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Terres de l’Ebre. El projecte “Al Cistell”
permetrà a les persones més necessitades
d'Alcanar l'accés a l'aliment fresc.

P4

Esports. Avui torna el Més Ebre, després de
les vacances. I el cap de setmana vinent torna
la competició oficial, a la categories
territorials. P10

Terres de l’Ebre. La Plataforma en Defensa
de l'Ebre topa amb la negativa de la CHE a
revisar el cabal ambiental del tram final del
riu.                                                 P8Av
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La defensa de l'Estatut, la negociació d'un nou sistema de finançament i les sentències a favor del bilingüisme a les escoles van caldejar l'Onze de
Setembre dels últims anys. Però la reivindicació d'un nou pacte fiscal i, sobretot, la convocatòria d'una marxa per la independència, que els organit-
zadors preveuen «massiva», auguren que el proper dimarts, 11 de setembre, Catalunya celebrarà una Diada històrica, per reivindicativa. 
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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 

Editorial Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

L'11 de setembre és la Diada Nacional de
Catalunya. Aquest dia, el país recorda la desfeta
de 1714, reivindica la recuperació de les llibertats
perdudes fa 300 anys i reclama el dret a decidir
lliurement el propi futur, com a garantia per cons-
truir una societat justa i autènticament democràti-
ca. La vitalitat de la societat civil i posar de mani-
fest la voluntat del poble català de fer sentir la
seva veu i expressar el seu anhel de llibertat. La
voluntat de continuar treballant per una societat
justa, cohesionada i dinàmica, i per l'exercici d'una
democràcia plena que ens permeti emprendre el

camí d'un futur en llibertat. S'ha insistit a fer una
crida als ciutadans perquè se sumeixen a la marxa
independentista amb el pretext que si és massiva
ajudarà a Mas a defensar el pacte fiscal davant
Rajoy. Però els organitzadors han tornat a avisar
que l'objectiu és la independència. Sota el lema
inequívoc de «Catalunya, nou estat d'Europa», es
vol demostrar que el poble està preparat per a la
independència i necessita que la classe política
faci un pas avant.
D’altra banda, Més Ebre torna avui després de les
vacances. Seguirem estan prop!

“Catalunya, nou Estat d’Europa”

Catalunya viurà el proper 11 de setembre una
diada històrica. De fet, els actes institucionals
quedaran relegats en segon terme davant la
gran manifestació que hi ha convocada a la
tarda i on segons totes les previsions, serà un
gran clam del poble de Catalunya. Tot i el lema
que obrirà la marxa, la manifestació serà trans-
versal, inclusiva i amb vocació unitària, com ha
de ser !  Les grans concentracions ciutadanes
no les fan ni els lemes, ni les pancartes ni tant
sols els qui les convoquen. Les fa l'esperit
col·lectiu de reivindicar alguna causa, en
aquest cas la causa nacional, l'esperit d'un
poble que sortirà a reivindicar més llibertat, ja
bé sigui mitjançant un pacte fiscal que ens
aporti més recursos o d'altres, els més agosa-
rats, reclamant un nou estat dintre de la UE.
Reivindicacions legítimes i en certa manera jus-
tes, que volen posar fi a un model d'Estat de
les Autonomies arcaic i que almenys en el cas
de Catalunya ha suposat un fre en moltes de
les nostres aspiracions. A pocs dies de la
marxa l'important ha de ser sumar, aplegar
totes les sensibilitats possibles del nostre país
sense la mínima intenció d'excloure a ningú.
Les maniobres polítiques d'algunes forces d'ex-
cloure al PSC de la negociació del pacte fiscal
i ara d'aquesta marxa, ens poden portar a un
xoc de trens que no serà profitós per ningú.
Ara toca estar al costat de Catalunya, i
Catalunya som tots. Mentre el país viu les hores
prèvies a la gran marxa, sonen els bans pels
pobles i els autobusos esgoten les seves pla-
ces, el PSC sembla estar mirant cap una altra
banda. Si que és cert que el nostre model polí-
tic no és la independència, però si per alguna
cosa s'ha caracteritzat el socialisme democrà-
tic amb el pas dels anys ha estat per ser un
moviment aglutinador de masses que ha evolu-
cionat al mateix temps que ho ha fet la societat
essent protagonista dels principals canvis i
transformacions socials. Les lluites obreres
que van donar peu al naixement del pensament
socialista ja s'han difuminat i els paradigmes de
la societat ens porten a buscar nous reptes i
nous plantejaments diferents als originaris. No
podem seguir sent presos dels dogmes del
passat, el que ahir era una obvietat avui és
qüestionat, la societat cada cop és més incon-
formista. Els canvis en els últims anys han estat
constants i persistents i així ho seguiran sent
en els anys que venen. A més, alguns dirigents
del nostre partit sovint obliden que tant el dret
a l'autodeterminació dels pobles com lluitar per
aconseguir més llibertat nacional per Catalunya
forma part del nostre ideari polític, aprovat i
refrendat pels nostres òrgans interns del PSC i
demostrat sense embussos cada cop que hem
tingut l'opció de governar. Per tant, podem
manifestar que políticament no ens convé, pels
motius que sigui, la independència de
Catalunya, però no ens equivoquem que el dret

a decidir i la majoria de les
reivindicacions que aniran
a la marxa de l'11 de
setembre són les nostres,
formen totes elles part del
nostre adn ideològic.
Podem seguir mirant cap
una altra banda, podrem
seguir fent-nos el sord
davant el que és una reali-
tat cada cop més majorità-
ria, però potser quant podrem reaccionar ja
serà massa tard i ens hauran passat per sobre.
Allò que ahir era un somni utòpic d'uns quants,
avui és una opció assolible per la majoria de la
societat catalana. I el PSC ha de poder dir la
seva i participar amb total llibertat, hem de rei-
vindicar el dret a decidir i ser-hi presents en
aquest debat encara que sigui per manifestar
que el nostre model és un altre de diferent. Per
reivindicar per exemple, l'Europa de les regions
que ja projectava Maragall defugint del concep-
te difós i antagònic d'Estat en un moment on la
sobirania està dispersa, on l'èpica dels Estats
nació està en crisi. En definitiva opinar, donar
arguments favorables o desfavorables però en
definitiva arguments perquè mentre estiguem
callats no existim, mentre mirem passius cap
una altra banda correm el risc de morir d'èxit,
d'esdevenir una simple anècdota a la història
de Catalunya. Per això, molts militants, simpa-
titzants i votants assistirem a la manifestació
convocada, perquè els que hi aniran ni són els
nostres adversaris ni els enemics a batre. Són
la nostra gent, la nostra base social que en rei-
terades ocasions ens ha fet confiança a les
urnes i que ara en un procés democràtic i legí-
tim volen i desitgen més ambició nacional per a
la seva nació. Quin demòcrata pot negar-se a
convocar un referèndum d'autodeterminació ?
A que tenim por, a la democràcia ? I tot això
succeeix en un moment on el socialisme
democràtic és més necessari i imprescindible
que mai, és l'única garantia per frenar el capi-
talisme salvatge i el neoliberalisme que propi-
cia des del govern el PP a Madrid i CiU a
Catalunya. Per això cal avançar al costat de la
societat catalana allunyant-nos de dogmes pre-
fixats que representen una amenaça per al nos-
tre futur immediat.  La manifestació de la diada
serà una fita històrica que marcarà un punt d'in-
flexió. Encara que la direcció no hi sigui, enca-
ra que el PSC com a partit no recolzi aquesta
marxa el nostre ideari hi serà present i els nos-
tres electors també. En tots els moments clau
de la història de Catalunya i dels avenços en
autogovern el PSC hi ha estat present dient la
seva, i espero que el dia 11 no en sigui una
excepció.

Joan Alginet Aliau
3er tinent d'Alcalde de Deltebre

Portaveu adjunt del PSC a Deltebre

El PSC hi serà present
Opinió

El proper 11 de setembre
Catalunya serà un clam
per augmentar l'autogo-
vern, molts cridarem inde-
pendència i altres potser
es conformarien amb el
pacte fiscal. Està clar que
hi ha diferències, però
cap dels dos objectius
s'ha  aconseguit ja; enca-
ra que mai en els darreres
300 anys havíem estat tan
prop esdevenir un Estat
propi.
Tots els partits i associa-
cions ens estem mobilit-
zant per tal que Barcelona
bulli de senyeres i estela-
des, la  gent d'ERC
Tortosa que tradicional-
ment havíem commemo-
rat la Diada a la nostra
ciutat amb l'estelada
gegant també marxarem a
la capital. 
Ens agradaria anar molt
acompanyats per ciuta-
dans i ciutadanes de tots
els colors i ideologies i
per això fem una crida a la
participació, hem de ser
molts, moltíssim, serà una
segona manifestació
històrica després de la del
10 J. No pots faltar-hi!
Però també volem fer una
crida als líders locals dels
partits. Sabem de la parti-
cipació de la gent de CiU i
ICV, però animem al PSC i
especialment als senyors
Antoni i Joan Sabaté a

sumar-se a la marxa.
L'agrupació del PSC de
Girona ha donat suport al
Pacte Fiscal i el senyor
Maragall ha trencat la dis-
ciplina de vot. Feu el pas
també a Tortosa?
Fem aquesta crida per
sumar i hi ha moltes
maneres d'arribar, però
seria bo que tots plegats
arribem junts amb els
autocars de l'ANC. Jo, no
ho dubteu cridaré
INDEPENDÈNCIA! Però de
ben segur que me sentiré
còmode al costat de tots
aquells tortosins  i tortosi-
nes que demaneu més
autogovern. Cada dia en
som més i junts tenim
més força!

Josep Felip Monclús i
Benet

Portaveu d'ERC a
l'Ajuntament de Tortosa

Anem-hi tots plegats a la
Manifestació de Barcelona!
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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

Unes xifres, però, que són
provisionals, perquè creixen
exponencialment dia a dia. 
Un altre termòmetre que
demostra l'efervescència que
està adquirint la manifestació
són les xarxes socials. Més
de 50.000 internautes s'hau-
rien adherit al Facebook de la
convocatòria. Perquè? Les
circumstàncies col·lectives
dels catalans evidencien que
no és un 11 de setembre
qualsevol. Serà un dia que
ens observarà molta gent de
fora, i s’ha d'aprofitar aquest
aparador per demostrar «el
que som, com ens afirmem
com a nació i país». El porta-
veu del govern català,
Francesc Homs, ha insistit a
fer una crida als ciutadans
perquè se sumin a la marxa
independentista amb el pre-
text que si és massiva aju-
darà a Mas a defensar el
pacte fiscal davant Rajoy.
Però els organitzadors han

tornat a avisar que l'objectiu
és la independència. Sota el
lema inequívoc de
«Catalunya, nou estat
d'Europa», volen demostrar
que el poble està preparat
per a la independència i
necessita que la classe políti-
ca faci un pas avant. Com no
podria ser d’una altra mane-

ra, el nostre territori també
s’hi ha sumat a la participa-
ció. De les Terres de l’Ebre
també sortiran molts auto-
cars al crit de la independèn-
cia, i altres ho faran a peu. Sí,
heu llegit bé. Els rapitencs
Agustí Navarro i Andreu
Castellà i el tortosí Albert
Pitart aniran corrent de l'Ebre

fins a Barcelona per assistir a
la manifestació en una ruta a
peu de tres dies de durada
amb inici a la Plaça del Cóc
de Sant Carles de la Ràpita,
la matinada del  proper diu-
menge 9 de setembre, i final
a la Plaça de Catalunya de la
capital catalana, la mateixa
tarda de l'esdeveniment.

El repte que afrontaran els
tres esportistes, batejat com
'Els passos cap a la inde-
pendència', consistirà en
recórrer més de 200 quilò-
metres, resseguint el GR-92,
conegut com el Sender del
Mediterrani, i passant per un
total de 24 localitats del lito-
ral ebrenc, tarragoní i barce-

loní.
Tot apunta a que serà una
Diada sense precedents.
Preveient que la bola de neu
cada dia s'està fent més
gran, l'ANC, d'acord amb la
Guàrdia Urbana i els Mossos
d'Esquadra, ha decidit modifi-
car el recorregut de la marxa
per poder-ne garantir la fluï-
desa. En principi estava pre-
vist que la gent es concen-
trés a les sis de la tarda a la
plaça Catalunya, on es faria
un acte polític a tocar del
monument de Francesc
Macià, i després s'aniria en
manifestació cap al
Parlament. Ara la situació ha
canviat. L'hora continua sent
les sis de la tarda, però el
punt de trobada es desplaça
fins a la cruïlla de Gran Via
amb passeig de Gràcia.
Els participants baixaran per
Via Laietana i acabaran a l'a-
vinguda del Marquès de
l'Argentera amb el passeig
Picasso, a l'entrada del parc
de la Ciutadella i a pocs
metres del Parlament. Aquí
és on es faran els discursos i
altres esdeveniments.
Llavors, una delegació de
l'Assemblea es dirigirà cap a
la seu del legislatiu per reunir-
se amb la presidenta de la
cambra, Núria de Gispert,
que ja ha confirmat que els
rebrà. També recalcar que
els que no es puguin des-
plaçar a  la capital, poden
participar dels actes que els
mateixos pobles i ciutats
organitzen per commemorar
aquest 11 de Setembre.

«Catalunya, nou Estat d’Europa»

Les previsions s'estan
desbordant i tots els
indicadors apunten que
la manifestació de la
Diada serà multitudinà-
ria. A principis d'aques-
ta setmana l'Assemblea
Nacional Catalana
(ANC) ja tenia prop de
400 autocars emparau-
lats, que sortiran de
diversos punts del terri-
tori català. 

Tot apunta que la manifestació de la Diada aquest 11 de setembre a Barcelona serà multitudinària, sense precedents

«Aniria sense dubtar, però sóc el president de la Generalitat, així que no haig d’anar», afirma Artur Mas

REDACCIÓ

Els rapitencs Agustí Navarro i Andreu Castellà i el tortosí Albert Pitart aniran corrent de l'Ebre fins a Barcelona per assistir a la mani-
festació de dimarts en una ruta a peu de tres dies de durada amb inici a la Plaça del Cóc de la Ràpita, la matinada del diumenge.

PAU FOLQUÉ

ACTUALITAT

              



DIVENDRES 7
DE SETEMBRE

DE 20124

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

Aquesta acció vol perme-
tre que aquelles famílies
que es veuen en la neces-
sitat de demanar ajuda als
Serveis Socials, a més

dels aliments que normal-
ment se'ls proporciona,
que generalment són
envasats, tinguin també
productes frescos com
són carn, peix, pa, fruites,
verdures i també aliments
per dietes especials (men-
jar sense gluten,...) 
Amb aquest objectiu, la
Sra. Ma. Carmen Navarro,
regidora d'Acció Social i
Ciutadania de l'Ajuntament
d'Alcanar ha explicat el
mecanisme de funciona-
ment d'aquest nou projec-
te. A partir de la valoració
del tècnics de Serveis
Socials, i gràcies a la ges-
tió de Càritas, es facilita-
ran tiquets de compra a
aquelles famílies més
necessitades, i aquests
tiquets serviran per adqui-
rir aliments als comerços
locals adherits al projecte,
els quals rebran de
l'Ajuntament d'Alcanar,
l'import dels tiquets reco-
llits. 

A banda d'ajudar en l'ali-
mentació d'aquestes famí-
lies, la regidora del consis-
tori canareu, Ma. Carmen

Navarro, també ha desta-
cat que un altre objectiu
que té el projecte és fer
que les famílies més

necessitades autogestio-
nin correctament la selec-
ció dels aliments a la seua
dieta.

La regidoria d'Acció
Social i Ciutadania de
l'Ajuntament d'Alcanar
ha presentat un pro-
jecte social de suport
en l'alimentació bàsica
de les famílies més
desafavorides econò-
micament, que té per
objectiu el poder intro-
duir productes frescos
a la dieta alimentària
de les persones que
actualment es troben
en situacions difícils
per poder adquirir
aquest tipus de pro-
ductes.

ACN

Molts establiments del poble hi participen.

Cedida

Les altes temperatures i l'e-
levada humitat d'aquest
estiu, que han esperonat
l'acció dels fongs, han obli-
gat a avançar una setmana
l'inici de la sega de l'arròs al
delta de l'Ebre. La campan-
ya s'ha iniciat amb la
recol·lecció de les varietats

més primerenques -com el
bomba i, en menor mesura,
l'arròs llarg- als camps més
propers a la costa. Malgrat
les limitacions climàtiques i
sanitàries, el sindicat agrari
Unió de Pagesos preveu
una producció al Delta d'u-
nes 125.000 tones, una

xifra superior a la de l'any
passat però lluny de les
130.000 de mitjana dels
últims temps. Els preus es
podrien mantenir o anar a
l'alça sense arribar a com-
pensar però l'increment de
costos, principalment, del
gasoil.

S’avança una setmana l’inici 
de la sega de l’arròs per les altes
temperatures i la gran humitat

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

L'Ajuntament de Reus i la
URV han presentat una
nova iniciativa amb la finali-
tat de millorar la mobilitat a
la zona universitària i
impulsar l'ús del transport
públic entre els estudiants.
A partir del proper 18 de
setembre, la Universitat
Rovira i Virgili (URV) repar-
tirà 1.750 abonaments de
10 viatges entre els estu-
diants i una petita guia de
les línies amb els horaris
adaptats a les hores amb
més demanada per acce-
dir als centres. A banda de
l'acord signat amb el con-
sistori de Reus, des de la
URV també es treballa
amb Renfe i la resta d'estu-
diants de la Rovira i Virgili
dels centres universitaris
de Tarragona i Tortosa per-
què també puguin accedir
als d'abonaments.

Millorar la
mobilitat

universitària

El Servei Català de Trànsit
ha demanat precaució als
conductors que circulin per
les vies properes al Delta
de l'Ebre amb motiu de l'ini-
ci de la campanya de reco-
llida d'arròs, entre mitjan
setembre i la primera quin-
zena d'octubre. Es preveu
un trànsit intens de
maquinària agrícola, trac-
tors amb remolc i màqui-
nes segadores i Trànsit
demana als conductors
que mantinguin les distàn-
cies de seguretat i manio-
brin amb cautela en els
casos d'avançament. A
causa de les grans dimen-
sions dels vehicles que fan
la recollida d'arròs i la velo-
citat reduïda a la qual tran-
siten, es recomana reduir
la velocitat.

Precaució mentre
duri la recollida 

de l’arròs

L’Ajuntament d’Alcanar engega un projecte social 
per ajudar a les famílies més desafavorides

«Al Cistell» permetrà a les persones més necessitades l’accés a l’aliment fresc

ACTUALITAT
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Gas ha mostrat 'la preocu-
pació d'ERC davant la passi-
vitat del Govern perquè el
termini per presentar les
al·legacions acaba a princi-
pis del mes de novembre'.
A ERC, segons Gas, 'no ens
consta que el Govern hagi
encarregat els estudis tèc-
nics, jurídics i científics per
redactar les al·legacions'. El
polític republicà ha volgut
recordat que ERC ja ha cele-
brat dos mobilitzacions en

defensa del riu en forma de
bicicletada i  ha presentant
mocions a tots els ajunta-
ments per aquest tema. El
diputat republicà Sergi de
los Rios ha destacat que la
primera iniciativa parla-
mentària d'ERC en el reinici
del curs polític és la presen-
tació de quatre preguntes
per escrit amb 'l'objectiu de
saber si el Govern està fent
els deures als quals es va
comprometre'. De los Rios,
que ha qualificat la proposta
de cabals de la CHE 'd'insu-
ficient' i 'd'agressió a les
Terres de l'Ebre', ha recor-
dat que després que el
Govern es mostrés contrari
a la proposta de la CHE,
'ara per ara resta en silenci'.
Per això el diputat ha afir-
mat que 'la preocupació va
en augment' en veure el ter-
mini disponible per presen-
tar les al·legacions. 'Potser
el Govern no pugui arribar a
temps d'elaborar una pro-
posta alternativa prou
potent a uns cabals ambien-

tals que ell mateix va qualifi-
car d'insuficients', ha dit De
los Rios.  Per al diputat
republicà, 'el Govern de la
Generalitat no pot funcionar
només a base de declara-
cions, sinó de fets, i els fets
són saber si ha encarregat

aquest estudi que ha de ser
l'estructura de les al·lega-
cions'. Per això les quatre
preguntes registrades
demanen al Govern saber a
quin organisme, gabinet o
tècnics ha encarregat la
redacció de les al·lega-

cions; en quina data es va
formular l'encàrrec, en quin
termini hi ha previst l'acaba-
ment de la redacció i si
pensa validar-ne el contin-
gut a la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre.

Aquest dimecres, els
membres de la Federació
de l'Ebre d'ERC,
Francesc Gas i Adam
Tomàs, acompanyats del
diputat Sergi de los Rios,
han denunciat 'la passivi-
tat' del Govern de la
Generalitat a l'hora de
redactar les al·legacions
al Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre proposat
per la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre.

La roda de premsa va tenir lloc dimecres d’aquesta setmana.
Cedida

El regidor socialista i ter-
cer tinent d'alcalde de
Deltebre (Baix Ebre),
Joan Alginet, ha criticat
obertament que el PSC
no vagi a la manifestació
de la Diada, convocada
per l'Assemblea
Nacional Catalana
(ANC). En un article d'o-
pinió, Alginet ha lamen-
tat que mentre s'esgo-
ten els autobusos per
anar a la marxa i es fan
bans als pobles de
Catalunya "el PSC sem-
bla estar mirant cap a
una altra banda". Amb
tot, Alginet, que també
és secretari de
Comunicació de l'execu-
tiva del PSC a l'Ebre, ha
assegurat que el partit
"hi serà present" repre-
sentat per militants, sim-
patitzants i votants que
sí que es mobilitzaran.

Alginet crítica
que “el PSC
no vagi a la

manifestació”

ERC pregunta al Govern sobre la redacció de les
al.legacions al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre

Denuncia “passivitat” i mostra preocupació de “no arribar a temps a plantejar una alternativa”

ACTUALITAT

AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona) 

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P4300400 A- Registre Entitats: 01430043

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Projecte d'expropiació i urbanització de la prolongació del C/ Magallanes  

(tram C / Trafalgar- C/ Hernan Cortés) de les Cases d'Alcanar

El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar en la sessió de data 02/08/2012, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte
d'expropiació i urbanització de la prolongació del C/ Magallanes  (Tram C / Trafalgar- C/ Hernan Cortés) de les Cases d'Alcanar, redactats pels
Serveis Tècnics Municipals i signat per l'arquitecte municipal, en Lluís M. Fernández Fernández, amb un pressupost de licitació de 94.777, 68 euros (més
IVA) així com la relació de béns i drets que s'expropien per l'execució del projecte esmentat, la qual s'inclou com a annex al present Anunci.

El projecte i la relació esmentats, els pot consultar qualsevol persona interessada a les oficines municipals durant els dies feiners, entre les 9.00h i les
14.00h, durant els 30 dies hàbils següents a la darrera publicació d'aquest anunci al BOPT, al diari «Mes Ebre» o al tauler d'edictes de la casa consis-
torial. Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l'Ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents.

Tots els escrits s'han de presentar davant l'Ajuntament dins del termini assenyalat més amunt, a través del Registre general de la corporació o a través
de qualsevol altre dels mitjans que indica l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 13 d'agost de 2012
_______________________________________________________________________________________________________

ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s'expropien

Finca: Núm. 1
Ubicació:     C/ Magallanes
Referència cadastral dels terrenys: 0824736BE9902D001XE
Propietari: Sra. Ana Maria Subirats Valls   DNI: 77882455-Q
Adreça: C/ Càlig, 23 - 43530 Alcanar
Superfície total de la finca: 6925 m2   
Superfície afectada objecte d'expropiació: 504 m2 
Naturalesa (qualificació urbanística): Sistema Viari

                         



DIVENDRES 7
DE SETEMBRE

DE 20126

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

I és que aquest curs està
marcat per la renovació de
l'equip directiu, i per una
nova graella d'activitats i
horaris. A més, cal tenir en
compte que L'Escola Sant
Jordi també encetarà l'hora-
ri compactat i des de
l'EMMA s'hi han adaptat.
Per tal d'explicar totes les
novetats, ahir 3 de setem-
bre, a la tarda, la direcció
de l'Escola de Música es va
reunir amb els pares i
mares dels alumnes. 
“S'ha canviat la direcció, hi
ha una nova programació i
horaris. Per tant, moltes
novetats. Per aquest motiu

ens varem reunir primer
amb el professorat i des-
prés amb els pares i mares
per posar-los al corrent. La
voluntat de l'Escola és dialo-
gar amb els pares i mares
per acordar els millors hora-
ris pels alumnes”, explica
Fàtima Hidalgo, Directora
de l'Escola Municipal de
Música de l'Ametlla de Mar.
Una altra de les novetats de
la programació d'enguany
és que per compensar
l'augment de quotes des de
l'Escola s'oferiran activitats
en caps de setmana o
vacances obertes a tothom.
Aquestes activitats seran
gratuïtes pels alumnes, i els
no matriculats a l'EMMA
hauran de pagar un preu
simbòlic. L'objectiu és acon-
seguir un banc d'instru-
ments per a l'Escola.
L'Escola Municipal de
Música de l'Ametlla de Mar
ofereix estudis reglats dels
3 als 13 anys, amb la possi-
bilitat de fer la prova de pas

de grau professional i cur-
sar els estudis fins als 18
anys. Moment en el qual els
alumnes, en cas de voler se
músics professionals,
poden accedir a cursar una

carrera a Barcelona.
L'EMMA, però, també ofe-
reix l'alternativa de rebre
una formació musical com a
afició sense necessitat de
professionalitzar-se.

L'Escola de Música comp-
ta amb diversos grups d'a-
lumnes, des d'infants a
adults. 
A més, s'ha creat un grup
de dixie.

El 12 de setembre,
l'Escola Municipal de
Música de l'Ametlla de
Mar (l'EMMA) obrirà
les seves portes al
centenar d'alumnes
d'aquest nou curs ple
de reptes.

Nova programació i nous horaris en aquest curs escolar.

Cedida

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les Terres
de l'Ebre, Manolita Cid, ha
lliurat aquesta setmana a
Ascó la Medalla Centenària
del Departament a la senyo-
ra Antonia Serra Altadill. A
l'acte, que s'ha celebrat a la

residència d'avis, hi han
assistit també familiars i
amics de l'homenatjada, així
com representants de
l'Ajuntament d'Ascó i del
grup Sagessa.
Antonia Serra va néixer el 18
d'agost de 1912 a Ascó. Ha
treballat tota la seva vida al

forn de pa familiar, juntament
amb el seu marit. Des de
l'any 2009 viu a la residència
d'avis d'Ascó. Té dos fills,
tres néts i sis besnéts.
La Medalla Centenària és

una iniciativa del
Departament de Benestar
Social i Família. Es tracta

d'una medalla d'argent gra-
vada amb el nom i l'any de
naixement commemorativa
del centenari. A aquest reco-
neixement institucional

poden accedir-hi totes les
persones residents a
Catalunya que compleixin els
requisits i realitzin la sol·lici-
tud corresponent.

Es lliura una altra Medalla
centenària a Ascó

Antonia Serra va néixer el 18 d’Agost de 1912

Demà dissabte hi ha pro-
gramada la 5a. Caminada
popular organitzada per la
Lliga contra el cancer de
Deltebre. L'activitat, que
començarà a les 18 h, està
pensada perque participi
públic de totes les edats,
fins i tot crios amb cotxets
o gent amb cadires de
rodes. Per segon cop s'or-
ganitza conjuntament amb
Sant Jaume i l'escenari
escollit és el Pont Lo
Passador. La caminada
será curta i comptarà amb
diferents actuacions, recor-
dem que cal ticket, el preu
són 3 euros euros i inclou
el berenar i un pom-pomde
record, per adquirir-lo a
qualsevol membre de la
junta.

5a. Caminada
Popular a
Deltebre

L'atur ha pujat aquest l'a-
gost de 404 persones a la
demarcació de Tarragona,
xifra que representa un lleu-
ger repunt del 0,6% en
relació al juliol i que situa el
total de desocupats en les
67.442 persones, segons
dades publicades pel
Ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social. Amb
aquestes xifres, la demar-
cació acumula dos mesos
consecutius d'ascens de
l'atur i assoleix el nivell més
elevat registrat mai al terri-
tori en un mes d'agost. En
termes anuals, l'atur a
Tarragona suma 4.158
nous aturats, un 6,57%
més, respecte l'agost del
2011. 

Augmenta l’atur
aquest mes 

d’agost

L’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar 
enceta un curs amb moltes novetats

Enguany, un nou equip directiu encapçala l’Escola amb novetats

ACTUALITAT
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REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

La quiropràctica, tercera pro-
fessió sanitària al món, es
dedica al benestar de la nos-
tra important i delicada colum-
na vertebral. Si sofreixes

dolors d'esquena i coll, és un
senyal d'alarma que t'envia la
teva colum-
na vertebral.
Cuidar-la, és
la clau de la
teva salut.
Lumbàlgia
El dolor lum-
bar, o
lumbàlgia,
afecta al
80% de la

població en algun moment de la seva vida, moltes
vegades sense causa aparent. En corregir els des-
plaçaments vertebrals, anomenats sub-luxacions ver-
tebrals, el doctor quiropràctic repara la causa del
dolor.

Ciàtica
És el resultat d'una irritació del nervi ciàtic i general-
ment es manifesta amb un dolor a la cama. L'ajust
quiropràctic disminueix la inflamació sobre el nervi

ajudant
a una
recupe-
r a c i ó
òptima.
Hèrnia
Discal
Gràcies
a la

cura quiropràctica, pacients crònics per debilitat del
disc, recuperen l'equilibri estructural. Es pot evitar la
cirurgia en la majoria dels casos.

Dolor de coll
La cervicalgia pot ser el resultat de mals hàbits pos-
turals, d'un cop o un accident. Els ajustos quiropràc-
tics, són molt eficaços per corregir els desplaça-
ments, responsables del mal funcionament d'aques-
ta zona tan important del cos.

Maldecaps
Jaquecas, migranyes o qualsevol mal de cap poden
sorgir perquè el coll treballa a l'excés per tractar de
recuperar la corba normal de les cervicals. Al reposi-
cionar les vertebres en el seu lloc, el quiropràctic
tracta alhora el dolor i l'arrel del problema.
Dolor en l'espatlla, Braç, Mà

Indicacions principals de la
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La primera d'aquestes
trobades va tenir  lloc a
partir de les 10.30 hores
amb els representants de
les organitzacions ecolo-
gistes que participen en

el Consell, màxim òrgan
de planificació de la
Conca de l'Ebre: Julián
Ezquerra, membre de
COAGRET i Susana
Abella, membre de la
Plataforma en Defensa
de l'Ebre, a més, van
assistir els seus suplents
en el Consell, per part de
SEO / Bird Life, Luis
Tirado i per part
d'Ecologistes en Acció

Catalunya, Quim Pérez.
A la tarda també es van
reunir amb els represen-
tants de les associacions
agràries José Fernando
Lluna, president d'ASAJA
Osca i José Manuel
Penella, secretari general
de UAGA-COAG Aragó i
representant nacional de
COAG. La conclusió...
Tot i la predisposició for-
mal a escoltar i negociar,

la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) no està disposada
a modificar en cap dels
casos el cabal mínim per
al tram final del riu apro-
vat dins del Pla
Hidrològic de la Conca
de l'Ebre. 
Aquest és el missatge
que es va endur  la
Plataforma en Defensa
de l'Ebre aquest dime-

cres de Saragossa. 
El moviment antitransva-
sament, que ha convidat
de Pedro a visitar el Delta
en les pròximes setma-
nes, ha insistit que,
davant la negativa de la
CHE a revisar els rega-
dius per garantir el cabal
del tram final, mantindrà
l'estratègia de denunciar
el Pla davant la Unió
Europea.

La CHE no vol revisar el cabal ambiental 
del tram final del riu

El president de la
C o n f e d e r a c i ó
Hidrogràfica de l'Ebre,
Xavier de Pedro, va
iniciar aquest dime-
cres 5 de setembre,
una ronda de contac-
tes amb tots els mem-
bres del Consell de
l'Aigua de la
Demarcació de l'Ebre,
per ampliar les vies de
participació sobre el
contingut del futur nou
Pla Hidrològic de
l'Ebre, la proposta es
troba actualment en
fase d'informació
pública.

La PDE convida el president de l’organisme a visitar el Delta

Reitera que denunciarà el Pla de Conca davant Brussel.les

REDACCIÓ

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, proposarà
als diferents grups polí-
tics municipals aprovar
en sessió plenària l'a-
dopció del popular
Pasdoble Tortosa, obra
del mestre Joan
Monclús, com a himne
oficial de la ciutat. 
La proposta, que l'alcal-
de voldria que es pren-
gués amb el consens
de tots els regidors, és
una petició del músic
tortosí Enrique Cortés,
que va traslladar  a l'al-
calde en el marc de la
inauguració de l'exposi-
ció "Música en imatges"
a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo.
"Recepciono la propos-

ta i ja els avanço que
vull fer-ho amb el màxim
consens", ha afirmat
l'alcalde després de
recordar que el
Pasdoble Tortosa ja és
l'himne oficiós de la ciu-
tat, però que l'acord del
Ple serviria per oficialit-
zar-ho. L ' e x p o s i c i ó
fotogràfica d'Enrique
Cortés complementa un
llibre autobiogràfic que
traça els 70 anys de
dedicació a la música
d'aquest tortosí. 
"Una mostra que retrata
la vida professional
d'Enric Cortés però
també la vida musical
de Tortosa i del territo-
ri", ha destacat l'alcal-
de. 

Ferran Bel proposarà al Ple oficialitzar 
el Pasdoble Tortosa del Mestre Monclús

Com a himne oficial de la ciutat

La confirmació per part
del govern de Tortosa,
després que ho anun-
ciés el president de l'as-
sociació de veïns del
Rastre, en el pregó de
les festes del barri, que
no es farà l'aparcament
a la plaça Mossèn Sol
ha aixecat de nou l'alar-
ma, no només perquè
«és fer marxa enrere en
una actuació necessària
al nucli antic, sinó per-
què és un nou capítol
que se suma a l'erràtica
política de Bel a la ciu-
tat.» Així de contundent
s'ha mostrat el grup
Socialista a Tortosa
davant l'incompliment
d'una obra que havia
d'estar enllestida,
segons el govern, el
març d'enguany i que
se suma «als dubtes a
l'entorn de l'aparcament
de la plaça Joaquin Bau
i al fracàs del nou apar-
cament del Carrilet.»

El PSC
critica que
no es farà

l’aparcament
al Rastre

L'Escola Internacional
tanca un acord amb
Autocars LLOSA per
oferir 3 línies de trans-
port que connecten
l'Escola amb tot el terri-
tori de Tarragona. 
L'Escola Internacional
ha arribat a un acord
amb l'empresa de trans-
port LLOSA per oferir 3
línies de transport que
faran possible que alum-
nes de les zones de
L'Hospitalet de l'Infant,
La Selva del Camp i
Torredembarra, puguin
desplaçar-se diàriament
cap a l'Escola
Internacional, situada a
Salou. Amb aquest
acord, l'Escola
Internacional confirma
la seva aposta per fer
arribar el seu servei a
tot el Camp de
Tarragona i subratlla el
seu compromís amb la
comunitat i el territori,
un dels pilars del seu
innovador model educa-
tiu Sòcrates Educa.

Noves línies
de transport

ACTUALITAT
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La secció local d'ERC de
Roquetes i la Federació de
l'Ebre del partit, amb motiu
de la Diada de Catalunya,
han programat per avui
divendres, 7 de setembre,
el documental “L'Operació
Garzón contra l'indepen-
dentisme català”. La pro-
jecció es farà a la bibliote-
ca Mercè Lleixà de
Roquetes a les 20.00 h i
comptarà amb la participa-
ció d'Eduard López, vicese-
cretari general de
Coordinació Interna i
Territori d'ERC, empreso-
nat en aquella operació.
L’alcalde de Roquetes,
Paco Gas, membre de la
Secció Local de Roquetes i

de la Federació de l'Ebre
d'ERC, ha manifestat que
“aquest és un dels atacs
més antidemocràtics i fos-
cos que mai ha patit l'inde-
pendentisme català en
mans d'un Estat i un jutge
que van ser condemnats
pel Tribunal Europeu dels
Drets Humans d'Estrasburg
per no investigar les tortu-
res”. 
El polític republicà ha
advertit, que “ha de servir
de lliçó a totes les perso-
nes que treballen per la
independència de
Catalunya». El documental,
produït per Llibertat.cat i
Zeba Produccions, fa un
repàs dels fets succeïts

l'estiu de 1992, quan arreu
dels Països Catalans 45
persones van ser detingu-
des, la majoria durant les
setmanes prèvies als Jocs
Olímpics. 
A l'empara de la Llei antite-
rrorista, els independentis-
tes detinguts van ser com-
pletament aïllats durant
cinc dies i molts van denun-
ciar haver estat torturats. 

A la pel·lícula es mostren
els testimonis de detinguts,
polítics, periodistes i, fins i
tot, del mateix Garzón. 
També es fa un relat dels
judicis i la condemna de 18
detinguts, així com de la
sentència del Tribunal
Europeu dels Drets
Humans d'Estrasburg, deu
anys després, en la qual es
va declarar culpable l'Estat
espanyol per no haver
investigat els casos de tor-
tura que van denunciar els
detinguts en ser alliberats.
El reportatge deixa en
evidència que la cúpula que
va dirigir l'operatiu contra
l'independentisme català
mai no va ser jutjada.

L'Ajuntament manté preus malgrat l'increment de l'IVA

100 anys d’en Massagran

La Patrulla del Seprona de la
Guàrdia Civil de Tortosa va
intervenir un total de 53
polles d'aigua (Gallinula-chlo-
ropus) espècimen d'au aquà-
tica, al terme municipal de
Deltebre, ahir dijous. En
aquesta època es du a
terme la sega de l'arròs a tot
el Delta, circumstància que
fan que determinats tipus
d'aus aquàtiques vagin a ali-
mentar-se de les restes que
queden d'aquesta sega. Fet
que és aprofitat per perso-
nes que de forma furtiva
volen caçar alguna d'aques-
tes espècies, informaven els
agents. Per aquest motiu el

Seprona de la Guàrdia Civil
intensifica en aquests dies la
seva vigilància, per evitar la
caça en època de veda,
sense autorització de l'àrea
privada de l'activitat i no tenir
llicència, en el citat terme
municipal. Pel que fa a les
53 polles d'aigua que es van
intervenir, aquestes van ser
lliurades posteriorment en un
Centre Benèfic. Amb aquest
tipus d'actuacions s'intenta
pal·liar el possible malestar
dels agricultors que seguen
l'arròs en relació a aquest
tema, donada la perillositat
que comporta la caça d'a-
questa espècie.

Caça il·legal al Delta de l’Ebre

Aquest mes de setembre
començarà el tercer curs
complert de l' Escola
Bressol l'Hortet de Deltebre.
L'escola bressol, la primera
de caràcter públic que hi ha
a la població, és un centre
educatiu adreçat a xiquets i
xiquetes de 0 a 3 anys i,
més enllà d'oferir un servei a
les famílies de la població, té
com a objectiu el desenvolu-
pament integral dels xiquets
i xiquetes. El centre, gestio-

nat per l'Onada Bressol, ofe-
reix serveis com l'estimula-
ció sensorial, estimulació
precoç, educació musical,
psicomotricitat, ludoteca,
atenció psicopedagògica i
escola de pares, entre d'al-
tres. L'escola està oberta de
les 8 del matí a les 7 de la
tarda, amb servei de menja-
dor inclòs . A més a més
aquest curs també realitzen
activitats extraescolars de 5
a 7 de la tarda.

L’Hortet de Deltebre obre el
període de matriculació

La temporada ve encapçala-
da per "Incendis", el divendres
26 d'octubre, una tragèdia
moderna del dramaturg Wajdi
Maouawad, dirigida per Oriol
Broggi i protagonitzada per
Clara Segura i Julio Manrique.
En l'apartat musical, Els
Amics de les Arts presentaran
el seu últim disc "Espècies
per catalogar" el dissabte 29
de setembre. L'oferta cultural
del Felip Pedrell per a aquests
últims mesos de 2012 es
completa amb dos sessions
de Diumenges en família,
adreçades als més menuts, i
fins a sis concerts musicals,
entre els quals destaca el
concert solidari "Un nen un
somriure" que tindrà lloc el 10
de novembre i en la qual
actuaran Pep Sala, Crator,
Fabio Canu i Mònica Green,
entre d'altres. "Incendis" és un
clàssic posat al dia que ha
recollit molt bones opinions
per part de la crítica. Després
de quatre mesos al Teatre
Romea ara està de gira per
Catalunya. L'obra parla de la

recerca dels orígens a partir
d'un drama personal ambien-
tat a la guerra del Líban. Pel
que fa als Diumenges en famí-
lia, el 21 d'octubre la compan-
yia Rah-mon Roma represen-
tarà "Ballaruca d'arreu del
món", mentre que el diumen-
ge 25 de novembre Festuc
Teatre posarà en escena "El
soldadet de plom". En l'apar-
tat musical, el 7 de setembre
actuarà la Banda Simfònica
de la Diputació de Tarragona.
El 7 d'octubre serà el torn del
Concert de Bandes Memorial
Monclús. El 20 d'octubre el

Grup Los Pàndols representa-
ran "La Taverna de Can
Cuscó". El 23 de novembre la
Banda de Música de Tortosa
protagonitzarà el Concert de
Santa Cecília. I, finalment, el
25 de desembre hi haurà el
clàssic "Lo Misteri de Nadal",

de Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries. El regidor

de Cultura, Joaquim del Pino,
va explicar que «la nova pro-
gramació cultural s'ha hagut
de redimensionar, fruit de la
difícil situació econòmica del
moment». Tanmateix, ha des-
tacat la qualitat de les obres
programades i el manteni-

ment dels preus malgrat l'in-
crement de l'IVA.

Nova temporada cultural del
Teatre Felip Pedrell

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat aquesta set-
manala programació del
proper quadrimestre del
Teatre Auditori Felip
Pedrell, mantenint una
cartellera de qualitat 

La temporada tardor-hivern
aposta, novament, per mantenir la

qualitat de la cartellera

«Incendis» de Wajdi Maouawad.

cedida

“L'Operació Garzón 

contra l'independentisme català” a Roquetes
«Aquest és un dels atacs més antidemocràtics que mai ha patit l’independentisme català»

ACTUALITAT

REDACCIO

Del 3 al 21 de setembre a
la biblioteca Delta de
l'Ebre es pot visitar
l'exposició 100 anys d'en
Massagran. L'any 2010
es van celebrar el
centenari del naixement
de l'entranyable
personatge creat per
Josep M. Folch i Torres,
en Massagran.
L'exposició que es va
crear per celebrar
l'efemèride ha arribat,
finalment, a la nostra
biblioteca, després
d'haver rodat per moltes
altres biblioteques. L'hem
volgut fer coincidir amb

els actes culturals que
organitza la regidoria de
cultura durant el mes de
setembre recolzant, així,
la commemoració de la
diada de Catalunya. Amb
la creació d'en
Massagran, Josep M.
Folch i Torres va
inaugurar un model literari
per a infants anomenat
les aventures festives, on
aventures i humor tenen
un protagonisme
paralolel. L'exposició 100
anys d'en Massagran es
podrà visitar en horari de
biblioteca fins a divendres
21 de setembre. 

El Jove escriptor ebrenc, Jon Gras ens presenta demà dissabte,
8 de setembre el seu 5è llibre a l'Esglèsia Nova del seu poble,
La Ràpita. "Aprenent d'Abraçador", que així es titula l’obra, és un
poemari escrit en el dialecte de les Terres de l'Ebre que toca
temes socials, de la terra  i lo viure ebrenc. 

Actualitat

A la pel·lícula es
mostren els

testimonis de
detinguts

Els estanquers i estanqueres
de Tortosa es van sumar ahir
dijous, 6 de setembre, a les
mobilitzacions convocades a
nivell europeu contra els can-
vis en la Directiva del Tabac
2001/37/CE, actualment en
negociació a Brusel·les.
Aquest col·lectiu ho fa  per
defensar el dret d'elecció
dels individus i protestar con-

tra una llei que “malmet inne-
cesàriament un negoci per-
fectament legal i regularit-
zat”, els estancs de tota
Europa van tapar les seues
estanteries amb teles blan-
ques entre les 11.00h i les
13.00h. A més, de posar
cartells informatius sobre els
motius de la protesta, per
informar als clients. 

Els Estancs diuen «Prou»
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Antoni Teixidó, tècnic rapitenc,
del partit al camp de l’Europa,
comentava que “ens vam
avançar aviat arran d’un gol
de falta de Raül. Amb el 0-1,
cal dir que l’Europa ens va
apretar molt. Disposa d’un
davanter de color, de molta

presència física, que ens va
donar molts problemes, pel
joc directe que va fer l’Europa.
Vam tenir dificultats però, tot i
això, vam arribar al descans
amb avantatge”. A la represa,
segons el tècnic rapitenc, “ja
vam estar més ben posats i el
partit va igualar-se. Callarisa
va tenir l’opció de fer el 0-2 i
vam aguantar molt millor. No
obstant, en  el darrer tram del
partit, va arribar l’empat de

l’Europa, quan potser teníem
la situació més ben controla-
da. De tptes formes, el resul-
tat penso que fou just, tal com
va anar tot el partit”. La
Rapitenca es desplaça diu-
menge al camp del Terrassa,
en el tercer partit (17 h). 
Miguel causa baixa
Segons la directiva, la baixa
del jugador ampostí és per
“una qüestió tècnica” i ha acla-
rit que “no és per un tema

econòmic”. Miguel Reverté
deia que “el tècnic em va
comentar que jo no estava
d’acord amb el seu sistema
de joc i que això podia ser un
problema al vestidor. La veri-
tat és que no ho entenc per-
què jo no li he manifestat mai
cap desacord amb els seus
plantejaments i de si és més
defensiu que ofensiu”. Miguel
afegia que “no vull fer més
conjectures. He d’acceptar la
seua decisió pensant que no
hi ha motius i ara esperar
altres opcions”. 

El davanter Miguel causa baixa

La Rapitenca va empatar
diumenge al camp de
l’Europa (1-1). Un empat
que va poder ser just,
però que va saber a poc
tenint en compte que es
va produir en la recta fi-
nal del duel. 
Teixidó va avançar a la
Rapitenca amb un
llançament excepcional
de falta. Callarisa a tenir
el 0-2 però va ser l’Euro-
pa qui empataria. La Ra-
pitenca suma el primer
punt després de la derro-
ta de la primera jornada,
contra la Pobla (0-1).

UE RAPITENCA. EMPAT AL CAMP DE L’EUROPA, EN LA SEGONA JORNADA (1-1)

La directiva assegura que ha estat una qüestió tècnica “no econòmica”

M.V.

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca, en una imatge d’arxiu
CANAL TE

Es el primer divendres de
la nova temporada de Més
Ebre. Tornem per afrontar un
llarg camí de complicitat, en-
tre el setmanari i el progra-
ma esportiu que també ini-
ciarà la temporada el proper
dilluns a Canal TE.

Serà la setzena tempora-
da a la petita pantalla ebren-
ca. Amb el mateix compro-
mís que el primer dia. I
també la mateixa il.lusió. Es
un nou repte. 

Aquest és el missatge de
tornada. El de sempre. I tam-
bé amb la sinceritat de sem-
pre. Agrair tot el suport rebut
i els missatges d’ànim d’a-
quest estiu pels programes
que vam emetre durant el
mes de juliol i també part de
l’agost. 

I també acceptar les críti-
ques. Permeten millorar. I as-
seguro que ho intento fer se-
guint la línia marcada ja fa
anys. 

Bé, dins de les vacances,
vaig tenir l’oportunitat d’estar
en un acte molt emotiu. L’any
passat, en el primer número
de la temporada, també titu-
lava la columna destacant

l’Associació Esportiva Jordi
Pitarque, de l’Ampolla. Ho re-
cordo. I també recordo per-
què. 

Pel mateix motiu que ho
faig avui. Des del primer dia
em vaig oferir per col.laborar
amb el possible i la meua pe-
tita aportació és presentar
l’acte en el que es fa oficial el
torneig. L’acte fou el dia 16
d’agost. El segon torneig es
jugarà demà. 

La meua conclusió és
idèntica a la de l’any passat.
Emoció per recordar a Jordi
Pitarque i, a la vegada, tam-
bé per veure com ho fan els
seus amics. Es impressio-
nant. Com s’impliquen i com
treballen. I no només per la
vessant esportiva, amb la di-
mensió que té el torneig, si
no que també per la solidà-
ria. Veure a Enric Galve lliurar
un xec per al Centre d’Inves-
tigació Cardiovascular de
Barcelona per ajudar a la fei-
na de prevenció d’aquesta
mena de morts sobtades és
sinònim d’humanitat. 
La que tenia Jordi i la que els
seus amics conserven per
ell. Gràcies a tots!  

Associació Esportiva 
Jordi Pitarque

L’opinió de Michel

Toni Ondazabal fitxa amb el Sant Mateu
Toni Ondazabal va formar-se al Tortosa i va jugar amb el R-Bítem, la Cava i el Roquetenc, el seu darrer
equip. Va fer, tal com vam anunciar, la pretemporada amb la Rapitenca. Finalment, no va quedar-se i
el jugador ha fitxat amb el Sant Mateu, amb un tècnic que ja el coneix, Guillermo Camarero. 

L’Amposta rebrà el Torreforta i l’Ascó, l’Igualada

El primer examen
PRIMERA CATALANA

S’han acabat les proves. La
Primera catalana també co-
mença el diumenge. L’Ampos-
ta rebrà (18 h), el Torreforta
mentre que l’Ascó també ju-
garà a casa, amb l’Igualada.

Per l’Amposta significa l’inici
d’un nou projecte, d’una nova
etapa. Enrera queda una pre-
temporada que ha generat al-
guna decepció, per algun re-
sultat que no ha agradat a
l’aficionat. Però és moment de
mirar endavant. Nacho Pérez,
tècnic de l’equip, inicia el nou
repte. De la pretemporada
considerava que “ha estat po-
sitiva en quant a treball i poder
conjuntar un equip amb mol-
tes variacions. Els resultats,
poder no han sigut els millors,
ja que hem sigut irregulars en
partits que t’enfrontaves a
equips que competiran en una
categoria inferior, però tots
sabem que això es futbol.

Crec que hem anat de menys
a més, i s´han pogut repartir
molts minuts a tota la plantilla
i conèixer millor les possibili-
tats reals de cada jugador”.
Les dificultats han estat a la
porteria ja que Diego, amb
una fractura a un dit de la mà,
s´ha perdut pràcticament tota
la pretemporada i Jonathan
Lerida també ha tingut amb
molesties físiques i no ha po-
gut entrenar i jugar en les mi-
llors condicions. Per això ha
estat en l’equip el porter del
juvenil Marc Barrachina.

De la primera jornada, Na-
cho deia que “és molt impor-
tant poder aconseguir els tres
punts, ja que considero que
les primeres jornades ens po-
den marcar l’esdevenir de la
temporada. No serà gens fà-
cil, perque coneixem el rival i
la seva proposta, per això
l´equip ha de treballar al mà-

xim, amb concentració i bus-
cant una regularitat i continui-
tat en el joc”. 

L’Ascó, per la seua part,
rebrà a l’Igualada. L’equip de
Miquel Rubio surt com un dels
aspirants a lluitar per l’ascens.
La plantilla és competitiva,
està equilibrada i té qualitat.
Diumenge és la primera prova
seriosa. L’Ascó ha de deixar
emprenta de les seues possi-
bilitats, principalment en l’as-
pecte ofensiu en el que dispo-
sa d’un arsenal privilegiat per
aquesta categoria. En el da-
rrer partit de pretemporada va
vèncer a Pinell (0-1). 

Dilluns, 22.30 h, comencen els programes esportius

Nova temporada a Canal TE
MES ESPORT

El proper dilluns, dia 10 de
setembre, torna la informació
esportiva a Canal TE (22.30 h).
Després del descans de les da-
rreres tres setmanes, iniciem
una nova temporada amb l’anà-
lisi de la jornada. El dilluns serà
el temps de la Tercera divisió, la
Primera i la Segona catalana i el
dimarts, el de la Tercera i Quar-
ta. Aquesta propera setmana,
primera de la temporada, el pro-
grama del dimarts serà el dime-
cres, amb motiu de la Diada. Re-
sultats, classificacions, notícies,
reportatges, entrevistes....un
programa ja conegut i que tor-
na, presentat i dirigit per Michel
Viñas, el proper dilluns. 

El partit de l’Amposta
serà a les 18 hores

mentre que el de l’Ascó,
a les 12.

Diumenge

“El tècnic em va
comentar que jo no

estava d’acord amb el
seu sistema de joc i que

això podria ser un
problema. L’únic que
puc manifestar és que

jo no he dit mai que no
estigui d’acord amb els

seus plantejaments”

El jugador
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Qui no recorda aquella mira-
da?. Aquell somriure. Sí, el de
Jordi Pitarque. Inconfundible.
Encara sembla que no pugui
ser veritat. Però ho hem d’ac-
ceptar. Es així de dur i trist.
Injust. Molt injust. No obstant,
és la realitat. Malgrat això, la
flama segueix viva. El record
continua vigent. I l’Associació
Esportiva se n’encarrega de
que així sigui. Una gran feina.
Sensacional. De sentiment. I,
a més, ben organitzada. 
Ells duen a terme activitats i,
a través d’aquestes, recer-
quen els recursos i els ingres-
sos per a poder col.laborar
amb el Centre d’Investigació
Cardiovascular de Barcelona.
“Per ajudar a la prevenció i
perquè aquestes morts sob-

tades no es puguin produir.
Nosaltres hem patit i patim
molt pel que va passar amb
Jordi i volem lluitar perquè
això no li toqui viure a ningú”,
diuen des de l’organització.
Tot plegat, un gran gest.
Humà i solidari, com ja he
apuntat en la columna d’opi-
nió de la plana anterior. Així
és aquest grup d’amics de
Jordi. Com ell, ni més ni
menys. 
I la passió pel futbol i pels
més joves, la mateixa que
tenia Jordi, apuntala un tor-
neig que comporta molta
feina però que creix de forma
extraordinària.
Demà dissabte, a partir de
les nou del matí, es disputa-
ran els partits de la primera

fase (a la part inferior tenen
els horaris) i, posteriorment,
es faran els quarts, semifi-
nals i la gran final.
La implicació i la gestió no té
limit. Amb la col.laboració de
Juanjo Rovira i el treball de
tot el grup d’amics de Jordi
Pitarque, el cartell de la sego-
na edició del torneig aleví, la
que tindrà lloc demà, és pot
dir que és un luxe.
Els alevins del Barça,
Espanyol, València i Vila-real
hi són.  Quatre clubs refe-
rents per la feina amb la base
hi seran. Hi ha també bons
clubs provincials i de les
Terres de l’Ebre. Un orgull i
una satisfacció. Jordi estarà
content!. Demà serà la cita al
camp de l’Ampolla. A gaudir. 

Jordi Pitarque, sempre present!!!
Demà dissabte, el camp de futbol de l’Ampolla acollirà el segon torneig aleví

ELS ALEVINS DEL VILA-REAL, BARÇA, VALÈNCIA I ESPANYOL SÓN ELS CAPS DE SÈRIE DE LA SEGONA TROBADA EN RECORD AL JUGADOR AMPOLLERO

L’acte de presentació del torneig va tenir lloc
dijous dia 16 d’agost, a l’Ajuntament de
l’Ampolla. El torneig progressa i també el seu
punt de partida, l’acte de presentació. Albert
Puig, coordinador del futbol base del FC
Barcelona, i Santi Pou, Adjunt a la Direcció
Esportiva del RCE Espanyol,  van ser-ne els
invitats i els que van oferir  una tertúlia respo-
nent a les preguntes de Michel Viñas. Durant la
presentació, Enric Galve va entregar el xec a
la Doctora Badimon, del Centre d’Investigació
Cardiovascular de Barcelona, per ajudar en la
seua feina de prevenció (foto). Així mateix, es
va lliurar el desfibrilador a la Directora del
col.legi Mediterrani, a Sefa Llaberia.  

El dia 16 d’agost fou la
presentació
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Fa dues décades, Tortosa i Roda de Berà protagonitzaven derbi
atractius a la Tercera divisió. Es va establir, en aquella època, cer-
ta rivalitat entre els dos equips. El Roda estava presidit per Luis del
Olomo i es va convertir en un club ‘bombolla’ que va jugar promo-
cions d’ascens a Segona B. El Tortosa era un equip competitiu a
la categoria de bronze. Un clàssic a la Tercera. Han passat els
anys i els dos equips es troben en un contexte ben diferent. I això
que el Roda, amb un nou projecte, està recuperant el camí perdut,
amb noves directrius i amb una trajectòria sorollosa a la Copa Ca-
talana, eliminant equips de categoria superior. Per al Tortosa, dins
del nou projecte establert dins del projecte, és un partit important
per poder, en el cas de guanyar, situar-se a la categoria i també
per reforçar l’autoestima d’un equip que encara té marge de millo-
ra i que, a la vegada, ha de millorar molt. Es una temporada que
cadascú la veurà baix el seu interés. N’hi ha que creuen que es de-
cepcionant (pel prestigi que té el club i la categoria en la que ju-
garà) i que no es va fer res per evitar el descens. Hi ha altres veus
que creuen que per als nous plantejaments, la Segona catalana pot
facilitar l’arribada de joves dels planters, a més que generarà nous
derbis i una possible afluència de públic al camp. Diumenge, la pri-
mera resposta a la nova categoria.  

El Tortosa rebrà el Roda 
de Berà, diumenge a les 18 h

DEBUT A SEGONA CATALANA

El CD Alcanar rebrà diumenge
(17 h) el Catalònia. Un derbi que,
la temporada passada, sense
anar més lluny, va ser extraordi-
nari per la intensitat amb la que
van jugar els dos equips i també
pel gran ambient que hi havia a la
Fanecada. Va ser el dia del debut
d’Edu Aguilar, protagonista aque-
lla tarde, per tot el que va apor-
tar. Edu continua en un Alcanar
que ha mantingut, amb altres

condicions, la columna vertebral,
pel que respecta a jugadors ex-
perimentats, excepte el porter
Rodri. David Blanco també és
una baixa important. Chimeno,
que estava als veterans de la Ra-
pitenca, ha fitxat. Toni Calafat,
ara al Catalònia, tornarà a Alca-
nar. Els jesusencs inicien, amb
molta il.lusió, un nou projecte
amb molta renovació en tots els
sentits. 

Quique Chimeno (Veterans de la
Rapitenca) fitxa amb l’Alcanar

TONI CALAFAT TORNA, AMB EL CATALONIA

Brigi s’enfrontarà al seu exequip
L’AMPOLLA-ROQUETENC, DIUMENGE 17 HORES

L’Ampolla rebrà diumenge el
Roquetenc en un dels tres der-
bis ebrencs de la jornada. Un
partit que es presenta interes-
sant. L’equip local, el de Miquel
Cotaina, afronta la temporada
del debut a la Segona catalana,
amb les aspiracions de mante-
nir-la i sent conscient de les difi-

cultats que disposarà sent un
dels clubs que acaba de pujar.
Per aquest motiu, un bon inici
és vital per un equip que s’es-
trena en una categoria que es
preveu molt dura com la Sego-
na catalana. Brigi, fitxatge este-
lar a la davantera, jugarà contra
el que ha estat el seu equip els

darrers anys, el Roquetenc. El
Roquetenc, molt renovat, apun-
ta alt. Necessitarà el seu
temps, però és un conjunt, a
priori, dels que disposa d’equili-
bri i d’un potencial ofensiu que
el pot fer un privilegiat en la lli-
ga que diumenge comença. El
Killer Aleix (el seu fitxatge va ge-

nerar la controvèrsia Roque-
tenc-Catalònia), la qualitat de
De la Torre i l’explosió de Marc
Prades són una garantia. Marc,
per cert, s’enfrontarà a l’equip
que l’ha volgut fitxar els dos da-
rrers anys. 

El Gandesa rebrà diumenge
el el Catllar. Es una nova
temporada. Això sempre
comporta il.lusió. Però en el
cas del Gandesa aquesta
il.lusió és justificada perquè
és un equip amb ganes de
continuar creixent. La lliga
passada va ser quart. I en
aquesta les expectatives són
de lluitar per les primeres
places. Hi ha jugadors que

es consoliden i altres que
han de refermar les seues
condicions de jugadors reve-
lació com és el cas del jove
de Vallderoures, Javier Dilla.
“Estem il.lusionats, és cert,
però també som conscients
que la temporada serà molt
complicada, amb més nivell,
i que nosaltres serem un
equip més esperat”, deia el
president J. Lorenzo Diego. 

A consolidar-se
El Catllar, primer rival dels de la Terra Alta

CF GANDESA

El R. Bítem, renovat, ha ofert
bones sensacions durant la
pretemporada, principalment
el dia de la seua presentació,
contra l’Amposta (4-1). Ha
estat així, tot i la derrota a El
Perelló, en un amistós en el
que va oferir bona imatge i en
el que el tècnic Miquel Bes va
efectuar nombroses proves.
El Remolins-Bítem podria no
tenir la plantilla tancada i és
que està estudiant la possibili-

tat d’incorporar un defensa
força experimentat.
El Camp Clar és un equip amb
interrogants, i més en el pri-
mer partit de la lliga. 
En el darrer de pretemporada
‘es va negar’ a jugar contra el
Torredembarra perquè els
torrencs es van presentar amb
juvenils i jugadors del filial. 
I el Camp Clar no va voler dis-
putar el partit de pretempora-
da.

El més matiner
Visita a Camp Clar, demà dissabte (17 h)

UE REMOLINS-BITEM

La nova lliga, per al Jesús i
Maria i per al CD la Cava,
comença com va acabar l’an-
terior: amb derbi. 
Serà el mateix derbi, al mateix
escenari, però amb connota-
cions diferents. La més impor-
tant és que és una nova tem-
porada. Una nova campanya
amb il.lusions renovades, amb
diversos canvis i que, com
sempre en la primera jornada,
és una incògnita. I si la prime-
ra jornada ho és, que podem
dir, a més, d’un derbi com
aquest. El cert és que el
pronòstic és imprevisible.
El CD la Cava és qui afronta el
partit amb més ‘necessitat’.
Encara queda en la retina la
remuntada del Jesús i Maria
del 2 de juny. I el fet que l’e-
quip que llavors entrenava
David Torres acabés en una
històrica tercera plaça, per
sobre del fratern rival. Tots els
al.licients. Horari de Canal Plus

per rebre un gran partit. El bon
ambient segur que regnarà al
camp partidalenc. Serà el

debut oficial de José Mari i de
Dani. Es una nova etapa.
David Torres, després de sis

anys, veurà per primer cop el
derbi des de la graderia, com
a secretari tècnic. 

Derbi apassionant a l’Aube
Després de poc més de tres mesos, Jesús i Maria i la Cava es retroben en el mateix escenari

L’HORA DE LA VERITAT. PRIMERA JORNADA DE LA LLIGA. DIUMENGE (20 H)

Dinar de cortesia, entre directives, a Mas Prades
DERBI

Les dues directives, a més
dels representants de la Fede-
ració, faran diumenge el dinar
de cortesia habitual els da-

rrers anys. En el dinar, a Mas
Prades, en el que es pot com-
provar la bona relació entre
els dos clubs i que de ben se-

gur serà divertit com els da-
rrers, amb moments desta-
cats com els parlaments o la
sempre compromesa Porra

que Canal TE planteja als as-
sistents. I enguany no serà
una excepció. Tornarem a fer-
la. 

Els dos presidents, a Canal TE, en la prèvia del darrer derbi, disputat al juny.
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El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Quan la teva columna vertebral te equilibri, la nostra
experiència és traduïda en una bona salut amb més
energia i menys dolor. La Doctora en Quiropràctica
Rebecca Jackson especialitzada en la salut de la
columna vertebral i del sistema nervíos. Rebecca
Jackson doctora en quiopràctica detecta i corregeix
els vertebres malament alineades amb els seves
mans. Es una forma suau i específica per retornar
ĺ equilibri a la teva esquena. Al llarg de la vida, la nos-
tra esquena ha rebut moltes formis diferents
d’estrès, el físic i l’emocional. Aquest estrès afecta
l’estructura de la nostra columna vertebral i el seu
delicat sistema nerviós. Per tant això sovint produeix
dolors i desequilibrat (vertebral subluxacions). 
La Quiropràctica és molt afectiu en la solució dels
següents problemes;

Dolor de Coll, Cap, Migranyes, Marejos i
Vertigens: 
Una disfunció a la zona cervical alta no solament pot
produir dolor i contractures de coll, sovint afecta a
l’équilibri, reduir el teu moviment i la postura del cos

Dolor d’*Espatlles, *Bracos, i *Mans
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos, mol-
tes són els dolències provocades per subluxacions
(displacaments vertebrals) als zones cervicals o dor-
sals.

Dolor d’*Esquena, *lumbàlgia, *ciàtica, i *hér-
nies Discals:
Quan una vèrtebra està mal col·locada, la resta és
mou per contrarestar aquesta dolenta posició. Amb
el temps, tota l’ésquena és desalinia i comencen
aparèixer dolors freqüents que causin contractures i
irritació del nervi ciàtic.

Benestar i salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxacions i
no hi ha estrès sobre el sistema nerviós, tot el teu cos
sent més energia i tens més vida. el seu cos funciona
en el seu millor moment com un cotxe ben afinat!!
La quiropràctica és la tercera professió sanitari al
món. Doctora Rebecca Jackson ha cursat 5 *anys
d’educació superior universitaris en l’estudi dáquesta
ciència. Doctora Rebecca Jackson l’ámplia experièn-
cia, treballant molts del símptomes.

FES LA PRIMERA CONSULTA AVUI, PER LA MEITAT DE PREU 
PREU CONSULTA: 70€. PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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Quatre partits de la primera
jornada, del grup ebrenc de la
Tercera catalana, es jugaran
en dissabte. La resta, en diu-
menge. L’Aldeana té la incor-
poració d’Alex Gallego, davan-
ter local que ja la temporada
passada va estar a punt de fit-
xar i que ho ha fet en aquesta.
L’Aldeana, amb la referència
de que començar bé (no com
l’any passat) és molt impor-
tant, rebrà la Sénia, equip que
ha de ser dels aspirants a llui-
tar per les primeres places.
Es un partit atractiu com tam-
bé ho serà el duel entre un

Olímpic molt renovat i un Pere-
lló que, amb la tornada de Nar-
cís (visitarà el seu exequip), ha
recuperat la il.lusió per tornar
a ser des del principi un dels
conjunts ferms i aspiracions a
la categoria. 

Hi haurà quatre partits en
dissabte. El Tivenys rebrà l’Ull-
decona. Arnau va decidir final-
ment que la seua etapa havia
acabat (històrica) i Carles serà
el tècnic. Nous reptes per
tots. Això està aquí. 

L’Horta, en festes, rebrà el
Santa Bàrbara dels germans
Gilabert. 

Quatre partits en dissabte la tarde
PRIMERA JORNADA. ALEX GALLEGO FITXA AMB L’ALDEANA

La Quarta catalana ebrenca tor-
na a començar com anys enre-
ra, coincidint amb les altres cate-
gories. El fet de decidir-se un
únic grup així ho ha comportat.
A més de la retirada del Benifa-

llet i de l’Ascó, que ja vam infor-
mar-ne abans de les vacances,
cal afegir també la del Rasque-
ra.
La primera jornada té els se-
güents partits: Muntells-Roque-

tenc (diu 12.15 h); R. Bítem-Alca-
nar (diss 18 h);Bot-Godall (diu 17
h); Batea-Jesús i M. (diu 16 h);
Deltebre-Arnes (dis 16 h); Gines-
tar-la Galera (diu 17 h); Benissa-
net-Corbera (diu 16 h) Catalònia-

Xerta (diu 18 h). Tivissa descan-
sa. El partit Roquetenc-Muntells
s’ha canvit d’ordre per la resem-
bra del camp de Roquetes. Els
Muntells (juga a Sant Jaume), en
el debut, ha acceptat.  

L’inici torna a avançar-se
QUARTA CATALANA

Tot a punt. La Tercera catalana
també viurà l’inici de la compe-
tició el cap de setmana. 
Una temporada que es presen-
ta força competitiva i, d’entra-
da, també força igualada.
El Flix, en el retorn, és l’equip
que més s’ha reforçat i que ho
ha fet amb més possibilitats,
amb jugadors de categoria
superior. Es un repte per al
conjunt flixanco que, a més, té
l’impuls de la il.lusió de tot el
seu entorn com una platafor-
ma extraordinària per ser, com
ho ha demostrat a la pretem-
porada, un equip amb disposi-
ció d’estar en la lluita per les

primeres places. Potser un
rival a batre i això, en principi,
serà el seu principal inconve-
nient. La primera jornada visi-
tarà un dels camps més com-
plicats: el del Vilalba. Els de
Gaspar són, com molts altres
del grup, dels equips que man-
tenen una linia continuista. 
Es preveu una lliga oberta, que
pot sofrir una fractura a mesu-
ra que vagi avançant amb una
serie de conjunts que faran la
seua particular per evitar el
descens i altres que lluitaran,
fins el seu darrer tram, per
situar-se de la zona mitjana a
l’alta de la classificació.

Punt de partida
Demà dissabte comença el campionat al grup ebrenc de Tercera catalana

TERCERA CATALANA. INICI DE LLIGA

S’han preguntat vostès, si la meitat dels equips de la
Segona catalana són d’aquestes terres, perquè en les últi-
mes cinc campanyes no ha hagut cap campió ebrenc?. Si
ho han estat Torreforta, Camp Clar, Reddis, Valls i Morell. I
dels cinc que van ser subcampions, solament dos van ser
de l’Ebre i només un va pujar, el R. Bítem perquè va oferir
un recital en el partit de tornada. L’altre cas fou el del
Catalònia que per decret es va veure obligat a disputar la
tornada a porta tancada. La dada és que, en els darrers
cinc anys, que només hagi hagut un cas exitós, el del R.
Bítem, fa sospitar. Aquesta dada no vaig averiguar-la jo. Va
ser una casualitat. M’ho va dir un directiu, i no d’un club d’a-
questes terres: “Els del futbol ebrenc posen els diners però
som nosaltres els que pugem”. Vostès es diran si són
casualitats. Penso que aquestes no existeixen en el futbol.
La pilota entra o no. La sort pot acompanyar a un equip.
La temporada passada, el Torredembarra no era cap equip
de l’altre món i va pujar. El Valls, fa dues campanyes, va
aconseguir-ho en la darrera jornada. Qui decideix que els
equips de Tarragona siguin els afortunats en pujar? El àrbi-
tres en la darrera jornada o Déu des del cel...?
Nova temporada a la Segona catalana. La número 29 des
que està formada per equips de la provincia (des de l’any
84). En solament 11 ocasions equips d’aquestes terres
han estat campions. 
Interés tindrà aquesta categoria enguany i fins i tot bellesa
en disposar de Meritxell com a àrbitre. Interès també a les
banquetes amb molts de moviments. Xavi Cid, José Mari
Aliau, Migues Bes, Ximo Talarn, Oscar i Sisco a Jesús. A
Tarragona, Alfons Gallardo va canviar la banqueta del
Catllar per la del Calafell. Tornen dos mitics Angel Garcia
(Catllar) i Piguillem (aquest darrer al Cunit). Toni Oruj, per la
seua part, ha anat al Cambrils. Debuten com entrenadors
Abel Manzano (Vila-seca) i Sergi Ferrer (Camp Clar) que van
estar com  segons al Reddis i el Morell i en el Sant Pere i
Sant Pau aposten per la joventut de Jesús Arnau.
Tant canvi i només queda un entrenador de fa tres campan-
yes: Salva al Salou.
També han hagut molts de canvis en les plantilles: 38 % de
jugadors nous, un total de 170 fitxatges, gairebé deu per
equip i nou van superar les onze altes, o sigui, la meitat dels
equips van canviar bona part del bloc.
El més surrealista d’aquesta categoria, per exemple, és que
la temporada passada, jugadors que van cobrar 600 euros
al mes, en aquesta no juguin. Uns altres tenen representant,
sobtant per a la Segona catalana...
Competir a la Segona ja suposa pressupostos de més
rellevància però està demostrat que no tot són els diners. El
Calafell és l’equip que menys s’ha gastat i s’ha salvat. Aquest
i el Camp Clar seran els conjunts amb menys pressupost,
com el Roda de Berà que, no obstant, és un dels candidats
a l’ascens. Ho va demostrar la temporada passada sent l’ú-
nic equip invicte de Catalunya, amb solament  quinze gols
encaixats. Un porter de 16 anys i una defensa amb una mit-
jana de 20. En la Copa catalana ja ha deixat fora al Morell i al
Vilanova, tots dos de Primera catalana, i al Castelldefels de
Tercera. 
Hi haurà més ‘depredadors’ de l’àrea, a la Segona catalana:
Nico, Roger, Aleix , Ferreres, Luis Garcia, Jaime, Sergio
Ruiz, Eugeni del Cerro i altres que debuten com Marc Prades
o Asis que va fer 45 gols amb el Roda de Berà.  Ivan, de
l’Alcanar, arriba sent un dels principals pichichis de la provin-
cia de Girona; la tornada de Marc Baiges (26 gols fa tres
campanyes). Sense dubte, els golejadors aquesta tempora-
da poden ser més quantiosos.
Avançar qui potser el campió vaig fer-ho al seu moment.
Roda de Berà i Tortosa són els màxims favorits. I també
penso que, per sisena campanya seguida, cap equip ebrenc
pujarà.  
Enguany pot ocòrrer un fet molt clar des de la jornada deu.
Pot passar que es trenqui la lliga en dos, cosa que no ha pas-
sat en altres anys que, del lloc 3-4 al 14-15 han hagut pocs
punts de diferència. Analitzem perquè.
Equips de la temporada passada, Jesús i Maria, Roquetenc,
Gandesa, Vilaseca , El Catllar, La Cava tenen, a priori, millors
equips. Alcanar, Salou i Cambrils mantenen el mateix poten-
cial i solament Calafell, Camp Clar, Catalònia i Remolins-Bítem
en poden tenir menys. En el darrer cas hem de comentar que
té una davantera demoledora (Marc Baiges i Sergio Ruiz) i
que el seu principal handicap és que ha sofert una renovació
nombrosa i obligada. Li pot costar adaptar el nou bloc. 

Segona Catalana: per què no pugen els
equips de les Terres de l’Ebre?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció d’un partit de Tercera catalana, de la temporada passada.

CANAL TE

En resum, de 13 equips que queden de la campanya passada, solament quatre, sobre el paper, tenen unes plantilles inferiors. I aten-
ció a la dada: no significa res tenir menys potencial. El Calafell va demostrar-ho l’any del seu debut. Era qui menys pressupost tenia i
va acabar la primera volta tercer. I se va salvar. El que està clar i demostrat és que el 70 % dels equips de la campanya passada o
tenen el millor equip o igual i la resta de conjunts debutants tenen pretensions. El Tortosa ha fet un equip per a pujar, una altra cosa és
que ho aconsegueixi; el Roda Berà té potencial per a obtenir la primera o la segona plaça i els altres tres, l’Ampolla, SP i SP i Cunit no
han fet mals equips, però els hi pot costar una mica més. A  Cunit tenen un ‘gat vell’ de les banquetes: Josep Piguillem. Coneix la cate-
goria com la pell de la seua dona. Va salvar el Llorenç i al Calafell, fa tres temporades. 
Crec que es pot afirmar que aquesta categoria, la Segona catalana, és la tercera vegada seguida que puja la seua qualitat. Fa tres
anys els equips van fer grans blocs per a mantenir-se en la reestructuració del futbol català que va contribuir als sis descensos. L’any
passat van arribar-hi quatre equips de la desapareguda Preferent   (Remolins-Bítem, Morell, Catllar i Roquetenc) i tres d’ells van quedar
en les set primeres places. I en aquesta campanya ja he indicat que els equips, en general, tenen més potencial. Com diria un poeta:
“això no és Primera catalana. Això és la primera divisió”. Doncs si, és la Primera divisió de Tarragona on cada any debuten jugadors
de Tercera, de Primera catalana o ho fan altres ‘estrelles’ que arriben a la Segona catalana per fer-la més atractiva.  Acabo amb una
bona noticia per als equips ebrencs. Quan quedava una setmana per al tancament de les plantilles, abans de l’inici de lliga, Sant Pere
i Sant Pau, Camp Clar i Calafell tenen serioses dificultats per a tancar-les. Les raons són clares: el pressupost és mínim i no troben
jugadors amb cert nivell per a la categoria. Amb això, d’aquests tres equips, dos són segurs per al descens. 

SOC PITONISO, SI O NO?. Què Espanya en els Jocs Olimpics fos eliminada en la primera fase semblava gairebré impossible. Però
més ho era que Mèxic guanyés la Final i enfront a Brasil. Recodem que Mèxic ja fou campió del món sub-17. Dues setmanes abans
vaig estar amb Michel, amb l’entrevista per al Canal TE, i li vaig regalar la samarreta de la selecció de Mèxic, país que estimo i que és
la meua segona patria. Vaig donar sort a Mèxic amb aquesta acció. La pregunta és si sóc Pitoniso. Si o no? que cadascun es quedi
amb la seua opinió. Les casualitat no existeixen.

1a. jornada Tercera catalana Grup 1

Dissabte 8 de setembre

Campredó-Camarles (17 h)
Horta-S. Bàrbara (17.15 h)
Tivenys-Ulldecona (17.15 h)

Pinell-Sant Jaume (18 h)

Diumenge 9

Aldeana-la Sénia (17 h)
L’Ametlla-Atlas (17 h)

Deltebre-Móra Nova (17 h)
Vilalba-Flix (17 h)

Olímpic-Perelló (17 h)
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DISSABTE PASSAT

Demà dissabte, a partir de les 15.30 hores, el pavelló d’Amposta, acolllirà una jorna-
da d’handbol. L’Amposta rebrà el Castelló, que vindrà amb els equips infantils,
cadets, juvenils i sèniors. Es disputaran, per tant, quatre partits. Serà un altre com-
promís amistós de pretemporada per a l’equip que entrena Marc Fornós.

Demà, visita dels equips d’handbol del Castelló, a Amposta

Dissabte 1 de setembre va
concloure el 3r Campionat de
Catalunya a Roquetes amb la
disputa del 3r Km Vertical de
Roquetes. Organitzat pel Trail
Roquetes, la cursa va ser tot
un èxit de participació i orga-
nització, on cal destacar la
gran qualitat i quantitat de
col·laboradors que en tot mo-
ment va cuidar als 226 corre-
dors inscrits a la prova.
La cursa, amb un recorregut
de 7 km i un desnivell positiu
de 1363 metres, va veure
com en la edició del 2012 es
dinamitaven tots els temps
d'altres edicions amb Joan

Freixa  que va guanyar la clas-
sificació absoluta, amb un
temps de 55:57, acompan-
yat al podi per Benjamí Pra-
des 57.56 i Gerard Españó
1:01:15.
En dones, Mireia Santesmas-
ses amb 1:10:52 fou la ven-
cedora i Ragna Debats
1:12:53 i Mª Pilar Prades
1:17:40, com a segon i ter-
cer lloc. Cal destacar el
temps de les joves promeses
de la selecció catalana sub23
que ens van confirmar la bo-
na salut d'aquest esport al
nostre país.
La cursa va anar acompanya-

da d'una marxa per la Vall
d'en Pastor que, finalment, va
comptar amb 70 marxadors i
la 1a Expotrail, una fira del
món de les curses per mun-
tanya, que va sorprendre
amb una gran presència tant
d'empreses expositores com
de visitants, on els corredors
podien comprar i veure tota
mena de productes, partici-
par en xerrades i gaudir d'un
gran dia de Trail Running.
L'entitat organitzadora, Trail
Roquetes, valora molt positi-
vament aquesta edició i ja co-
mença a preparar l'edició del
2013. (foto: Ricardo Roig)

Km Vertical 2012

Durant les festes de la
Cinta es va fer una camina-
da solidària a Tortosa a
benefici de la Lliga contra
el càncer. L'acte, emmar-
cat dins de les activitats de

les festes, va comptar amb
la participació de cente-
nars de persones que, un
any més, van voler contri-
buir a la causa de l'entitat
benèfica. Els participants,

amb les pubilles al capda-
vant, van fer un recorregut
urbà pel centre de la ciutat,
amb sortida a la plaça del
Carrilet i arribada a la plaça
Barcelona.

A LES FESTES DE TORTOSA

Caminada solidària
En benefici de la Lliga contra el Càncer

Deltebre viurà demà dis-
sabte una jornada inten-
sa de piragüisme, amb
diverses competicions
organitzades per
l'Associació Esportiva
Xino-Xano. A partir de
les 10 del matí, es dis-
putarà la cinquena i
darrera carrera de la
Lliga del Programa
2016 (k-1) per a les
categories benjamí i
aleví (1000 metres) i
infantil (3000 metres).
Després, sobre les 11,
se celebrarà la primera
'Regata Roset (k-4)
sobre una distància de
3000 metres. Sobre les
13, es farà la 'XIV Mitja
Marató de l'Ebre'
(Memorial Ramon
Calvo), de 10.000
metres. En les tres com-
peticions hi haurà repre-
sentació de palistess de
l’entidat organizadora i,
a més, s’espera que hi
hagin participants de
diferents indrets de
Catalunya, València i
Aragó. Des del Xino-
Xano, han fet una crida
als aficionats per a
poder seguir les carre-
res. Així mateix, per la
tarde, a partir de las 17,
se disputarà una nova
regata de la Lliga de
Muletes ebrenca.

El passat cap de setmana, Amposta va acollir la primera jor-
nada de la Lliga Terres de l'Ebre 2012-2013 de 2a divisió for-
mada per 17 equips. El Club Catalonia de Jesús format per,
Jaume Roda, Àngel Gil, Tobies Bertomeu i Josep Maria
Domènec, encapçala la classificació seguit del Vinaròs D i
Godall B. Diumenge 9 serà el torn de la 1a divisió, Amposta
serà l'escenari per aquesta primera jornada en la que hi par-
ticiparan 17 equips de les comarques de les Terres de l'Ebre.
http://www.fcbb.cat/resultats_bitcat.asp
Classificació equips: 
1) Catalònia Jesús, 4: 
2) Vinaròs D, 4; 
3) Godall B, 4; 
4) la Cava B, 4; 
5) Amposta D, 4; 
6) l’Aldea B, 4; 
7) la Sénia B, 2; 
8) la Sénia A, 2; 
9) Vinaròs C, 0; 
10) Freginals, 0; 
11) Amposta E, 0; 
12) Godall Femení, 0; 
13) Amposta F, 0; 
14) Aldea A, 0; 
15) Godall C, 0; 
16) Godall D, 0; 
17) Masdenverge, 0.

BITLLES CATALANES

Comença la lliga ebrenca

Avui divendres (21 h), el
velòdrom de Tortosa serà
l’escenari d’una prova de la
Lliga catalana de pista en la
que hi pendran part diver-
sos corredors de les
següents categories:
infanrtils, cadets, júniors,
èlit-sub-23 i fèmines. La
cita, que se celebrarà a la

capital del Baix

Ebre, està organitzada per
la Penya Ciclista Baix Ebre.
Es confia en acollir una par-
ticpació nombrosa amb
corredors arribats de diver-
sos indrets.  Així mateix, es
s’espera la presència d’afi-
cionats per seguir un
esport, al velòdrom, que
històricament va tenir
molta tradició a Tortosa.

Regata de la Senyera
D’altra banda, esmentar
també que  durant les fes-
tes de la Cinta, es va dur a
terme la Regata de la

Senyera Ciutat de Tortosa,
organitzada pel Club de
Rem Tortosa i Tortosa
Esports. 
La guanyadora fou l’embar-
cació de Sant Llàtzer, que
va guanyar per segon cop.
La final fou molt competida
disputant-se l’embarcació
guanyadora la seua victòria
amb Jesús, Campredó i El
Temple. Ferran Bel, alcal-
de, va fer entrega de la
senyera als guanyadors. En
la Regata van competir
barris, pedanies i EMDs de
Tortosa. 

AVUI DIVENDRES. AL VELODROM DE TORTOSA

Lliga catalana en pista

PIRAGÜISME

Xino-Xano ha
preparat una

jornada intensa

Durant les Festes, es va dur a

terme la Ruta de la Senyera, a

Tortosa

Rem
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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 DIANA MAR

CRAC de la setmana
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA A LES TERRES DE L’EBRE

Cada dia queda menys per a
la marxa per la
Independència del proper 11
de setembre. Aquesta marxa
ha estat organitzada per
l'Assemblea Nacional
Catalana, sota el lema:
Catalunya, nou estat
d'Europa. I junt amb les dife-
rents assemblees locals de
les Terres de l'Ebre ha estat
treballant per tal que en la
propera Diada de Catalunya
hi hagi una màxima participa-
ció en la marxa cap a
Barcelona que finalitzarà
amb un acte per reclamar
l'Estat propi. En aquesta oca-
sió el crac de la setmana el
protagonitza l'ANC
(Assemblea Nacional
Catalana), al considerar que
la marxa cap a la
Independència de la propera
Diada ha estat el resultat del
treball conjunt de milers de
persones que creuen que la
Independència és la millor
opció per a Catalunya.
Més Ebre: Des de les dife-
rents assemblees heu volgut
remarcar en tot moment la
idea de conjunt, d'unitat.
Com esteu unides les dife-
rents assemblees locals
ebrenques a l'assemblea
matriu?
Assemblea Nacional
Catalana: A les Terres
d'Ebre es va començar cons-
tituint una assemblea a nivell
territorial, amb representants
de les 4 comarques ebren-
ques i el Matarranya, la qual
ha servit per anar impulsant
les nombroses assemblees
territorials constituïdes als
municipis i també, com a
nexe d'unió amb el
Secretariat Nacional, a tra-
vés de tres representants
ebrencs que formen part d'a-
quest.

ME: Podríem dir que la
marxa del proper 11 de
setembre és la culminació a
tota una sèrie d'actes que
heu vingut realitzant com a
ANC de les Terres de l'Ebre?
ANC: L'11 de setembre és
el final de la Marxa cap a la
Independència, marcada en
el Full de Ruta de l'ANC, entre
el 30 de juny i l'11 de setem-
bre del 2012. Però només
és el final d'una fase del nos-
tre Full de Ruta. A partir del
dia 12 de setembre
comença una nova fase, la
de l'obtenció de la majoria
social favorable a l'Estat
propi. La nostra feina conti-
nuarà sense aturador fins
aconseguir el nostre objec-
tiu, la independència de
Catalunya primer, i la del con-
junt dels Països Catalans en
un futur.
ME: El lema de l'Assemblea
Nacional Catalana ja el conei-
xem (Catalunya, nou estat
d'Europa). Ja teniu lema
propi per a la pancarta de
l'ANC a les Terres de l'Ebre?
ANC: Des de les Terres de
l'Ebre reivindicarem que
també som Catalunya i sobre
tot, que ens manifestem
només per la independència,
i no per cap altre tema que
ens pugui distreure del nos-
tre objectiu.
ME: Si, important ha estat
remarcar el sentiment d'uni-
tat. Us costa molt mantenir
que l'Assemblea Nacional
Catalana sigui un moviment
civil?
ANC: Encara hi ha qui diu
que l'ANC està vinculada a tal
partit, o a tal altre. Però a
aquestes alçades tothom
sap què és l'ANC, i quin
objectiu tenim, la inde-
pendència de Catalunya. I la
immensa majoria de la gent

ja sap molt bé que l'ANC és
un moviment civil, i no parti-
dista.
ME: Heu pensat en la possi-
bilitat que s'utilitzi una cosa
tan seriosa com la
Independència per a treure
rèdits polítics?
ANC: Per suposat que si i de
fet ja s'està practicant. Si els
catalans hem après alguna
cosa en gairebé 300 anys de
dominació espanyola, és que
hem sigut utilitzats electoral-
ment en nombroses oca-

sions, tant aquí com allà.

Però aquí és també on l'ANC
jugarà un paper molt impor-
tant els propers dies, setma-
nes i mesos, perquè estarem
marcant molt prop els nos-
tres representants polítics.
ME: La crisi ens portarà la
Independència?
ANC: No. La crisi per si
mateixa no portarà a la inde-
pendència. La crisi mal ges-
tionada pels ciutadans
només pot portar a la fractu-
ra social, al conflicte i final-
ment a revoltes socials. La

independència arribarà

abans si sabem explicar bé
que la crisi social i la causa
nacional estan molt lligades,
que no podrem solucionar un
tema sense solucionar
també l'altre.
ME: A hores d'ara quina pen-
seu que és la voluntat dels
catalans, i de retruc de la
població ebrenca?
ANC: Els ebrencs i els cata-
lans en general, hem madu-
rat molt davant la idea del
plantejament de la inde-
pendència. Ja no és un tema
tabú i se'n parla obertament
sense cap por. Pensem que
la majoria social ja la tenim i
que si les institucions es
posen a treballar per la inde-
pendència com ho està fent
la societat civil, aquesta
majoria podria ser aclapara-

dora en poc temps.
ME: Davant la possibilitat
d'una gran participació. Com
s'ha organitzat la marxa a
Barcelona del proper 11 de
setembre?
ANC: En un principi la con-
centració era a la Plaça
Catalunya, però davant les
previsions d'assistència, ens
hem vist obligats a canviar el
recorregut i la marxa
començarà a les 18 h des de
la cruïlla entre el Passeig de
Gràcia i la Gran Via, i ens diri-
girem cap al Parlament de
Catalunya a través de la Via
Laietana. Al Parc de la
Ciutadella es llegirà el mani-
fest i hi tindran lloc els actes
institucionals, entre ells, la
rebuda de l'ANC al parla-
ment. 

«Des de les Terres de l'Ebre
reivindicarem que també som

Catalunya»
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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: Marmitako de bonito.
JESÚS MARÍA SALCEDO PÉREZ 

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS :

• 500 gr. de bonito en tacs.
• 1kg de patates
• 5 dents d'alls
• 150 gr. de cebes
• 150 gr. de pebrots
• 100 gr. de tomàquet vermell
• 2 unitats de pebrot xoricero
• Una rameta de julivert
• 150 cc. d'oli d'oliva verge
• Fumet
• Sal i pebre

PROCEDIMENT:

Pelar els alls i laminarlos.
Tallar la ceba i el pebrot en daus.

Posar en remull els pebrots xoriceros i quan es-
tiguin hidratats retirar la seva polpa i reservar.

Pelar les patates i tallar-les en daus. Després
posar en una cassola al foc l'oli amb l'all i la ce-
ba. Ofegar durant uns minuts i afegir el pebrot
vermell.

Quan les verdures comencin a daurar incorporar
la polpa del pebrot xoricero i el tomàquet. Mante-
nir a foc lent fins que el tomàquet quedi estofat i
a continuació, agregar les patates, sal, el pebre i
mullar amb el brou de peix.

Deixar coure amb el recipient tapat i finalment
afegir el bonito al guisat. Cuinar per uns minuts
més procurant que el bonito quedi sucós. Ruixar
amb el julivert, rectificar de sal i retirar.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

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

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 o poc ennuvolat en general. Tot i això, durant la tarda creixeran nuvo-
lades al Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en
aquests sectors, mentre que al final del dia arribaran alguns núvols alts pel
sud del país.

Precipitacions
Durant la tarda és possible algun ruixat feble i aïllat al Pirineu. 
S'acumularan quantitats minses de precipitació.

Temperatures
Les temperatures seran similars o lleugerament més altes, tant mínimes com
màximes.
Les mínimes voltaran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 11 i 16 ºC al Prepirineu,
entre 13 i 18 ºC al prelitoral, a la depressió Central i al litoral nord i entre 17
i 22 ºC a la resta del litoral.
Per altre banda, les màximes es mouran entre 25 i 30 ºC al litoral i Pirineu,
entre els 28 i 33 ºC a ponent i terres de l'Ebre i entre els 26 i 31 ºC a la resta
del país.

Visibilitat
Bona en general, tot i que amb alguna boirina matinal a punts de l'interior.

Vent
Fins a mig mati i de nou a la nit el vent serà fluix i de direcció variable en con-
junt amb domini del terral al litoral, tret del litoral sud on a la nit quedarà fluix
i de direcció variable. Al centre de la jornada el vent girarà a component sud
i est a la meitat est del país i sud a la resta. Serà d'intensitat entre fluixa i
moderada al litoral i prelitoral i fluixa amb cops moderats a la resta.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el moment  en què arribis al teu treball ,
deixa els teus problemes personals fora , altra-
ment , acabaràs discutint amb els teus com-
panys ,per coses que no són reals. 

Taure
20/4 al 19/5

No permetis que els teus afectes et facin gas-
tar més del compte , això pot deteriorar serio-
sament la teva economia . Algunes trobades
modificaran la teva vida familiar.   

Bessons
20/5 al 21/6

No hi ha impossibles en l'amor , tracta de
millorar  les coses . En assumptes de feina
hauràs de ser discret i no fer res que pugui
perjudicar-te , en especial amb els caps. 

Cranc
22/6 al 21/7

En la mesura possible , posposa les decisions
importants per a quan estiguis més tranquil i
amb menys pressió. No malbaratis els teus
diners en petites coses.    

Lleó
22/7 al 22/8

Procura superar les teves emocions . La teva
felicitat dependrà més de com veus les coses
i de com reacciones a les circumstàncies que
del  que està succeint en realitat.  

Verge
23/8 al 21/9

Si ja tens un compromís sentimental seriós,
vés amb compte amb les aventures  amoro-
ses , que podrien  fer perillar la teva relació
actual, a més , tu saps que això no esta bé .

Balança
22/9 al 22/10

Si no tens una relació amorosa actual , per fi
coneixeràs una persona i trobaràs el que has
estat buscant . Realitza el teu treball amb
compte, podries cometre errors. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Allunya't d'aquests amics interessats que cons-
tantment estar-te demanant favors . Canvia el
papers i demana tu alguna cosa a  ells per veure
com són realment. 

Sagitari
21/11 al 21/12

A la llar i amb la teva parella, es poden pre-
sentar forts disgusts  si no prens les coses
amb calma . Pensa bé el que vagis a fer i a
dir.

Capricorn
21/12 al 19/01

El dia pot ser delicat en assumptes de feina ,
fes les coses amb compte, perquè no hagin de
reclamar-te res  i evita discussions amb els teus
companys de tasques. 

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de cuidar molt els teus diners ,no els
deixis en llocs on es pugin extraviar ni l'invertei-
xis en negocis arriscats , ja que el perdries .
Evita discussions amb els teus fills. 

Peixos
19/2 al 20/3

No permetis que ningú et faci discutir amb
els teus companys de tasques, serien
només xafarderies i mentides i només tu
resultaries perjudicat.     

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 18°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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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Vicent Fibla, músic electrònic
de llarga trajectòria i que
està al capdavant del segell
spa.RK, és l'encarregat de
dirigir aquest projecte.
Més Ebre: Ser pioner en
alguna cosa, sempre va
acompanyat de certa incer-
tesa. La teniu? Creieu que
aquesta Mostra d'Art Sonor i
Visual tindrà una bona acolli-
da a les nostres terres?
Vicent Fibla: Esperem que
sí. És una gran incògnita,
perquè normalment, amb
totes les activitats d'aquesta

mena, se sol saber més o
menys per on van els “tiros”,
però en aquest cas no ho
tenim tan clar: el públic pot
respondre com si fos una
proposta molt “museística”
o, i és el que sembla més
possible, s'ho pot agafar
com una cosa a la que es
pot assistir sense temor,
dixant-se portar per noms
suggerents d'artistes cone-
guts (Balago, Ángel Molina) o
totalment desconeguts
(Híbrida Nen i Cavall, Raül
Fuentes). Eufònic és un festi-
val que serveix per obrir-se
“cap enfora”, però és tan o
més important obrir-se “cap
endins”.
ME: Pel que fa als escena-
ris. Quina relació guarda els
espais naturals del Delta
amb Eufònic?
VF: Molta. Des del primer
moment està plantejat com
un event que té una relació
directa amb el paisatge del
Delta, sigue com a font d'ins-
piració, com a escenari o
com a espai de debat. En el
primer cas, tenim dos artis-
tes que han estat treballant
una setmana cadascú a
Balada, i presentaran els
resultats a partir d'avui. Un
d'ells utilitzarà la Casa de

Fusta com a escenari per
presentar l'actuació. I el
debat esperem que estigui al
voltant del paisatge i del

territori. Les dos accions
sonores que farem estan
totalment immerses en ell,
una a l'Encanyissada i l'altra
a Masdenverge. 
ME: Per Eufònic passaran
artistes que han passejat el
seu art per tot el món, ja
sigui visual o sonor. Podries
parlar-ne una mica de la pro-
posta que fa la Mostra. Per
què val la pena anar-hi?
VF: Perquè una mostra o
festival, de qualsevol discipli-
na, sempre ha de mirar
endavant, i la seua feina és
seleccionar propostes que,
en un grau o un altre, creu
que el públic ha de tindre l'o-
portunitat. No de veure-ho o
escoltar-ho, sino de decidir
si vol veure-ho o escoltar-ho.
I un festival és una mica com
una loteria: t'has de dixar
portar i, a vegades, sortiràs
recompensat, i altres vega-
des veuràs que no és el que
necessitaves en aquell
moment. Tenim la sensació
que les Terres de l'Ebre
tenen molt a dir i a escoltar,
en molts sentits. 
ME: Hi ha propostes d'artis-
tes ebrencs?
VF: I tant. No tants com vol-
dríem, perquè sent una pri-
mera edició hi ha aspectes

en els que estàvem molt limi-
tats. Entre els artistes que
passaran aquests dies hi ha
un escultor sonor d'Alcanar,

una xerrada d'un ampostí, un
dj de Tortosa, un artista de
Flix; i la noia que porta prem-
sa és de Masdenverge, la de
patrocini d'Ulldecona i jo de
la Ràpita. Un recull de les
nostres comarques, vaja! I a
partir de l'any vinent partici-
paran més artistes del terri-
tori, estem segurs, sigue
perquè ja sabran de l'existèn-
cia, sigue perquè creixeran
en natros, que és un dels
objectius a aconseguir.
ME: La calor del públic és
fonamental. Però pel que fa

a les administracions, en
aquest context de crisi, l'heu
sentida, també?
VF: Ha costat una mica de
patiment, la típica incertesa
de “serà sí o serà no”, i la
veritat és que al final, des del
Departament de Cultura de
la Generalitat, s'han portat
bé. Una altra cosa és l'exe-
cució, clar, que sempre és
complicada i incerta i no
sabem mai quan arriba! Però
tant des de l'Ajuntament
d'Amposta com del Centre
Lo Pati hem rebut tot el

suport possible. Volem invo-
lucrar més institucions, parti-
cipant en actes puntuals,
però això ara no ha sigut
possible per falta de temps.
ME: Heu apostat fort amb
Eufònic. Quin creieu o desit-
geu que sigui el resultat?
VF: La nostra aposta no
creiem que sigui forta, sino
la necessària per un espai i
un territori així. Per suposat
hi ha coses a pulir, faltaria
més! I ja porto una llibreta en
coses apuntades per millo-
rar al 2013. 

Una aposta necessària: Eufònic

A partir d'avui diven-
dres, 7 de setembre i
fins el proper dia 10,
Eufònic, la primera
Mostra d'Art Sonor i
Visual de "les Terres de
l'Ebre” s'instal·la a
Amposta. Aquest esde-
veniment pioner al nos-
tre territori tindrà lloc
al Centre d'Art El Pati i
en espais naturals del
Delta de l'Ebre. Ens tro-
bem davant una inicia-
tiva, que permetrà,
novament, situar l'Ebre
al mapa, oferint totes
les activitat de manera
gratuïta, a excepció de
la participació al taller
d'iniciació a la fonogra-
fia que impartirà l'artis-
ta Edu Comelles i
Jaume Muntsant (30 Û,
prèvia inscripció).

Per aquesta Mostra, pionera a les TE, passaran artistes que han passejat el seu art per tot el món

ULLS, BOCA, ORELLES, NAS, MANS... ART

«Un festival és una mica com una loteria: t’has de
deixar portar i, a vegades, sortiràs recompensat

i, altres vegades, no»

ART

DM

                                        


