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La recent declaració de les Terres
de l'Ebre com a Reserva de la
Biosfera per la UNESCO “no és
només una etiqueta, és un segell
de qualitat” que pot fer que les
Terres de l'Ebre “es venguin millor
de portes en dins i sobretot de
portes enfora”. Aquest
reconeixement, és el segon que
rep Catalunya després que el
Montseny fos declarat també
Reserva de la Biosfera fa gairebé
40 anys. Avui mateix, a les 19h de
la tarde a la Cambra de Comerç de
Tortosa, 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.  

P3

L’oportunitat 

La crisi econòmica a les Terres de l'Ebre ha tingut uns efectes més intensos que a la resta de Catalunya però, des-
prés d'un 2012 "dolent", les empreses veuen una millora de les expectatives per enguany. Tot i admetre que els indi-
cadors al territori han estat nefastos, l'Informe Anual d'Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre 2012, que
elabora la URV, subratlla la necessitat de caminar en la línia que la recent declaració de la reserva de la biosfera pu-
gui ser aprofitada pels sectors de més pes al territori, agroindústria i turisme, en particular. P4

Millors expectatives

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament d'Ascó
compra el Pou de Neu del segle XVII per fer-
lo visitable. P4

Esports. La noticia de que els clubs esportius
han de cotitzar a la Seguretat Social obre la
polèmica i fa perillar l’inici de la competició
per a la temporada vinent. P 10

Terres de l’Ebre. Tremosa denuncia que el pla
hidrològic proposat per Arias Cañete no
assegura un cabal mínim ecològic per l'Ebre.   

P8Av
ui

 é
s 

no
tíc

ia

JESÚS RUIZ

 



DIVENDRES 28
DE JUNY
DE 20132

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésmésdiari

ebre

Edita:
Limicola, SL

DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas.
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 977 25 27 27

www.mesebre.cat

L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

Qui ho havia de dir a mitjans de juliol de
2012 que passaria un any tan ràpid. Doncs
sí, ha passat un any, tornem a tenir l'estiu
aquí i, per tant, vénen 10 dies de festa. 
No sempre han estat deu els dies de festa
major, ni tan sols festes; a vegades hi
havia anys que no se'n feien de festes.
Sembla estrany, però les coses canvien.
Des de mitjans del segle passat, ha esta
una constant el tenir festes majors a
Roquetes. Aquestes festes no solien durar
més de 4 dies agafant un cap de setmana
pel mig. Per tant, començaven en diven-
dres i acabaven dilluns. I tampoc no es
feien cada any, ja que es feien en funció del
pressupost municipal, si aquell anys hi
havia romanent de diners es feia festa, sinó
l'any que ve ja ho veurem. Per tant, les fes-
tes anuals com les coneixem avui a
Roquetes es consoliden a finals de la dèca-
da del seixanta i començaments dels
setanta.

Pel que fa al lloc, també ha anat canviant
amb els anys, primer es feien les activitats
nocturnes entre el mercat i el cafè del sin-
dicat (Restaurant Amaré) i ja a comença-
ments dels setanta es va traslladar al pati
de les escoles. Des d'uns anys ençà, al
pati de l'institut.

També la tipologia de festa ha canviat, si
en la primera època començaven la prime-
ra nit de festes amb l'actuació del Canalero
i la Rondalla davant el mercat i les altres
nits concerts de bandes de música, com la
de la Lira o alguna banda convidada, res
d'orquestres, a començaments dels setan-
ta, quan ja es comencen a fer les festes a
les escoles, a poc a poc van apareixent les
actuacions de les primeres orquestres,
entre les que cal destacar l'orquestra
Telstar de Roquetes que van actuar tota la
dècada dels setanta fins a mitjans dels vui-
tanta.

També els actes del dia han anat canviant,
si primer eren pocs actes i, sobretot, actes
com vermut popular, festa de la vellesa i
audicions de bandes de música (la banda
que solia venir sovint era la banda de músi-
ca de Nul.les), a poc a poc es van afegir
curses ciclistes, torneig de futbol, i poca
cosa més. És a partir de la dècada dels vui-
tanta que comencen tímidament les menja-
des populars i és a partir del la dècada
dels noranta que el format de festa que
coneixem avui s'ha anat consolidant.

Què vull dir amb tota aquesta breu història
de les festes majors de Roquetes? Que el
model de festa ha canviat durant els anys i
que el model que coneixem avui segur, i ho
confirmo, segur que arribarà un temps en
què el format també canviarà, ja que són
els canvis el que fan que les coses perdu-
rin.

Si enguany celebrem els quaranta anys del
Patronat de Festes, vol dir que el model
durant aquests anys ha canviat tal com us
acabo d'explicar i segur que en el futur
canviarà. 

Felicitats a tots els membres del Patronat
que han passat durant aquests anys, com
també a aquells joves que a la dècada dels
seixanta sense haver Patronat de Festes
organitzaven les Festes Majors quan l'ajun-
tament podia permetre-s'ho.

Gràcies a tothom que ho han fet possible!
Gràcies a vatros, roquetencs i roqueten-
ques! 

I tal com deia a dalt de tot:
Ja hi tornem a ser! 
Vinga, a passar-s'ho bé i a xalar!

Sisco Ollé.
Regidor de Festes de Roquetes

La Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera
forma part del Programa "L'Home i la Biosfera"
(MAB) de la UNESCO que comprèn actualment
610 reserves disseminades per 117 països. La
inclusió de noves reserves a la Xarxa és valora-
da per la Mesa del Consell Internacional de
Coordinació del Programa sobre l'Home i la
Biosfera (MAB), amb seu a París. El Programa
MAB realitza des de fa més de 30 anys una
tasca pionera en favor del desenvolupament
sostenible, sustentat en bases científiques.
Actualment, a l'Estat espanyol hi ha 40 espais

que han estat declarats reserva mundial de la
biosfera, dels quals només un, el Parc Natural
del Montseny, des de l'any 1978, es troba situat
a Catalunya. Les Terres de l'Ebre és, doncs, la
segona reserva catalana que aconsegueix
aquesta declaració, 35 anys després de la pri-
mera. El reconeixement com a Reserva de la
Biosfera és una oportunitat que ha de compor-
tar noves aportacions econòmiques, difusió
internacional del territori i el reconeixement dels
seus valors patrimonials: naturals, paisatgístics,
històrics i culturals. 

Editorial

La Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera
Federació d’Amposta

d’Associacions de Veins

Opinió

Ja hi tornem a ser!

Opinió

Pensem des de la federació
d’ Amposta d'associacions
de veïns, des de fa anys,
que treballem per dinamit-
zar, unir i potenciar el teixit
associatiu i sobretot el tre-
ball de vetllar pels interes-
sos dels ciutadans, per això
ens vam decidir a presentar
mocions, fer al.legacions o
com aquest cas, donar a
conèixer al nostre alcalde,
per via comunicat de prem-
sa, una cosa que és d'im-
portància per a tots els
ampostins i ampostines.
Hem decidit fer-ho d\'aques-
ta manera perquè després
de demanar reunir-nos amb
ell, ens han donat visita per
passat un mes, suposo que
confon les funcions d'alcal-
dia amb les de metge i deu
pensar que som un pacient
més.
Aquests dies s'acaben els
treballs realitzats en l\'edifici
de l'Escola d'Art i Disseny
situat al carrer Sebastià
Juan Arbó, que s'utilitzarà
com a edifici docent, amb
un cost de construcció en
primera fase de 1.552.589,
95  EurosÛ (IVA exclòs): i en
Segona fase de:
549.739,97 EÛ (IVA exclòs).
Tenint en compte els pressu-
postos municipals, és una
inversió molt important per
a la ciutat d'Amposta.
La problemàtica la veïem, en
tant i com vam indicar a les
al .legacions que vam pre-
sentar en el seu moment
sobre cedir gratuïtament a
una “empresa privada” totes
les instal. lacions esportives
i el citat edifici per un perío-
de de 50 anys. pensem com
diu el punt 20 de la
Recepció i liquidació de les
obres.
articles 205 i 218 de la Llei
de Contractes del sector
públic. "A la recepció de les
obres un cop acabades hi ha
de concórrer un facultatiu
designat per l’Administració
representant d’aquesta, el
facultatiu encarregat de la
direcció de les obres, en el
seu cas, i el contractista
assistit, si ho considera
oportú, del seu facultatiu. A
partir de la data de l'acta de
recepció de les obres
començarà a comptar el ter-
mini de garantia que serà de
12 mesos"
Per què demanem que tin-
guem una bona revisió de
l'obra, abans de cedir per
50 anys a una empresa pri-
vada, que serà ocupada per
joves? Perque després del
seguiment de l'obra esmen-
tada, de revisar els plans i
de revisar els informes, de
fer visites, volem que abans
de rebre i acceptar l'obra es
comprovi certes anomalies

que possiblement siguin
existents, com els possibles
moviments estructurals i
assentaments diferencials,
també el per que de la equi-
vocació en sol.licitar l'estudi
geotècnic de planta baixa i
un pis en una zona que
coneixem amb problemes
de tenir aigua a pocs metres
(1\'8m) s'obliden de comuni-
car a l'empresa que són
dues plantes, amb proble-
mes d'inundació a la zona
auditori que ha d\'intervenir
l'empresa Pronto Servis per
recollir l'aigua, també defi-
ciències a la teulada amb
goteres, també conèixer si
l'empresa d'enginyeria ha
firmat com tot esta correc-
te, també volem l'informe i
Certificació d'eficiència
energètica de l'edifici públic
és a dir un bon control, pen-
sem que es un disbarat
garantisar aquet edifici 50
anys tal com diu el contrac-
te en aquesta empresa
aquest projecte que havia
de ser al 100% públic i que
no serà així.
Aprofitant l'ocasió també
voldríem saber com és pos-
sible que el 24 de novembre
ens assabentem de la notí-
cia que no tenim Inef públic
per secretaria general
esports i el 2 de novembre
la urv ja tenien negociacions
avançades casualitat? supo-
sem que sera eficàcia ... , a
utilitzar els nostres recursos
gratuïtament.
Després de les nostres quei-
xes, no tota l'oposició ens
va donar suport. Recordem
que les nostres
mocions;sol.licitar una bai-
xada de la revisió cadastral,
de la taxa escombraries,
d'una auditoria externa per
la inversió de la ciutat digi-
tal, control en el repartiment
subvencions, a més de
al.legacions reparcel.lació
Valletes II i el dos d'abril
demanem per escrit l'expli-
cació dels murs construïts
en propietat que no és muni-
cipal per una fundació, i
seguim defensant els inte-
ressos dels nostres veïns
gratuïtament mal els pesi a
alguns.

Llorenç Navarro Senar
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AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR

EDICTE

Per acord de Junta de Govern Local de data 21/06/2013 s'acordà sotmetre a informació pública per un
termini d'un mes el projecte presentat per Back Pack Internacional, expedient 20/2012, relatiu  a la reha-
bilitació d'un edifici existent destinat a l'activitat equina a la Parc. 29 del Pol. 24 del terme municipal, qua-
lificat com a sòl no urbanitzable, Clau 21, tot això en compliment del que disposa l'article 48 del Text Refós
de la Llei d'Urbanisme (TRLLUC).

L'Ametlla de Mar, 27/06/2013
L'alcalde

Andreu Marti i Garcia

La reunió tindrà lloc avui
divendres, 28 de juny, a les
19 h, a la Cambra Oficial de
Comerç, Industria i
Navegació de Tortosa. La
UNESCO va designar les
Terres de l'Ebre, el 28 de
maig passat, nova Reserva
de la Biosfera. Precisament
serà en el marc d'aquesta
reunió que es definirà un
model de governança que
entronqui amb els objectius
de la candidatura, els princi-

pis que han de regir el ≠pla
d'acció i les directrius per
establir i potenciar la
marca. També s'hi definiran
els sistemes de coordina-
ció amb les polítiques rela-
cionades dels diferents
nivells institucionals i la
necessària promoció  del
significat, els objectius i les
ambicions de la reserva
dins dels pobles i ciutats de
les Terres de l'Ebre.  Pelegrí
ho ha definit com una "opor-
tunitat" per aconseguir
noves "aportacions econò-
miques internacionals", i el
conseller ha destacat
també la importància del
consens assolit entre insti-
tucions, societat civil i par-
tits durant el procés i n'ha
reivindicat la vigència.
Segons Pelegrí, la candida-
tura és "una bona oportuni-
tat per situar Catalunya i les
Terres de l'Ebre en el mapa
internacional". A més, ha
assegurat que "constitueix
una oportunitat de dinamit-
zació de tot aquest àmbit" i
ha avançat que "podrà
assolir una major disponibi-
litat de les aportacions
econòmiques del Govern de
l'Estat i incrementar el reco-
neixement dels seus valors
patrimonials: naturals, pai-
satgístics, històrics i cultu-
rals".

D'altra banda, Pelegrí ha
valorat la designació de
reserva de la biosfera com
"una eina per cohesionar i
gestionar millor el territori,
una marca de qualitat reco-
neguda mundialment que
farà compatible la preserva-
ció de l'entorn amb el
desenvolupament econò-
mic sostenible de les Terres

de l'Ebre" i aconseguirà, ha
dit, que els productes i els
serveis derivats del reconei-
xement de la UNESCO com
a Reserva de la Biosfera "es
diferencien qualitativament
dels seus competidors en
el mercat global". 
Les reserves de la biosfera
van néixer amb l'objectiu de
convertir-se en un instru-

ment estratègic perquè
científics, planificadors,
agents econòmics i entitats
treballessin conjuntament
en la preservació dels
valors naturals i en el
desenvolupament sosteni-
ble del territori. 
La idea original és conser-
var la diversitat biològica de
zones del planeta amb

valors naturals importants i
fer compatible l'activitat
humana amb aquests
mateixos valors, ja que la
millor manera de conservar
aquests espais naturals és
garantir que la població
local hi pugui viure i desen-
volupar normalment les
seves activitats.

L’Ebre acull avui la reunió de
Presentació de la Reserva de la Biosfera 

El conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí, acom-
panyat del director general
del Medi Natural i
Biodiversitat, Antoni
Trasobares, el director de
Desenvolupament Rural,
Jordi Sala, el director gene-
ral d'Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries,
Domènec Vila, el direc-
tor dels Serveis Territorials
d'Agricultura a les Terres
d'Ebre, Pere Vidal, i el dele-
gat de Govern, Xavier
Pallarès, presidirà la reunió
de presentació de la
Reserva de la Biosfera per
tal de començar a definir-ne
el model de gestió i concre-
tar les accions per dur a
terme de forma imminent.

Per tal de començar a definir el model de gestió i concretar accions

Serà presidida pel conseller Josep Maria Pelegrí

REDACCIÓ

ACTUALITAT

FOTOEBRE. AUTOR:  LOMASDENVERGENK
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“Dos anys després, el
grau de compliment del
PAM és superior al 84%
per cent. En xifres absolu-
tes, durant aquesta prime-
ra meitat de mandat hi
havia 373 accions previs-
tes i durant els últims dos
anys, se n'han incorporat
36 de noves, i se n'ha
suprimit una. De les 408

actuacions resultants 221
(54%) ja han finalitzat, 122
(29,9%) estan executant-
se, i 65 (15,93%) encara
no s'han iniciat”. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, que ha compa-
regut acompanyat de la 1a
tinent d'alcalde i portaveu
de CiU, Meritxell Roigé, ha
explicat els detalls del grau
d'acompliment del PAM en
aquest equador de man-
dat.
Aquest és el segon man-
dat en què l'Ajuntament de
Tortosa disposa d'un Pla
d'Actuació Municipal, una
eina que permet a l'equip
de govern disposar d'un
instrument útil i eficaç per
gestionar l'acció de
govern, al temps que facili-
ta als ciutadans el control i
seguiment del grau d'a-
compliment dels compro-
misos del govern. 
L'any 2007, amb el primer
govern municipal encapça-
lat per Ferran Bel, es va

implantar per primera
vegada l'eina del PAM a
l'Ajuntament de Tortosa. 
Al marge de la valoració de
xifres, l'alcalde s'ha volgut
referir a un aspecte més
qualitatiu en l'acció de
govern, com ara la cohe-
sió de l'equip de govern, la
continuïtat respecte l'ante-
rior mandat, l'aposta per
un model de governança

del segle XXI i per una ges-
tió del dia a dia transparent
i oberta a la ciutadania. El
diàleg permanent amb les
entitats és un altre dels
aspectes en positiu que
Ferran Bel ha volgut desta-
car com a referent del seu
govern. 
A l'hora d'executar el PAM,
l'alcalde ha recordat la
complicada situació

econòmica a nivell general
així com el difícil context
econòmico-financer a
l'Ajuntament, amb una dis-
minució important dels
ingressos, i ha posat d'e-
xemple les dificultats de la
Generalitat per fer front a
les seves obligacions amb
la temporalitat que perto-
caria.

Superat l'equador del
mandat municipal
(2011-2015), l'equip de
govern de l'Ajuntament
de Tortosa ha presentat
l'estat d'execució del
Pla d'Actuació
Municipal (PAM), el full
de ruta que defineix les
accions que té previst
executar durant els
quatre anys classifica-
des per anualitats i per
regidories.

Tortosa (ACN).- La crisi
econòmica a les Terres de
l'Ebre ha tingut uns efec-
tes més intensos que a la
resta de Catalunya però,
després d'un 2012
"dolent", les empreses
veuen una millora de les

expectatives per enguany.
Tot i admetre que els indi-
cadors al territori han
estat nefastos, l'Informe
Anual d'Economia Local i
Regional de les Terres de
l'Ebre 2012, que elabora
la URV, subratlla la neces-

sitat de caminar en la línia
que la recent declaració
de la Reserva de la
Biosfera pugui ser aprofi-
tada pels sectors de més
pes al territori, agroindús-
tria i turisme, en particu-
lar. 

A més, considera que cal
impulsar l'activitat indus-
trial al territori amb la for-

talesa competitiva que
suposarien unes millores
infraestructures.

Explotar la Reserva de la Biosfera i la
reindustrialització, reptes de

l’economia ebrenca segons la URV
Informe anual del 2012 de la Càtedra d’Economia Local i Regional

Diversos alcaldes de la
comarca del Priorat han
acordat aquest dimecres a
Falset la redacció d'un
manifest contra la línia de
Molt Alta Tensió (MAT) pro-
jectada entre l'Aragó i la
Secuita (Tarragonès), tra-
vessant cinc comarques
del Camp i l'Ebre.
Consideren que la nova
línia elèctrica aèria de 400
kV suposaria un greu
impacte sobre el paisatge
de la zona, el qual ha esde-
vingut el principal motor
turístic i econòmic,
segons ha lamentat l'alcal-
de de Falset, Jordi Puxeu.
Els batlles preveuen enlles-
tir el document durant la
setmana vinent i aprovar-lo
en un Consell d'Alcaldes
abans de l'agost. 

Manifest contra
la MAT

Jesús Ruana (Convenció i
Progrés-UPTA-PM) ha pres
possessió aquest dissabte
com a nou alcalde de la
Fatarella, a la Terra Alta, en
substitució de Fermí
Ruana (CiU), d'acord amb
el pacte assolit després de
les eleccions municipals
de 2011. Ruana ha pres el
relleu amb l'objectiu de
donar continuïtat a l'acció
de govern que s'ha enge-
gat aquesta legislatura.
Entre les principals priori-
tats, en destaca el pla
cinegètic, una iniciativa
que el consistori ha tirat
endavant amb l'associació
de propietaris rurals per a
la neteja de boscos, el
manteniment de camins, i
la recuperació i control
de la fauna. 

Nou alcalde a la
Fatarella

L’Ajuntament de Tortosa completa els 2 primers anys del
PAM «amb un compliment del 84%»

Pla d’Actuació Municipal (2011-2015)

ACTUALITAT

«»
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Canal TE és el fruit de la
unió entre les dos televi-
sions locals Canal TE (lla-
vors de Tortosa Televisió
SL.), i L'EBRE TV (d'EBE
Imatge i Comunicació SL.).
Cal ressaltar que aquesta
unió és un fet pioner i singu-
lar a Catalunya, com ho
demostra que haja estat
ràpidament beneïda pel
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC).
Tanmateix, ha rebut el
suport del Govern de la
Generalitat, que l'ha posat
com un exemple modèlic al
país, vinculant-la a més a
més a l'aparició d'un potent
Portal Àudiovisual Local
que portarà el nom d'ebre-
digital.cat. Canal TE naix
amb una audiència acredi-
tada per l'EGM-Baròmetre
de la Comunicació de
Catalunya de 20.000 televi-
dents diaris, al sumar els

de les dues televisions.
També és molt destacada
la cobertura perquè arriba
a la totalitat de la vegueria
televisiva, gràcies als 22
reemissors que té
instal·lats Abertis-Tràdia
des de Flix a Alcanar, i des
d'Arnes a l'Ametlla de Mar,
a partir de l'emissor princi-
pal instal·lat a
Collredó/Tortosa.
Un altre aspecte que con-
verteix el nou Canal TE en
un projecte sense prece-
dents al territori és que el
mitjà està adherit a La
Xarxa, la gran productora
audiovisual que integra 50
televisions locals de
Catalunya. 
El nou mitjà és per tant el
corresponsal audiovisual
de les Terres de l'Ebre cap
a l'exterior, ja que diària-
ment trasllada per satèl·lit i
per la xarxa, notícies o
reportatges, a més d'inter-
vindre en programes nacio-
nals o de producció pròpia.

Suport del Govern
El Secretari General de
Comunicació de las
Generalitat, Josep Martí,
mostra tot el suport del
govern cap a la unió de L’E-
BRE TV i Canal TE, per
donar lloc a una nova televi-
sió local fruit de la unió els
dos projectes existents
actualment per separat. En
una entrevista realitzada a
l’Ametlla de Mar per part de
Joaquim Rambla -i emesa
per les dos televisions en
paral.lel-, Martí va expres-
sar un suport molt decidit
del govern al projecte, i va
valorar la decisió “d’una
manera molt positiva” quali-
ficant-la de “decisió molt
intel.ligent, on tothom hi
guanya”, per acabar desta-
cant que és un acte de res-
ponsabilitat en un moment
on el que cal és “ser
audaços” a l’hora de pen-
dre decisions. 
Martí va destacar que amb
la unió de les dos televi-

sions actuals, arran de la
qual naix la nova Canal TE
(aquesta setmana la nova
marca ja ha aparegut com
la identificació i marca
única per a les dos televi-
sions, com a preludi del
que acabarà sent un únic
senyal televisiu aviat), naix
un projecte “més fort”,
“més sostenible”, i on
sobretot guanyaran els ciu-
tadans perque obtindran un
projecte televisiu de més
qualitat i projecció. Josep

Martí també va dir que
aquesta unió televisiva era
“un exemple de col.labora-
ció per a tot Catalunya”, i va
recordar que el govern
català ha donat en tot
moment un clar suport al
projecte d’unió de les televi-
sions locals, contribuint així
a reduir les exessives con-
cessions -de les 90 atorga-
des a Catalunya només n’hi
ha una cinquantena d’acti-
ves- que en el seu dia es
van atorgar. 

L'Ajuntament de Tortosa
posarà en marxa, dins del
Pla Educatiu d'Entorn-
Programa 6-16, subvencio-
nat per l'Obra Social La
Caixa i l'Ajuntament de
Tortosa amb les entitats del
municipi, un nou projecte
dirigit a nens i joves d'entre

6 i 16 anys pertanyents a
famílies en situació econò-
mica precària, per a que
puguin gaudir de les activi-
tats dels campus d'estiu
que s'organitzen al municipi.
Aquesta branca del projecte
es fonamenta en activitats
extraescolars de caràcter

lúdic, cultural i esportiu, en
les quals les diferents enti-
tats que organitzen aquests
campus acolliran aquests
nens i joves de manera gra-
tuïta a canvi de l'aportació
de voluntariat per a realitzar
tasques de monitoratge.
Aquest equip de voluntariat

forma part del programa de
captació que s'està portant
a terme des del Programa
6-16, una acció global d'in-
teracció socioeducativa
amb infants i joves (franja
d'edat 6-16 anys) que inclou
des d'activitats adreçades a

millorar l'èxit escolar fins a
intervenció social amb les
seves famílies. 
Aquest nou projecte s'em-
marca dins de les accions
adreçades a millorar i con-
solidar la cohesió social al
municipi.

El Pla Educatiu d’Entorn-Programa 
6-16 enceta un nou projecte 

aquest estiu 2013
Per a que els joves puguin gaudir de les activitats del campus 

L'Ajuntament d'Alcanar ha
desestimat les al·legacions
presentades per una tren-
tena afectats per l'ende-
rroc dels habitatges cons-
truïts per Turov amb una
llicència il·legal. Els propie-
taris -entre els quals
també, l'administrador
concursal de Turov- al·lega-
ven, principalment, la seva
indefensió davant del pro-
cés judicial obert i que ha
resolt enderrocar el com-
plex de 32 apartaments. Al
respecte, el consistori,
sense entrar en el fons de
la qüestió, insta els afec-
tats a traslladar la seva
reclamació al jutjat
Contenciós Administratiu
número 2 de Tarragona i
addueix que, com a admi-
nistració local, es limita a
complir de forma "correc-
ta" el procediment ordenat.

Alcanar
desestima les
al.legacions

La patronal de la Petita i
Mitjana Empresa de
Catalunya (Pimec) recla-
ma una jurisdicció més
àgil per lluitar contra el
frau fiscal i apostar per
polítiques de reactivació
econòmica per frenar el
creixement de l'econo-
mia submergida. Són
algunes de les propostes
que ha presentat aquest
dijous el president de
Pimec Tarragona, Josep-
Joaquim Sendra, el qual
ha afirmat que el frau a la
demarcació se situa en
uns nivells "raonablement
baixos" respecte a la mit-
jana espanyola -entre el
20 i el 23% del PIB-. 

Més agilitat
contra el frau

fiscal

La nova televisió local CANAL TE suma 
20.000 televidents diaris a l’unir dos projectes

La idea és sumar esforços i seguir creixent

ACTUALITAT

                            



DIVENDRES 28
DE JUNY
DE 20136

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

«»

L'Inici de la temporada
estival ha portat a
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar a fer diverses
millores en tota la seva
franja litoral.
Així, a la reposició de
sorra que es va fer el
passat mes de maig,
s'han d'afegir altres
petites reposicions de
sorra a les platges del
Trebol a Marina Sant
Jordi i l'Alguer. A més
s'han hagut de reparar i
reubicar alguns ele-
ments de mobiliari, com
ara les dutxes de les
platges, en especial al
Mollet de Pixavaques,
per facilitar-ne l'ús dels
usuaris.
A aquestes actuacions
s'han d'afegir petites

reparacions  en els
accessos a platges com
Pixavaques, l'Alguer,
Cala Pepo, Cala Vidre i
Calaforn, reposicions de
pedra i ferm, donat que
des de la Direcció
General de Costes del
Ministeri de Medi
Ambient s'ha comunicat
a l'Ajuntament que no
disposen de pressupost
per assumir aquestes
actuacions.
Segons Ruben Lallana,
regidor de Territori i
Sostenibilitat, “Suplim
les mancances i inten-
tem solucionar-ho al
més aviat possible. 
Ho fem ara quan ja ha
començat la temporada,
perquè tot i que la res-
ponsabilitat del manteni-
ment de les platges és
de la Direcció General
de Costes de l'Estat,
hem estat negociant
fins que ens han dit que
no tenien partida econò-
mica per a fer-ho i no

se'n podien fer càrrec. 
Així que des de
l'Ajuntament ho hem fet
amb els nostres recur-
sos, ja que som un
poble turístic i no ens

podem permetre tenir
aquests desperfectes a
les platges”. 
També s'ha renovat la
pintura blanca de tota la
balustrada del Passeig

Marítim de la zona nord,
que uneix Pixavaques
amb la Punta de
Balcells, i continua per
tot el carrer Mediterrani
fins a la Plaça del Dofí.

REDACCIÓ

Renovació de la balustrada del Passeig Marítim de la zona nord. 

Cedida

El consistori ha adquirit
el Pou de Neu, catalogat
com a Bé d'Interès
Local, per tal de fer-lo
visitable. 
L'immoble, situat als bai-
xos del número 3 del
carrer Cavaller, conté un

dels escassíssims antics
magatzems de neu i gel
que resten al sud de
Catalunya. 
Segles enrere, aquests
magatzems es feien ser-
vir per tal de disposar
durant l'any de neu i de

gel que, entre d'altres
usos, permetien una
millor conservació dels
aliments.
Amb aquesta adquisició,
que arriba poc més de
tres mesos després de
la compra del Castell

d'Ascó, l'Ajuntament ha
obtingut la titularitat dels
principals exponents del
patrimoni històric munici-
pal. 
De fet, l'objectiu és
actuar tant al castell
com al Pou de Neu per
tal de poder-los fer visita-
bles. 
En el cas del Pou de
Neu, l'actuació necessà-
ria es concentra princi-
palment en els acces-
sos, ja que l'interior de la
sitja està força ben con-
servada.

La primera notícia que
es té sobre el Pou de
Neu d'Ascó data de mit-
jans del segle XVII. 
El magatzem depenia de
la casa senyorial d'Ascó,
Cal Cavaller, i els estu-
diosos creuen que amb
tota probabilitat es
nodria de neu i gel provi-
nent del Pirineu i trans-
portada en llaüts pels
afluents del riu Ebre.
L'adquisició de l'immoble
ha tingut un cost de
90.500 euros.

L’Ajuntament d’Ascó adquireix el
Pou de Neu per fer-lo visitable

Catalogat com a Bé d’Interès Local

L'alcaldessa de Tivenys i
presidenta de la Comissió
de Polítiques d'Igualtat de
la Federació de Municipis,
Maria Beltran, ha intervin-
gut, en representació de
la federació, davant la
Comissió d'Empresa i
Ocupació del Parlament
que està debatent la nova
proposició de llei d'hora-
ris comercials. La dirigent
socialista ha manifestat
que cal treballar perquè
“els nous usos del temps
incrementin la conciliació
de la vida laboral, familiar,
social i personal”. En
aquest sentit, ha subrat-
llat que les polítiques
públiques constitueixen
una peça clau per incenti-
var la reorganització
social i “augmentar la
concentració del valor de
l'ús i la conciliació del
temps”.

Beltran defensa 
les Polítiques

d’Igualtats

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha reconegut
que l'aparcament del
carrer Montcada  al sote-
rrani del que ha de ser l'e-
difici de les delegacions,
la Seu de seus no serà
operatiu fins “a finals
d'any”. Queden treballs
que seran subcontrac-
tats, amb tota seguretat,
per l'empresa adjudicatà-
ria. Per fer-ho, però, cal
signar un conveni a qua-
tre bandes entre
l'Ajuntament de Tortosa,
la Generalitat, l'empresa
pública Gisa i la pròpia
adjudicatària.

El pàrquing,
fins a finals

d’any

Millores a la franja litoral per l’arribada 
de la temporada de bany a l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT

                   



DIVENDRES 28
DE JUNY
DE 2013

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

7www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 28
DE JUNY
DE 20138

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

Sota el nom “Reserva de
la Biosfera, un marc ple
d'oportunitats” l'ens
comarcal del Baix Ebre ha
celebrat una reunió per
tal de conèixer els avan-
tatges que suposarà per
al territori la recent deno-
minació atorgada per la
UNESCO. En aquesta reu-
nió de treball, dirigida als
regidors dels ajuntaments
de la comarca, han parti-
cipat el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el dele-
gat del govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, el cap de gabi-
net del conseller
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya,
Iban Rabasa, i el director
tècnic del CODE, Josep

Aragonès. En el transcurs
de la reunió, s'han tractat
i analitzat els diversos
aspectes que poden
donar un valor afegit al
territori. 
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat
que “la marca biosfera
aporta un valor afegit,
reforça la nostra imatge
turística i genera noves
oportunitats econòmi-
ques de futur per a les
quatre comarques que
configuren el nostre terri-
tori”. Per la seva banda,
el delegat del govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha mani-
festat que “ara és
moment per treballar con-
juntament per tal de pro-
mocionar les nostres
terres atès que aquesta
denominació pot esdeve-
nir més que rellevant per
al sector agroalimentari i
turístic”.En la mateixa
línia, el cap de del conse-
ller d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Medi
Natural de la Generalitat
de Catalunya, Iban
Rabasa, ha explicat que
“aquesta és una gran
oportunitat per al territori
i s'han de realitzar una
proposta comuna que ens
ajudi a caminar tots junts

cap al desenvolupament
de les Terres de l'Ebre
amb un reconeixement
explícit a nivell internacio-
nal”. Al seu torn, el direc-
tor tècnic del CODE,
Josep Aragonès, ha
subratllat que la denomi-
nació ha de permetre

“que les Terres de l'Ebre
creïn un guió estratègic
per tal que el nostre terri-
tori esdevingui sostenible
i eficient i, al mateix
temps, desenvolupi les
seves potencialitats i vir-
tuts, ajudi a retenir el
talent i a captar inversió”. 

Jornada per analitzar les oportunitats que
genera la marca Biosfera 

Organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre

«Reserva de la Biosfera, un marc ple d’oportunitats»

REDACCIÓ

El Conseller d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig, es
va traslladar a la Sénia
per tal de reunir-se amb
els empresaris del sector
del moble, un dels sec-
tors que s'ha vist més
afectat després de l'es-
clat de la bombolla immbi-
liaria. Puig va aprofitar l'o-
cació per a recomanar al
sector la necessitat de
"col·laborar més per a
sortir a menjar-se el
món". Per ell "és necessa-
ri" que els empresaris
"generin plataformes i
estratègies compartides".
D'aquesta manera "guan-
yarem dimensió i serà
més fàcil sortir al mercat
de fora".

En aquesta línia, el conse-
ller assegurava que des
del Govern de la
Generalitat es donarà el
màxim suport i ha anun-
ciat que el proper mes de
juliol es duran a terme
reunions entre el sector i
ACCIÓ per veure de quina
manera "us podem ajudar
a superar una situació
difícil".
Una vegada més, el titular
d'Empresa ha apostat per
la internacionaització i la
innovació com a eines per
a sortir de la crisi. "El nos-
tre client és el de proximi-
tat però també ho és el
que pot comprar a l'altra
banda de món", ha sen-
tenciat.

El conseller Puig recomana als empresaris de la Sénia
«col.laborar més per a sortir a menjar-se el món»

Per a sortir d’aquesta crisi econòmica

L'administrador concur-
sal de la Cooperativa de
l'Aldea, Mariano
Hernández, ha presentat
una demanda de respon-
sabilitat civil professional
davant el Jutjat Mercantil
de Tarragona reclamant
el pagament de 4,81
milions d'euros a l'empre-
sa auditora BDO, l'audi-
tor responsable dels
comptes de l'entitat,
Juan Carlos Torres, i l'as-
seguradora Mapfre.
Hernández els responsa-
bilitza d'haver causat
aquestes pèrdues a la
societat per haver avalat
amb les auditories uns
comptes que no reflec-
tien la seva situació
econòmica real, obviant
les pèrdues i irregulari-
tats que s'haurien
comès. Precisament, la
Cooperativa ha convocat
una assemblea el pròxim
1 de juliol per aprovar els
comptes de 2012 i
2011.

Comptes de la
Cooperativa

de l’Aldea

L'eurodiputat de CiU
Ramon Tremosa ha pre-
sentat una bateria de pre-
guntes a la Comissió
Europea sobre la propos-
ta del Pla Hidrològic
Nacional per la conca del
riu Ebre, amb l'objectiu
que les institucions euro-
pees tinguin "absolut
coneixement" del projec-
te del govern espanyol.
Tremosa ha demanat que
es garanteixi "el rigor
científic a l'hora de pren-
dre decisions, que es
respecti el territori i que
s'asseguri el manteni-
ment de la nova reserva
de la biosfera per la
UNESCO de les Terres de
l'Ebre". L'eurodiputat
denuncia que el pla pro-
posat pel ministre
d'Agricultura, Miguel
Arias Cañete, no assegu-
ra un cabal mínim ecolò-
gic per al riu.

Tremosa en
defensa del

riu Ebre
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L'escenari de La Lira
Ampostina es converteix en
una improvisada plaça on
es desenvolupa la trama de
la versió catalana de
Carmen, l'òpera de Bizet,
segons dramatúrgia i esce-
nografia del barceloní Marc
Chornet qui ha traslladat
l'argument de l'obra a les
festes majors d'Amposta i
als tradicionals correbous
de carrer, durant els pro-
pers 28, 29 i 30 de juny.
Amb arranjaments musicals
per a banda d'Octavi Ruiz,
els quatre solistes (Mari Pau
Medina, soprano; Carles
Casóliva, tenor; Abel Martí,
baríton; i, Anna Cusell,
soprano) actualitzen els

seus papers per esdevenir
noies de carrer amb gust
per les motos, mossos
d'esquadra i grans afeccio-
nats als correbous, perso-
natges envoltats per la gent
del poble que acompanya
amb amb els seus cants els
fets que narra la història i
pels músics que porten la
festa al carrer, tot a càrrec
de la coral juvenil de
l'Escola de Música, el cor
La Lira Ampostina, el cor
Mestral de Reus, l'orfeó
Ulldeconenc i la banda de
música de La Lira
Ampostina. 
Cal recordar que el muntat-
ge de l'òpera Carmen forma
part del projecte 'Per una

Escola de Música amb
futur', un intent de la socie-
tat musical La Lira
Ampostina per aconseguir
completar els fons econò-
mics que asseguren el fun-

cionament de l'Escola de
Música, davant les greus
retallades de les subven-
cions públiques patides en
els darrers anys 

Un concert de Pepet i Marieta serà l’encarregat d’encetar el certamen

Cursos de música a l’Ametlla de Mar

El Jotacampus, l'Escola
d'Estiu de la Jota, tindrà una
nova edició entre el 22 i el
27 de juliol al Poble Nou del
Delta de l'Ebre. "Aprendre,
xalar i descobrir la terra i la
gent que canta, balla i viu la
jota" és el discurs elegit
pels organitzadors per
atreure als amants
d'aquesta música i també
als seus acompanyants.
Igual com l'any passat, tres
grans àmbits (cantar, tocar
i ballar) marcaran les

directrius pedagògiques de
l'activitat, però també s'han
programat cursos i tallers
pensats especialment per a
gent que per una o altra raò
no podrá fer música: al matí
hi haurà un curs de cuina
tradicional del Delta i a la
tarda un taller de
coneixement del territori.
Ja l'any passat, va comptar
amb una alta participació
d'alumnat arribat d'arreu de
Catalunya i del País
Valencià.

JOTACAMPUS 2013

El passat diumenge 23
de juny, la Colla Jove de
Dolçainers de Tortosa i el
grup d'Abanderats de la
Festa del Renaixement,
es van desplaçar a
Tarazona amb motiu de
l'intercanvi cultural amb

aquesta ciutat de la
província de Saragossa,
amb qui Tortosa també
comparteix vinculacions
culturals, especialment la
seva pertinença a la Red
de Juderías. 

Tortosa-TarazonaPrèviament a la plaça de
l'Ajuntament es farà una
presentació al poble d'a-
quest festival multidiscipli-
nari que enguany arriba a
la novena edició i que ha
portat al cor del Delta
artistes tant potents com
Carles Santos, Llorenç
Barber, Pau Riba, Sol Picó,
Pepa Plana, Jaume Sisa o
Perejaume tot generant
produccions artístiques
úniques i fortament lliga-
des als escenaris i paisat-
ges deltaics. Enguany un
dels plats forts serà el
concert que oferirà el can-
tautor valencià Paco
Ibáñez, el proper 17 d'a-
gost. Ara bé, la major con-
centració d'actes tindrà
lloc el dissabte, 29 de
juny. Al matí hi ha prevista
una bouromeria des del
pont Lo Passador fins a la
coetera de l'Aldea. Sota el
lema La Vaca Que Xiula,
l'edició d'enguany de la

Bouesia vol explorar el pai-
satge sonor del Delta: el
xiular dels ocells, de les
persones i dels coets, i
posa en valor aquestes
edificacions (les coteres)
oblidades i en desús que
s'utilitzaven per guardar i
llançar els coets per des-
fer les tempestes que
amenaçaven la collita
d'arròs. A la tarda és farà
ell bouhomenatge a Josep
Arques, “Josep del pas de
Baló”, el propietari del pas

de barca de la Cava, per
tota una vida dedicada a la
barcassa. Les actuacions
es faran a la barcassa de
la Cava, actualment en
desús també, o al seu
entorn i hi haurà  des de
recitals poètics, dins el
cicle Poesia als parcs de
la Diputació de Barcelona,
fins a actuacions musicals
i conferències poètiques a
càrrec d'artistes com
Carles Hac Mor i Ester
Xargay (poesia), el cantau-

tor Daniel Saez Grup,
Montserrat Palacios (veu i
teteres), Martí Guillem
(performance i electròni-
ca), Joan Rioné (teatre
d'objectes), o Proyecto 23
(acció musical i veu). El
finançament d'aquestes
actuacions ha estat possi-
ble gràcies a un projecte
de micromecentatge a tra-
vés de la plataforma
Verkami. S'han aconseguit
els 1.500 euros que es
demanaven. 

El festival Bouesia arrenca aquest
cap de setmana a Deltebre 

Un concert de l'ulldeco-
nenc Josep Bordes (Pepet
i Marieta), al Cafè Clàssic
(Av. Esportiva, 72), ence-
tarà avui divendres 28 de
juny, a la 1 de la matina-
da, els actes del festival
Bouesia a Deltebre.

La Carmen més ebrenca de la història 
arriba a La Lira Ampostina

L’argument de l'obra s’ha traslladat a les festes majors d'Amposta i als tradicionals correbous

ACTUALITAT

REDACCIO

Amb l'arribada de l'estiu
l'Escola de Música
Municipal de l'Ametlla no fa
vacances. Per una banda,
el 25, 26 i 27 de juny s'han
realitzat les audicions de
final de curs, i de l'altra s'ha
elaborat un programa ple
de cursos per a tots els
gustos. Aquests cursos
són totalment gratuïts pels
alumnes del centre. A més,
aquests cursos tenen com
objectiu obrir l'escola al
poble i per això també els
poden realitzar tots els que
estiguin interessats, amb
l'atractiu afegit d'uns preus
assequibles. El programa
d'activitats comença amb
el curs Sons a l'Ametlla, de

l'1 al 3 de juliol, de  10 a
13h i de 16 a 19:45h.
“Enguany els professors
estan molt motivats i en
comptes de realitzar
continuacions han decidit
realitzar propostes
innovadores. Un curs molt
interessant serà el de Sons
de l'Ametlla on durant tres
dies els alumnes de
l'escola recolliran els sons
del poble”, explicava la
Regidora d'Ensenyament
de l'Ajuntament, Mari
Carme Martí. El preu del
curs és de 6 E. I, de l'1 al 5
de juliol, hi haurà el taller Va
de Banda. El curs
culminarà el 5 de juliol amb
l'actuació dels alumnes.

Presentació oficial del llibre “Amaré: cuina de Roquetes” del
cuiner roquetenc, Joan Amaré Ramón i editat per edicions
Tartaruga. La presentació del llibre anirà a càrrec de l'histo-
riador i escriptor roquetenc Ramon Miravall i Dolç. L'acte es
durà terme al saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes, el
proper 3 de juliol a les 19 hores.

ACTUALITAT

Més de 400 usuaris de les
Terres de l'Ebre s'han
adherit a un grup de
Facebook que els permet
compartir viatges amb
cotxe per estalviar costos
de desplaçament i evitar els
desavantatges de l'actual
sistema de transport públic
al territori. Creat per
l'oceanògrafa Elisabet

Bonfill, que en una estada al
Canadà va comprovar
l'efectivitat d'aquest
sistema, es tracta d'una
experiència oberta que
permet posar en contacte
els diferents usuaris que
han de fer trajectes interns
o externs amb el seu
vehicle per poder compartir
despeses. 

Compartir cotxe per Facebook
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

“Es el principi del final”, deia
un president aquesta setma-
na. De fet, a la mateixa assem-
blea, un president d’un club
català ja va dimitir per aquest
motiu. “Es inviable poder fer-
se’n carrec d’una despesa
com aquesta. Els clubs no
podem. I llavors veurem com
reaccionen els jugadors o tèc-
nics si ho han de pagar ells”.
A més, afegia un altre presi-
dent, “si un club no pot fer-se’n
càrrec de la despesa de la
Seguretat Social, els respon-
sables som els directius del
club. O sigui, si ara hi ha difi-
cultats per trobar directius,
només faltava això”. 
També hi ha qui veu la botella

mig plena: “s’ha d’entendre
que suposarà una cotització
per als jugadors i tècnics,
poca o molta, però en supo-
sarà. I que també hi hauran
buits legals, justificant dietes o
desplaçaments, que han de
fer que les despeses siguin
inferiors”. Hi ha clubs de la
Segona B que ja han advertit
que “les investigacions són
extremes. Saben quants par-

tits ha jugat cada jugador i
els tècnics que tens al club. I
així ho tenen tot controlat i res
se’ls escapa. A nosaltres ja
ens han investigat per aquesta
qüestió”.
El conflicte, però, no ha arri-
bat. Ho farà “quan es conegui
el percentatge que s’ha de
cotitzar”. Encara no sé sap.
S’ha creat un Gabinet Jurídic
per aproximar les posicions.
Però no es descarta que pugui
haver-hi una assemblea al
setembre per saber quin és
l’estat real. “I que es pugui
paralitzar fins i tot la competi-
ció si la majoria dels clubs no
estem d’acord amb el que es
plantegi”. 
Per acabar, dir que a l’assem-
bla de dissabte passat a
Calafell també es va informar
que al grup 6 de Segona cata-
lana (al tarragoní) hi haurà qua-
tre descensos (perquè de la
Tercera ebrenca hi haurà cinc
ascensos).
Queda pendent pel futur un
possible plantejament de fer
una Segona Catalana integra-
ment ebrenca. Estarà en estu-
di.  

Una cotització que portarà cua

Era un tema que ja s’ha-
via advertit que podia
arribar. I que ja està aquí.
A l’assemblea general de
dissabte, de la FCF, es va
parlar de l’immiment obli-
gació dels clubs esportius
a cotitzar a la Seguretat
Social. Les reaccions no
s’han fet esperar.

ASSEMBLEA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

Els clubs esportius hauran de cotitzar a la Seguretat Social: “és el principi del final”, deia un president

M.V.

Andreu Subies, president FCF.

S’ha creat un gabinet
jurídic per a poder

aproximar posicions.
Però a principis de

setembre pot haver-hi
una nova assemblea. I
si no hi ha entesa i els

clubs no estan
conformes, “es podria
paralitzar l’inici de les

competicions”

Avís

La UE Rapitenca, a reduir dèficit

Miguel Rubio renova a Ascó
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, que va tornar a
parlar amb Callarisa, per inten-
tar convèncer’l, segueix buscant
un davanter un cop s’ha confir-
mat que Sergi José continuarà a
Vinaròs i que Aleix va a l’Ampos-
ta. Les incorporacions fins ara
són les del porter Josué i Mauri
(la Cava), Ike (Valls) i Pol (Olim-
pic), a més dels juvenils José
Mari i Gasparin. Les baixes han
estat Callarisa, Coke, Obi i Orte-
ga. 

La setmana passada es va fer
l’assemblea en la que es va co-
municar que el club té un déficit
de 50.000 euros derivats de la
fàllida del compromís d’una em-
presa que en contraprestació a
l’obra adjudicada, havia de fer
aquesta subvenció a una entitat,
en concret a la UE Rapitenca. La
subvenció no ha arribat i ha
comportat aquesta escletxa. El
nou pressupot és de 260.000
euros, contemplant una rebaixa
de 25.000 euros del dèficit. Es

preveuen uns ingressos de
250.000 euros. Per tant, es pre-
veu que al final de temporada el
deute sigui de 35.000 euros. 

D’altra banda, el FC Ascó ha
comunicat 7 baixes: Figo, Raul
Garcia, Jusi, Adrià, Aleix Martí,
Sergi Grau i Isma Rojas. A banda
d'aquestes 7 baixes, Jorge Díaz
deixa també el club per motius
personals i també se li ha de su-
mar Héctor que penja les botes.

Hi ha un acord verbal amb el
tècnic per  a renovar i seguir la
temporada vinent. 

I finalment, dir que l’Ascó
pendrà part en un dels tornejos
més importants del futbol ca-
talà. 

A partir del proper 8 d'agost
jugarà el Torneig dels Històrics,
que organitza el Martinenc i que
es juga al camp del Guinardó. 

L'Ascó ha quedat emparellat
en la primera fase d'aquest tor-
neig dels Històrics amb el CE
L'Hospitalet i amb el Júpiter.

Divendres es va fer l’assemblea

Alsina i Alex Iniesta
s’incorporen 

ESTAVEN AL CD TORTOSA

L’Amposta ha incorporat als
joves Victor Calsina, central
esquerrà, i al porter Alex
Iniesta, tots dos del Tortosa.
S’afegeixen a Aleix (Roquetenc)
i al rapiten  Didac (Vinaròs).
D’altra banda, Becerra, Diego i
Gustavo renoven, així com tot
el gruix de la plantilla, sent les
úniques baixes definitives les
d’Uliaque, Dani Fatsini,
Jonathan Lérida, Cristian
Regolf (l’Ampolla) i David
Blanco (Alcanar). 
Així mateix, cal dir que diven-
dres passat va fer-se l’assem-
blea de socis. Segons fonts del
club, es va informar d’un supe-
ravit de 12.000 euros i d’una
amortització de crèdits de
8.000 E, amb els que els
esmentats crèdits queden a
zero. Hi ha una reducció del
nou pressupost d’uns 12.000 i
el pressupost és de 139.000
euros dels quals 75.000 són
per a costos de la plantilla i cos

tècnic. Amb l’arribada de la
subvenció, s’espera poder aca-
bar de pagar les dues mensua-
litats que manquen als juga-
dors i, a la vegada, rebaixar el
deute actual, que és d’uns
40.000 euros, en uns 8.000. 
El balanç fou considerat com a
molt positiu, en tots els aspec-
tes.  

El Conquense que entrena el
tortosí Jordi Fabregat afronta
demà dissabte el darrer partit
de la tercera i definitiva elimi-
natòria per a pujar a la Segona
B. Al partit d’anada, disputat
dissabte passat a Fuensanta, a
Conca, l’equip de Fabregat va
guanyar per 3-1 al Poblense de
Mallorca. Demà, a la illa, es

jugarà la tornada en la que el
Conquense disposa d’un avan-
tatge. En el cas d’aconseguir
l’ascens, Fabregat també asso-
liria el millor resultat en la seua
trajectòria com entrenador.
La temporada del Conquense,
tot i l’austeritat pressupostària
després del descens de
Segona B, ha estat excel.lent.  

De Segona catalana
baixaran quatre equips.
De Tercera en pujaran

cinc. Els tres campions,
el millor segon dels tres
grups i el guanyador de

l’eliminatòria dels
altres dos segons.

Novetat

El Conquense, a fer el darrer
pas per a pujar a Segona B

ENTRENAT PER JORDI FABREGAT

Ha estat una setmana
convulsa amb tot l’afer de
que els clubs modestos
hauran de cotitzar a la Se-
guretat Social. Existeix pre-
ocupació. Tot i que també
detecto que hi ha casos en
els que la sensació és que
no “serà tant com diuen”. 

Però les advertències
parlen per si soles. Ramon
Muñoz, president de la Ra-
pitenca, dimarts a Canal TE
avisava que “els clubs de
les Terres de l’Ebre que no
van estar a l’assemblea que
sapiguen que això és immi-
nent, més aviat del que
pensem, i que a partir del
30 de setembre ja està pre-
vist que entri en funciona-
ment”.

Hi ha moltes lectures a
fer.  Però de positives n’he
escoltat poques. “Estan
acabant amb el futbol mo-
dest i això és el principi del
final”. I és que clar, si ja
prou complicat és portar un
club d’aquestes categories,
ara només falta afegir un al-
tre greuge al ja existent
amb la cotització i la preo-
cupació de que els propis
clubs són els que s’han de

responsabilitzar de que els
ingressos s’efectuin. Es
que si no, els responsables
són ells i són ells els que
s’han de fer càrrec.

“Això, que no ho senti la
meua dona. Si no, no és
que no em deixarà estar a
la directiva, és que ni em
deixarà anar al futbol”.

I els jugadors, com po-
den reaccionar?. Quan se
sabrà el percentatge po-
drem saber com s’actuarà i
també conèixer els buits le-
gals. Però ja costa pagar a
una plantilla com per ara
afegir més despesa.

El jugador potser dirà
que és un tema de l’empre-
sa (del club) i el club dirà
que no se’n pot fer càrrec.
On ens portarà tot plegat?
Ho sabrem al setembre.
Però molt han de canviar
les coses perquè també
canvien d’opinió tots els
presidents que he parlat
aquesta setmana. La para-
lització podria ser la res-
posta: “hem de fer alguna
cosa”.

No sé si solucionarà.
Però potser està més prop
del que ens pensem.

Començarà la competició al setembre?

L’opinió de Michel
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El CD Tortosa ha incorporat a
Javi Asín.
Asín havia estat al Remolins-Bí-
tem els darrers anys. Es una
incorporació per a un Tortosa
que segueix en tractes amb ju-
gadors com Obi, de la Rapi-
tenca, amb el que ja s’ha par-
lat i que espera resposta de
Puig (R. Bítem), de Xavi Molas
(Alcanar) o Miguel (Valls).

Agus, davanter que va estar

al CD la Cava, també podria in-
teressar per poder-ne parlar.

Calsina i el porter Iniesta
han estat baixa. Han fitxat a
l’Amposta. D’altra banda, infor-
mar que el CD Tortosa va es-
tudiar temps enrera fer un filial
i per aquest motiu va contac-
tar amb l’Ebre Escola que, no
obstant, ha decidit fer un
equip a Quarta catalana pel
seu compte.

Posteriorment, Josep
Lluís Bartoli, la darrera tem-
porada al R. Bítem B (equip
que ha acabat pujant de ca-
tegoria), n’ha parlat els da-
rrers dies amb el CD Tortosa
per aportar la seua expe-
riència i poder crear aquest
equip filial, un fet, però, que
estaria en estudi i que no es
pot confirmar, també tenint
en compte la questió econò-

mica, indispensable a hores
d’ara. 

Obi (Rapitenca), en tractes
CD TORTOSA

El Gandesa ha fet aviat la feina. Ha fet diverses incorporacions com les
d’Aleix Martí, davanter emergent que estava a l’Ascó, o el jugador Joel
Martorel que estava al Pinell, a més de Julià (M. Nova). Jaume Guiu, de
l’Olimpic, també podria interessar per incorporar-lo per a un equip que
ha fet gestions per buscar un central una vegada es va lesionar greu-
ment Batalla en les 24 hores que es van disputar a la capital de la Te-
rra Alta. Cristian Vallès podria no seguir per tema laboral i tornaria al
Batea. Han hagut diverses baixes entre elles la del davanter Roger, ju-
gador que interessa al Perelló, equip que també ha fitxat a Jorge Gra-
nados.

Joel Martorell (Pinell) també
s’incorpora al Gandesa

JAUME GUIU INTERESSA

Andreu Guiu ha estat juvenil aquesta temporada de l’Olímpic, havent
jugat molts partits amb el primer equip. En breu podria marxar al
Brighton. La conexió amb el club anglès radica en Bruno Saltor, que
es jugador d’aquest equip de la Segona divisió i que es va quedar en
portes de pujar a la Premier. Ja quan estava Poyet va sorgir aquesta
possibilitat que, no obstant, ara amb l’arribada d’Oscar Garcia pot
agafar més força i Andreu jugaria al segon equip. D’altra banda, l’O-
limpic no recorrerà al Tribunal pel tema del juvenil, un cop Apel.lació
ha desestimat el seu recurs. A més, ha rebaixat la sanció a la Rapi-
tenca de 500 a 44 euros i ha tret la inhabilitació del coordinador.

Andreu Guiu podria anar al 
Brighton

JUVENIL DE L’OLIMPIC MORA D’EBRE

David Blanco, la darrera temporada a l’Amposta, tornarà a jugar a l’Al-
canar la temporada propera. Blanco, que va tenir converses amb la
Cava, ha decidit tornar a jugar amb l’equip de la seua localitat. També
es pot informar de que Pavel puja al primer equip i que “s’espera que
la setmana vinent es tancaran totes les renovacions”. Hi ha jugador de
l’Alcanar amb propostes d’altres equips, és el cas de Xavi Molas. Com
altres clubs, també s’està a expenses de poder posar-se al dia amb
els jugadors amb el tema econòmic. I, a la vegada, es confia en què
puguin haver-hi incorporacions a la junta. El juvenil tindrà l’opció de pu-
jar a Preferent. S’ha de parlar però és probable que ho faci. 

David Blanco tornarà 
al Club Deportiu Alcanar

ESTAVA A L’AMPOSTA

L’Ampolla ha incorporat a Xavi
i Edgar (l’Ametlla), Marni
(Juvenil Reus) i Regolf
(Amposta). Aquest darrer es
va confirmar ahir al matí.
L’ampostí Miguel Reverté, la
darrera temporada al Valls,
interessa i té una proposta del
club ampollero. 
El tècnic Cotaina està espe-
rant la incorporació d’un
davanter i un central per a tan-
car la plantilla de cara la pro-
pera temporada.

L’Ampolla incorpora a Regolf
INTERESSA MIGUEL REVERTÉ

Marc Alegre tornarà a jugar amb el Roquetenc, després del seu
pas pel Tortosa i pel R.Bítem. Es una incorporació que, segons
fonts consultades, està tancada mentre que la de Marc Baiges es
podria fer en breu. Marc Baiges també va estar al Tortosa i al R. Bí-
tem, on en la darrera temporada, per una lesió, no va poder jugar
en les darreres jornades. Hi ha més gestions establertes pendents
de poder-se concretar. El Roquetenc continuarà entrenat la tempo-
rada vinent per Ximo Talarn. Té la baixa del seu pichichi, Aleix Ro-
bert, autor de 28 gols. Aleix ha tingut moltes ofertes i finalment s’-
ha decidit per la de l’Amposta. També és baixa Marc Prades i
Ramon Zaragoza. Quim Bru, del Camarles, s’incorporarà al Roque-
tenc.

Marc Alegre tornarà al Roquetenc
MARC BAIGES TAMBÉ ESTÀ PROP DE FITXAR

Jaume Esteve va estar a l’As-
có, en dues etapes, sent un dels
jugadors destacats del conjunt
de la Ribera. Va jugar a la Pobla
de Mafumet i aquesta temporada
estava al Torredembarra. David
Callarisa, davanter senienc que
jugava a la  Rapitenca, ha tingut
gran nombre de propostes. Es
una aposta molt ferma i ambicio-
sa economicament del CD la Ca-
va. Ha estat d’aquesta manera
per a poder-lo fitxar davant de l’in-
terés d’altres clubs com el Jesús
i Maria, la Rapitenca (posterior-
ment, ho ha tornat a intentar),

Tortosa, Alcanar i fins i tot l’Am-
posta (abans de fitxar Aleix). 

El porter Aitor va estar al Ma-
drid C i al Burgos, entre altres.
Un porter amb garanties. La in-
versió en aquests fitxatges és
considerable. El capitol d’incor-
poracions no està tancat. El da-
vanter Agus, per la seua part, ha
estat baixa. Finalment, dir que
demà es farà un partit homenat-
ge a Eric Fernandez, jugador que
als 21 anys, per un tema físic, ha
de deixar la pràctica del futbol.
Serà un homenatge emotiu i me-
rescut (vegeu cartell adjunt). 

El CD la Cava apunta alt
El porter Aitor Arasa, Jaume Esteve i David Callarisa, nous fitxatges

ACTUALITAT

El Catalònia seguirà jugant a
Segona catalana. El Llorenç,
campió del grup 3, va renunciar
dijous de la setmana passada a
l’ascens. Per aquest motiu, re-
glamentàriament, se’l conside-
rava com un equip de Segona
en una preinscripció. I el Catalò-
nia en surt beneficiat com a mi-
llor classificat dels tres equips

que baixen per compensació. 
Si el Llorenç hagués comuni-

cat la seua renúncia abans de
jugar la promoció d’ascens, el
beneficiat hagués estat el Tan-
cat. I la promoció l’haguessin ju-
gat la Selva i l’Olimpic. A més
de les dificultats econòmiques,
el fet que no pugés el Tancat va
poder propiciar la decisió del

Llorenç. Sigui com vulgui, el Ca-
talònia no ha d’estar pendent
de l’Olot ni tampoc de si l’esco-
la Valls Atl Camp es fusiona
amb la UE Valls i així a la capital
de l’Alt Camp hi ha equip a Se-
gona. En el cas que pugi l’Olot
a Segona B, el Calafell seria el
beneficiat. I, de retruc, el Ban-
yeres.

El Catalònia seguirà jugant a
Segona catalana

LA RENÚNCIA DEL LLORENÇ HO PROPICIA

El fet de renunciar després
de la promoció d’ascens és

el motiu.

Cronologia

Javi Asín jugarà amb el
Tortosa, la temporada

propera.

El club ha estat interessat
en crear un filial.

Després d’aquesta idea
inicial, Josep Lluís

Bartolí també ha parlat
amb el Tortosa per poder

tirar-la endavant 

Confirmat

El Cata és de Segona.

CANAL TE
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Les darreres setmanes, des
de Més Ebre i Canal TE, hem
informat de la situació d’incer-
tesa que existia al Pinell amb
la continuitat del seu equip de
futbol. La junta actual reclama-
va més suport directiu, per
tirar endavant el club. Aquest
suport, en dues assemblees,
no s’havia produit. Pachan,
fins ara tècnic i directiu, a
Canal TE, va manifestar diven-
dres passat que veia compli-
cat que hi hagués futbol a la

població la temporada prope-
ra. No obstant, el missatge
sembla que va arribar i durant
el cap de setmana ja van
haver-hi moviments i dimarts
ja va existir una reunió en la
que socis que van ser direc-
tius anys enrera, s’impliquen
amb el club per ajudar als
directius que quedaran. 
Paco Ros podria seguir com a
president i la resta de càrrecs
serien els mateixos amb els
nou incorporats com a vocals. 

Pachan fins ara tècnic i direc-
tiu, no continuarà ni com a
entrenador ni a la junta, per
una decisió pròpia per motius
personals. 
D’aquesta forma, ja és oficial
que el Pinell tindrà futbol. Ja
s’ha començat a treballar per
a trobar el nou tècnic i per a
estructurar la plantilla de cara
la propera campanya. 
La incògnita del futur del Pinell
ja ha quedat desvetllada amb
la continuitat de l’equip.

El Pinell tindrà futbol
Des de dimarts ja es coneix que hi ha nous directius i que el club seguirà existint i competint

PACHAN, PER MOTIUS PERSONALS, NO SEGUIRÀ

Jo cada cop comprenc menys al futbol
ebrenc? L’enrenou que es porten els equips
per fitxar les estrelles cada temporada és
més gran. Han costat més els cafès, les cer-
veses, les trucades de telefon de totes les
negociacions que el que acaba cobrant un
jugador...
Amposta, Roquetenc, Gandesa, Rapitenca,
Ascó, Alcanar, Jesús i Maria, la Cava i Tortosa
onze equips han parlat en aquests dos juga-
dors. O sigui, més de mitja comarca si tenim en compte el poten-
cial dels clubs. Sense dubte, Aleix i Callarisa seran gairebé els
més ben pagats i m’alegro per això. Però s’acaba justificant un
desembós per a la Cava o per a l’Amposta? Tins els meus dub-
tes. Jo prefereixo quatre bons jugadors a 150 euros al mes i si
són dels millors juvenils de la comarca, que un jugador de ‘cam-
panilles’. 
Callarisa deixa l’equip que li va donar l’estrellat. Deixa els com-
panys i l’afició que l’estimava per una oferta millor; penso que la
diferència no justifica jugar en un Tercera o en un Segona catala-
na. Aleix a Amposta tindrà més entrenaments i desplaçaments
més llargs, fins a Barcelona. I en una categoria més, la Primera
catalana. No és la Segona, no farà tants de gols. A Gandesa li
havien fet una bona oferta, un entrenament menys, menys des-
plaçaments...i jugar a la Segona, la seua categoria. On ha triom-
fat demostrant que és un crac. 
Jo en el lloc d’Aleix i de Callarisa potser hagués actuat com ells.
Però des de la barrera, des de la distància, ho veig diferent. Pagar
aquestes quantitats per un jugador és bo i és dolent. Jo sóc un
enamorat de tenir més cantera, i menys inversió en fitxatges.
Amposta i la Cava tenen les seues estrelles però en les canteres
d’aquestes comarques hi ha jugadors de 17/19 anys que justifi-
carien més els seus fitxatges, amb menys money. 
No els dic la quantitat que cobrarà Callarisa perquè mai publico
xifres, són temes privats entre un club i un jugador. Sé que això
ha passat en altres ocasions i que segurament passarà en prope-
res però no veig normal que hi hagin jugadors a Segona catalana
que siguin dels més ben pagats del futbol ebrenc, per sobre d’al-
tres que estan a Tercera divisió o a Primera catalana. 
Aquí en aquesta comarca, a l’estiu, un no s’avorreix. No hi ha
diners però si imaginació per a fitxar a qui faci falta. En el moment
de redactar aquest article, el Jesús i Maria està lluitant per a fer
el seu fitxatge estrella. La Rapitenca, per la seua part, buscant el
relleu a Callarisa. En aquestes terres som apassionats.
EL CD LA CAVA JA TÉ EL SEU CRAC, UN SENIENC.
No sé si serà el jugador millor pagat d’aquesta categoria.
Solament sé que, juntament amb Aleix, ha estat el més desitjat.
Amposta, Ascó, Jesús i Maria, Tortosa, Alcanar... han intentat par-
lar amb el jugador, la Rapitenca ho ha fet però no amb la claredat
o interès necessari: “tenim un projecte esportiu però el pressu-
post és inferior. Hi havia voluntat que continués Callarisa però dins
de les condicions que consideràvem que li podíem oferir”.
El Jesús i Maria va fer-li una bona oferta però la Cava va superar-
la i es va emportar a Callarisa, jugador que, si tot li va bé, pot
garantir entre 25 o 30 gols a Segona catalana. El tàndem amb
Jaime serà bestial. Agus no segueix a la Cava. 
La Rapitenca ha de fitxar un davanter per a Tercera divisió. I si pot
fer-ho ara, fins el mercat d’hivern no podrà. Teixidó plora. Marxa
un jugador que estima i que ell va recuperar començada la lliga,
donant-li confiança.
SEGONA CATALANA, EMBOLIC TOTAL LA LLIGA PROPERA.
Fa tres campanyes van baixar sis equips. En la passada, cinc. I
en la propera seran quatre o cinc. Per què? Molt senzill. De
Tercera catalana pujaran fins a cinc equips. Els tres campions, el
segon que tingui més punts i el guanyador de la promoció que dis-
putaran els altres dos segons classificats. Per tant, si pugen cinc
i baixa, per exemple, un equip de Tarragona de Primera catalana
i no puja el que promociona de Segona a Primera, serien cinc els
descensos. Això indica que tornarà a ser una temporada amb
estrés i amb un bon nombre d’equips que patiran fins el final. I és
que si les coses van malament, poden haver-hi fins i tot més des-
censos. Són els invents de al Federació. Cada any n’hi ha un de
diferent. Aquest no m’agrada. Ni a mi ni a la resta d’equips. 
La mitja botella plena és que els beneficiats d’aquesta mesura són
els de la Tercera catalana en la que, per fí, tots els subcampions
tindran la possibilitat de disposar d’un premi. Mira que ho he dit
vegades en aquesta columna. O m’han fet cas a mi o la Federació
ha despertat. 
HO VAIG ENCERTAR. JO VAIG SALVAR EL CATALÒNIA.
Per una vegada en un article puc dir una ‘xuleria’. Durant diverses
setmanes vaig llançar la campanya ‘Salvem el futbol ebrenc’.
Vaig dir que es podien salvar tots els equips d’aquestes Terres i
així ha estat. Mai afirmaré si vaig tenir res a veure quan un equip
de Tarragona, el Salou, quan va rebre un rival de les Terres de
l’Ebre va posar més jugadors del juvenil dels que tenia previst i per
quin motiu va fer-ho.  L‘equip ebrenc va guanyar. 
El diumenge passat, dia 23, no hi havia futbol però com si n’hi
hagués. Michel em va enviar un missatge. “El Llorenç ha renunciat

Són justificats els fitxatges 
de Callarisa i d’Aleix?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Anton Flores va manifestar que
no seguiria entrenant el Sant
Jaume. I de fet el club del
Montsià ha parlat amb un altre
tècnic però no ha hagut ente-
sa. Ara, les gestions, estan
focalitzades amb el propi
Anton perquè pugui continuar.
Anton comentava que “és cert
que n’hem tornat a parlar. Però
sense concretar res. No hi ha

res confirmat. Jo he posat una
serie de condicions per a
poder plantejar-me seguir.
Llavors decidirem”.
El que si que es pot fer oficial
és que Sant Jaume tindrà un
equip femení. Anton serà el
tècnic. I si acaba dirigint al pri-
mer equip, necessitarà algú
per a poder ajudar-lo amb l’e-
quip femení. 

Anton pot tornar al Sant Jaume

HI HAURÀ EQUIP FEMENÍ

-Amb la permanència del
Catalònia a Segona, el R.-Bítem
B puja a la Tercera com a quart
classificat a la Quarta. L’entitat
ha d’acabar d’estudiar-ho però
potser que pugi. El tàndem tèc-
nic format per Josep Lluís Bartolí
i Roberto Blanco no seguirà.
Aviat es coneixerà el nou tècnic.
-Cristian Navarro, lateral

esquerrà que estava al Perelló,
no continua a l’equip grocinegre.
-Magí, del Móra N., interessa al
Flix. El Móra continua treballant,
tot i les dificultats que, com
altres clubs, està passant
-El Tivenys, pendent d’una nova
reunió per saber si apareix un
nou president i el club pot tirar
endavant.

El filial del R.Bítem té l’opció de
jugar a Tercera catalana

BREUS

a l’ascens. Saps alguna cosa més?” Em vaig posar a treballar. Des del Tancat em van confirmar que era així. Llavors vaig anar al web de la FCF i
vaig revisar la noticia de l’assemblea de dissabte. Veig que a la plana 184 ja col.loquen com a equip del grup 6 de Segona catalana al Catalònia.
La sorpresa és que també apareix el Catalònia al grup 1 de Tercera catalana. Aquests de la Federació o no se n’enteren o són uns despistats.
Truco a la directiva del Catalònia. Els comuncio la noticia: “sou nou equip de Segona catalana”. No sabien res. 20 hores i ho confirmo a ICOMPE-
TICION. Mereix el Tancat ascendir perquè de Tercera catalana n’han de pujar quatre pel Pla de competicions?. Això ja no és cosa meua. El diumen-
ge el Calafell potser un altre benficiat si puja l’Olot. Aquesta lliga no s’acaba mai. No em van deixar descansar ni en diumenge. Em vaig alegrar pel
Catalònia, com un ebrenc més. 
FEDERACIÓ CATALANA. LA VIDA SEGUEIX IGUAL. 1333 clubs té la Federació de Catalunya amb 8758 equips que van jugar 136.298 partits.
144063 llicències de jugadors. Aquestes són les dades de la propera temporada quan s’estrenarà la Divisió d’honor infantill, la de veterans i la cate-
goria de debutants de 4 a 5 anys. O sigui, el de sempre, novetats descafeinades en lloc de donar-li un gir de 180 % a tot el futbol català. 
AMPOSTA, MITJANA D’EDAT: 23 anys.  L’Amposta només té dos jugadors que trenquen la mitjana d’edat, Gustavo i Diego. La resta és un equip
jove amb il.lusió. Quatre fitxatges Didac (Vinaròs), Aleix (Roquetenc) i dos jugadors del Tortosa, Iniesta i Calsina. Se manté el bloc bàsic de la tem-
porada passada. Nacho Pérez segueix a l’Amposta i té un rècord Guinees: ha tingut dues ofertes del Tortosa, en èpoques diferents i no ha anat.
Quina pena, deportivament parlant, que aquest entrenador visqui en aquestes Terres ebrenques. Si visquès a la capital, a Barcelona, o a Madrid,
estaria en un Segona B. Segur. 
MORELL I REDDIS APUNTEN A SER ELS EQUIPS QUE PODEN ASCENDIR. Al Morell, Pallarès serà l’entrenador. 14 jugadors renovats. Gran
part del bloc renovat. Solament falten cinc jugadors que es confia en què siguin bons fitxatges per apuntalar la plantilla. I Pallarès els aconseguirà.
Per la seua part, el Reddis mantindrà el 50% del bloc. Segueix Bofarull, pujaran diversos juvenils i serà una temporada més filial del Reus. 
A Valls, marejada total. La directiva, que ha durat un any, ha marxat. Ahir es feia una assemblea a l’Escola Valls-Alt Camp per establir una fusió entre
aquesta entitat i la UE Valls. L’objectiu serà la permanència, amb 8 incorporacions de l’escola. A Valls va camí de passar el de fa uns anys. Va bai-
xar de Preferent a Segona regional. Avui esta a Tercera catalana. 
ME’N VAIG A MÈXIC. PAIS MERAVELLÓS. Aquest és el meu darrer article des de Madrid. Quan vostès l’estaran llegint, jo estaré volant cap a
Mèxic, la meua segona patria. A la ciutat en què viuré, Puebla, han jugat 23 espanyols. El primer va arribar l’any 46. Entre altres, Asensi, Idigoras,
Pirri, Llangostera, Pardeza, Raul Ibañez, Higuera, Luis Garcia... 
Des d’allí, cada setmana, els escriuré. Es pot seguir l’actualitat del futbol ebrenc des d’allí?. Doncs si. Vaig començar la meua tasca iformativa a
ICOMPETICION des de Mèxic. Era el 2008. He invitat a venir a Diana, presentadora del Dixa’m Vore de Canal TE i també a Michel: “i si anem i ens
agrada; no podem còrrer aquest risc”, em van dir. Durant unes setmanes cantaré ranxeres, em riuré amb la meua familia mexicana (la meua sen-
yora és d’allí) i diré: “VISCA EL FUTBOL EBRENC, VISCA EL MEU POBLE LA SÉNIA, I VISCA MÈXIC!.
ENDAVANT JORDI FABREGAT. El Conquense està a un pas de l’ascens a la Segona B. No va poder aconseguir-lo amb el Tortosa però ara està
prop de fer-ho amb l’equip castellà, si supera al Poblense. Jo estic segur al 100 % que així serà.  
TERCERA CATALANA, HURACÂ DE NOUS ENTRENADORS. Aldeana (Toni Sanchez); Deltebre (Roberto Cantó); Flix (Lizaso); la Sénia (Juanmi):
Olimpic (Rafel Castellvi); Horta (Videllet). La campanya passada també van haver-hi molts de canvis. El més veterà, si renova, serà Gaspar que té
més poder en aquest equip que el president Isidre. 
LIZASO, PLE AL QUINZE. Vaig dir que fou injusta la decisió de cessar-lo. El temps m’ha donat la raó. Fa tres setmanes vaig dir que tornaria al
Flix. I ara dic a la directiva que no se’ls ocorreixi destituir-lo altre cop perquè llavors ja seria una innocentada. Enhorabona a Lizaso per la tornada.
Ets una gran persona. Un senyor. Aquest entrenador tenia una oferta del Cambrils si no seguia Toni Oruj, que finalment ha renovat. 
GANDESA JA TÉ EL SEU GOLEJADOR. Aleix Marti va marcar 19 gols amb el Reddis l’any que va quedar campió de Primera regional. Després
va anar al Falset, sent el màxim golejador amb 35 dianes. I la temporada passada es va equivocar fitxant amb l’Ascó. El Gandesa té cinc baixes
(Martínez, Barceló, Roger, Batalla i Cristian). Arriben Aleix, Jordi Julià i Joel Martorell del Pinell.
L’AMPOLLA, TORNAR A RECONSTRUIR. Les baixes han estat Luis Elizondo, Jesús, Ivan, Dani mentre que Alex Nofre i Pau són dubte.  Cotaina
haurà de reconstruir la plantilla perquè gairebé la meitat de jugadors han causat baixa. Altes, Marni (Reus) i Regolf (Amposta, cedit) i dos caleros;
Xavi Callau i Edgar. El presi semblava que no podia anar a l’Ametlla ni a fer un cafè, però tinc entès que n’han parlat i que les postures s’han apro-
ximat. Ha renovat Sam que fou buscat per Gandesa i Perelló i també ho ha fet Brigi. Falten tres fitxatges. L’agenda del mister és gran. Treu juga-
dors de la chistera. Haurà d’encaixar un altre cop que el seu equip ha tingut molts ferits en forma de baixes. Però Super Cotaina sap guanyar gue-
rres. Cotaina potser serà la seua darrera campanya a l’Ampolla, dos equips de Segona catalana el segueixen.  
TORTOSA, NOU BAIXES I UN FITXATGE. Tal com vaig avançar a ICOMPETICION, Javier Asin seria el primer fitxatge. Nou jugadors no seguei-
xen. Fins al moment de tancar aquest article, el Tortosa, a mi, no m’ha comunicat res oficialment. Es un club, juntament amb l’Ascó, que envia
notes de premsa i de moment no n’ha fet cap, ni amb altes ni baixes. A altres mitjans, sé que sí. Però jo no n’he rebut cap. Això sí, jo li he confir-
mat l’actualitat de l’equip amb deu moviments, els dos darrers el del porter Iniesta i el del juvenil Calsina, tots dos van a l’Amposta.
RECORDEM SEMPRE LA FONT. No és el primer cop que passa que hi ha mitjans de comunicació que utilitzen informació d’ICOMPETICION. A
mi em sembla bé, perquè per això està. Però s’ha d’esmentar la font d’on provè la informació. Es un detall de cortesia. Estaria bé que es fes.
Gràcies!
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Són caps de setmana de
cloenda de la temporada, i
els clubs fan la festa de
comiat de la mateixa. 
Tot l’entramat d’equips de
futbol base també fan la
cloenda i fou el cas de Sant
Jaume o del Jesús
Catalònia on es va aprofitar

per fer relleu de coordina-
dor. Isaac serà el relleu
d’Adrià.
Pel que respecte a l’Escola
Delta, dir que el passat dis-
sabte també va tancar la
temporada amb una diada
festiva a les Instalacions
Municipals Camp Nou de

Deltebre. 
La jornada va començar
amb un torneig de pares de
les diferents categories de
l'Escola , atraccions per als
xiquets i xiquetes, sopar de
germanor entre tots els
membres i families, autori-
tats municipals i el subdele-

gat de la Federació.
Finalment es va fer entrega
dels trofeus de la tempora-
da 2012/2013, amb reco-
neixement especial al qui
va ser entrenador, coordi-
nador i director esportiu de
l'Escola, Kilian Bertomeu.
Cal destacar el gran afluèn-

cia de gent i el bon
ambient que va presidir la
jornada.
També remarcar el creixe-
ment desenvolupat per
l'Escola.
Des de l’escola de futbol
Delta de l’Ebre es volia des-
tacar la progressió que ha

tingut l’entitat en els
darrers anys. 
“Estem molt satisfets per
la feina duta a  terme fins
ara. La temporada
2009/2010 teníem 70
jugadors, i per la propera
es preveu comptar-ne amb
200”.

Elisa Tomàs aconsegueix la
medalla de plata al Campio-
nat d’Espanya de patinatge
artístic.
El pavelló de la Draga, al
costat de l’estany de Banyo-
les, va ser escenari de la
competició en categoría ca-
det on la patinadora del CP
l’Aldea va assolir la segona
posició del campionat.
L’Elisa va executar dos discs
correctes amb una bona qua-
litat en els salts i original co-
reografia del seu entrenador

Manel Villarroya.
La primera classificada va
ser Laura González, de l’A-
renys de Munt, i la tercera
plaça per a Naila Illescas,
del Mataró PA, totes dues de
la Territorial de Barcelona.
L’altra patinadora de la Terri-

torial de Tarragona que tam-
bé participava en aquest
campionat, Alba Muñoz, del
CP Cambrils, que va acabar
finalment la 15a. posició.

Tot plegat, nous èxits de
l’entitat de l’Aldea, en un àm-
bit estatal. 

Actes de cloenda de la temporada del futbol base de clubs ebrencs
El cap de setmana passat, nombrosos clubs van tancar la campanya amb la Festa de comiat

ACTUALITAT

Elisa Tomàs, medalla de plata al Campionat d’Espanya
La patinadora del Club Patí l’Aldea va assolir la segona posició, en categoria cadet

PATINATGE ARTISTIC

El pavelló de la Draga, a la localitat gironina,
fou l’escenari de la competició

A Banyoles
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La Cambra Arrossera del Mont-
sià serà el patrocinador de les
seleccions de Pàdel de les Te-
rres de l’Ebre. 
Així es va fer oficial al programa
de Pàdel de Canal TE que avui
divendres poden tornar a veure
a les 15.30 h i també sobre la
mitjanit.

Miquel Fàbregas, president
de la Cambra Arrossera del
Montsià, va informar de l’acord
amb el que s’havia arribat amb

Joan Bel, del Pàdel Terres de l’E-
bre, i que serà per un any. 

D’altra banda, Joan Bel, du-
rant el programa, va parlar del
Platinium de Vinaròs que s’està
disputant aquests dies fins diu-
menge. I també de les properes
cites. I, per acabar, va avançar
que la setmana vinent infor-
marà, al programa, d’una noti-
cia de gran interés i que tindrà
lloc el 9, 10 i 11 d’agost a la Rà-
pita. 

Nou patrocinador
PADEL

E l  p a s s a t  d i s s a b t e ,
u n a  c i n q u a n t e n a  d e
n e n s  v a n  p a r t i c i p a r
a  l a  c l o e n d a  d e  l a
t e m p o r a d a  d e  l ’ e s -
c o l a  d e  b à s q u e t  d e l
C a n t a i r e s .  E l s  n e n s
q u e  p r o c e d i e n  d e
l e s  d i v e r s e s  e s c o l e s
d e  b à s q u e t  q u e  e l
n o s t r e  c l u b  t é  a l s
d i f e r e n t s  c e n t r e s
e s c o l a r s  d e  l a  c i u -
t a t ,  j u n t a m e n t  a m b
l a  d e l  C a n t a i r e s  p r ò -

p i a m e n t  d i t a ,  v a n
c e l e b r a r  d i f e r e n t s
p a r t i d e t s ,  c o n c u r s o s
d e  t r i p l e s  i  d e  t i r s
o n  t a m b é  v a n  p a r t i -
c i p a r  e l s  j u g a d o r s
d e l  p r i m e r  e q u i p .
E l s  n e n s  s ’ h o  v a n
p a s s a r  m o l t  b é  i  e s
v a n  m o s t r a r  i l · l u s i o -
n a t s  a l  p o d e r  j u g a r
a m b  e l  s e u s  r e f e -
r e n t s  d e l  c l u b  e n  u n
p a r t i t  a m i s t ó s .
A q u e s t a  f e s t a  v a  s e r

p a t r o c i n a d a  p e r
Te l e p i z z a  q u e  d e s -
p r é s  d e l s  p a r t i t s  v a
o f e r i r f e r  u n  a p e r i t i u
p e r  t o t s  e l s  a s s i s -
t e n t s  a m b  l e s  p i z z e s
d ’ a q u e s t a  e m p r e s a .
C a l  r e c o r d a r  q u e
l ’ e s c o l a  d e l  B á s q u e t
C a n t a i r e s  t o r n a r à  a
c o m e n ç a r  e l  p r o p e r
1 6  d e  s e t e m b r e  i
q u e  t o t s  e l s  n e n s
q u e  v u l g u i n  p r o v a r
e n  a q u e s t  e s p o r t  h o

p o d r a n  f e r  f i n s  a  l ’ 1
d ’ o c t u b r e  a l  p a v e l l ó
d e l  Te m p l e ,  a
To r t o s a ,  e l s  d i l l u n s ,
d i m a r t s  i  d i j o u s  d e
1 7 . 3 0 h  a  1 9 h .  

Festa final de les escoles

BÀSQUET CANTAIRES

Aquest diumenge, dia 30 de
juny, es celebrarà una nova edi-
ció de la Cursa del Llop.
Aquest any només es disputarà
la Mitja Marató-Pujada a Caro,
que té un desnivell de 1.100
metres, i que sortirà a les 10 h
des de Tortosa amb inici neu-
tralitzat fins Roquetes, on a les
10.15 començarà la prova. 

L’organització ha previst tro-
feus amb premis amb metàl.lic
i  fins i tot un incentiu per al que
pugui aconseguir batre el rè-
cord de la carrera.

Amb el canvi de junta a l'As-
sociació Cultural i Esportiva La
Cursa del Llop no s’ha pogut
organitzar més que la cursa
que sempre s’ha fet. 

Aquesta setmana ja es
compta amb 80 inscrits i que
desitja apuntar-se encara pot
fer-ho al portal: www.cursadel-
llop.com. El preu de la inscrip-
ció és de 30 euros i fins 30 mi-
nuts abans hi ha temps de
poder-se apuntar. Per tot això i
per rebre la informació ne-
cessària hi ha prevista per

demà una reunió al Parc de Tor-
tosa.

Una vegada la nova junta es
consolida, l’objectiu de cara el
futur es recuperar la resta de

proves que formaven la cursa
del Llop. 

A més de la mitja marató, tin-
drem, els 182 quilòmetres de
marxa cicloturista; els 32 de
carrera de muntanya; el 16
amb caiac de mar; els 24 de
caiac de riu i els 100 quilòme-
tres en BTT». 
La idea és potencira la carrera
en el futur, per donar-li més
nom encara i poder crear un re-
clam per a participants d¡’altres
indrets de l’Estat i també del
món. 

Torna la Cursa del Llop
Enguany només es disputarà la Mitja Marató-Pujada a Caro 

ACTUALITAT

Prop de 900 participants
van pendre part en la tradi-
cional marxa Fredes-Paüls,
cita de 50 quilòmetres que
travessa els Ports d’un ex-
trem a l’altre justament amb
el recorregut des de la loca-
litat del Baix Ebre fins la del
Baix Maestrat. La marxa
està organitzada per la UEC

Tortosa i amb ella es pot
gaudir de la brillantor dels
paratges pels que transcò-
rre. A més, del prestigi es-
portiu que suposa dur-la a
terme.

El primer en cobrir tot el
recorregut fou Albert Giné
(4h06') i la primera fèmina
fou Àngels centelles (6h11'). 

Albert Giné  i Angels Centelles
s’imposen en la Fredes-Paüls

900 PARTICIPANTS

Estan obertes fins 30
minuts abans de començar

la cursa, el mateix
diumenge.

Inscripcions

Les properes
competicions en les
que participarà el
CN Amposta són:

-Del 28 al 30 de
Juny: Campeonato
de España de Remo
Olimpico en catego-
ria juvenil y Senior en Sevilla.

- Del 5 al 7 de Juliol: Campeonato de España de Remo Olimpi-
co categoria alevin, infantil y Cadete en Banyoles (Girona).

Club Nautic Amposta
REM

                             



DIVENDRES 28
DE JUNY
DE 201318

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
OOPPIINNIIÓÓ

«»

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  DIANA MAR

RAMON BEL. PORTAVEU DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA A LES TE
El passat 13 de juny,
l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) feia públics
els resultats definitius de les
eleccions al secretariat
nacional. Amb 3.109 vots,
Carme Forcadell va ser la
més votada. Per darrere
seu, els representants terri-
torials més votats van estar
Jaume Marfany (2.104),
Pep Riera (2.070), Ferran
Civit (2.036) i Ignasi Termes
(1.865). Però què ha passat
amb l'ANC a les Terres de
l'Ebre, quins moviments ha
hagut dintre de
l'Assemblea, al nostre terri-
tori?. Avui, Més Ebre xerra
amb Ramon Bel, el fins ara,
coordinador de l'ANC a les
Terres de l'Ebre i de la que,
a partir d'ara, serà el
Portaveu.
Més Ebre: Quina lectura en
fas d'aquestes eleccions i
dels seus resultats?
Ramon Bel: La lectura que
faig és molt positiva, ja que
penso que la Carme és una
persona que representa la
societat, que representa la
majoria dels membres de
l'assemblea i és estimada
per tots, és la persona que
millor pot defensar els inte-
ressos comuns de tots,
sigui en un poblet petit, com
davant qualsevol polític.
Respecte a les eleccions i
els seus resultats, les consi-
dero correctes i democràti-
ques. Aprofito per dir, que
desitjo que siguin les últi-
mes que fem a Catalunya
dins l'Assemblea, perquè
voldria dir que ja hem com-
plert amb l'objectiu i som
lliures i Independents.
ME: Pel que fa als nous
càrrecs de l'Assemblea
Nacional Catalana a les
Terres de l'Ebre. Fins el

moment tu havies estat
coordinador de l' ANC al
territori, però a partir d'ara
aquest càrrec l'ocuparà,
Irene Fornos Curto i tu pas-
saràs a ser el portaveu.
Com s'ha produit aquest
canvi?
RB: A l'última assemblea
general, on es parla de tot,
un dels punts era que dels
càrrecs electes o també
càrrecs orgànics de partits
que no podien seguir a la
direcció de cap territorial ni
regional, com som una
assemblea i devem respec-
tar la decisió de la majoria,
així hem fet. Per això molts
companys que estan en el
mateix cas que jo durant les
properes setmanes hauran
de fer eleccions en les
seves assemblees locals
per triar nous càrrecs. No
obstant això, vull dir que
aquesta decisió em sembla
un encert ja que així demos-
trem el democràtic que som
i la transparència que volem
transmetre.
ME: L'Assemblea Nacional
Catalana és una organitza-
ció unitària, transversal i
policlassista, que treballa
per aconseguir la inde-
pendència de Catalunya.
Consideres que encara té la
mateixa força que després
de la Diada de l'11 de
setembre?
RB: Tenim més força que
l'11 de setembre, pensa
que quant realitzem qualse-
vol acte, la gent es bolca
per ajudar-nos, en qualsevol
mobilització som cada dia
més gent, a les Terres de
l'Ebre hem passat de ser 11
assemblees locals a 27,
estem treballat cada
dimarts a les reunions més
de 40 persones des de les

diferents locals per prendre
decisions de les coses a
dur a terme. Ara per exem-
ple estem mobilitzant mol-
tíssima gent, per l'11 de
setembre per fer la Via
Catalana (coneguda com
Cadena Humana) perquè
ens passa per una part del
nostre territori, i a més
volem que ens passi per
dins de dues poblacions
com són Amposta i l'Aldea.
Som més gent i som mes
Assemblees.
ME: A hores d'ara heu
variat el vostre full de ruta:
el camí i una estratègia? 
RB: Ara ja no cal canviar
molt el nostre full de ruta,
però després de les elec-
cions gairebé cada 2
mesos havíem de canviar o
modificar coses a conse-
qüència dels canvis polítics
que passaven al nostre
País. L'estratègia, i el camí
és sempre la mateixa, acon-
seguir la Llibertat del nostre
Poble reprimit gairebé 300
anys.
ME: Fins el moment, s'ha
aconseguit eixamplar la
base social de l'independen-
tisme a les Terres de l'Ebre?
RB: Si, de veritat que si,
després de la manifestació
de l'11 de setembre hem
incrementat en més del
doble de les Assemblees
locals, però necessitem
sempre mes, i mes, per
això continuarem treballant
per constituir noves assem-
blees, i poder arribar a la

plenitud màxima al territori
ME: Confies en què el 2014

es celebri el Referèndum
pel Dret a Decidir? 
RB: Jo confio que el 2014
el meu País sigui lliure, sigui
com sigui, i estic segur que
abans del que molts pen-
sen, serem un nou Estat
d'Europa, sempre des del
respecte i l'educació
ME: Continueu sent apolí-
tics? 

RB: Continuem sent i espe-
ro que així sigui sempre,

pensa que un punt impor-
tant i inqüestionable és
que mai ningú es presenti
a unes eleccions políti-
ques. Nosaltres som el
poble, nosaltres som
gent que quant estem tre-
ballat no mirem ideolo-
gies ni referències políti-
ques, ja que el nostre
objectiu comú és el
mateix
ME: El 2011, Xerta va
ser l'escenari de la crea-
ció de l'assemblea terri-
torial de l'Assemblea
Nacional Catalana sent
elegit coordinador territo-
rial junt amb Guillem

Argelich, secretari territo-
rial serà Guillem Argelich i
Joan Maria Torres com a
tresorer. Després d'a-
quests anys de recorre-
gut. Què els hi diries? 
RB: Als nous càrrecs que
entren a treballar com
Coordinadora, Secretària
i Tresorer, poc els vaig a
dir que no sàpiguen ells,
ja que estan com jo des
del principi i ja saben el
que cal fer. Si els diria
que jo personalment esta-
ré sempre lluitant per
aconseguir un País més
Just, Plural i Lliure:
«Visca Catalunya Lliure».

«Jo personalment, sempre estaré
lluitant per aconseguir un País més

Just, Plural i Lliure»
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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:

• Brocoli

• Patata

• Ceba

• Nata

• Mantega

• Brou de verdura

• Essència de gamba

• Sal

• Pebre negre

PREPARACIÓ:

Bullir la patata i el brócoli i triturar-ho. Després
fregir la ceba , triturar i barrejar-ho tot.

Tot seguir i foc lent, afegim lanata, el pebre ne-
gre, la sal i el brou. Deixar bull ir uns 10 minuts. Un
cop bull it afegirem l' essència de gamba i empla-
tem.

«Primentons i Tomates»
Avui: Crema de bròcoli 

amb essència de gamba vermella
BAR/RESTAURANT EL FARO - LES CASES D’ALCANAR

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel poc ennuvolat durant tota la jornada a ponent i les terres de l'Ebre. A
la resta del país el cel estarà mig ennuvolat en conjunt, amb nuvolositat
més abundant de matinada i fins a mig matí al Litoral i prelitoral central i
sud de la Costa Brava, i a la tarda al quadrant nord-est pel creixement de
nuvolades. A més, al vessant nord del Pirineu hi haurà intervals de núvols
baixos de matinada i, sobretot, a partir del vespre quan quedarà entre molt
ennuvolat i cobert.

Precipitacions
De matinada són possibles plugims aïllats al Litoral central i nord de la
Costa Daurada. A partir de migdia s'esperen ruixats aïllats d'intensitat
entre feble i moderada a l'interior del quadrant nord-est. També són pro-
bables alguns plugims al vessant nord del Pirineu.

Temperatures
Semblants o amb màximes lleugerament més baixes. Les mínimes es mou-
ran entre el 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 8 i 13 ºC al Prepirineu, entre 11 i 16
ºC a la depressió Central i el prelitoral, i entre 13 i 18 ºC al Litoral. Les
màximes arribaran a valors d'entre 25 i 30 ºC a Ponent, a la Catalunya
Central i la vall de l'Ebre i entre 21 i 26 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en general tot i que de matinada i fins a mig matí hi haurà algun banc
de boira o boirines a l'interior del quadrant nord-est.

Vent
A l'Alt Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts.
A les terres de l'Ebre bufarà mestral entre fluix i moderat fins a mig matí,
a partir de llavors girarà a component sud. A la resta de Catalunya el vent
serà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia. Al centre de la
jornada bufarà entre fluix i moderat, de component sud al litoral, prelitoral
i meitat est, i de component oest a la resta.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 17°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

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

Gamundi Miret CB   

Av. Colon, 8 (Ferreries) (Tortosa) 977500923 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d'Alcanar) 977737110 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

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

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa  tensió amb la teva parella ,
potser  per no explicar  els teus  plans amb ante-
lació . Respecte  a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d'inflamacions.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs en un moment  ideal per construir  coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut , si
t'esforces només 20 minuts al dia fent esport de
seguida agafaràs  una forma física òptima.  

Bessons
20/5 al 21/6

Temes com llibertat  i independència tindran un nou  sen-
tit per a tu, les teves experiències  sentimentals  poden
ser enriquidores . No deixis  que res aliè  als teus inte-
ressos  pugui entorpir  la bona marxa  de la teva vida.  

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor intentaràs donar regna solta  a
les teves fantasies . Respecte  a la teva salut  has de
ser  el més  objectiu  possible. Cuida't  i evita cometre
imprudències, la teva salut  ho agrairà.  

Lleó
22/7 al 22/8

Mart  transitant  per la teva casa  quatre  et recomana
tenir  una mica més d'habilitat  i tacte  referent  a les teves
relacions  familiars . El millor  és que  pensis  en la teva
felicitat  deixant  que sigui  el sentit  comú el que et guií. 

Verge
23/8 al 21/9

D'alguna  forma la teva història  d'amor  l'estàs  portant
al teu terreny . Sentiràs  que afines  amb més precisió .
Salut:  és important  que t'oblidis  de les aparences . És
millor  estar  sa per dins que aparentar-ho per fora .

Balança
22/9 al 22/10

És probable  que certes  converses  amb la  teva pare-
lla  et facin  replantejar-te  les coses  des del comença-
ment . Respecte  a la teva  salut; vés  amb compte  amb
les dietes  inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè  tot et funcioni  bé  en l'amor  deixa't portar per
la qual  cosa sents  i es  el més natural possible.
Respecte  a la teva salut; Mercuri i el Sol transitant per
la teva casa dotze  assenyalen un temps  de neteja.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aprendràs  dels sentiments propis  i aliens, una cosa
que a curt termini resultarà  molt positiva  en la teva  vida
sentimental . Et trobes perfecte  de salut. La  teva vitali-
tat és molt forta  i els teus bioritmes  en alça.

Capricorn
21/12 al 19/01

El factor sort  t'arriba a través  de la parella, els contac-
tes  socials  o els amics , així  doncs , és el moment
ideal per potenciar  la teva  vida social. Salut;  un bon
massatge  et reportarà  el tònic  que estàs buscant.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et  ve de gust  passar un dia amb la teva parella
alegre  i tranquil  alhora , sense  viure  cap tipus  de
problema. Respecte  a la teva  salut  no has de  dei-
xar  que  la mandra  s'imposi  en la teva vida.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui vols viure  experiències de tipus  amorós que trenquin
amb l'establert . Respecte  a la teva salut, has d'evitar  que
el teu  cos engreixi  de forma  gradual . En assumptes
econòmics , preocupa't per les teves despeses.

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 
LA RÀPITA

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

660 58 47 87

Venc pis molt lluminós a
La Cava. 3 habitacions,
totes exteriors, 2 amb

armari. Cuina totalment
equipada. Mosquiteres a

finestres i portes.
Cortines.Ascensor, cale-
facció, aire acondicio-
nat, dos bany, un total-
ment reformat. Piscina
comunitària, parking i
terrassa que dona al
carrer.Preu- 50.000.
Tel. 669 97 37 00.
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Aquest any, Godall, ha com-
memorat els 125 anys d'e-
xistència d'aquesta festa que
tant l'identifica i el represen-
ta, i, l'Ajuntament de Godall
ho ha volgut celebrar a tra-
vés d'un seguit d'actes, cele-
bracions i també a través
d'aquesta exposició de
caràcter itinerant que explica
els orígens, la història i les
peculiaritats d'aquesta festa
del petit municipi de la
comarca del Montsià. A tra-
vés d'un seguit de plafons
amb imatges i textos, el visi-
tant descobrirà l'origen més
llunyà del Carnaval de Godall
que com el de tots els carna-
vals que se celebren arreu
de Catalunya, es troba en
unes antigues festes paga-

nes d'hivern, les festes
romanes: les Saturnalia i
també amb les Matronalia i

Lupercalia, totes elles cele-
brades al mes de  febrer.
L'exposició mostrarà com a
Godall, el Carnaval eren i són
dies de celebració, de dis-
bauxa, en el que gairebé tot
estava permès, d'aquí un
dels motius d'anar disfres-
sat, tapar-se la cara i salva-
guardar l'anonimat. La dis-
fressa és l'element més
característic ja que permetia
i permet la sàtira i la inversió
de l'ordre establert Veurem
com el costum típic d'a-
quests dies és perseguir-se
pels carrers llançant-se fari-
na, tradicionalment, a qual-
sevol hora del dia, i, a l'ac-
tualitat a unes hores progra-
mades.  La farina no es tira-
va perquè sí, tradicional-
ment, sinó, i, segons apunta
Joan Amades, perquè inclou
sentit de purificació i de ferti-
lització. El llançament de fari-
na i de gramínies comporta
sentit de fecunditat.  “El
llançament de grans, que es
pot trobar també en altres
moments del costumari
popular universal, és consi-
derat com la resta d'un ritu
agrari de prosperitat i sobre-
tot de fecunditat. L'arròs, el
blat i d'altres gramínies que

es tiren pel damunt dels
nuvis quan surten de casar-
se respon a un vell ritu de

fecunditat i tendeix a assegu-
rar a la parella jovençana la
reproducció i amb ella la con-
tinuïtat de la família. Els pri-
mitius sacerdots o fidels dels
ritus agraris inclosos en les
Carnestoltes devien tirar
fruits de diverses menes per
tal d'afavorir la fecunditat i la
reproducció dels camps i
dels fruits” (Joan Amades).
No s’ha d'oblidar que Godall
és un municipi que ha basat
des de sempre la seva eco-
nomia en l'agricultura i en
aquest moment de l'any, el
febrer, alguns arbres estan
descansant, esperant la pri-
mavera per a florir i després
oferir els seus fruits, calia
esperar una bonança de les
collites i quina millor manera

de fer-ho que realitzant, pas-
sant-ho bé, alhora, ritus per
a la prosperitat i fecunditat
d'aquests camps. Segons
Joan Amades, també, “l'ho-
me primitiu, creu en l'existèn-
cia d'un esperit que encarna
la vegetació, i aquest espe-
rit, com la vegetació, ha de
viure un any; si es deixava
sobreviure un temps major,
entraria en un període de
caducitat: les collites serien
fluixes; els arbres no tindrien
la ufanor de la joventut, no
donarien la quantitat de fruit
necessari, i, per tant, la vida
es faria difícil. Cal, doncs,
que cada any sigui renovat
l'esperit de la vegetació un
cop ha envellit i la substitució
del vell esperit per un altre

de jove i vigorós es fa en vigí-
lies de la florida dels vege-
tals, perquè aquests  trobin
tota la ufanor propis del
vigor que la joventut porta
dintre d'ella”. Per això, segu-
rament, a Godall, tot i que si
se'ls pregunta als habitants
el perquè de tirar farina, la
resposta és que “s'ha fet
sempre”, ho  feien i ho fan,
continuant amb un ritu i una
creença ancestral, tiraven i
tiren el fruit vell del blat,
esperant que les noves colli-
tes siguin millors i més
esplèndides, es desfan d'allò
vell, esperant que sorgeixi el
nou esperit vegetal.
Amb tot, a través d'aquesta
exposició descobrireu
aquells elements que identifi-

quen i simbolitzen el
Carnaval de Godall: la farina,
les disfresses, els balls, la
gastronomia, etc. en definiti-
va, tot allò que forma part de
la gran festa d'hivern. No es
pot oblidar que les festes de
Carnaval, han estat prohibi-
des moltes vegades al llarg
de la història. «Els qui
manen, han tingut por de les
llibertats de paraula i obra
que caracteritzen el període
carnestoltenc, així com
també de la disbauxa, del
trencament de l'ordre esta-
blert, etc», Joan Amades. Un
bon exemple d'aquestes
prohibicions serien les que
durant el franquisme van fer
extingir, gairebé, a molts
indrets la festa del Carnaval.

“GODALL, 125 anys de Carnavals”

Del 27 de juny fins al
14 de juliol de 2013, el
Museu Terracota (bai-
xos de l'Ajuntament de
la Galera) acollirà una
exposició titulada:
“GODALL, 125 anys de
Carnavals”. 

El poble ha volgut celebrar l’aniversari a través d'un seguit d'actes i celebracions, per tot el territori

DOS POBLES/UNA CONTRAPORTADA

«Els qui manen, han tingut por de les 
llibertats de paraula i obra que 

caracteritzen el període carnestoltenc»
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