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El ministre Arias Cañete ha
advertit que no té intenció
d'augmentar el cabal
ecològic per al tram final de
l'Ebre. Cañete ha fet
aquestes manifestacions en
resposta a una pregunta del
senador de CiU Ferran Bel,
quan li va recordar que fa
tres mesos va sortir a la
informació pública el pla de
conca de l'Ebre que "preveu
un caudal ecològic
absolutament insuficient" i
que ha rebut al·legacions per
part de la Generalitat, entitats
i associacions. El ministre
considera exagerats els
càlculs que fan servir la
Generalitat i les entitats.  

P3

Resposta negativa

Edu Albacar ha fet història. La seua tenacitat i la seua qualitat, amb el suport de la seua familia, el fan ser un
sant jaumero referent. Ha pujat a Primera divisió, amb el campió: l’Elx. Era el seu somni. I ja és una reailitat.
Dissabte va rebre l’homenatge de la seua gent. La que ha viscut amb emoció la seua carrera. La que ha es-
tat prop en els mals moments. La que amb entusiame va organitzar una jornada plena de sentiment. Fou un
gran dia. Inoblidable. P16

Sant Jaume s’emociona amb el seu ìdol: Edu Albacar

Terres de l’Ebre. Pastor diu que
l'intercanviador de Vila-seca permetrà els
trens de mitja distància arribar a l'estació
de Tarragona. P4

Esports. Toni Ruiz s’incorpora a la UD Jesús i
Maria, a la seua junta directiva, tal com vam
avançar la setmana passada.

P 11

Terres de l’Ebre. La fibra òptica podria
arribar a tots els municipis de les Terres de
l'Ebre en dos anys.   
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seus necessàriament.
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OOPPIINNIIÓÓ

L'asfíxia financera que patim Catalunya i les
Terres de l'Ebre del govern de Madrid, tant pel
que fa a inversions com pel que fa a la gestió
ordinària, està afectant de manera molt greu l'a-
tenció i el benestar de la nostra ciutadania. És
per això que des d'entitats com Catalunya diu
Prou o la mateixa Associació de Municipis per
la Independència (AMI) s'ha decidit fer un pas
endavant per poder gestionar, recaptar i liqui-
dar de manera íntegra els nostres impostos a
l'Administració catalana. En aquesta línia, el
passat 28 de maig, el Ple Municipal de
Roquetes aprovàvem una moció en defensa de
la Sobirania Fiscal de Catalunya i, per tant, amb
la voluntat de poder pagar i gestionar els
impostos des del nostre país. La voluntat de
poder liquidar l'IRPF o l'IVA a l'Agència Tributària
Catalana és el que també ens va portar als
alcaldes d'ERC a demanar públicament davant
la Delegació del Govern de la Generalitat de les
Terres de l'Ebre que el Govern habiliti al més
aviat possible al territori un lloc o finestreta d'a-
questa Agència Tributària Catalana on particu-
lars, empreses i institucions puguem liquidar
els impostos. Ara per ara, la legislació ens
remet als Registradores de la Propiedad o a les
capitals de província, i l'agència catalana tras-
passa aquests ingressos a l'estatal.

Amb la voluntat de donar força a la nova
Agència Tributària Catalana i fer-ne la referència
de tota la població quan d'aquí a pocs mesos
estigui del tot operativa, més de mig miler
d'empreses ja hi han ingressat els seus impos-
tos, més de 250 particulars i tots els diputats
d'ERC ja hi han fet efectiva la seva declaració
de renda. Gestos com aquests són de gran
exemple i ajuda, i els ajuntaments no en podem
restar al marge. És una necessitat urgent, gai-
rebé de supervivència, que puguem recaptar
els nostres impostos i, després, retornar-los en
inversions i serveis socials a la nostra gent. De
fet, els catalans paguem quasi el 24 % dels tri-

buts de tot l'Estat quan només representem el
16 % de població.

Els diners no són propietat de cap administra-
ció, sinó que són recursos confiats pels ciuta-
dans i depèn de la voluntat política la manera
com es gestionen. Aquests dies, hem vist que
els mateixos que ens han negat sempre a
Catalunya poder gestionar i recaptar els nos-
tres impostos defensen amb dents i ungles el
concert econòmic basc. Des de Sortu fins al
PP, passant pel PSOE i el PNB, tots lloen un sis-
tema que els ha permès oferir uns nivells de
benestar millors als seus ciutadans, més aju-
des i competitivitat a les seves empreses i
emprenedors, i unes taxes d'atur i precarietat
molt menor que les nostres. Amics i amigues,
si volem sobreviure a la crisi i aturar la sagnia
de l'espoli fiscal que a Catalunya patim cada
any (16.409 MEUR, el 8,4 % del PIB català l'any
2009), cal fer un pas ferm cap a la sobirania fis-
cal. I els ajuntaments n'hem de donar exemple.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes

En la seva resposta, el ministre ha estat taxatiu
a l'hora d'apuntar que "no" pensa modificar el
cabdal ecològic que consta al Pla Hidrològic de
l'Ebre perquè s'ha definit "precisament en apli-
cació de criteris científico-tècnics" i és "cohe-
rent amb la realitat física del riu". A més, segons
el ministre, l'establiment d'aquests cabdals és
fruit "d'un extraordinàriament ampli procés de
participació pública" que "satisfà totes les
exigències establertes per la normativa de pla-
nificació". Segons Arias Cañete, els cabdals
ecològics del Delta, que estan xifrats lleugera-

ment per sobre dels 3.000 hectòmetres cúbics,
s'han definit d'acord a càlculs "científico-tècnics"
i després d'analitzar "més d'un centenar d'estu-
dis sobre la qüestió, fins i tot els elaborats per
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre en què es basa la Generalitat de
Catalunya". 
Per contra, segons Arias Cañete, els estudis
d'aquesta Comissió "plantegen unes xifres que
estan fora de tota lògica". "O fallen els criteris
aplicats o fallen les conclusions, perquè ignoren
la realitat física de l'Ebre", ha dit. 

Editorial

‘Els càlculs de la Comissió estan fora de tota lògica’ Qui és el Nazi?

Opinió

La sobirania fiscal, un nou pas endavant

Opinió

En les últimes setmanes, com
si fos una tàctica planificada
des de la FAES, les hordes del
centralisme més antediluvià,
comandes pel Partit Popular,
emergeixen des de les entran-
yes de l'Estat per blasfemar
contra el nacionalisme català
mitjançant comparacions odio-
ses i interessades amb el
regim nacionalsocialista ale-
many, des de la vessant de la
demagògia més infame. Els
atacs han sorgit de diversos
fronts, com és el cas del
malauradament famós progra-
ma de Telemadrid (televisió
controlada pel PP) emès el pas-
sat 30 d'abril, on es compara
el discurs nacionalista català i
el terme “Països Catalans”
amb el projecte pangermanic
nazi, passant pels atacs rebuts
a les Corts Valencianes per
part del diputat Rafael
Maluenda, fent afirmacions en
els mateixos termes,  i d'altres
que s'han anat perllongant en
el temps, on no queden
exempts alguns barons territo-
rials del PSOE (Ibarra, Bono i
companyia). No obstant el PP
té un desconeixement intencio-
nat de la seva pròpia historia
com a partit polític, el qual té
l'arrel dels seus orígens en el
règim franquista i això fa que
aquests atacs tinguin un alt
grau d'hipocresia. 
Si fem una mica de memòria
històrica sabrem que l'anterior
règim en els seus inicis fou aliat
de l'Alemanya Nazi. És de tots
coneguts que durant la Guerra
Civil el general Franco va rebre
abundant ajuda militar del
govern nacionalsocialista ale-
many, fet que va convertir
aquesta guerra en una mena
d'assaig de les tropes germàni-
ques en el que després seria la
Segona Guerra Mundial. En
aquest context destaca espe-
cialment la participació de la
Legió Còndor que va sembrà el
terror sobre la població civil,
destacant-ne la repercussió
mundial que va tenir el bombar-
deig de la vila de Gernika
(Biscaia), immortalitzada pel
gran pintor malagueny Pablo
Picasso, encara que també es
van deixar notar les seves
accions virulentes pel llarg de
la costa Mediterrània i en la
batalla de l'Ebre. El recolza-
ment del regim alemany va ser
ferm per lluitar en el que consi-
deraven el perill de propagació
dels règims bolxevics per
Europa i Franco era l'home que
tenia que combatre'ls a
Espanya, tal com assenyala en
els seus diaris el ministre de
propaganda, l'infame Joseph
Goebbels.
D'altra banda, cal ressenyar el
suport que van donar als nazis
durant l'Operació Barba-roja
d'invasió de la URSS en l'envia-
ment de la Division Azul a l'oc-
tubre de 1941, baix el coman-

dament del general Muñoz
Grandes, el qual fou uns dels
pocs militars estrangers que
fou condecorat en la Creu de
Ferro i al tornar a Madrid fou
nomenat Cap de la Casa Militar
del Generalisimo. Amb tots
aquests antecedents, a priori
no és d'estranyar que l'actual
delegada del Govern de l'Estat
a Catalunya, Sra. Llanos de
Luna, participes el passat 11
de maig en un acte a Sant
Andreu de la Barca, en el marc
del qual, es realitzes un home-
natge a la Hermandad de
Combatientes de la División
Azul; o que l'ajuntament de
Madrid, governat pel Partit de
Popular, defenses la no retira-
da del cementeri de l'Almudena
de les plaques commemorati-
ves en honor de la División Azul
i als militars nazis de la Legió
Còndor. Paradoxalment, aques-
ta última fou retirada per l'am-
baixada d'Alemanya el passat
mes d'abril en un exemple de
coherència democràtica i políti-
ca. 
No obstant, cal recordar que
en la fundació de Alianza
Popular (el que després seria el
Partit Popular) van intervenir
antics ministres del règim fran-
quista, els anomenats per la
premsa “los 7 magníficos”, fent
un símil amb el famós western.
On destacava sobre tots ells el
senyor Manuel Fraga, a més
d'altres exministres i alts
càrrecs de diversos governs
franquistes. 
Tots volem entendre i fer l'es-
forç que l'actual Partit Popular
rés té a veure amb l'anterior
règim polític i amb els seus
“petits” pecats, però es intole-
rable que es facin acusacions o
comentaris tant sortits de con-
text i de baixa qualitat política i
moral contra Catalunya. Els
catalans i catalanes som gent
de pau, dialogants i tolerants i
podem dir amb orgull que som
terra d'acollida de gent vinguda
de la resta de l'Estat, d'Europa
i de tot el món; i que no ens
podem permetre ni ens merei-
xem difamacions d'aquest
caliu. Catalunya per al món és
un exemple de pluralitat política
i de transigència de tots tipus a
pesar del que puguin dir
aquells que no veuen més enllà
de la seva pròpia ignorància.

Lluís Granero Giner - Politòleg
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea, en la sessió de data 14 de juny de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la borsa de treball, sotmetre-la
a informació pública per un període de trenta dies, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les
13 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al diari Mesebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'ar-
ticle 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

L'Aldea, 18 de juny de 2013. L'Alcalde
Daniel Andreu i Falcó

“La reserva de la Biosfera
de les Terres de l'Ebre -
reconeguda recentment
per la UNESCO-, exemple
de biodiversitat, ens obli-
ga a fixar un cabal
mediambiental suficient
que en aquests moments
no es contempla al Pla
Hidrològic de Conca”. Amb
aquesta exigència es diri-
gia l'Alcalde de Tortosa i

senador de les Terres de
l'Ebre, Ferran Bel, al minis-
tre d'Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient, Miguel Arias
Cañete, durant la sessió
de control a la Cambra
Alta. Davant la voluntat del
ministre de no modificar la
proposta de cabals ecolò-
gics, Bel  li ha advertit que
“si el Govern espanyol no
pensa modificar el cabal
ho haurà de fer obligat per
la Unió Europea”. I ha afe-
git: “No només s'ha de
complir la Directiva Marc
de l'Aigua, Europa està
molt atempta a quina solu-
ció s'arriba”. 
Bel ha indicat que el Pla
Hidrològic de Conca de
l'Ebre, fet públic fa tretze
mesos,  és “insuficient”. I
ha subratllat que “obtindrà
per primer cop un Pla
Hidrològic sense consens
territorial, sense consens
polític, sense consens
social i, per descomptat,
sense consens científic”. 
En aquest sentit, Bel ha
assenyalat que “des de
CiU ens agradaria saber
quins són aquests criteris
científics que diu que han
estat respectats, perquè
des de la nostra òptica en
cap cas ha estat així”.
El senador ha destacat

que “esperarem a que es
resolguin les al·legacions”,
presentades per associa-
cions, particulars i pel
Govern de la Generalitat.
D’altra banda la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) ha advertit el
govern espanyol que pot

caure en el "ridícul euro-
peu" si manté la proposta
del Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre que
redueix el cabal ambiental
del tram final a uns 106
metres cúbics per segon
de mitjana. 
Després de conèixer que

la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) ha rebutjat les
al·legacions del Govern,
els antitransvasament con-
sideren que la desestima-
ció de les seves, en una
línia molt similar, eviden-
ciaria una "intromissió polí-

tica massa escandalosa"
en la qüestió. 
La PDE, d'altra banda, ha
anunciat el seu suport i
participació en la manifes-
tació convocada el dia 30
de juny a Lleida per defen-
sar el cabal ecològic del
Segre.

Cañete no té cap intenció
d’augmentar el cabal del riu Ebre

El ministre d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient,
Miguel Arias Cañete,
aquesta setmana, que
no té cap intenció d'aug-
mentar el cabdal ecolò-
gic del tram final de
l'Ebre malgrat les
al·legacions que ha pre-
sentat la Generalitat i
les entitats del territori.
Segons Arias Cañete, el
cabdal ecològic que
consta al Pla Hidrològic
de l'Ebre s'ha definit en
"aplicació de criteris
científico-tècnics" i és
"coherent amb la reali-
tat física del riu". Per
contra considera que els
càlculs de la Comissió
per a la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre
estan "fora de tota lògi-
ca".

Malgrat les al.legacions presentades per la Generalitat i entitats del territori

Aquesta va ser la resposta a la pregunta del senador Ferran Bel

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Precisament serà en el
marc d'aquesta reunió que
es definirà un model de

governança que entronqui
amb els objectius de la
candidatura, els principis
que han de regir el pla
d'acció i les directrius per
establir i potenciar la
marca. També s'hi defini-
ran els sistemes de coor-
dinació amb les polítiques
relacionades dels dife-
rents nivells institucionals i
la necessària promoció
del significat, objectius i
ambicions de la reserva
dins dels pobles i ciutats
de les Terres de l'Ebre.
Pelegrí ha explicat que
“aquest nomenament serà
també una eina per gestio-
nar millor el territori i ha
de suposar una marca de
qualitat reconeguda mun-
dialment que ha de fer
compatible la preservació
de l'entorn com el desen-
volupament econòmic sos-
tenible de les Terres de
l'Ebre”. 

Es tracta, doncs, de
remarcar la importància
del sector primari i dels
productes de l'Ebre, així
com de la seva riquesa
patrimonial natural i arqui-
tectònica. A més, ha vol-
gut destacar que “el reco-

neixement com a Reserva
de la Biosfera ha de supo-
sar també una oportunitat
que ha de comportar
noves aportacions econò-
miques, difusió internacio-
nal del territori i sobretot
el reconeixement dels

seus valors patrimonials,
tant naturals i paisatgístics
com històrics i culturals”.
La candidatura de les
Terres de l'Ebre com a
Reserva de la Biosfera ha
rebut el suport de l'ante-
rior govern i de l'actual. 

El conseller
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí, ha explicat en
resposta oral al
Parlament, que diven-
dres, 28 de juny, presi-
dirà una reunió del
Consell Promotor de la
Reserva de la Biosfera
per tal de començar a
definir el seu model de
gestió i concretar les
accions per dur a
terme de forma immi-
nent. La UNESCO va
designar les Terres de
l'Ebre, el 28 de maig
passat, nova Reserva
de la Biosfera.

Tortosa (ACN).- La minis-
tra de Foment, Ana
Pastor, ha apuntat que l'in-
tercanviador ferroviari
previst a Vila-seca
(Tarragonès), que ha de
permetre l'accés de trens
de mercaderies al port de

Tarragona, possibilitarà
també l'arribada dels
trens de mitja distància de
passatgers procedents de
les Terres de l'Ebre a l'es-
tació de la ciutat. Pastor,
que ha evitat entrar en
detalls, ha respòs així la

pregunta del senador de
l'Entesa, Joan Sabaté, qui
li ha traslladat la inquietud
que ha causat al territori
ebrenc la notícia que, a
partir de 2015, els viat-
gers que surtin de Tortosa
hauran de fer dos trans-

bordaments per arribar a
Tarragona, arran el canvi
d'ample ibèric per l'ample

internacional al Corredor
Mediterrani.

Pastor diu que l’intercanviador de
Vila-seca permetrà els trens de mitja

distància arribar a Tarragona
La ministra de Foment respon al senador Joan Sabaté

La nova Ordenança de
civisme aprovada pel Ple
de l'Ajuntament de Móra
d'Ebre va entrar en vigor el
passat diumenge dia 16
de juny. Coincidint amb
aquesta circumstància, la
Policia Local ha iniciat una
campanya de divulgació
del contingut d'aquesta
normativa, amb l'objectiu
d'informar totes les perso-
nes del municipi en gene-
ral i, en particular, els
col·lectius que poden pre-
sentar més risc d'incompli-
ment. L'Ordenança perse-
gueix combatre les con-
ductes incíviques o que
dificulten la convivència
entre el veïnat de la vila i
garantir el gaudiment de
la via pública i dels recur-
sos comuns per part de
tota la ciutadania. 

Nova
ordenança a
Móra d’Ebre

La consellera
d'Ensenyament, Irene
Rigau, ha alertat aquest
dimecres que l'aprovació
de la LOMCE pot provocar
una reducció d'entre el 52
i el 53 per cent de beques
en l'ensenyament postobli-
gatori a Catalunya, i que
"milers de famílies queda-
rien afectades". Rigau ha
lamentat que aquesta
reducció es produeixi en
un context econòmic com
l'actual, quan "més ho
necessiten les famílies" i
quan més s'aposta per
l'ensenyament postobliga-
tori per complir amb els
objectius europeus. És
per això que ha demanat
al ministre d'Educació,
José Ignacio Wert, que
rectifiqui.

Rigao alerta
sobre la LOMCE

El conseller Pelegrí anuncia l’inici imminent d’accions per
gestionar la nova Reserva de la Biosfera de l’Ebre

El proper 28 de juny presidirà una reunió del Consell Promotor

ACTUALITAT
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Segons Adam Tomàs, por-
taveu del grup municipal,
'davant del fet que l'últim
Butlletí d'Anàlisi de la
Conjuntura Local de les
Terres de l'Ebre,  publicat
per la Càtedra d'Economia
Local i Regional de la
Universitat Rovira i Virgili,
situa el número d'aturats al
municipi d'Amposta en
2.349 persones en el pri-
mer  trimestre de 2013,
vam considerar que calia
proposar alguna mesura
per intentar fomentar l'ocu-
pació'. Tomàs reconeix l'a-

companyament i el suport
que s'està oferint des del
consistori, mitjançant
Amposta Empresa, però
amb la moció 'es vol enca-
rregar a aquest ens l'estudi
de la creació d'un societat
que faci partícip el sector
privat, el capital social de
la qual es destinaria a
beneficiar econòmicament
projectes locals'. 
Un altre tema que en les
darreres setmanes ha
generat tot tipus de
comentaris i malestar entre
alguns sectors de la pobla-
ció ha estat el procés de
selecció de monitors de
lleure per a les estades
d'estiu que organitza
l'Ajuntament. Esquerra
d'Amposta ha presentat
una moció sobre la selec-
ció de personal temporal
per a activitats d'educació
en el lleure infantil i juvenil.
Segons Tomàs, 'calen unes
bases reguladores clares,

amb uns criteris ajustats a
la feina que s'ha de fer, que
valorin la vàlua de les per-
sones que tenen la màxima
experiència en aquest
camp i que no generin dub-
tes ni  malestar'. Esquerra
també presentarà una
moció sobre la declaració

de les Terres de l'Ebre com
a Reserva de la Biosfera
demanant que 'es faci un
comissió informativa espe-
cífica, de caràcter tempo-
ral, l'objecte de la qual
sigui recaptar informació
sobre les oportunitats que
obre aquesta declaració i

que  ens permeti planificar
i dissenyar de manera
estratègica, però consen-
suada amb tots els agents
implicats, accions concre-
tes que contribueixin a
enfortir el desenvolupa-
ment econòmic de la nos-
tra ciutat'.

El Grup Municipal
d'Esquerra d'Amposta
ha presentat per deba-
tre en el proper Ple
Municipal d’avui una
moció dedicada a
l'emprenedoria i el
foment de l'ocupació. 

L'Alcalde Daniel Andreu ha
presentat el PL'A MET ( Pla
Municipal d'empresa i tre-
ball), una iniciativa que con-
templa disposar de mitjans
humans per informar ade-
quadament a tots i cadas-
cu dels interessats sobre
qüestions de emprenedoria
i recerca de treball, promo-
cionar el nostre municipi
per tal de situar-lo amb la

línia d'oportunitats que la
seva situació estratègica
així li permet. Accions com
la posada en funcionament
de la borsa de treball infor-
matitzada, cursos d'orien-
tació laboral, jornades de
formació per gent aturada,
comerciants i empresaris
es complementaran amb la
disposició d'una partida de
subvencions que permetrà

assolir el 100% de la des-
pesa en llicència d'activitat
per totes aquelles perso-
nes que vulguin instal·lar un
negoci a l'Aldea ( 509,35
E) i, de la mateixa manera,
s'incentivarà la contracta-
ció de  gent de l'atur amb
un ajut de 500ÛE  per con-
tracte mínim de 6 mesos.
Cal ressaltar que la partida
que permet crear aquest

PL'A MET es fruit de la reta-
llada que, voluntàriament,
l'equip de govern ha aplicat
als seus salaris, una rebai-

xa que ha de significar
exemple per la solidaritat
amb les necessitats muni-
cipals.

L’Aldea presenta un Pla per dinamitzar
econòmicament el municipi

Nou horitzó municipal en la posada en funcionament de la variant

En el marc del Pla director
de l'enoturisme a la Terra
Alta, que es va redactar
dins les actuacions del
Projecte Treball a les 7
Comarques, ha tingut lloc
la Jornada de foment de la
cooperació interterritorial,
en què s'ha debatut sobre
experiències enoturísti-
ques que es desenvolupen
en l'actualitat.
La jornada s'ha plantejat
davant del fet que la Terra
Alta és una comarca tradi-
cionalment marcada per la
rellevància de la viticultura.
A aquesta importància cal
sumar-li el potencial que
presenta en el marc enotu-
rístic i l'especial interès
que s'ha mostrat recent-
ment per al desenvolupa-
ment d'aquesta modalitat
turística. 

Jornada a la
Terra Alta

Per segon any consecu-
tiu s'ha presentat al
Mercat de Sants la cam-
panya "Revetlles d'estiu
amb Musclos i Cava" per
potenciar aquests pro-
ductes de kilòmetre zero.
L'objectiu és recuperar
una tradició gastronòmi-
ca mediterrània i poten-
ciar els productes cata-
lans. En total s'han ofert
150 kg de musclos a
tots aquells que desitja-
ven degustar-los de
manera gratuïta, acom-
panyat a més d'una copa
de cava. A causa de l'èxit
de la campanya de l'any
passat, les degustacions
s'han realitzat també als
mercats de La
Concepció i Santa
Eulàlia. 

Musclos i Cava al
Mercat de Sants

ERC d’Amposta porta al Ple una moció dedicada a
l’emprenedoria i el foment d’ocupació

També demana unes bases reguladores per a la selecció de personal temporal a l’estiu
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El pacte de govern signat
fa dos anys per ERC i
PSC establia que les
dues forces es reparti-
rien l'alcaldia a parts
iguals, dos anys cadas-
cun. Ara estem a meitat
de legislatura i tocava
canvi, i dissabte es va fer
efectiu amb un doble ple,
el primer de renúncia al
càrrec de Gervasi Aspa, i
el segon per elegir el nou
alcalde, on José Emilio
Bertomeu fou l'únic que
presentava candidatura.
En les seves primeres
paraules, José Emilio
Bertomeu va agraïr la
complicitat i confiança
demostrada pels com-
panys d'ERC i en espe-
cial a l'alcalde sortint
Gervasi Aspa, així com
als dos regidors del PP
pel seu vot favorable a la
seva investidura. Al dis-

curs d'investidura
Bertomeu subratllava
“entre ERC i PSC ens
uneix el futur, la voluntat
de superar els entre-
bancs i fer de Deltebre
un poble d'oportunitats” i
ha fixat com a prioritats
del seu mandat “estar al
costat de les persones,
garantint la prestació
d'uns serveis públics de
qualitat mitjançant noves
infraestructures amb una
clara aposta pel turisme i
la cultura”. Per la seva
banda, el cap de llista
d'ERC, Gervasi Aspa, va
recordar el pacte signat
ara fa dos anys “una
negociació exquisita on
vam primar els interes-
sos del poble de
Deltebre. Ha estat i és un
pacte d'estabilitat que
aglutina diferents sensibi-
litats i un projecte en
comú”. Els grups de CiU

i PP han ofert al nou
govern diàleg i mà este-
sa per col·laborar i treba-
llar per Deltebre. En
aquest sentit des de CiU,
Lluís Soler, li ha presen-
tat al nou Alcalde un
decàleg que inclou unes

premisses generals
“seria una espècie d'a-
cord estratègic per
poder trobar la mà este-
sa de CiU”. Des del PP,
Juan Bertomeu, ha ofert
també el seu recolza-
ment a la gestió “dema-

nant respecte i desitjant
molt sort i molts encerts
en aquests moments difí-
cils”. Finalment el grup
del PSC ha lliurat un
record d'aquests dos
anys a l'Alcalde sortint,
Gervasi Aspa.

REDACCIÓ

Moment de la investidura.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
va iniciar el passat mes
de març les obres de
millora de la capacitat de
desguàs del barranc de
la Llet, en el tram
comprès entre la via del
ferrocarril i el canal de

l'Esquerra de l'Ebre. Es
tracta d'una obra que ha
de permetre reduir l'acu-
mulació d'aigua al
barranc, en cas de plu-
ges intenses, gràcies a
l'ampliació de la canalit-
zació per sota de les

vies, que evitarà l'efecte
coll d'ampolla actual. En
el marc del mateix pro-
jecte es connectarà i
s'urbanitzarà l'avinguda
Canigó en el seu
encreuament amb el
barranc de la Llet, per tal

de donar continuïtat a
aquest carrer, actual-
ment tallat en aquest
punt. 
El barranc de la Llet, al
seu pas per sota de les
vies del tren, té actual-
ment una capacitat de
desguàs de 9,65
m3/seg, unes mides del
tot insuficients per al pas
del cabal de conca que
desemboca en aquest
punt quan hi ha fortes
pluges. 
Una vegada finalitzades
les obres actuals, aques-
ta capacitat augmentarà

fins als 25 m3/seg. Els
calaixos que s'han
instal·lat sota el traçat
ferroviari tenen una llar-
gada de 22 metres. 
El projecte ha estat adju-
dicat a la UTE M. y J.
Gruas SA i Control y
Montajes Industriales SA
per 318.371 euros, que
es financen amb càrrec
als fons FEDER (159.185
euros), amb fons propis
de l'Ajuntament de
Tortosa (119.185 euros)
i Diputació de Tarragona
(40.000). 

Finalitza la fase de canalització del
barranc de la Llet de Tortosa

Per millorar la seva capacitat de desguàs en cas de pluges

El director territorial de
Salut a Tarragona, Josep
Mercadé, s'ha reunit
amb representants dels
sindicats agrupats en
defensa de la sanitat
pública al territori i, en
concret, de l'Hospital
Joan XXIII. Mercadé els
ha garantit que aquest
centre no s'està desman-
tellant i els ha volgut
demostrar amb xifres
que és l'hospital on creix
més l'activitat -un 19% en
altes i un 6% les prime-
res visites en el que por-
tem d'any, respecte al
mateix període de l'any
passat. Molt poc con-
vençuts ha sortit el grup
de treball que integren
CATAC-CTS, CGT i la
CUP, després de l'hora i
escaig de reunió.
Consideren que el dele-
gat ha tirat "pilotes fora" .

En defensa de la
sanitat pública

El Campus Terres de
l'Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili participa
en un projecte d'asses-
sorament 2.0 per donar
suport a les persones
no professionals enca-
rregades d'atendre
malalts crònics. Els
objectius de l'estudi és
dissenyar i comprovar
l'efectivitat del progra-
ma virtual per facilitar
informació i assessora-
ment multidisciplinar a
les cuidadores a través
de professionals de la
salut i altres cuidadores
amb un grau d'experièn-
cia superior.

Nou projecte
de la URV

José Emilio Bertomeu, nou alcalde de Deltebre
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Les innovadores boies
finançades per Repsol,
són úniques al món i estan
recobertes amb carbonat
de calci que atrau la flora i
la fauna marines tot for-
mant un petit escull.
Després de l'èxit aconse-
guit l'estiu passat amb una
primera iniciativa realitza-
da en la qual van col·locar-
se nou boies ecològiques
a Torredembarra, aquest
any, l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, amb el
suport i col·laboració de
Repsol que patrocina el
projecte-, ha decidit
instal·lar quatre boies
ecològiques més per fer
l'abalisament de les plat-
ges de l'Alguer i
Pixavaques. 
Així, tota la zona reserva-
da per a banyistes que-

darà delimitada amb
aquest tipus de boies. 
Per a Andreu Martí,
Alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, "aques-
tes petites accions tenen
un significat molt impor-
tant per a nosaltres.
Sempre hem tingut clara
la nostra aposta per les
polítiques mediambientals,
i la defensa del litoral i d'a-
quest entorn privilegiat

són una priortat. No
només es tracta de tenir
cura del peix i de la flora
marítima, sinó que es una
aposta de futur".
Miquel Rota, expert en
aquarofilia i inventor del
biòtop, explicava que,
"substituïm el mort o pesa
de ciment que aguanta la
boia de senyalització per a
banyistes, que normal-
ment es quadrada i hermè-

tica, per una estructura de
formigó recoberta de car-
bonat de calci que afavo-
reix la implantació d'orga-
nismes marins i que es
com una casa per al pei-
xos. 
És un biòtop construït
amb la idea de que els
banyistes quan practiquen
esnorquel, puguin veure la
presència de la fauna i la
flora , ja que seran habi-

tats per espècies mari-
nes".
Pel que fa al finançament
del projecte, Repsol s'ha
fet càrrec del cost dels
biòtops, mentre que
l'Ajuntament és l'encarre-
gat del manteniment del
material i la instal·lació i
desinstal·lació de la part
que va des de la boia
intermèdia fins a la super-
fície. 

L’Ametlla de Mar instal.la boies ecològiques
amb forma de biòtops artificials

A l’Alguer i Pixavaques

Són úniques al món i recobertes amb carbonat de calci

REDACCIÓ

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, i el direc-
tor general de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
Carles Flamerich, han pre-
sentat als membres de la
Comissió d'Industrialització
de les Terres de l'Ebre el
desplegament de la xarxa
de banda ampla a les
comarques ebrenques. El
desplegament de la
banda ampla a les Terres
de l'Ebre serà una realitat
per a tots els municipis
ebrencs en un període de
tres anys, ha afirmat el
director general Carles
Flamerich, que ha explicat
que “tot i que l'acord amb
les concessionàries

Xarxa Oberta i Telefònica
de l'agost de 2012 pre-
veia el desplegament en
5 anys, estem avançant
molt i en 3 anys serà una
realitat”. L'objectiu del
Govern és facilitar una
xarxa troncal i neutra, que
arribarà a cada municipi i
a cada polígon industrial,
“ja que es va demanar
explícitament que es
poguessin connectar els
polígons industrials amb
banda ampla”. 
De fet, a les Terres de
l'Ebre, els polígons indus-
trials del Baix Ebre a
Tortosa, de Mercaderies
a L'Aldea i Tosses a
Amposta ja estan connec-
tats a la fibra òptica. Un
cop la xarxa troncal esti-

gui enllestida, la capil·lari-
tat anirà a càrrec de cada
municipi, independent-
ment de l'operadora.
L'extensió de la xarxa als
polígons té l'objectiu de
fomentar la competitivitat
de teixit industrial mit-
jançant l'aplicació d'infra-
estructures TIC avança-
des de fibra òptica.
En aquest sentit,
Flamerich ha destacat
que l'objectiu principal és
que l'accés a la fibra òpti-
ca “sigui possible per a
tota la ciutadania i per a
totes les empreses, inde-
pendentment del lloc de
Catalunya on realitzin la
seva activitat.”
El delegat del Govern ha
explicat que la Comissió

d'Industrialització de les
Terres de l'Ebre, un cop
certificades totes les
obres del Pla
d'Industrialització, s'om-
plirà de contingut amb
monogràfic d'aquest tipus
a petició dels membres
de la Comissió. Així, des-

prés d'aquest monogràfic
sobre el desplegament de
la xarxa troncal de fibra
òptica, també es preveu
fer un monogràfic sobre
la xarxa de transport
públic a les Terres de
l'Ebre, entre d'altres.

La xarxa de banda ampla arribarà en 3 anys a tots els
municipis de les Terres de l’Ebre

Monogràfic sobre el desplegament de la xarxa troncal

El grup municipal
d'Iniciativa-Entesa per
Tortosa ha denunciat
aquest dimecres la situa-
ció dels aparcaments a la
ciutat, tot i el compromís
del govern de Ferran Bel
de solucionar la falta de
places de pàrquing al
municipi. En concret, el
portaveu ecosocialista,
Jordi Jordan, ha afirmat
que en lloc de trobar
solucions cada vegada hi
ha més problemes, i ha
volgut posar com a
exemple l'eliminació d'a-
parcaments gratuïts en la
cruïlla del carrer Alcanyís
amb el carrer Olivera, al
barri de Ferreries. En
aquest sentit, Jordan ha
acusat el govern munici-
pal de Convergència i
Unió d'eliminar fins a 30
aparcaments gratuïts per
afavorir l'empresa que
gestiona la zona blava a
la ciutat.

ICV
denuncia la
situació dels
aparcaments

a Tortosa

L'Ajuntament de Vilalba
dels Arcs ha tancat un
acord amb la promotora
eòlica EDP Renováveis
que li permetrà ingressar
en un futur, de forma anual
i estable, uns 400.000
euros, l'equivalent al 40
per cent del pressupost
municipal, xifrat en 1 milió
d'euros. 
El pacte tanca dos anys de
converses per a negociar
de nou el conveni entre les
parts i per a practicar la
liquidació definitiva de l'im-
post sobre construccions,
instal·lacions i obres ( ICIO).
L'alcalde de Vilalba dels
Arcs, Francesc
Domènech, de la mateixa
manera que el seu col·lega
de Gandesa, exigia a l'em-
presa cobrar de manera
independent els dos
impostos associats al fun-
cionament del parc (IAE i
IBI) i negociar un nou
cànon en funció de la
potència instal·lada. 

Promotora
eòlica EDP
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El llaüt turístic “Lo Roget” ja
ha iniciat la seva primera
temporada completa de
navegació. L'embarcació,
estrenada el juliol de l'any
passat i construïda gràcies
a un conveni signat l'any
2010 entre la direcció
general de Turisme i el
consistori asconenc, ha
estat la protagonista de
l'acte de presentació que
ha tingut lloc aquesta tarda
al Palau Robert, on el
conseller d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig, i el
regidor asconenc de
Turisme, Pau Serrano han
subratllat el caire innovador
de la iniciativa. “Catalunya
necessita crear valor afegit
per atraure cada cop més
gent a casa nostra”, va dir

el conseller. “Ascó té un
compromís molt clar amb
la generació de riquesa”,
va afegir Puig, que ha
destacat la política de
diversificació econòmica
que està duent el consistori
asconenc: “Al voltant de
l'energia es tracta de
buscar oportunitats i fixar
la gent al territori”. De la
seva banda, el regidor de
Turisme asconenc, Pau
Serrano, va mostrar-se
prudent. “Sabem
perfectament on som i
l'exigent que és el mercat
turístic. Aquest és un
primer pas”, va assenyalar.
Serrano va desgranar les
línies d'actuació de la seva
regidoria pel que fa al
desenvolupament turístic.

“Ascó té molt clar el seu full
de ruta. Necessitem
aconseguir una
diversificació econòmica i
estem aprofitant els
recursos que en l'actualitat
aporta la indústria”, va dir.
En aquest sentit,

l'Ajuntament ha adquirit
recentment el castell
d'Ascó i als pressupostos
d'enguany ha destinat bona
part del capítol . comarca
de la Ribera d'Ebre pugui
oferir un “producte turístic
integral i interessant”. 

«La Sonora» ja va realitzar un reportatge més curt del seu pas pel Festival Tradicionarius

Coordinadora de Salut Mental

Les Àrees de Turisme i
Cultura de Deltebre han
presentat el programa
Reserva't l'Estiu!. Un recull
de totes les propostes
culturals, lúdiques i festives
programades al municipi
per a l'estiu. Durant els
mesos de juny, juliol, agost
i setembre, més de 50
activitats animaran els
equipaments, carrers i
places de Deltebre amb

propostes culturals de tots
els àmbits artístics,
destinades a tots els
públics i gratuïtes, que
compten amb la
col.laboració d'entitats i
associacions del municipi.
El regidor de Cultura, Joan
Alginet, ha destacat que es
tracta "d’una clara aposta
per la cultura popular"
mentre agraïa la
col.laboració.

Reserva't l'Estiu!

Els visitants del Palau
Robert de Barcelona, el
principal punt d'informació
de la ciutat, tenen des
d’aquest dimarts
l'oportunitat de conèixer
els actius turístics de
Tortosa amb l'exposició
"Tortosa i les Terres de
l'Ebre. L'esplendor d'una
època, d'un riu i d'un
territori", i que podrà
visitar-se durant tot l'estiu,
fins al 31 d'agost. L'acte
d'inauguració va comptar

amb la presència d'una
destacada representació
de les Terres de l'Ebre. I
durant la jornada es va
completar amb la
preestrena de la
campanya de comunicació
que a hores d’ara ja es pot
veure en diferents mitjans
de comunicació del nostre
país i que està
protagonitzada pels actors
tortosins Pere Ponce,
Sílvia Sabaté i Belén
Fabra. 

Tortosa al Palau Robert
Aquest programa ja va
realitzar un reportatge
més curt del pas dels
Sirgadors pel Festival
Tradicionarius el passat
més de febrer, on van ser
seleccionats com a grup
de música emergent.
Sègula Films, ha estat la
productora delegada del
programa, responsable
d'organitzar un cap de
setmana. On a través de
l'ideari fluvial de la banda
de Jota&Blues, han rodat
en format de “road movie”
a la costa de l'Ampolla, el
Perelló, als arrossars de
Deltebre i al riu. Fent un
recorregut per les

influències del grup, la
seva formació, mètode de
treball, però sobretot

filmant escenes de música
en acústic. Els vehicles
emprats per recórrer la
recent estrenada “Reserva
de la Biosfera”: una
motocicleta “Triumph”, el
mític “Land Rover del
Canalero” i el Llaüt de

Benifallet estirant de la
sègula. A la jornada de
Dissabte 15 de juny, en el

context de la Fira de
Navegació Fluvial i Turisme
i fent honor al seu nom,
van invitar a tot el poble a
Sirgar pel futur de les
Terres de l'Ebre en un acte
que segons els veïns més
vells del poble feia més 50
anys que s'havia deixat de
fer. Joves i grans van
gaudir d'estirar la Sègula,
recuperant així l'essència
de la cultura de l'esforç en
el comerç mil·lenari de
l'Ebre, l'origen de la
civilització peninsular.
D'ençà, els autors de la
banda sonora del
documental “Sègula”
(seleccionat ja a diversos
Festivals Internacionals),

han representat les Terres
de l'Ebre a diferents
municipis catalans amb el
seu Folc Rock, mescla
dels sons tradicionals de
l'Ebre i el Blues del Delta
del Mississipí. El passat 12
de maig, sense anar més
lluny, van tocar al Moll de la
Fusta de Barcelona,
davant d'un públic de més
de cinc mil persones, en
una sincera col·laboració
amb la festa “Jo estimo
TV3”, que es va organitzar
en favor d'un model de
televisió i ràdio pública de
qualitat. En aquesta ocasió
van compartir escenari
amb grups com: Gossos,
Lax'n'busto o Quimi Portet.

Los Sirgadors protagonitzen un
nou reportatge per al 33

Aquest passat cap de
setmana, Los
Sirgadors han estat els
protagonistes del
rodatge d'un
reportatge de 25
minuts per l'espai
cultural del canal 33,
“La Sonora”. 

“Lo Roget” inicia de nou 
la seva temporada de navegació

L'Ajuntament d'Ascó i la conselleria d'Empresa i Ocupació presenten l'embarcació al Palau Robert 

ACTUALITAT

REDACCIO

Cinc associacions del
Camp i les Terres de l'Ebre
han constituït una nova
Coordinadora de salut
mental d'àmbit provincial
amb voluntat d'aconseguir
una capacitat d'interlocució
més forta davant les
administracions a més de
difondre socialment els
problemes de les persones
malaltes i les seves

famílies. Impulsada per
l'Associació Ment i Salut la
Muralla; Aurora -totes dues
de Tarragona-; l'Associació
Porta Oberta de Valls, l'Alt
Camp i la Conca de
Barberà; i l'Associació de
Familiars de Malalts Mentals
de les TE, els responsables
de l'entitat recorden que
queda molt camí per
recórrer.

Els Xics Caleros trauran els seus assajos a l'aire lliure. Han
previst traslladar els assajos dels divendres en un
recorregut estival per totes les places de l'Ametlla de Mar.
Així, cada divendres del juliol i l'agost de 19'30 a 22'00h,
els Castellers escolliran una plaça de la població.

Actualitat

De La Jonquera a Alcanar.
Aquest serà el circuit de la
cadena humana que està
organitzant l'Assemblea
Nacional Catalana i que
travessarà de nord a sud
tot el territori català durant
la propera Diada de l'Onze
de Setembre per
reivindicar la independència
de Catalunya. El circuit de
la Via Catalana, que seguirà
l'antiga Via Augusta
romana, recorrerà els 400
km del litoral català per la
N-II i la N-340 i passarà per

86 municipis. Per garantir
la continuïtat de la cadena
humana al llarg de tot el
recorregut, l'ANC penjarà
properament a Internet el
formulari per escollir el
tram que els participants
desitgin. La presentació del
recorregut va comptar amb
els organitzadors de la
cadena humana que van
dur a terme els països
bàltics el 1989, els
membres del Secretariat
Nacional Ferran Civit i
representants d’Òmnium.

De La Jonquera a Alcanar

El treball titulat “L'arròs i l'ai-
gua” de l'alumna de l'Institut
Ramon Berenguer IV Anna
Miró Reverté ha resultat el
guanyador del VI Premi de
Recerca de Batxillerat Ciutat
d'Amposta que atorga la regi-
doria d'Ensenyament de l'a-
juntament i que té una dota-
ció econòmica de 150

euros. L'accèssit ha estat en
aquesta ocasió per al treball
“Opinió dels ciutadans
d'Amposta sobre la gestió
econòmica de l'ajuntament”
de l'alumne del mateix institut
Víctor Moreno Baz. El premi
de recerca de Batxillerat
Ciutat d'Amposta es convoca
des de l'any 2008.

Premi de Recerca a Amposta

A través de l'ideari fluvial de la
banda de Jota&Blues, han rodat

aquest “road movie” entre la costa
del Delta i l’Ebre
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

Aquest any han estat els
següents: la Cava (futbol
femení), Santa Bàrbara
(aleví), Masdenverge (aleví), la
Sénia (aleví), Jesús i Maria
(infantil), Amposta (infantil),
Ulldecona (cadet), Olimpic
Móra d’Ebre (cadet), Gandesa

(juvenil), Amposta (juvenil),
Corbera (Quarta catalana),
Perelló (Tercera catalana),
Jesús i Maria (Segona catala-
na), Ascó (Primera catalana),
CF Sala Rapitenc (Segona
divisió) i Amposta FS (benja-
mí).

Es van otorgar també els
diplomes als assistents a les
jornades i el Sant Jaume
infantil va rebre el Premi Fair
Play. Avui, a Canal TE, més
informació al porgama Més
Esport, durant la segona
part.

Nit dels Campions

Dimecres es va celebrar
la Nit dels Campions
ebrencs, a l’Auditori de
Tortosa. Es l’acte, orga-
nitzata per la Federació
Catalana de Futbol, que
serveix per a reconèixer
als campions de la tem-
porada. 

DIMECRES PASSAT, A L’AUDITORI DE TORTOSA

Els guanyadors ebrencs van rebre el seu reconeixement

M.V. Tots els campions 2012/13

Coke pot fitxar amb l’Andorra

Avui, assemblea de socis
UE RAPITENCA

La Rapitenca farà avui diven-
dres l’assemblea de socis, a
les 21.30 hores en primera
convocatòria i a les 22 en se-
gona, al Centre Cultural el Ma-
set. A nivell esportiu, informar
que es segueixen fent gestions
per incorporar un davanter. Ja
vam dir que s’havia pogut par-
lar amb Sergi José i avui diem
que s’ha intentat revertir la si-
tuació de Callarisa, tot i que
d’entrada, tant ell com Sergi

José sembla dificil que puguin
tornar. Aleix tampoc arribarà i
s’ha de seguir aprofundint en el
mercat, dins de les possibili-
tats pressupostàries.

Finalment, dir que el porter
Coke podria fitxar amb l’Ando-
rra mentre que Felipe interessa
a diversos equips, entre ells el
Roquetenc. La distància princi-
pal per poder concretar el fit-
xatge, a hores d’ara, és la for-
ma per a poder desplaçar-se.

Aquesta nit, assemblea 

Aleix Robert jugarà 
amb l’Amposta

DIEGO, GUSTAVO I BECERRA HAN RENOVAT

Aleix Robert s’ha decidit per
l’Amposta, a la Primera cata-
lana. El davanter, un pichichi
consolidat a Segona, bus-
carà repetir resultats a
Primera catalana. L’Amposta
ha fet una aposta molt ferma
amb aquest jugador que
tenia altres ofertes, alguna
d’elles molt interessant
econòmicament. Per tant,
l’Amposta que ha posat el llis-
tó alt per contractar al pichi-
chi del Roquetenc (28 gols).

La incorporació d’Aleix va
frenar l’interés amb Callarisa
(els dos no podia ser).
D’altra banda, Becerra,
Diego i Gustavo renoven, així
com tot el gruix de la planti-
lla, sent les úniques baixes
definitives les d’Uliaque,
Dani Fatsini, Jonathan Lérida,
Cristian Regolf i David
Blanco. Falta tanca el fitxat-
ge d’u porter i de dos juga-
dors de camp, que encara no
estan concretats. 

El CD Tortosa va viure un cap
de setmana carregat d’emo-
cions amb els actes de cloen-
da del centenari, amb el lliura-
ment d’insignies d’or i amb la
inauguració de l’exposició de
més 1200 fotos que es pot tro-

bar al Centre Civic de Ferreries
fins el 21 de juliol. Més informa-
ció a vimeo.com/channels/meses-
ports (programa dilluns 17 primera
part).
D’altra banda, l’assemblea de
socis del club serà el dia 15.

Cloenda dels actes del
centenari

CD TORTOSA

Aquesta nit, a Canal TE, a
la segona part del programa
Més Esport, sobre les 23.20
h., Joan Pachan, tècnic fins
ara del Pinell, explica la reali-
tat del club de la seua pobla-
ció i avança que està molt
prop de la desaparició. 

Pachan veu un clar rera-
fons polític en el conflicte. Es
una entrevista per veure-la i
analitzar-la. El tècnic pinellà,
que juntament amb la seua
família és un gran actiu del
futbol al seu poble, dóna ar-
guments del perquè la políti-
ca pot influir a l’esport, en
aquest cas al futbol. I en con-
cret, parla sobre la seua ex-
periència al Pinell. “Hi ha gent
que per política ha donat l’es-
quena al futbol. I s’han borrat
de socis i no col.laboren en
actes que són per poder re-
captar fons. Llavors que pas-
sa, que aquesta col.labora-
ció és la que et manca per
poder arribar a complir amb
el pressupost. Després hi
haurà opinions de si hi ha ju-
gadors de fora o no, o de si
n’hi ha molts, però s’han do-
nat alternatives amb possibili-
tats de fer un equip totalment
local i s’han vist que no han

anat bé, per una cosa o per
una altra”.

Pachan veu gairebé impos-
sible que es pugui revertir la
situació. Per tant, el futur del
futbol al Pinell té un interro-
gant gran. “Es una llàstima
que la política pugui afectar
en el futbol. El club ha d’estar
per sobre d’això”.

He d’insistir en què el tema
val la pena des d’una vessant
informativa. I jo desconeixo
la dimensió del suposat pro-
blema al Pinell. Si és així o
no. Es només l’opinió de Pa-
chan. 

Però n’he sentit de similars
en més d’una població. No
és el primer cop. I no és bo.
L’entrevista d’aquesta nit aca-
ba parlant més de política
que de futbol. I no potser. 

L’esport s’ha polititzat de
forma abrupta en la darrera
década. No es pot generalit-
zar, però han hagut molts ca-
sos en els que s’ha aprofitat
el futbol per a crèixer en al-
tres ambits. I a veure si que-
da clar per a tots que s’ha de
separar una cosa de l’altra.
Els pobles, els clubs de fut-
bol estan per sobre de tot.
Queda clar?. 

L’esport i la política

L’opinió de Michel
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Dissabte passat, la UE Aldeana
va celebrar la Festa Cloenda d
ela temporada en la que els juga-
dors dels equips van rebre els re-

cords i els mes destacats els
seus reconeixements per la tem-
porada. Es va projectar, per pri-
mer cop, un video amb imatges

de cada equip i el missatge fou
d’optimisme per tirar el club en-
davant. Pedro Uria, president, ai-
xí va remarcar-ho i, a la vegada,

va fer un reclam perquè s’instal.li
la megafonia al camp. Dani An-
dreu i la Regidora d’Esports, van
agafar el compromís perquè pu-

gui estar-hi aviat. 
Fou una nit també de comiats.

Es el cas del cos tècnic del pri-
mer equip format per Ramon

Barbosa i Pujol que enguany dei-
xen el càrrec. Toni Sanchez és el
proper entrenador del primer
equip aldeà.

Festa cloenda de la temporada UE Aldeana

El Catalònia, per a poder salvar-se, depenia el diumenge passat de que
el Catllar hagués pujat. I l’equip tarragoní ho tenia bé. Havia guanyat 1-0
a l’anada i, en la tornada de diumenge, va estar ben posat al primer
temps quan, a més, al contraatac, va fer més sensació de perill. Juga-
dors, tècnics i aficionats del Cata estaven seguint el partit per les xarxes
socials. La represa també portava bona direcció fins que al minut 75 el
Girona va marcar l’1-0 que igualava l’eliminatòria. Decisions polèmiques
de l’àrbitre van comportar protestes tarragonines, fins que en temps afe-
git arribava el 2-0, també protestat i amb ell, la desil.lusió per part de tots
plegats, principalment a Jesús. De moment, no hi ha permanència. Ara,
l’altra possibilitat és que l’Olot pugi a Segona B. Llavors, de retruc, puja-
ria el Masnou a Tercera divisió i també el Catllar a Primera catalana. I el
Cata se salvaria. La darrera opció, remota, depén de Valls. La UE Valls va
camí de la desaparició. Només la pot salvar una fusió amb l’Escola de
Futbol Valls Alt Camp. Si es produeix la fusió, el nou club ocuparà la plaça
de Segona catalana. Si no, el Valls no tindrà equips. La setmana vinent hi
ha una assemblea a l’escola per aprovar la possible fusió. 

El Catalònia, pendent de
l’Arandina-Olot

TAMBÉ DEL FUTUR DEL VALLS

Toni Ruiz.

CANAL TE

Javi Asín, fins ara al R-Bítem, està en l’òrbita del Tortosa. Asín, si fit-
xa, tornaria al club en el que va formar-se. Així mateix, el Tortosa està
interessat amb Callarisa, tal com vam dir la setmana passada. I també
ho estava amb Aleix Robert, el pichichi del Roquetenc, però aquest da-
rrer ja ha fitxat amb l’Amposta. I Callarisa també té altres ofertes. Dins
dels rumors de l’època, a més del ja esmentat de Xavi Molas, es co-
menta que el Tortosa podria tenir a l’agenda a Sergi José, el davanter
rapitenc pichichi del Vinaròs. També s’ha parlat amb l’ampostí Miguel
(Valls). Enmig de tot això, ja hi ha baixes confirmades com és el cas de
Joseph, Alex Accensi i els jugadors que marxen al R. Bítem Amb d’al-
tres s’està negociant la renovació. Borrull, Selu Ruiz, Moha, Joel Forné,
Pau Valmaña, Gerard i Cristian Ventura ja han renovat.

Javi Asín, en l’òrbita del Tortosa
TAMBÉ SERGI JOSÉ

-Un jugador del filial del R. Bí-
tem fou agredit per un dels Mun-
tells en acabar el darrer partit de
lliga. El del Bítem ha hagut de ser
operat a Tarragona, de la mandi-
bula. Va presenar denúncia i hi
haurà un judici.

-Felipe (Rapitenca) interessa al
Roquetenc, i ja hi ha contactes.
Nico també interessa, com al Pe-
relló, i podria fitxar per pal.liar les
baixes, sobre tot a la davantera.

-Joanma, porter del Roque-
tenc, marxa de segon amb Ca-
marero al S.Mateu. Guillermo va
tenir una oferta del Deltebre.
Marc Alegre no anirà. El seu
germà Oscar també fitxa a Sant
Mateu.

-Jugadors del R. Bítem han pro-
posat jugar a casa en dissabte la
tarde. La junta ho estudiarà.

-El davanter Aleix Martí (Ascó),
fitxa amb el Gandesa.

Judici per agressió a un jugador
NOTICIES EN UN MINUT

Aitor Arasa és el nou porter del CD la Cava. Aitor, de l’Ampolla, va estar
al Madrid C i al Burgos, entre altres, i ha decidit jugar ja a l’Ebre. Tenia tam-
bé una oferta de la Cava. Segueixen les gestions per fitxar a David Callari-
sa. Estan avançades però el davanter també interessa a altres equips com
l’Ascó, Jesús i Maria, Alcanar i Tortosa. L’Amposta ja no, en fitxar a Aleix. La
Cava té dues incorporacions aparaulades i que farem públiques la setmana
propera. D’altra banda, el tècnic del CD la Cava, Santi Forner, es va presen-
tar a les eleccions del CF Vinaròs, per a la seua presidència. Això no afec-
tava la seua continuïtat a la CD la Cava. Santi és un dels propietaris d’una
escola de futbol a Vinaròs. I es preveu que el futbol base del CF Vinaròs pu-
gui tenir control de les instal.lacions per entrenar i jugar. I Santi volia interve-
nir-hi. Però la seua candidatura fou desestimada per falta de requisits.  

Aitor Arasa, nou porter de la Cava
SANTI, NO VA A LES ELECCIONS DEL CF VINARÒS

La setmana passada avançàvem
la noticia de que Toni Ruiz podia
incorporar-se a la UD Jesús i Ma-
ria. En aquesta ja podem confir-
mar-la. Toni tenia previst, inde-
pendentment de la possibilitat
que li ha sortit després de la UD
Jesús i Maria, deixar la presidèn-
cia dels Muntells, com així ha es-
tat i així va comunicar-ho en l’as-
semblea de divendres passat.

I Ruiz ja acceptat incorporar-
se a la directiva i ajudar en la no-
va etapa del club de l’Aube. Falta
acabar de concretar el càrrec
però a hores d’ara ja podem as-

segurar-ho. “Veig molta serietat i
molta il.lusió. I jo aportaré el meu
granet per ajudar amb el que pu-
gui per tirar endavant el projecte
en un club que cal destacar-lo
perquè ha fet les coses molt ben
fetes, com ho demostren els
seus resultats i que ahores d’ara
és capdavanter a les nostres Te-
rres”.

Toni Ruiz va rebre la proposta
d’un club de Tercera catalana per
també incorporar-se a la seua
junta directiva i ser el president.
Però Ruiz ja s’havia compromès
amb el Jesús i Maria. 

Del fitxatges, dir que hi ha inte-
rés en Callarisa i que ja n’hi ha un
(de qualitat i que potenciarà la
plantilla) que està fet i del que in-
formarem en properes setma-
nes. Amb Nico es vol acabar de
parlar i segons Celma, plana 14,
el Jesús i Maria ja té un plan B
per poder reforçar la davantera
si no arriba Callarisa. 

Toni Ruiz s’incorpora
L’equip continua viu en la Copa, tancant una temporada històrica. Tornarà a competir a l’agost

UD JESÚS I MARIA

Nova victòria, a la
Canonja (1-2)

Copa Catalunya
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-Marc Prades, davanter que aquesta temporada ha estat al Roque-
tenc, tornarà a jugar amb el Camarles la temporada vinent.

-Plàcit Cuartiella no seguirà entrenant a la Sénia. Considera que ha
acabat el seu cicle. El nou entrenador és possible que sigui Juanmi, que
va entrenar el Traiguera i el Sant Mateu. Les baixes són: Jordi Tolosa, Al-
fonso, Vilarroya, Jordan i Damià. 

-El Sant Jaume continua buscant entrenador, un cop Anton va anun-
ciar que no seguia. S’ha parlat amb Parra, però no hi ha res concretat.
Rogelio tampoc ho agafarà. De fet, deixa el càrrec de coordinador de
futbol base.    

-La UE Campredó té canvis en l'organigrama de la junta. President:
Raül Prats; vice: Francesc Àlvarez; secretari: David Bertomeu; Tresorer:
Manolo Calvet; vocals: Edgar Rodríguez, José Curto i Manel Àlvarez.

Marc Prades torna al Camarles

BREUS 

La Joventut Esportiva Flix
comunica el retorn d'Albert
Lizaso com a entrenador de
l'equip, després de desvincu-
lar-se del club a meitat de la
temporada passada. La con-
fiança en “recuperar l'ambient
esplèndid al vestidor” de cam-
panyes anteriors, i la convicció
que “sabrà gestionar un grup
que lluitarà un any més per
acabar entre els cinc primers
classificats” expliquen l'inici
d'una segona etapa del prepa-

rador a l'entitat, segons el seu
màxim dirigent, Albert Mani.
Lizaso, que es defineix com un
tècnic “humil i amic dels juga-
dors”, assegura que l'ha
empès a convertir-se en nou
míster flixanco la “bona sinto-
nia” que manté amb “la planti-
lla i el president”, a més de l'a-
fició, de qui elogia la seva
entrega tant en els partits a
casa com en els desplaça-
ments. Així mateix, afirma que
exigirà al vestidor “treball i

motivació per donar-ho tot al
camp”, alhora que garantitza
que no guarda “cap rencor” de
la seva destitució, perquè creu
que es va produir “per al bé
del Flix” en aquell moment.
Al llarg de la seva carrera a les
banquetes, Lizaso, de 50 anys
i amb títol d'entrenador de
segon nivell, ha aconseguit
cinc ascensos, precisament
l'últim amb l'equip roig-i-blanc,
a la categoria actual, la
Tercera Catalana. Els conjunts

que ha dirigit han estat el
Falset, el Batea, l'Olímpic
Móra d'Ebre i el Pinell, mentre
que en futbol base ha passat
per l'escola falsetana, el Salou
i l'Ascó, abans d'entrenar els
de La Ventonella, el seu darrer
bloc, durant un curs i mig.
L’etapa de Jesús Alcalde, per
tant, ha acabat al Flix. Cal des-
tacar per acabar que Màxim
De Prada és el nou Director
Esportiu de l’entitat roig-i-blan-
ca.

Albert Lizaso torna a la banqueta del Flix
Jesús Alcalde no ha renovat amb el club de la Ribera

ACTUALITAT

Què ha passat? Per què se’n va Paco Also?.
Em va sorpendre solament una mica. Però
crec que Paco no deu marxar així després de
tants anys en aquest club.  Ha de tornar i
estar-ne un més i que se li faci un gran home-
natge. S’ho mereix. Les raons per les que va
marxar no corresponen a una decisió en
calent. Penso que volia portar massa funcions
en aquest club. Estava ja saturat de molts
anys i un dia va arribar la gota que vessa el
got. I això és el que va succeir. Joaquim Roda porta 40 anys i Paco
Also, 38. A Roda potser li queden un o dos anys. Que torni Paco
Also i surtin els dos junts d’aquest club. Joaquin i Paco, que el R.-
Bítem els faci una estatua a tots dos i el camp de Bítem passi a
denominar-se Joaquim Roda-Paco Also. Una altra noticia bomba
és la marxa d’un dels millors entrenador d’aquesta comarca, i no
ho dic perquè sigui del meu poble, Placid, després de quatre cam-
panyes en el primer equip i altres en el juvenil amb el que va acon-
seguir dos play-off i d’haver estat jugador en el club del seu amor.
Creu que ha acabat la seua etapa. En aquesta temporada la Sénia
tenia un equip per a ser campió i no ha estat així. Quatre anys en
una banqueta desgasten o per a segons quins jugadors es va aca-
bar el seu discurs o la seua teoria ja no funcionava. Guardiola se’n
va anar per causes no escrites per ell. Plàcid se’n va per coses
que mai sabrem. Va ser una gran decisió, encertada, en una lliga
de desgast total i més sent el tècnic del mateix poble, i ja des de
fa uns anys. Per tot plegat és complicat controlar tots els egos
d’un vestidor. El vaig conèixer de crio, a Plàcid, el vaig veure jugar,
li tinc apreci, és un malalt del futbol i tornarà un dia o un altre.
Segur que aviat, al juvenil, a la seua cantera. Ara per ara, qui guan-
yarà serà la seua famillia. Només hi ha un entrenador que Michel
no ha pogut entrevistar a la tele: Plàcid. Espero que aviat pugui
anar-hi i despullar la seua ànima al plató de Canal TE. I una cosa,
Plàcid, gràcies pel teu amor a la Sénia.
RAPITENCA, SEGUIRÀ CALLARISA?. Si, no, possible, potser...
Ascó, la Cava, Jesús i Maria segueixen a aquest jugador. Ha tingut
converses. Al Tortosa també l’ha interessat i a l’Alcanar amb qui
també ha tingut, d’alguna manera, contactes. Però, si no fitxa,
existeix l’alternativa d’Ivan Paez, que va marcar 14 gols amb el
juvenil. La meua intucició: es quedarà.
A ASCÓ HI HAURAN QUATRE FITXATGES. En els propers dies,
hi hauran novetats. El 90 % del bloc serà renovat. Un defensa, un
centrecampista, un davanter i un porter seran les altes. Més d’un
jugador que es pensa que estarà renovat s’emportarà una sorpre-
sa. Miguel, el seu president, m’ha demanat que en el meu proper
viatge a Mèxic, d’aquí poques setmanes, li porti un Chicharito com
el del Manchester. Això està fet Don Miguel! 
EL CULEBRÓ ALEIX VA ACABAR. Fidel al seu estil, Nacho Pérez
tanca les seus plantilles molt aviat. Primer fitxatge, Aleix, que era
buscat per mitja comarca. Jo no sé que li va explicar Nacho però
Aleix va accedir i va fitxar. Mai sabrem si Jordi Pérez, coneixent
que Nacho podia marxar, li va fer aquest regal amb el fitxatge que
el tècnic volia. El Gandesa es va quedar sense un golejador i tinc
entès (informacions que disposo) que oferia el mateix al pichichi,
amb un entrenament menys. El bloc de la passada lliga continua i
al final hi hauran tres altes; la mencionada d’Aleix; un centrecam-
pista de Segona catalana i un porter de la mateixa categoria.
L’Amposta no pujarà. Ni tampoc baixarà. Però tot el que no sigui
quedar entre les principals sis posicions serà un fracàs.
JESÚS I MARIA, CALLARISA, FITXATGE TANCAT? Aquests
dies a Deltebre, els móbils estan calents. La Cava vol fitxar a
Callarisa, i el Jesús i Maria, també. Al moment de sortir publicat
aquest article potser el Jesús i Maria s’avança per diferents
motius. Jugar a Primera catalana, bon ambient al vestidor, sopars
els divendres nit i el més important, el Jesús i Maria s’està distin-
gint per la rigorositat i el compliment amb el pactat amb els juga-
dors. I amb això no vull dir que els altres clubs no compleixin. Que
quedi clar. Si aquest fitxatge fallés, en la recàmara està Asis
Darquich que va aconseguir 45 gols fa dues campanyes amb el
Roda a la Tercera catalana. Asis garantitza gols. La lliga passada
en va fer 17 entre el Roda i el  Torredembarra, equip amb el que
va fitxar en la darrera fase de la Primera catalana, amb sis gols en
8 partits. Se n’ha anat Nico i es busca joventut amb Ferreres i
Callarisa. O si no, amb Ferreres i Asis. Amb ells, el Jesús i Maria
seria una bomba a la davantera. Sol puc avançar que ja hi ha un
nou fitxatge tancat (no és Assis ni Callarisa) i que ja està fet. Avui
no puc dir-ho. La setmana vinent.
EL 62 % DELS GOLS DEL TORTOSA EMIGREN. Entre els sis
principals golejadors del Tortosa, cinc deixaran el club. Dels 64
gols que va marcar l’equip, 44 els van fer aquests jugadors: Alex
Accensi, que marxa a Polonia, Amaré a l’Alcalà d’Henares i quatre
al R. Bítem que entrena Sergio Navarro,exsegon entrenador del
Tortosa: Joel, Angel, Edgar i Victor. El gran interrogant és si Sergio
hagués seguit al Tortosa, si aquests jugadors s’haguessin quedat.
Segur que sí. El tàndem de Carlos Soler i Sergio Navarro hagués
donat molts fruits al Tortosa. Per segona temporada, passa un
cas similar. Un entrenador trau la ‘chistera’ i s’emporta gran part
de jugadors del seu exequip. La passada va fer-ho Ximo Talarn
amb el Catalònia. Aquesta, Sergio Navarro amb el Tortosa. 

Plàcid i Paco Also, per què marxeu?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Robert Cantó va entrenar la
Cava i les dues darreres tem-
porades va estar a l’Horta,
equip amb el que no va poder
acabar la lliga passada per
una qüestió personal. 
El Deltebre estava tenint con-
verses per a poder concretar
la incorporació d’un tècnic i

aquestes converses, entre
altres, van poder ser amb
Narcís Laboria, tècnic perello-
nenc que ha entrenat a la Cala
i que no és el primer cop que
interessa al club del Delta.
Narcís segueix conversant
amb l’Ametlla per definir si es
queda o no. Les gestions, per

part del Deltebre, han anat
avançant i finalment s’han
pogut concretar. Cantó ha
manifestat estar “estar molt
il.lusionat” davant d’aquesta
nova etapa en la que coinci-
dirà amb jugadors que ja
coneix de la seua anterior al
CD la Cava.

Robert Cantó, nou entrenador de la UE Deltebre
Es segueixen fent gestions per a trobar el president

ESTAVA A L’HORTA

NO HI HA JUNTA DIRECTIVA

S.O.S. Pinell

Divendres passat, el CF Pinell va
celebrar la segona assemblea,
per a decidir el futur del club. En
la primera es va demanar més
suport perqupe entrés més gent
a la directiva. Però i ningú es va
manifestar. Es va fer una segona
convocatòria, divendres, i cap so-
ci va oferir-se. Per tant, la junta
ha plegat i, a hores d’ara, el futur
és una incògnita. Pachan estarà
avui divendres a Canal TE, a la se-
gona part del programa (23.25 h).

Desconeixo jo si tots aquests jugadors interessaven o no al Tortosa. Però el fet és aquest. El Tortosa, fins ara, ha
tingut set baixes i les altes seran del juvenil, fins a nou faran la pretemporada i quatre que arribaran d’altres equips. El nou mister Nando em diuen
que és un entrenador al que li agraden els bons jugadors. Com a segon, tindrà a Fernando Garcia, que estava al R. Bítem. 
AL CATLLAR, LI VAN ROBAR LA CARTERA. Partit de tornada i va caure a Girona. El gol al minut 95. ‘Un gol no legal’ i, a més, al Catllar no li van
pitar un penal al seu favor. Va passar el normal, que els àrbitres tendeixen a afavorir a l’equip gran. I pensar que fa 14 temporades el Girona estava
a Primera catalana, plaça que ara ocupa el filial, conjunt que no fitxa i que s’alimenta del juvenil. Que aprenguin d’aquesta filosofia equips de les Terres
de l’Ebre. Però clar, a l’Ebre hi ha clubs capdavanters no tenen ni filial. Així és complicat. 
R.BÍTEM, POTSER L’EQUIP REVELACIÓ. Arriba un entrenador que té les idees clares: Sergio Navarro. Ha renovat a gran part de la plantilla: Emili,
Manel Puig, Segura, Alfonso, Llaó, Sepe, Jota, Sergio Ruiz, Sergi Bel, Ubalde, Robert Costa, Aaaron...n’hi haurà alguns que la temporada passada
van ser incompresos, i que  en aquesta seran volguts. Solament tres baixes importants: Marc Baiges, Javier Asin i Marc Alegre que seran substituits
per jugadors jóvens del Tortosa que van estar al podi dels golejadors.
ROQUETENC, A L’ESPERA DE NICO. El Roquetenc ha de fer un cop de timó: marxa Aleix, tres jugadors que eren titulars ja no estan a l’equip. Hi
hauran poques altes i es nodrirà de jugadors del juvenil com Xavi Bautista que decideix seguir i no anar al Tortosa, i també del filial. Vuit han estat
les baixes i d’aquestes solament 4 importants. Nico té propostes del Perelló, l’Ampolla i Roquetenc. Aquest darrer és el més proper per fitxar-lo. Es
el gran ‘trotamons’ del nostre futbol: Ascó, la Cava, Morell, Salou, Jesús i Maria i sempre té núvies.
PERELLÓ, FALTEN DOS FITXATGES. Gairebé tota la plantilla renovada. El més important segueix sent el bloc i Molinos. Falten dos fitxatges, un
davanter i un central. Han tantejat a Nico i Aleix Martí. El presi, David, ha acabat el mandat. Gran persona. Quina gran labor ha fet.
TORNA EL FILL PRODIG, MARC PRADES. Després de la seua experiència al Roquetenc, que no va ser del tot exitosa, malgrat que s’ha fet més
jugador doncs ha hagut de sacrificar-se més, tornarà a Camarles. A Roquetes té el seu padrí i a Camarles la seua núvia. Jo fins que no signi no m’ho
acabo de creure que fitxa amb el Camarles.
ALCANAR, EL GRAN CODICIAT. En les últimes quatre campanyes, ha quedat en tres ocasions entre els quatre primers. Batre aquest rècord no
és fàcil. Li costa poder aconseguir pujar. Però ganes n’hi ha. El seu mister Alfonso serà el segon mister més veterà a la categoria (per continuitat).
Té quatre dubtes. Si seguirà Xavi Molas i Manel Subirats, entre altres. A Manel l’ha tocat el Jesús i Maria. Adrià ha rebutjat una oferta. Aquest Alcanar
és gran. Es un equip codiciat.
GANDESA, ES VA ESCAPAR ALEIX ROBERT. Gran oferta va fer-li el Gandesa, on segur que faria gols. A Amposta, potser. El Gandesa intentarà
tancar el fitxatge d’Aleix Martí, de l’Ascó, a més de dos centrals. Ha causat alta Julià del Móra la Nova. Se’n van cinc jugadors, si incloem a Batalla
lesionat i operat aquesta setmana. Però en vindran cinc de nous. 
ROBERTO, PROP DE L’ULLDECONA. Aquest jugador que va estar a la Sénia i Sant Jordi, és a punt de signar per l’Ulldecona. El que mai entenc
és perquè no fitxa amb la Sénia. Sansano segueix. Mario, el jove presi, també. Feia anys que a Ulldecona no se’n parlava tan de futbol. Quedarà
segur entre els tres primers.

Incertesa al Pinell

CANAL TE
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Edu Albacar ha fet història. La
seua tenacitat i la seua qualitat,
amb el suport de la seua fami-
lia, el fan ser un sant jaumero
referent. Ha pujat a Primera di-
visió, amb el campió: l’Elx. Era
el seu somni. I ja és una reaili-
tat. Dissabte va rebre l’home-
natge de la seua gent. La que
ha viscut amb emoció la seua
carrera. La que ha estat prop
en els mals moments. La que
amb entusiame va organitzar
una jornada plena de senti-
ment. Fou un gran dia. Inoblida-
ble.
Durant la mateixa, es va repas-
sar la seua trajectòria. Edu es
va iniciar a Sant Jaume i la tem-
porada 95/96 ja va pujar al pri-
mer equip, sent juvenil de pri-
mer any, debutant al camp del
Flix. La 96/97 va fitxar amb el
Dertusa i d’allí el Nàstic es va

interessar per ell, jugant a la Lli-
ga Nacional, i tenint l’ocasió de
reforçar el Sant Jaume en una
promoció d’ascens. Posterior-
ment, no es queda amb el Tor-
tosa a Tercera divisió i fitxa
amb la Sénia, dos anys, a la
Preferent. Fou el màxim goleja-
dor amb 13 dianes, a Prefe-
rent. I llavors tornà al Tortosa,
debutant a Tercera en un partit
contra el Reus. Javi Cid i des-
prés Fabregat van ser els seus
tècnics. L’Espanyol, on entre al-
tres va coincidir amb Dani Jar-
que, es va fixar amb ell i aquí
començava la seua trajectòria
professional. Novelda i Alacant
(sent campió de la Segona B)
van ser els següents passos
fins poder afiançar-se a la Se-
gona A amb Hèrcules, Alabès i
Rayo Vallecano. Aleshores ja va
tenir opcions de fitxar amb

equips de Primera, però ni Hèr-
cules ni Rayo (amb qui va fer un
gol a San Mamès a la Copa)
van deixar-lo marxar a Nàstic o
Racing de Santander.

Els peatges acaben amb l’a-
rribada a l’Elx on s’ha consoli-
dat com un dels líders de l’e-
quip que aquesta temporada
ha estat el campió de Segona i
ha assolit l’ascens a Primera.
Edu ha fet 8 gols i ha estat una
de les claus de l’èxit. I ha acon-
seguit el seu somni, pujar a Pri-
mera divisió. Una temporada
màgica. I que ha fet que Sant
Jaume d’Enveja hagi vibrat amb
el seu jugador d’èlit. 

Per això, dissabte, a Sant
Jaume, Edu Albacar va rebre un
emotiu homenatge. Primer va
haver-hi una recepció oficial a
l’Ajuntament, on des del balcó
es van fer els primers parla-

ments, davant d’un bon nombre
d’aficionats que a la plaça van
estar per l’ocasió. A l’Ajunta-
ment, la Coral (amb vers dedi-
cat per la seua seua sogra) va
tenir una actuació amb lletra
personalitzada per Edu. Un al-
tre gran moment. 

Per la tarde, al camp de fut-
bol, va escenificar-se la sorpre-
sa organitzada amb sentiment
per amics i familia, amb col.la-
boració d’un grup de gent que
va fer costat al crac. ‘Orgull i
satisfacció pel nostre Edu. El
santjaumero de Primera’.
Aquest era el missatge. Un re-
ferent. 

Edu, per la seua part, va
agrair tot el suport i va recor-
dar que és un santjaumero més
i que “sempre ho he dit. Es un
orgull per a mi ser-ho i dir-ho”.

Entrenadors que va tenir a

Sant Jaume van protagonitzar
un moment de gran valor, prin-
cipalment quan fou cridat el
seu pare, tècnic d’Edu quan era
benjamí. Toni Ruiz, en represen-
tació de la UE Muntels, va lliurar
una placa commemorativa del
club en reconeixement a Edu
que també va rebre una sama-
rreta de la UE Sant Jaume amb
el seu número, el 21, i el nom. 

Alfonso Cherta, president, va
entregar-li. 

El crac va estar més proper
que mai, signant autografs i
fent-se totes les fotografies que

li reclamaven.
Posteriorment, companys i

amics d’Edu de Sant Jaume van
formar un equip per fer una ‘pa-
changa’ contra companys que
va tenir Edu amb equips que va
estar. Amb un sopar multitudi-
nari, amb pastís espectacular
per l’ocasió i videos projectats
en pantalla de gran valor, va
acabar la jornada. Edu s’ho me-
reixia. 
El seu gran esforç i sacrifici
han tingut recompensa. I ens
ha fet gaudir a tots. I ho seguirà
fent. Gràcies Edu! 

Edu Albacar, l’orgull de Sant Jaume d’Enveja
L’ìdol, que ha pujat a Primera amb l’Elx, complint el seu somni, va rebre un merescut homenatge

DISSABTE PASSAT

Avui divendres a les 14.30 h es podrà tornar a veure el
programa emès dimarts passat,

especial per l’homenatge a Edu Albacar.
El crac de Sant Jaume hi serà a Canal TE 

dimecres vinent (22.50 h).

A Canal TE
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Diumenge, 16 de juny de 2013, a la ciutat de Guadalajara han
participat 107 parelles, al VI Trofeo Nacional Kataylu - 1ª Copa
España de Katas, entre les diferents categories sub 11, sub 13,
sub 15, sub 18, sub 21 i Masters.
Els representants del centre de tecnificació Priorat-Tortosa que
han participat en aquesta competició han estat Sergi Garcia de
tori i Cristòfol Dauden de uke a la categoria sub 21. En aques-
ta categoria es feient els 5 grups del Nague No Kata; a desta-
car que eren 12 parelles en i que era la primera competició en
la que participàvem per a tan encara mes meritori el primer lloc
aconseguit.Aquests resultats refermen la labor feta pel Centre
de Tecnificació Priorat-Tortosa.
La pròxima cita és a Tallin al campionat d'Europa de la catego-
ria cadet amb Cristòfol Dauden -60k i Carla Montañez -44k.

A Guadalajara, nous èxits

JUDO. CENTRE TECNIFICACIÓ PRIORAT-TORTOSA

El CD la Cava femení ha estat
l’equip campió de la lliga de
futbol-7. Les jugadores han
estat: Fati, Joey, Ada, Judit
(c), Lara, Gemma, Ivette,
Núria Fors, Àngela, Júlia
Marco, Anna, Eva, Mireia,
Alba, Carla i Júlia Navarro.  El
tècnics: Joan Maria Martínez,
Nino Vàzquez (Ajudant) i
Bastiano Tomàs (Delegat).
Dimecres, l’equip va rebre el
guardó en la Nit dels
Campions.

la Cava, campió

FUTBOL FEMENÍ

Equip del CE Tortosa.

Aquest cap de setmana el pa-
velló del temple rebia els 4 mi-
llors equips de la 2a Catalana:
l'H. Igualada, el CH Terrassa, el
JH La La Llagosta i l'amfitrió, el
CE Tortosa.

La primera semifinal enfronta-
va al conjunt local davant el club
terrassenc. Els nervis de jugar a
casa i del fet d'estar a una semi-
final van passar factura als tor-
tosins que els hi va costar gaire-
bé 20 minuts entrar en el partit.
Els primers 15 els visitants
aconseguien una renda de fins a
4 gols que els ebrencs van po-
der anar reduint poc a poc fins
ficar-se per davant en el marca-

dor. Així s'arribava al 13-12 a
la mitja part. A la represa els lo-
cals no volien deixar escapar la
renda que tant els havia costat
aconseguir i és ficaven a 3 als
deu minuts. Quan pareixia que la
cosa ja anava per bon camí, els
del Vallès Occidental van traure
forces aconseguint remuntar
aquests 3 gols i posar-se fins a
3 per dalt a falta de 5 min. Ja tot
semblava que estava perdut
però els del Baix Ebre van reac-
cionar i amb una parada a falta
de 15 segons per al final del
porter tortosí permetia a l'afició
i a l'equip tindré una altra opor-
tunitat a la prórroga. Així doncs,

s'arribava al final del partit amb
empat a 27. Començava la pró-
rroga i en els primers 5 minuts
els terrassencs aconseguien
una renda de 2 gols. Finalment,
després dels 10 minuts de pro-
rroga els tortosins van caure de-
rrotats per un ajustat 32-35.

L'altra semifinal, que enfron-
tava al igualada amb el Llagos-
ta, va estar clarament dominada
pels igualadins que s'emporta-
ven el pas a la final amb el resul-
tat de 36-26.

A l'endemà, els tortosins van
saber refer-se de la dura derro-
ta i van sortir a disfrutar del que
per a molts era l'últim partit en

l'handbol i/o amb l'equip. I així
va ser, ràpidament van agafar
una renda de 10 gols que no
van soltar en tot el partit. 

Els de la Llagosta tot i inten-
tar-ho no van tindre cap mena
de possibilitat en cap moment.
Així, els amfitrions s'emporta-
ven el 3r lloc del campeonat
amb el resultat de 47-25.

Pel que fa a la final, va ser un
enfrontament molt renyit fins als
últims 7 minuts quan el Terrassa
és va imposar al Igualada amb
el 32-24 i proclamant-se així
campió de la categoria.

Destacar l’excel.lent organit-
zació de la fase final.

TOP-4 juvenil masculí
L’equip amfritrió, el CE Tortosa, fou tercer

HANDBOL

Més de 300 esportistes, enti-
tats esportives locals, tècnics i
col·laboradors són reconeguts a
la Nit de l'Esport 2012-2013 La
vetllada comptà amb una intro-
ducció inicial a càrrec del Regi-
dor d'Esports Rubén Lallana,
agraint “a esportistes, entitats,
entrenadors i familiars l'esforç
per fer possible que l'esport sigui
present de forma tant rellevant a
L'Ametlla de Mar”. L'acte s'es-
tructurà en quatre blocs princi-
pals; el primer, dedicat al reconei-
xement de la tasca tècnica
esportiva municipal, on es lliurà
un petit detall als diferents treba-
lladors i treballadores que han
format part de l'Àrea Municipal
d'Esports de l'Ajuntament de L'A-
metlla de Mar aquesta darrera
temporada. El premi al millor tre-
ballador/a d'aquesta va recaure
en la Griselda Gaseni, Coordina-
dora del cem La Cala, per la se-
va excel·lent tasca desenvolupa-
da al complex esportiu municipal
amb piscina coberta de L'Ametlla
de Mar amb més de 30 hores
setmanals d'activitats dirigides i
la coordinació de la part aquàtica

i de sales esportives.En un segon
bloc, prengueren protagonisme
les diferents entitats esportives
que configuren l'associacionisme
local a L'Ametlla de Mar; La  Sec-
ció Esportiva SCER L'Ametlla de
Mar, el Centre Excursionista AZI-
MUT, el Club Nàutic L'Ametlla de
Mar,  el Club Tennis L'Ametlla de
Mar, el Club Twirling L'Ametlla de
Mar, la Penya Barcelonista L'A-
metlla de Mar, Societat de Caça
La Cala, el Club de Tir L'Ametlla
de Mar, el Club Esportiu La Cala,
el Club Kenpo La Cala,  La Cala
Gas i el Club Making Dance rebe-
ren respectivament els seus re-
coneixements. En el tercer bloc,
el torn fou per als diferents espor-
tistes i equips de la Secció Espor-
tiva de la SCER de L'Ametlla de
Mar, de la Lliga de Futbol Sala
Costa Daurada i de la 2ª edició
de la Cala Amateur Pàdel Lea-
gue. 

Per finalitzar, el quart bloc es
dedicà als premis especials i
més importants de la temporada.
Un dels premis més rellevants és
el que dada any s'atorga al Millor
Patrocini Local i que enguany va

recaure en el GRUP BALFEGÓ;
Per l'organització de la Tuna Race
que aglutina les proves de 5 Km
i 2,5 Km nedant, amb més de
370 participants, els 5 Km co-
rrent, el Clínic de Natació del cem
La Cala amb nedadors de ressò
internacional; pel suport al 1er
Equip de Futbol i als equips juve-
nils de la SCER de L'Ametlla r; i
per la col·laboració amb l'equip
de Natació Esportiva del cem La
Cala. Pel que fa al Premi al Millor
Esportista o Equip de les Entitats
Esportives Locals, va recaure en
l'EQUIP SÈNIOR CLUB TWIRLING
L'AMETLLA DE MAR, Campió de

Catalunya, Campió d'Espanya,
Campió de l'Open Multi-Federa-
cions, Seleccionat per l'Encontre
Espanya - França i Seleccionat
per la Copa del Món que es cele-
brarà properament a Holanda.

En relació al Premi al Millor Es-
portista o Equip de l'Àrea Munici-
pal d'Esports, aquest fou per a
ARTUR JUARANZ BALFEGÓ; 1er
Classificat Comarcal de Natació,
en categoria benjamí, en les pro-
ves de 25 m lliures, 25 m esque-
na i 25 m braça; 2on Classificat
Provincial de Natació, en catego-
ria benjamí, en les proves de 25
m lliures i 25 m braça, a una so-

la dècima del 1er classificat;
Campió de l'Aquatló de Tortosa
en categoria Benjamí en les
distàncies de 350 m de cursa,
1.000 m de natació i 350 m de
cursa. I, en el darrer d'aquests
premis especials, s'ubicà el d'Es-
portista, Tècnic o Equip de Major
Projecció Exterior que enguany
va recaure en l'ÀLEX GÓMEZ CO-
MES; Entrenador en les darreres
5 temporades del Futbol Base
del Barça; Campió de Lliga amb
l'Aleví C en la darrera temporada
després de guanyar tots els 30
partits disputats; Nou entrenador
del Kitchee Sport Club de la 1ª Di-

visió de Futbol de Hong Kong,
que afrontarà un dels seus pri-
mers reptes en enfrontar-se amb
el Manchester United. per finalit-
zar la vetllada, els més de 300
esportistes de l'esport base local
desfilaren per a rebre la seva me-
dalla commemorativa de la tem-
porada 2012-2013, de mans de
l'Alcalde i Regidors de l'Ajunta-
ment de L'Ametlla de Mar, posant
punt i seguit a una temporada es-
portiva seguida de les diferents
activitats i esdeveniments espor-
tius d'estiu, que donaran pas a
una nova temporada que s’espe-
ra que estigui farcida d'èxits.

Nit de l’Esport calero
EL DIVENDRES PASSAT
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

ALEX GÓMEZ COMES, NOU ENTRENADOR DEL KITCHEE
Alex Gómez ha estat els
darrers anys al futbol base
del Barça, com a entrena-
dor. Ha aconseguit èxits
esportius amb un dels
seus alevins en les tempo-
rades que ha estat el tèc-
nic, guanyant els campio-
nats en els que ha compe-
tit el seu equip. Ara li arri-
ba una nova oportunitat
per fer un salt: marxar al
Kitchee de Hong Kong per
a entrenar a Primera divi-
sió. Es la segona part del
seu somni. I la complirà.
El tècnic de l’Ametlla des-
taca el suport de la seua
familia i també a dues per-
sones importants en la
seua trajectòria esportiva:
Josep Gombau i Albert
Puig. 

Més Ebre: Un repte?
Alex Gómez: Està clar
que ho és. I estic molt
satisfet i amb moltes
ganes de començar
aquesta nova etapa dins
del món professional. El
dia 30 ja marxo cap a
Hong Kong per a
començar el dia 3 de juliol
la pretemporada. Molt
il.lusionat, la veritat. 
ME: T’ho vas haver de
pensar molt?
AG: ...m’ho vaig haver de
pensar i vaig haver de par-
lar-ho amb la familia més
propera. Amb la seua
ajuda i amb la del meu
gran amic, Josep

Gombau, l’avalador en
aquesta nova oportunitat,
vaig decidir acceptar el
repte.
ME: Jose Gombau, un
gran referent...
AG: Sí, una gran persona i
un gran amic. Fa molts
anys que el coneixo. Ell ha
confiat amb mi i jo treba-
llaré al màxim per no
decebre’l, per tornar-li la
confiança que ell té dipo-
satada amb mi com m’ho
ha demostrat.
ME: Es una decisió molt
valenta, atrevida, fins i tot
arriscada?
AG: Jo no ho veig que
sigui així. M’ho plantejo
com una oportunitat. Quan
vaig començar a entrenar
un equip de benjamnins
del futbol sala, al PME de
l’Ametlla, tenia dos som-
nis. Un era formar part de
l’estructura tècnica dins
del futbol base del Barça i
l’altre era entrenar, on
sigui, a la Primera divisió.
Un somni l’he complert i si
ara que tinc l’altre davant
no l’accepto, hagués anat
en contra meua. Per tant,
ho he de mirar des d’a-
quest punt de vista i pen-
sar que si no accepto, és
que ja renuncio al que més
vull i pel que tant he lluitat.
D’aquesta forma, no podia
fer-ho i això és el que
m’impulsa per empendre
una nova etapa que, lògi-
cament, té riscos però

que s’afronta amb il.lusió i
compromís. Ho he de pro-
var. Amb el suport de la
meua dona i de la gent
més propera, espero tirar-
lo avant intentant igualar
els resultats que ha obtin-
gut Josep, un empresa de
per sí complicada. Penso
també que a Can Barça
em quedaven un o dos
anys màxim per acabar la
meua etapa. Per tant, és
el moment de regenerar-
me i buscar nous reptes,
noves il.lusions. I això em
dóna força.  

ME: Qui o què recordes
més en tots aquests anys?
AG: L’empenta que els
meus pares em va trans-
metre des del principi. I
després, també la que
m’ha donat sempre la
meua dona. Ells han estat
bàsics. I a nivell esportiu,
la confiança de Josep
Gombau i també, poste-
riorment, de l’Albert Puig
qui em va donar l’oportuni-
tat de dirigir un equip del
futbol base del Barça, des-
prés d’haver-me iniciat
amb els Campus i els cen-
tres de Tecnificació. 

ME: Hong Kong. Ja hi has
estat. Però què és el que
més et preocupa?.
AG: Vaig estudiar francès
i ara estic fent un curs
accelerat d’anglès per

poder-me situar. Tindré un
traductor durant el primer
mes però he d’adaptar-me
ràpidament per a poder
dirigir-me als jugadors. Es
un dels temes que preocu-
pen però que intentaré
solucionar amb l’esforç
necessari per a poder fer-
ho. 
En general, marxar a
Hong Kong és una nova i
gran experiència. Si no
estic a gust o no va del tot
bé, sempre estic a temps
de tornar. Per això hem
signat un contracte d’un
any. 

ME: Tornaràs a entrenar a
l’Ebre?
AG: Vaig començar als
equips base de la cala,
sent coordinador, i vaig
estar al futbol base de

l’Amposta i de l’Ebre
Escola, complementant-ho
amb el Rasquera. Van ser
els meus principis. I no em
sap greu, tot al contrari,
un dia tornar. Clar que sí.
A hores d’ara, m’encanta
el projecte que és porta a
terme a l’Ametlla, amb
gent de casa. I perquè no
un dia poder tornar i impli-
car-me. Cap problema.

ME: L’Ametlla té un tècnic
internacional.
AG: Estic molt agrait per
totes les mostres de
suport de la gent del meu
poble. Em donen molt de
carinyo i la veritat és que
estic molt satisfet.
Intentaré no decebre a
ningú en aquesta nova
etapa. I per això treballaré
l màxim. 

Avui divendres, a Canal TE, a les 22.45 h, podran seguir
l’entrevista amb l’Alex Gómez, el tècnic calero que marxa a
Hong Kong, després d’haver estat al futbol base del Barça.
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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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
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

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

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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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

• Enciam

• Kataifi

• Llagostins

Mostassa

• Nata

• Sal

• Tomaquets cherry

PREPARACIÓ:

Saltejem els llagostins, un de sencer i els altres
pelats i ho retirem. Posem una cullerada de mostas-
sa a la paella, nata i deixem reduir. Mentres , mon-
tem el plat amb l' enciam, tomaquets cherry i els
l lagostins pelats. Damunt posem la pasta kataif i ,
aboquem la salsa reduida per sobre i culminem amb
el l lagosti sencer per a decorar

«Primentons i Tomates»
Avui: Amanida de llagostins kataifi

i mostassa
CAFE TASCA L’ESQUELLA D’ENGAUDÍ - ALCANAR

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a mig matí el cel estarà poc ennuvolat en general, si bé localment
estarà molt ennuvolat per núvols baixos a la meitat sud del Litoral. A par-
tir de llavors augmentarà la nuvolositat d'oest a est amb el creixement de
nuvolades que a la tarda deixaran el cel molt ennuvolat en conjunt.

Precipitacions
Al final del matí se n'esperen al terç oest i al llarg de la tarda s'estendran
a la resta del territori. De cara al vespre es restringiran a la meitat est i a
la resta del Litoral i prelitoral. Cauran en forma de xàfecs i ruixats, sovint
acompanyats de tempesta i calamarsa. Les acumulacions de pluja seran
entre poc abundants i abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores). Aquestes
darreres es donaran al terç nord i al prelitoral.

Temperatures
Mínimes semblants o lleugerament més baixes. Màximes semblants. Les
mínimes es mouran entre els 7 i 12 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre 9 i 14
ºC a la depressió Central i el prelitoral i entre 13 i 18 ºC al Litoral. Les
màximes arribaran a valors d'entre 16 i 21 ºC al Pirineu i entre 22 i 27 ºC
a la resta.

Visibilitat
Entre bona i regular amb algunes boirines matinals al Litoral, sobretot al
sud. Empitjorarà en moments de xàfec.

Vent
Al principi del dia el vent serà fluix i variable. Al centre de la jornada s'im-
posarà el component sud i est entre fluix i moderat. Al final del dia tornarà
a quedar fluix i variable, tot i que amb tramuntana entre fluixa i moderada
a l'Empordà.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

XÀFEC

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 16°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18. (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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/.

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva  vida sentimental  tendeix  a l'estabili-
tat  i el compromís . És un  bon moment  per-
què  busquis  ajuda  en les teves  associa-
cions. Respecte a la salut , intenta relaxar-te.  

Taure
20/4 al 19/5

Treu  la teva sensibilitat , mostra't  tal  com
ets  i escolta  amb atenció  el que t'ha  de dir
la teva  parella. Respecte a la teva salut, el teu
millor bàlsam serà deixar-te cuidar.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tens un talent  especial per desgranar  i
aclarir  els teus  assumptes  sentimentals.
Tota la realització  o materialització de les
teves idees  millorarà  la teva  autoestima.

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus  transitant   per la teva casa
dotze  necessites  viure  l'amor  amb més
calma  i arribar  fins  al fons  dels teus pro-
blemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Pots  conèixer algú  que et resulti  interessant
i igualment  pots viure  amb la seva parella
situacions noves. Has  d'anar amb compte  de
treballar excessivament.

Verge
23/8 al 21/9

Amb  Venus transitant  per la teva casa deu pots
connectar  amb les  persones  que desitges. La
teva imatge  està  a l'alça. Respecte  a la teva
salut , no assumeixis  tantes responsabilitats .

Balança
22/9 al 22/10

No decideixis  res. Dóna't un temps  i revisa la
teva  estratègia sentimental. Respecte  a la teva
salut , sempre que tinguis  força  de voluntat
pots  assolir  l'estat  físic  que busques.

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva activitat sentimental està canviant i pot-
ser els esdeveniments et sobrepassaran.
Respecte a la teva salut , durant aquesta etapa
guanyaràs  en qualitat  de vida.

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs  molt  vehement  en l'amor . En el teu  to
de veu es nota  el que estàs  sentint .
Respecte  a la teva salut , actualment  passes
per una etapa  positiva  i enèrgica.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu present  sentimental  és fantàstic i el que
has de fer és viure'l  amb totes  les seves  con-
seqüències. Entres  en una fase  apropiada  per
solucionar problemes.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui  pots  rebre  una invitació  per sortir  on
coneixeràs gent nova. Per millorar  la teva  vida
necessites  aconseguir  l'estabilitat  dintre teu , no
en les coses externes.

Peixos
19/2 al 20/3

Amb Mart i Urà transitant pel teu signe la nota
dominat d'avui serà un punt  d'expansió  en la
teva vida amorosa . No has  de ser tant indolent
a l'hora  de practicar  esport.

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 .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. 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
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

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
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. 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 Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

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 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87
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Enguany, aquest certamen
interdisciplinari porta el
lema La Vaca Que Xiula i
proposa explorar el paisat-
ge sonor del delta de
l'Ebre. “El xiular de les per-
sones, dels animalets i dels
coets que són una part
indissoluble d'allò que ens
envolta i que sovint passa
desapercebut”, apuntava el
director de la Bouesia,
Miquel Àngel Marín.
De fet, una de les peculiari-
tats més potents d'aquesta
novena edició de la Bouesia
serà posar en valor un ele-
ment arquitectònic del pai-
satge del Delta, les cote-
res. Les edificacions on es
guardaven i des d'on es
llençaven els coets per des-

fer les tempestes que ame-
naçaven la collita d'arròs. Al

delta de l'Ebre,  n'hi ha 32
repartides entre el marge
dret i esquerre. Per donar
protagonisme a les coete-
res, la Bouesia ha organit-
zat una bouromeria des del
pont Lo Passador fins a la
coetera de l'ermita de
l'Aldea. A més, l'Ajuntament
de Deltebre, ha iniciat els
tràmits per demanar la ces-
sió d'ús d'aquests edificis a
l'empresa propietària, la
companya asseguradora
Mutualidad Arrocera de
Seguros. “La Bouesia ens
ha fet adonar que les coete-
res poden ser alguna cosa
més que un element del pai-
satge que no serveix per a
res”, va apuntar el regidor
de Cultura, Joan Alginet, tot
precisant que l'Ajuntament
treballa per donar a aques-
tes edificacions un ús turís-
tic i cultural nou. La roda de
premsa de presentació es
va fer al costat d'una coete-
ra i ha finalitzat amb el
llançament d'un coet. El tret
de sortida del festival serà
aquest divendres, 22 de
juny, amb una primera
incursió al País Valencià, on
els bouetes han estat convi-
dats pel músic i teòric
valencià, Llorenç Barber; i
l'etnomusicòloga Montserrat
Palacios per participar al

festival de poesia Festa de
la Boca de la Canyada

(Paterna).  Ara bé, la major
concentració d'actes tindrà
lloc el cap de setmana del
28 al 30 de juny, en el qual
està prevista la bouromeria,
un concert de Josep
Bordes (Pepet i Marieta), i
el bouhomenatge a Josep
Arques, “Josep del pas de
Baló”, el propietari del pas
de barca de la Cava, per
tota una vida dedicaca a la
barcassa. Per finançar les
actuacions previstes s'ha
obert una campanya de
micromecenatge a través
de la plataforma Verkami.
Hi ha de temps per fer les
aportacions fins al 27 de
juny i es volen aconseguir
1.500 euros. 
A la barcassa hi hauran des
de recitals poètics, dins el
cicle Poesia als parcs de la
Diputació de Barcelona, fins
a actuacions musicals i con-
ferències poètiques a
càrrec d'artistes com
Arturo Moya i Rut Barberán
(performance i electrònica),
Carles Hac Mor i Ester
Xargay (poesia), Andreu
Subirats (poesia), o
Proyecto 23 (acció musical
i veu). L'altre acte potent de
l'edició d'enguany serà el
concert de Paco Ibáñez el
proper 17 d'agost al Casal
de l'Esport Lo Salat i que
està patrocinat per
l'Ajuntament. També hi
haurà actes a Vandellòs i la
Franja de Ponent
El festival Bouesia és un
certamen multidisciplinari
que va nàixer a Deltebre el
2005 amb l'objectiu de
generar una simbiosi indis-
soluble entre cultura i terri-

tori. Organitzat per
l'Associació Cultural Rabera
de Bouetes amb el suport
de l'Ajuntament de Deltebre
i la regidoria de Cultura, és
un esdeveniment cultural,
d'intercanvi entre artistes
que té com a escenari prin-
cipal el paisatge del delta

de l'Ebre i que desplega
diferents llenguatges artís-
tics: arts visuals, poesia
experimental, música,
dansa, circ i espectacles
inclassificables. Ho fa en
diferents formats: accions,
recitals, instal·lacions o
intervencions en l'espai

públic. 
El regidor de Cultura, Joan
Alginet, ha manifestat
aquest matí que el seu
compromís amb la Bouesia
anirà en augment i ha des-
tacat que el festival aporta
“innovació” a la cultura tra-
dicional del Delta.

Bouesia: «El xiular de les persones,
dels animalets i dels coets ...» 

El regidor de Cultura de
l'Ajuntament de
Deltebre, Joan Alginet, i
el director del certa-
men, Miquel Àngel
Marín, presentaven
aquest passat 19 de
juny,  a Deltebre la que
serà la novena edició
del festival Bouesia. 

El festival explora enguany el paisatge sonor del delta de l'Ebre i posa en valor les antigues coeteres

CREATIVITAT EBRENCA EN VENA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

El tret de sortida del festival serà avui
divendres, 21 de juny, amb una
primera incursió al País Valencià

             


