tots els seus amics
van començar a crear
esdeveniments per recor-
dar-lo. I ara, una colla de
gent jove i gran s'han unit
per crear l'Associació,
seguint l'impuls d'aquesta
generació espectacular,
amb iniciativa i creativitat,
generosa i solidaria. ”Grans
i joves per a fer coses per
a joves” així ho descriu

Isabel Muñoz, la mare de
Vidal.
L'Associació té per objec-
tius promoure l'ús de la
bicicleta i l'esport en gene-
ral entre els joves, i organit-
zar actes esportius i cultu-
rals. “Donar sortida a gent
que té ganes de fer coses
però no sap ben bé com
fer-les”, ens diu. També té
un lloc molt important la
solidaritat,  acostar aquest
esport a col·lectius desfa-
vorits. L'Associació reco-
llirà i repararà  bicicletes
usades, i les posarà a l'
abast a traves de col.legis i

entitats esportives públi-
ques per els joves que no
en tenen. Donar-li importàn-
cia a l’ús del casc també és
un dels altres objectius que
s'han marcat.
Ens explica la mare que la
felicitat va marcar la vida
del seu fill. Aquest és el seu
consol. “Va viure poc
temps, però amb intensitat
i feliç. Sabia gaudir de tot
el que feia, sabia gaudir,
sobretot, de l'esport.” I és
precisamente aquesta idea
la que es vol transmetre
amb l'Associació… les
ganes de viure, de compar-

tir, d'il.lusionar-se, de “pal-
par” cada instant d'aquesta
vida que vivim. “Si la felici-
tat tinguès un nom… es
diria Vidal”, són paraules
que ens regala Isabel.
Aquest any, i per segona
vegada, es torna a fer un
seguit d'actes esportius i
culturals per tal de recor-
dar-lo fent allò que tant li
agradava, el descens i la
festa. El dia 15 de setem-
bre és la data escollida, a
la ciutat de Tortosa, on es
farà un Descens BTT pel
Coll de l'Alba amb remunta-
dors, Exhibicions de Dirt

Jump i Bike Trial. Tot això
amb música en directe
amb grups locals i Terapia
de Shock.
Cal dir que aquesta
Associació porta adscrita
molts valors humans. És
insustituïble el buit que
deixa una pèrdua… però
sentir el recolzament, l'opti-
misme i el carinyo de la
gent, ajuda a calmar el
dolor i treure forces per
seguir endavant i lluitar per
un record viu. “Que marxès
el meu fill… se me´n va
anar la vida… però dins el
malament que estem la

familia, aquesta força que
ens envolta ens anima a
lluitar per natros i per ell”.
Des del primer dia que va
faltar tot foren mostres de
carinyo i recolzament…
mostres que, un any
desprès, serveixen perquè
Vidal sembli que encara no
hagi marxat.  “Si els amics
han fet i segueixen fent tot
això pel nostre fill, natros
no serem menos”, així
Isabel vol mostrar el seu
agraïment a tots aquells
que han estat, estan i
seguiran estant al seu cos-
tat.

«Si la felicitat tingués un nom... es diria Vidal»

Una pàgina web ens
mostra la fotografia d'un
noi alegre i eixerit, si lle-
gim una mica desco-
brim que era valent,
apassionat, divertit,
optimista… si llegim una
mica més que aprofitava
cada instant de la vida…
i si arribem al final, des-
cobrim que els que l'han
estimat i l'estimen no
l'obliden i lluiten per
mantenir el seu record
viu. 

El passat 1 d’Agost es va fer la presentació pública de l’Associació Va per tu Vidal

NO T’OBLIDEM!

ACTUALITAT

TERE GONZALEZ

              


