
        

«»

diari ebrediari
DIVENDRES 12 DE JULIOL DE 2013    

www.mesebre.cat

núm. 679

VERSIÓ IPAD/IPHONE/ANDROID 
PATROCINADA PER:

La iniciativa de la secció de
Deltebre, de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
de crear  una samarreta en
la que uneix un bou i una
estelada ha creat con-
trovèrsia.
Però des de Deltebre s’ha
manifestat que es defensa
el sentiment català i també
la tradició ebrenca del
correbou: “que ningú es
confongui amb el bou en un
altre registre com potser la
corrida a la plaça. La nos-
tra tradició és el correbou,
no cap altra. I el nostre
objectiu, amb la samarreta,
és sumar, que sigui compa-
tible ser catalanista i, a
més, poder agradar-te el
correbou, com és tradicio-
nal a l’Ebre”. P3

«El nostre objectiu és sumar»

La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha avisat aquest dimarts al govern espanyol que està "sent vigilat" per la Unió Eu-
ropea. En declaracions a la premsa després de la seva intervenció al comitè de Peticions de l'Eurocambra, on la pla-
taforma ha denunciat el pla de Conca de l'Ebre, el seu portaveu, Manolo Tomàs, ha dit que el viatge d'aquest dimarts
és un avís pel govern espanyol. "Es tracta que el govern espanyol sàpiga que, encara que no es pugui fer molta co-
sa, està sent vigilat", ha destacat. Segons Tomàs, ara el Parlament Europeu "ja està avisat" de la situació i a Madrid
li serà "molt més difícil colar" situacions irregulars. P9

Altre cop en lluita

Terres de l’Ebre. Instal·len plafons subaquàtics
amb informació sobre la fauna i la posidònia en
quatre platges de l'Ametlla de Mar.  

P5

Esports. Ximo Rambla no seguirà com a
president del CD Tortosa. Dilluns ho farà
oficial en l’assemblea de socis.

P 10

Terres de l’Ebre. Dimiteix el president de la
Comunitat de Regants de l'Esquerra de
l'Ebre, Lluís Pegueroles.             
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

El diari ‘Més Ebre’ 

no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 

a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

26.000 lectors 

Vostè té dret a un judici just, a presentar
una petició al Parlament Europeu, a dema-
nar nova legislació, a l'assistència sanità-
ria, a viatjar lliurement, a treballar en qual-
sevol país de la UE, a una indemnització
si li cancel·len un vol... Aquests són
alguns dels seus drets com a ciutadà
europeu, ho sabia? Cada dia, els més de
500 milions de ciutadans de la Unió ens
beneficiem d'uns drets que estan inclosos
al Tractat de la Unió Europea i a la Carta
de Drets Fonamentals de la UE, o a la
legislació comunitària. Malgrat això, un
informe publicat el 2010 mostra que
molts europeus no els exerceixen plena-
ment, simplement perquè no els conei-
xen. 
Les decisions que prenen les institucions
europees afecten la nostra vida quotidia-
na molt més del que la gent es pensa. El
70% de la legislació que aproven els par-
laments nacionals no són altra cosa que
la transposició de normes proposades
per la Comissió Europea i aprovades pel
Parlament i el Consell europeus. Per
aquest motiu, la veu dels ciutadans és
ara, a pocs mesos vista de les eleccions
al Parlament Europeu, més important que
mai. És vital que els europeus puguin
prendre decisions informades, ja sigui en
matèria democràtica (Iniciativa Ciutadana
Europea; dret de queixa davant del
Defensor del Poble Europeu, possibilitat
de ser candidat a les eleccions); en el dia
a dia (dret als serveis bàsics o a fer ser-
vir el mòbil a preus raonables, per exem-
ple) o en la mobilitat arreu de la Unió (dret
a estudiar en un altre país, a assistència
sanitària o a la lliure circulació). 
I com que només si sabem quins són els
nostres drets els podrem exercir de
manera efectiva, la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona ha organit-
zat la mostra '#dretscompartits', que es
podrà veure a Tortosa del 17 al 31 de
juliol.
'#dretscompartits' és una exposició itine-

rant que repassa els drets que tenim com
a ciutadans i ciutadanes de la UE. Però la
mostra va més enllà i ens convida a con-
vertir-nos en protagonistes, exercint acti-
vament aquests drets i donant-los a conèi-
xer al nostre entorn, de manera que més
persones se'n puguin beneficiar. Així, jun-
tament amb la descripció de cadascun

dels drets, els visitants trobaran codis QR
que es poden escanejar amb els telèfons
mòbils o tauletes no només per ampliar la
informació sinó per compartir-la als seus
perfils de les xarxes socials. 
A més a més, el dia de la inauguració, la
Representació de la Comissió Europea a
Barcelona, amb col·laboració amb
l'Ajuntament de Tortosa , organitza un
debat amb els ciutadans de Tortosa i
pobles veins, amb la participació de l'a-
calde Ferran Bel,  Josep Ramón Borrel i jo
mateix i moderat pel periodista Ximo
Rambla. Aquest debat vol donar la veu als
homes i les dones de terres de l'Ebre per
que diguin la seva en temes de tanta
actualitat com la crisi econòmica, els nos-
tres drets com europeus o el futur de la
UE. Hi esteu tots convidats. Les vostres
opinions seran transmeses a Brussel·les.
L'exposició '#dretscompartits' es va inau-
gurar a Barcelona el 9 de maig passat,
amb motiu del Dia d'Europa. Fins a final
d'any, la mostra viatjarà per diverses ciu-
tats i pobles de Catalunya i les Illes
Balears, en un esforç per aconseguir que,
coneixent i exercint plenament els seus
drets, els europeus i les europees facin
de la ciutadania de la UE una realitat pal-
pable.  

Ferran Tarradellas
Director de la Representació de la

Comissió Europea a Barcelona

Samarretes amb el lema 'Bous per la inde-
pendència', amb un bou i una estelada impresos
són aquesta setmana motiu de polèmica i con-
flicte. L'Assemblea local de l'ANC a Deltebre les
ha posat a la venda, al preu de 10 euros i sobre-
tot amb vista a la cadena humana de la Via
Catalana per la Independència prevista per a
l'Onze de Setembre, però també per a la tem-
porada de correbous d'aquest estiu, gairebé
superposats. 
A través d'un comunicat, la Plataforma Iniciativa
Animalista ha volgut mostrar el seu desacord

amb la iniciativa.  
D’altra banda, "Correbous per la independència,
perquè la nostra tradició és catalana", reinvindi-
quen és que estan a favor del catalanisme i el
correbou. Des de Deltebre s’aclareix que el que
busquen és ‘sumar’ i que la tradició ebrenca del
correbou no sigui incompatible amb sentir-se
català, i amb el sentiment independentista. Des
de l’ANC de Deltebre es creu que la seua inicia-
tiva s’està malinterpretant i també intoxicant de
forma interessada. El tema és actual i no ha
passat desapercebut.

Editorial

La polèmica esta servida Preparats, llestos...ja!!!

Opinió

Els drets europeus surten al carrer

Opinió

Planers i planeres, les fes-
tes ja són aquí. OFF a la
rutina i ON a la disbauxa,
diversió i energia, perquè
aquests dies en necessita-
rem molta per tal de poder
seguir tota la programació
que hem preparat per a la
Festa Major de Santa
Bàrbara 2013.
Convideu als vostres
amics, parents... Aviseu a
tothom que comença la
festa, seieu-los a la vostra
taula, envolteu-vos dels
vostres éssers estimats i
gaudiu d’aquests dies que
us hem ideat.
Enllustreu les sabates de
ballar per no perdre-us cap
nit de ball; les de córrer als
bous, sense oblidar les car-
manyoles; les espardenyes
combinades amb les falde-
tes, mantons i vestits de
pagès per lluir més als
actes tradicionals; les d’es-
port per participar als dife-
rents actes esportius, cam-
pionats i curses; les xancle-
tes per portar als més
petits a pintar, jugar i sal-
tar; les de mudar per acom-
panyar als iaios en el seu
gran dia, un homenatge
ben merescut; les botes
per gaudir dels actes gas-
tronòmics, no oblideu treu-
re el tiquet per als menjars
populars; les sabatilles de
colors per posar el vostre
color i veu a la paella; les
sandàlies per passejar ben
còmodes i visitar les expo-
sicions i veure els concerts,
espectacles i teatres; i les
de taló alt perquè no podeu

faltar al fi de festa i la bata-
lla de confeti. Ah! i no esta-
ria de més que enllustreu
també les botes d’aigua,
perquè aquestes festes les
feu divertides vosaltres i
res us les ha d’espatllar.
En definitiva, calceu les
sabates adequades a cada
ocasió per assistir i assa-
borir tots els actes i viure’ls
de manera diferent uns dels
altres sense treure’n
l’essència i el gust de
cadascun, a la vegada que
recordeu i ho agraïu a totes
les persones, entitats,
associacions i grups que
desinteressadament partici-
pen en l’organització de la
nostra Festa Major.
Bones Festes 2013

Judit Lleixà Solà Regidora
de Festes de l’Aj. de Santa

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

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 4/07/2013, va aprovar provisionalment la modificació
de l'Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis al mercat municipal.

Aquesta modificació se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que les persones inte-
ressades puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província (BOPT), Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i en un dels mitjans de prem-
sa de més difusió provincial, amb exposició al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. El termini d'informació públi-
ca començarà a comptar des de l'endemà de l'última de les publicacions oficials esmentades. Tanmateix, en
cas que no es formulin al·legacions ni reclamacions durant aquest termini, l'acord es considerarà aprovat
definitivament i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 9 de juliol de 2013

Un debat que des de
Deltebre ja s’ha volgut acla-
rir. Membres de l’Assemblea
Nacional Catalana de
Deltebre han informat del
motiu de la iniciativa de les
samarretes: “nosaltres vam
fer-les amb un intent únic de
sumar. Primer que res cal dir

que ens sentim independen-
tistes i que lluitem al màxim
pel nostre país, perquè ens
sentim del tot catalans. Així
mateix, hi ha gent que té
aquest sentiment i que, a la
vegada, també li agrada el
correbou perquè pertany a la
nostra cultura. I això, des de
segons quins indrets i esta-
ments, no s’ha acaba d’en-
tendre. La nostra idea, amb
aquesta iniciativa, és que es
vegi que el sentiment català

és compatible amb el fet que
et puguin agradar els corre
bous. Els dos paranys poden
existir. D’aquesta forma, el
que pretenem és sumar i
que les dues coses puguin
ser viables. Així, persones
que potser tenen el senti-
ment català tan o més gran
que d’altres i que fins ara no
s’han identificat amb la lluita
de l’assemblea per les dis-
crepances amb el tema dels
bous, a partir d’ara, amb

aquesta aproximació a tra-
vés de les samarretes,
poden implicar-se amb la
màxima identificació. Creiem
que, amb les samarretes,
ajudem a desmitificar una lle-
genda que, si aconseguim
desmitificar-la, ens permetrà
sumar i fer més passos
endavant en la mateixa lluita.
En la lluita que tots volem
des de l’Assemblea”.
Sobre la polèmica que han
pogut crear les samarretes,

des de Deltebre es deia que
“pensem que la informació i
el nostre objectiu, interessa-
dament i intencionadament,
s’ha desviat i s’ha pogut into-
xicar per entitats antitauri-
nes. Es la nostra sensació. I
per això s’ha pogut crear una
polèmica que nosaltres no
veiem, en absolut, com a
tal”. 
Les samarretes s’han fet.
Farà falta que les intencions
que hi ha des de Deltebre

s’entenguin i puguin, d’a-
questa forma, assolir el seu
objectiu.
Des de Deltebre s’acabava
invitant a “qualsevol col.lec-
tiu que tingui cap dubte al
respecte a poder-ne parlar i
també a col.laborar conjun-
tament en activitats previs-
tes com la cadena humana
del dia 11 de setembre.
Aquesta és la línia perquè
entre tots hem de sumar”,
es deia. 

La polèmica de les samarretes de
Deltebre, amb el bou i l’estelada

La iniciativa de la secció
de Deltebre, de
l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), amb
una samarreta en la que
uneix un bou i una este-
lada ha creat controvèr-
sia. Són dos símbols que
fins fa poc semblaven
irreconciliables. Però
des de Deltebre s’ha
manifestat que es defen-
sa el sentiment català i
també la tradició ebren-
ca del correbou: “que
ningú es confongui amb
el bou en un altre regis-
tre com potser la corri-
da a la plaça. La nostra
tradició és el correbou,
no cap altra”.
La direcció de
l'assemblea territorial
de l'ANC a l'Ebre res-
pecta la campanya i no
s'hi posa, però el cas és
que ja ha començat a
generar debat a les
xarxes socials.

Des de l’Assemblea Nacional Catalana de Deltebre s’aclareix que “volem sumar i pensem que així podem fer-ho”

“El sentiment català, independentista, no ha de ser incompatible amb la nostra cultura i, així, amb el correbou”

MV

ACTUALITAT
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L'Arxiu Comarcal del
Montsià ha reobert les
seues portes després de
4 mesos d'inactivitat.
Durant l'època estival i fins
al 15 de setembre, l'Arxiu
estarà obert al públic de
dilluns a divendres, entre
les 9h i les 14h.
L'Arxiu Comarcal del
Montsià va haver de tan-
car les seues portes de
forma transitòria degut a
les dificultats que presen-
tava el Consell Comarcal
del Montsià per continuar
fent-se càrrec de les nòmi-
nes del director de l'equi-
pament, una despesa que
li correspon assumir al
Departament de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya.
Abans de la inauguració
de l'Arxiu Comarcal, al
novembre de 2011,
l'Ajuntament d'Amposta i
el Departament de Cultura

de la Generalitat van sig-
nar un acord segons el
qual el director de l'arxiu
depenia de Cultura, el con-
sistori ampostí contracta-
va un arxiver tècnic i l'ens
comarcal s'ocupava del
personal administratiu.
Davant les dificultats de
tresoreria de la Generalitat
i malgrat que segons el
conveni s'havia de fer
càrrec del cost del direc-
tor de l'arxiu, en l'anterior
mandat de l'administració
comarcal, governat per
PSC i ERC, es va adoptar
el compromís que el
Consell Comarcal assumi-
ria la nòmina de l'arxiver. 
Malgrat la seua reobertu-
ra, a hores d'ara el funcio-
nament de l'Arxiu continua
amb una situació transitò-
ria ja que, l'ens comarcal
continua assumint el cost
salarial de la direcció. En
aquest sentit, l'alcalde, la
regidora de Cultura i el
president del Consell

Comarcal exigeixen al
Departament una solució
definitiva per garantir el
servei. “S'ha de resoldre el
model de gestió per gene-
rar confiança, donar conti-

nuïtat i garantir el servei”,
ha dit Ferré. Per la seua
banda, Joan Martín ha
posat de manifest l'esforç
del Consell Comarcal i ha
ressaltat que “l'Arxiu

Comarcal no ha de ser una
eina de confrontació políti-
ca, per això cal tenir resol-
ta aquesta situació abans
de l'aprovació del pressu-
post del 2014”. 

En l'habitual sessió plenà-
ria del CODE d'aquest
mes de juliol ha tingut
lloc, donant compliment a
l'acord de govern previst,
el canvi de presidència de
l'ens. 
En aquest sentit, Xavier
Royo i Franch, represen-
tant del Consell Comarcal
del Baix Ebre, agafa el
relleu a Eduard Robert i

Ordena, representant del
Consell Comarcal del
Montsià.
En el transcurs del plena-
ri, el nou president del
CODE, Xavier Royo, s'ha
mostrat “il·lusionat i satis-
fet per tal d'encapçalar
l'ens”. Royo ha explicat
que “a partir d'ara, i tenint
en compte l'actual con-
text econòmic, s'ha de

treballar més que mai per
tal de donar resposta i
servei a les diferents acti-
vitats que desenvolupa el
CODE”. 
El president ha afegit que
“una de les tasques prio-
ritàries serà, juntament
amb l'equip tècnic, facili-
tar el procés de creació
del nou ens de polítiques
ambientals”. 

Per la seva banda, el pre-
sident sortint, Eduard
Robert, ha volgut desta-
car, al llarg del seu dis-
curs, el gran equip humà i

professional que confor-
men els diferents treballa-
dors de l'ens que l'han
acompanyat en aquests
dos anys. 

Xavier Royo, nou president del CODE

«Il.lusionat i satisfet per encapçalar l’ens»

32 dels 82 empleats de
Forestal Catalana afec-
tats per l'ERO presentat
per l'empresa pública,
treballen als centres del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre. La com-
panyia ha fet una propos-
ta per mantenir 21 d'a-
quests 32 llocs de treball
a partir d'un fons FEDER
i traslladar les brigades
fora dels parcs naturals
per fer treballs forestals
a tot el territori. Hi ha 11
treballadors dels centres
i colles d'Ulldemolins,
Tarragona, Poblet,
Montsant, el Delta de
l'Ebre i els Ports que no
empara el FEDER i que
perdrien la feina. 

Forestal
Catalana
presenta 
un ERO

La societat estatal
Acuamed està construint
un pou al barri tortosí de
Sant Josep de la
Muntanya, al camí dels
Corrals de la Riba, inclo-
ent la canalització poste-
rior fins a l'ermita del
mateix barri. Un cop fina-
litzat i construïts els
ramals secundaris als
diversos camins trans-
versals de la nova canalit-
zació, el pou permetrà
l'Empresa Municipal de
Serveis Públics (EMSP)
subministrar aigua pota-
ble a tot el barri. El cost
del projecte, que executa
l'empresa Talent en un
termini previst de sis
mesos, és de 570.000
euros.

Nou pou al barri
de Sant Josep de

la Muntanya

L’Arxiu Comarcal del Montsià reemprèn la seva activitat

Es reclama una solució definitiva per fer front a la direcció

ACTUALITAT
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L'empresa SUBMON, que
vetlla pel manteniment i
vigilància de la posidònia
per encàrrec de la
Generalitat, ha instal·lat
uns plafons subaquàtics a
Cala Llobeta, Cala Vidre,
Pixavaques i l'Estany.
D'aquesta manera es dóna
informació als banyistes
de la fauna i la posidònia
de la costa calera. I és
que aquesta iniciativa en la
qual han treballat conjunta-
ment SUBMON i
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ajudarà a difondre
l'alt valor mediambiental
del litoral calero.
“Aquests plafons són una
iniciativa pionera que, a
més, són un atractiu més
pels banyistes alhora que
es revaloritza el litoral
calero. Aquests panells

s'instal·len pensant en rea-
litzar el mínim impacte
mediambiental. Per aquest
motiu els panells estaran
cargolats, fondejats tant
vora a les roques, com a
l'arena i la posidònia”,
subratllà Jordi Sànchez,
Responsable de l'Àrea de
Conservació de SUBMON.

3 idiomes
Aquests plafons es situen
vora quaranta centímetres
de la superfície i estan en
tres idiomes, català, cas-
tellà i anglès. I per tant,
són fàcilment consultables
pels banyistes que practi-
quin el snorquel. Per tal
que els banyistes sàpi-
guen on  podran consultar
aquests panells hi haurà
tres boies indicatives a
cada cala. 
El color groc és del plafó
sobre les espècies subma-
rines de sorra. 
La boia de color vermell

senyalitza el plafó amb
informació de les espècies
submarines de roca. I,
finalment, la boia blanca

senyalitza la informació
referent a la posidònia. 
Recordem que l'Ametlla de
Mar compta amb una de

les praderies de posidònia
més important de
Catalunya segons la
Fundació Mar.

La Direcció General de
Protecció Civil de la
Generalitat  ha presentat
un nou web que ofereix
informació en temps real
de l'estat de les platges pel
que fa a seguretat en el
bany (colors de la bandera)
i presència, o no, de medu-

ses de totes les platges
que compten amb vigilàn-
cia al litoral català.
Aquesta nova eina permet
saber la informació de
totes les platges amb infor-
mació transmesa de forma
immediata pels propis ajun-
taments. 

A Catalunya, treballen
diversos operadors que
ofereixen el servei de soco-
rrisme i seguretat a les
platges (Creu Roja de
Catalunya i diversos opera-
dors privats) i, per tant, és
molt útil per a la ciutadania
poder disposar de tota la

informació agrupada en
una sola eina actualitzada
constantment. El web
també inclou informació

dels serveis de les platges
(accessibilitat per perso-
nes amb mobilitat reduïda,
guinguetes, etc.).

Un nou web que ofereix informació
en temps real de l’estat de les platges

La Direcció General de Protecció Civil l’ha presentat

L'establiment, gestionat
per la UTE Arcasa-Clece,
disposa d'unes 170 pla-
ces i serveix uns 60
menús diaris durant les
jornades laborables. A
les Terres de l'Ebre,
actualment hi ha acredi-
tats diversos establi-
ments, que poden oferir
menús mediterranis a
més de 1.170 comen-
sals diaris. Cal destacar
la cafeteria/restaurant
del Campus de l'Ebre de
la Universitat Rovira i
Virgili a Tortosa, els dos
albergs de la xarxa
Xanascat, l'Escola
d'Hostaleria i Turisme Via
Magna i 7 restaurants, a
més de la cafeteria de
l'Hospital Verge de la
Cinta. 

Acreditacions
AMED a l’Ebre

L'Institut Ramon Muntaner
(IRMU) es va crear l'any
2003 amb la seva seu
principal a Móra la Nova,
a la Ribera d'Ebre.
L'objectiu era ajudar els
centres de recerca local a
tirar endavant els seus
projectes, una "aposta
intel·ligent i agosarada",
que com ha destacat el
seu vicepresident, Josep
Santesmases, ha donat
resultats evidents. Tant
evidents com que ja són
gairebé 300 els centres
de recerca que es poden
trobar a la web de l'IRMU i
ja és la segona entitat de
Catalunya, després de la
Universitat de Barcelona,
amb més revistes publica-
des, amb accés obert, al
portal Racó. 

Aniversari de
l’IRMU

L’Ametlla de Mar dóna a conèixer la fauna 
i la posidònia de les cales

Amb panells subaquàtics

ACTUALITAT
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L'alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu, ha fet un balanç
positiu dels dos primers
anys de mandat a l'ajunta-
ment rapitenc. “Han estat
dos anys de molt treball,
que tindrà com a resultat
la finalització de grans pro-
jectes i la garantia d'uns
serveis públics de quali-
tat”, destaca Masdeu. El
Museu del Mar, l'auditori i
la biblioteca municipals
són tres grans obres que
es veuran finalitzades en
l'actual  mandat, segons
ha assegurat l'alcalde, al
mateix temps que el nou
POUM de la Ràpita podria
estar aprovat definitiva-
ment aquest 2013. 
L'alcalde de la Ràpita
també ha destacat que

una de les directrius de
l'actual executiu municipal
ha estat la contenció de la
despesa corrent i l'elimina-
ció de despeses “inne-
cessàries”, fet que “ens ha
permès mantenir tots els
serveis públics municipals
i, fins i tot, incrementar les
partides destinades a
ajuts socials”. Com a
exemples, Masdeu ha citat
el fet que aquest any l'a-
juntament ha assumit amb
fons propis la disminució
de la subvenció de la
Generalitat a la llar d'in-
fants municipal, per tal de
no repercutir-ho en les
famílies. A més, el consis-
tori rapitenc, en aquests
moments, està pagant les
factures dels seus proveï-
dors en un termini màxim
de 27 dies.
D'altra banda, la gestió
econòmica realitzada en

aquests dos anys, segons
Masdeu, ha permès pres-
supostar un fons de con-
tingència valorat en
582.071 euros aquest
2013, per destinar-lo a
obres i millores que,
segons Masdeu, “tenen a
objectiu comú crear ocu-
pació entre les empreses i
persones a l'atur del muni-
cipi”. La creació d'un carril
bici paral.lel al canal marí-
tim (20.000 E);  la instalo-
lació d'uns lavabos a la
parada central d'autobu-
sos (33.844,85 E); millo-
res a les diferents instalo-
lacions esportives (mur
del camp de futbol, tanca i
pintura pista de patinatge,
tanca pista poliesportiva
del camp de futbol, vesti-
dors pavelló d'esports i
lavabos i dutxes camp de
futbol); l'arranjament de
voreres o la millora de la

iloluminació als baixos del
parc de Garbí, són algu-
nes de les actuacions que
es finançaran amb aquest
fons.
En matèria d'hisenda,
Joan Martín Masdeu
també ha recordat que
durant el primer tram del
seu mandat, s'han conge-
lat  la majoria de taxes i
impostos municipals, men-

tre que l'IBI ha estat objec-
te d'una rebaixa progressi-
va del tipus. A més, el con-
sistori ha aprovat que el
2014 aplicarà una reduc-
ció d'un 27% dels valors
cadastrals del municipi,
acollint-se al nou sistema
de coeficients reductius
que estableixi la Llei de
pressupostos generals de
l'Estat.

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en sessió
plenària extraordinària la
composició del Consell
Assessor del Museu de
Tortosa, Històric i
Arqueològic de les Terres
de l'Ebre. 

El passat mes d'abril es
va aprovar la creació d'a-
quest Consell, com a
òrgan complementari i
de participació sectorial
que tindrà caràcter con-
sultiu. 
El consell estarà presidit

pel regidor de Cultura,
Joaquim del Pino, i for-
mat per deu vocals: Mn
Josep Alanyà Roig,
canonge arxiver de la
Catedral; Jordi Diloli, pro-
fessor d'Història de la
URV; Miquel Estrampes,

arxiver municipal;
Guillermo Ferrando,
investigador; Josep Lluís
Ginovart, arquitecte;
Antonio José Daufí, arqui-
tecte; Joan Martínez,
arqueòleg dels serveis
territorials de Cultura;
Joan-Hilari Muñoz, histo-
riador; Enric Querol, his-
toriador; i Roc Salvadó,
historiador. 
En el mateix Ple extraor-
dinari  s'ha aprovat
també l'autorització de
despesa plurianual del
conveni pel manteniment
del servei "Banc d'Ajudes

Tècniques de les Terres
de l'Ebre 2013/2016", i
el dictamen d'aprovació
del Conveni regulador
per a la utilització, man-
teniment i conservació
de les obres del Pla de
restitució territorial del
Projecte per a l'elimina-
ció de la contaminació
química de l'embassa-
ment de Flix executades
al municipi de Tortosa,
entre la societat estatal
Acuamed, l'Ajuntament
de Tortosa i l'Empresa
Municipal de Serveis
Públics.

L’Ajuntament de Tortosa aprova en
sessió plenària la composició del

Consell Assessor del Museu

Ple de “fum, falsedats i
mentides”. Així ha qualifi-
cat Enric Roig, regidor
del PSC a Tortosa, els
primers dos anys de l'ac-
tual mandat de Ferran
Bel al capdavant de
l'Ajuntament. Roig ha
comparegut al costat de
l'antic pont del tren per
manifestar la indignació
del PSC perquè Bel s'ha
atribuït una actuació que
no és mèrit seu. Així,
Roig ha recordat que la
recuperació de l'antic
pont del ferrocarril va ser
planificada i posada en
marxa gràcies a l'acord
entre l'anterior govern
socialista a Madrid i el
govern municipal del
socialista Joan Sabaté. 

El PSC de
Tortosa fa

balanç

La policia espanyola ha
destapat dues trames a
Tarragona que es dedica-
ven a crear empreses fic-
tícies i vendre falsos con-
tractes de treball a fi de
defraudar a la Seguretat
Social. En total, s'han
detingut 58 persones, la
gran majoria de nacionali-
tat estrangera, en una
complexa operació. Les
trames, en actiu des del
2008, funcionaven de
forma piramidal, amb
una cúpula liderada per
ciutadans pakistanesos,
mentre a l'escaló baix hi
predominaven marro-
quins, que pagaven per
ser treballadors i, a
canvi, podien optar a
prestacions socials.

Frau a la
Seguretat Social

El govern de Sant Carles de la Ràpita fa «un balanç positiu»
del primer tram de mandat

«Han estat dos anys de molt treball que tindrà com a resultat la finalització de grans projectes»

ACTUALITAT
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El president del Consell
Comarcal, Joan Martín
Masdéu i el conseller
comarcal d'Empresa i
Ocupació, Ivan Romeu,
han presentat aquest
dijous el balanç semestral
del projecte Montsià Actiu
2013. Montsià Actiu és un
projecte de desenvolupa-
ment econòmic local que
compta en l'actualitat amb
l'adhesió de tots els ajun-
taments de la comarca i
més de 30 agents socials
i econòmics del territori. 
A través d'aquest projec-
te, en el transcurs del pri-
mer semestre de l'any
s'han dut a terme el 75%
de les accions del seu pla
de treball encaminades a
la millora de la copetitivitat
del teixit productiu i l'ocu-
pabilitat de les persones
en situació d'atur. En

aquest sentit, 311 empre-
ses ja s'han beneficiat
directament d'alguna d'a-
questes accions i, d'altra
banda, 275 persones atu-
rades s'han beneficiat
també de les diferents
accions de suport a les
persones en situació d'a-
tur, ja sigui a través del
programa de Formació
Professionalitzada o del
programa Dispositiu d'in-
serció Sociolaboral
Activa't. Després de dos
anys i mig d'implementa-
ció del projecte, Montsià
Actiu ofereix una cartera
de serveis gratuïts a les
empreses estructurada en
cinc eixos: transmissió
d'informació empresarial,
oferta formativa de jorna-
des i seminaris, assesso-
rament empresarial, coa-
ching individualitzat i
suport als recursos
humans.  D'altra banda,
cal destacar l'elevada par-
ticipació ciutadana (752
persones) en les diferents
accions que ofereixen els

programes de prospecció
i atenció empresarial, així
com en les jornades i
seminaris, el Fòrum del
Talent o al seminari Nous
Canals de
Comercialització i
Comunicació. Per al segon
semestre de Montsià Actiu

2013 està prevista la rea-
lització de les II Jornades
d'Economia del Montsià i
dos seminaris:
“Implantació d'un model
de gestió estratègica a les
empreses del Montsià” i
“Consolidació de producte
turístic”. Montsià Actiu es

desenvolupa en el marc
d'activitats del projecte “
Treball a les 7 comarques”
que compta amb el cofi-
nançament del Servei
d'Ocupació de Catalunya,
el Fons Social Europeu i el
Consell Comarcal del
Montsià.

331 empreses i 275 persones en situació d’atur
s’han beneficiat de Montsià Actiu 2013

Després de dos anys i mig d’implementació del projecte

Es desenvolupa en el marc d’activitats «Treball a les 7 comarques»

REDACCIÓ

El creador del
Soundpainting, el compo-
sitor i saxofonista
novaiorquès, Walter
Thompson, i l'artista mul-
tidisciplinària i directora
de The Swedish
Soundpainting Orchestra,
Jennifer Rahfeldt, estan
aquests dies al Campus
de les Terres de l'Ebre de
la URV,  a Tortosa, impar-
tint un dels cursos de la
Universitat d'Estiu de les
Terres de l'Ebre (UETE). 
“El Soundpainting és un
llenguatge de signes uni-
versal basat en la compo-
sició en temps real, mit-
jançant el qual tothom pot
crear”, han explicat
aquest matí Thompson i
Rahfeldt, tot assenyalant

que els últims anys
aquesta nova corrent
artística que té com a
característica principal
fusionar en directe dife-
rents disciplines artísti-
ques com les arts visuals,
l'expressió corporal, el
teatre i la música, està
creixent a Europa i l'Estat
espanyol. 
Thompson va crear
aquesta nova corrent
artística l'any 1974 i
actualment hi ha al menys
2000 professors que l'en-
senyen arreu del món. 
En el curs de la UETE,
que va començar dimarts
i acabarà demà diven-
dres, s'hi han inscrit 34
alumnes, entre els quals
hi ha cinc artistes visuals,

un actor, músics o estu-
diants de conservatori, i
professors de primària
tant de música com d'ex-
pressió corporal (dansa i
psicomotricitat). 
“El Soundpainting té unes
grans possibilitats en l'en-
senyament, et permet tre-
ballar la música com dis-
ciplina artística, però
també vehicular aprenen-
tatges com per exemple,
l'educació emocional”, ha
manifestat el director del
curs i professor associat
de la URV, Joan Vidal. 
El Soundpainting és l'art
de la composició en
directe a través d'un llen-
guatge integrat per uns
1.200 signes corporals
diferents. 

El creador del Soundpainting imparteix un taller
pràctic dins la UETE

S’hi han inscrit 34 alumnes i avui ofereixen un concert final 
a l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre de la URV

Els Mossos d'Esquadra
han requisat prop de 700
plantes de marihuana a
Gandesa i han detingut
les dues persones que,
suposadament, les cuida-
ven. Segons la policia, la
troballa va tenir lloc el
passat 1 de juliol, quan
una patrulla que realitza-
va tasques de seguretat
ciutadana per la zona va
detectar dos hivernacles
on, aparentment, es culti-
vava marihuana.
Contrastat aquest extrem
per la forta olor que des-
prenien, van veure a l'in-
terior d'una de les cons-
truccions dues persones
cuidant-les. Inicialment,
van comptabilitzar 401
plantes i les investiga-
cions posteriors en van
trobar 80 més en un altre
hivernacle d'una finca
veïna així com 203, en
diferents estadis de crei-
xement, als terrenys on
residien.

700 plantes
de

marihuana a
Gandesa

Lluís Pegueroles, presi-
dent de la Comunitat de
Regants de l'Esquerra de
l'Ebre, ha presentat la
renúncia "irrevocable" del
seu càrrec, que ja ha
posat a disposició de
l'entitat. La dimissió es
farà efectiva el proper
dimarts 16 de juliol.
Pegueroles ha explicat
en un comunicat que la
junta de govern de la
comunitat de regants que
presideix, no comparteix
els seus arguments pels
quals va emetre un vot
favorable "condicionat" al
Pla de Conca de l'Ebre.
Pegueroles assumeix
personalment el vot però
ha recordat que es va
donar suport al pla "per
defensar els interessos
dels comuners regants",
exigir mesures per a la
protecció per al Delta de
l'Ebre i més recursos per
a la lluita contra el cargol
maçana.

Pegueroles
renuncia al
seu càrrec

ACTUALITAT
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Les Terres de l'Ebre
acolliran aquest estiu uns
6.000 joves -dels quals
prop de 800 seran
monitors, monitores i
directors o directores de
lleure- que participaran en
alguna de les prop de 150
activitats de lleure
previstes per la Direcció
General de Joventut del
Departament de Benestar
Social i Família. Entre
aquestes iniciatives
estiuenques, destaca el
camp de treball “Esclatant
la memòria”, que té lloc
durant la primera quinzena
de juliol a Corbera d'Ebre.
Aquesta activitat,
organitzada pel
Departament i gestionada

per la Fundació Escolta
Josep Carol, és una
novetat d'aquest 2013 i
acull a un total de 15 nois
i noies catalans d'entre 15
i 17 anys. Els objectius de
l'estada són ajudar a
reconstruir la memòria
històrica del Poble Vell de
Corbera d'Ebre, destruït
durant la batalla de l'Ebre
en època de la Guerra Civil
espanyola, i que ha estat
declarat “lloc d'interès
històric” pel Parlament de
Catalunya. 
En concret, els
participants fan tasques
de desenrunament i
condicionament del carrer
de l'Amargura i dels solars
annexos del Poble Vell de

Corbera, així com activitats
complementàries per tal de
conèixer l'entorn, com ara

rutes guiades per
diferents espais
emblemàtics de la batalla.

La Comissió només es podrà pronunciar sobre el pla final adoptat pel govern espanyol

«Speed» a Tortosa

Els responsables d'onze
autoescoles de les Terres
de l'Ebre compareixen
durant aquesta setmana
davant la titular del jutjat
número 1 de Tortosa per
aportar dades sobre el
programa informàtic que
utilitzen per preparar els
exàmens del carnet de
conduir així com la seva
relació contractual amb

l'editorial que els ho
proporcionava, AEOL,
imputada en les diligències
prèvies pel cas de frau en
l'obtenció del permís.
L'actuació tindria com a
objectiu comprovar la
informació de què
disposaven per a preparar
els exàmens, per poder
facilitar, suposadament, la
superació dels exàmens.

Onze autoscoles en el punt de mira

L'Associació CIAN
(Creativitat Innovació Art i
Negoci) amb la
col.laboració de
l'Ajuntament de Deltebre i la
Federació de Comerç i
Turisme FECOTUR
organitzen la 3a
Finestraviva. Una iniciativa
que transforma espais de
visibilitat al carrer en espais
vius d'exposició i promoció
d'artistes i emprenedors i
els presenta més atractius i

dinàmics. La 3a
Finestraviva tindrà lloc el
dissabte 20 de juliol al
Centre Comercial de La
Cava, de les 18h a les 24h,
el programa d'actes inclou:
mercadet d'artesans i
emprenedors, shopping
night, ruta artística, ruta
gastronòmica, cinema a la
fresca, a més d' activitats
lúdiques i artístiques al
carrer realitzades per
diferents agrupacions.

La Finestraviva de Deltebre

La petició va ser prentada
per Manolo Tomás,
representant de la PDE que
en el seu discurs, va
explicar els impactes que
està patint la població i els
ecosistemes del Delta de
l'Ebre com a conseqüència
de la mala gestió històrica
de la conca de l'Ebre. La
regressió del Delta i la
subsidència per intrusió del
mar té efectes econòmics,
socials i mediambientals
documentats amb ampli
consens científic.  La
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) ve advertint
durant dècades d'aquesta
situació, que afecta a les
100.000 persones que
habiten al tram final del riu,
el Delta, un dels territoris
amb major biodiversitat del
mediterrani europeu que
compta amb diverses
figures de protecció no

només a l'estat espanyol,
també a Europa i a nivell
internacional, com la seva
recent declaració com a
reserva de la Biosfera.
Tomás recordà la gran
mobilització de la població
de Catalunya a l'any 2001
contra el Pla Hidrològic
Nacional que pretenia el
trasvassament de l'Ebre i
valorà la resposta
important que en aquell
moment van donar les
institucions europees. «El
govern espanyol, que ve
incomplint reiteradament la
Directiva Marc de l'Aigua i
ja té una sentència
condemnatoria del Tribunal
Europeu de Justícia de la
Unió (TJUE), amb cinc anys

de retard presenta un
projecte de Pla per a la
conca de l'Ebre que inclou
450.000 noves hectàrees
de reg, que es sumen a la
950.000 existents, i la
construcció de 35 nous
embassaments i 44
possibles més en
expectativa», va explicar
durant la seva intervenció.
Així com, «la nostra és una
causa justa i no només un
problema local, el Delta de
l'Ebre és patrimoni de
l'Europa mediterrània i el
nou Pla representa un
qüestionament frontal a les
directives europees».
Seguidamente es va obrir
la roda d'intervencions; en
primer lloc la Comissió

Europea va agrair la
presentació de la petició
de la PDE i va respondre
que la Comissió només es
podrà pronunciar sobre el
pla final adoptat pel govern
espanyol, explicant que a
l'actual fase del procés no
pot intervenir. 
Després, va ser el torn
dels representants dels
diferents grups
e u r o p a r l a m e n t à r i s ,
majoritàriament espanyols
i catalans. 
Per últim Tomàs va
demanar  «que Europa
defensi els interès comú
contra els interessos
privats als que respon el
nou Pla s i nstitucions
europees».

La PDE demana la intervenció europea
en el Pla Hidrològic de l’Ebre

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre ha
avisat aquest dimarts al
govern espanyol que
està "sent vigilat" per la
Unió Europea. En
declaracions a la
premsa després de la
seva intervenció al
comitè de Peticions de
l'Eurocambra, on la
plataforma ha denunciat
el pla de Conca de
l'Ebre.

«Esclatant la memòria»,
a Corbera d'Ebre

Uns 6.000 joves participaran aquest estiu en prop de 150 activitats de lleure al nostre territori

ACTUALITAT

REDACCIO

La Policia Local ha detingut
aquesta setmana a Miguel
Angel D.C. de 57 anys i veí
de Santa Bàrbara acusat
d'un furt d'ús de vehicle
sense intimidació. Els fets
van passar al voltant de les
12 del migdia d'aquest
dimecres passat a
l'estació d'autobusos de
Tortosa. El detingut estava
esperant per pujar al bus

que cobreix la línia Tortosa-
Santa Bàrbara, quan va
aprofitar una distracció del
conductor per pujar-hi,
arrencar-lo, maniobrar i
sortir de l'estació
d'autobusos.  
A preguntes dels agents, el
detingut es va limitar a dir
que “portava molta pressa
per arribar a la seva
destinació”. 

Demà dissabte, a les 20.15 h, a l'Església Arxiprestal de
l'Assumpció de Gandesa tindrà lloc la presentació del llibre
«Història de Gandesa, cruïlla de camins», d'Anton Monner
i Estopinyà. La presentació anirà a càrrec de l'escriptora
Carme Meix i serà presidida pel conseller de Presidència,
Francesc Homs.

Actualitat

La Federació de Comerç i
Serveis de Tortosa ha
presentat una nova acció
divulgativa de la seva
associació i de la seva
targeta TortosaMés, ja amb
un recorregut de vuit
mesos d'ençà que va ser
posada en circulació, que
consistirà en una activitat
lúdica d'interacció entre els
comerciants i els clients
dels seus establiments i
que tindrà lloc al rehabilitat
pont del Tren. La "Festa al
Riu" oferirà una copa de

cava a totes aquelles
persones que es vulguin
apropar al pont avui
divendres 12 de juliol a les
22.30 hores per a gaudir
de l'excel·lent marc i de la
vista que ofereix l'antiga
estructura ferroviaria sobre
el riu i la ciutat. Seran, així,
els mateixos comerciants
d'aquests establiments de
proximitat els que atendran
als seus clients, les
invitacions s’han pogut
recollir durant aquesta
setmana als establiments.

«Festa al riu i copa de cava»

L'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa ha estat
el bressol d'una nova
companyía teatral que
acaba de néixer amb els
alumnes graduats a la
primera promoció de l'ens,
els quals fa pocs dies van
graduar-se de mans de
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i de la regidora

d'Ensenyament, Rosa Cid.
Així, els tretze actors i
actrius d'aquesta primera
fornada nascuda a l'escola
amb seu al Teatre Auditori
Felip Pedrell, inicien una
trajectòria que arrenca
brillantment amb l'encàrrec
de la festa del Renaixement
de l'agermanada Le Puy-en-
Velay.

Primera fornada
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

La continuïtat en les seves
funcions de l'actual junta
directiva farà que el cessa-
ment de Rambla, que portava
tres temporades a la pre-
sidència, no signifique cap
canvi substancial en el projec-
te esportiu i social del CD
Tortosa per a la temporada
2013-2014.

Interrogants
Ximo Rambla ha deixat clar
aquesta setmana que no feia
declaracions sobre la seua
decisió. I que no parlarà fins

dilluns a l’assemblea. Per
tant, a hores d’ara, només hi
ha interrogants sobre qui serà
el futur president. 
La decisió de Rambla pot
venir per motius personals

que l’obligarien a deixar la pre-
sidència i també per motius
professionals. 
Juanjo Rovira, que ja estava al
Tortosa en l’etapa anterior de
Pelejà, i que va continuar amb

Rambla, formant l’eix verte-
brador del club, ha comentat
a Més Ebre que “com la resta
de la junta directiva, seguiré al
club”. 

Ximo Rambla renuncia a la presidència

El proper 15 de juliol, en el
transcurs de l'Assemblea
General Ordinària de
Socis del CD Tortosa,
Ximo Rambla farà pública
la seva renúncia com a
president de l'entitat.
Aquesta setmana ha
comunicat la decisió a la
junta directiva per tal de
que pugui articular-se la
seva substitució d'acord al
que preveuen els propis
estatuts del club.

CD TORTOSA

Ho farà oficial en l’assemblea de socis de dilluns vinent

M.V.

Ximo Rambla deixa la presidència del CD Tortosa. 

El galerenc Delfin, nou tècnic del Vilafranca

Ascó-Rapitenca, a la tercera
DERBI A L’INICI DEL CAMPIONAT

La Rapitenca començarà la
lliga visitant la Pobla (25 d’a-
gost). Rebrà el Figueres i es
desplaçarà a Ascó, en el derbi.
L’Ascó iniciarà el campionat a
casa contra el Vilafranca,
equip que ha incorporat al ga-
lerenc Delfin com a tècnic.

D’altra banda, informar que
el FC Ascó ha aconseguit tan-
car els fixatges de Edu Vives i
David Sangrà. Tots dos juga-
dors provenen del CF Reus que
aquesta temporada ha aconse-
guit mantenir la categoria al
Grup III de 2ª B i arriben per re-
forçar la defensa. Edu Vives
com a lateral dret mentre que
David Sangrà acturarà en l'eix
de la defensa.

S’afegeixen a  Paco del Mo-
ral (pichihi a l’Aragó amb el
Monzón), Juanma (Barbastro),
Giribet (Balaguer) i Sergi Galce-
ran (Balaguer). 

Amb l'arribada d'aquests 6
jugadors, l'Ascó ja suma 8 ca-

res noves després de l'arriba-
da la passada setmana de Ser-
gi Moreno i Nico.

Hi ha 10 renovacions: Chiné,
Gerard Roca, David Sánchez,
Ermengol, Piju i Egea que es
sumen a Denis Coch, Jose Ra-
mon, Edgar i Gerard Roigé i
tres juvenils que s’incorporen
al primer equip: Pere Martínez
(defensa), Sergi (porter) i Marc
Alís (davanter).

Viladecans i Torredembarra són els primers rivals

Amposta-Jesús i Maria, en 
la segona jornada de la lliga

EL DERBI A 1A CATALANA  TAMBÉ SERÀ AVIAT

El calendari ha volgut que
els dos equips ebrencs de
Primera catalana s’enfrontin
el cap de setmana del 14 i
15 de setembre. En la sego-
na jornada. En la primera,
l’Amposta visitarà el
Viladecans i el Jesús i Maria
rebrà, en el debut en la
categoria, al
Torredembarra.
Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, deia que “és un
inici de lliga motivant, un
incentiu per a la pretempo-
rada, per a treballar amb
ganes per afrontar-lo. El
Viladecans va estar a punt
de pujar en la lliga passada
i segur que serà dels rivals
forts en aquesta nova cam-
panya. I el Jesús i Maria és
un equip carregat d’il.lusió i
que serà molt complicat.
Des del primer minut de la
pretemporada haurem de
treballar amb moltes ganes
per disputar aquests partits

tan complicats de l’inici. I,
després, la resta del cam-
pionat”. Des de Jesús i
Maria es comentava que
“per nosaltres és un premi
jugar en aquesta categoria i
estem il.lusionats en fer un
bon paper. I visitar el camp
de l’Amposta en la segona
jornada és motivant i un
al.licient per al comença-
ment del campionat”.

Oriol Romeu, segon publicava
ahir SuperDeporte, és nou
jugador del València. L’acord
està tancat i es preveia que
avui el jugador ja passés les
proves mèdiques i fos presen-
tat. Oriol estava fent la pretem-
porada amb el Chelsea a
Alemanya i ahir deixava la con-
centració per desplaçar-se fins
a València, tot això segons afir-
ma la publicació esmentada.
El jove ulldeconenc, que ja va
debutar a la Liga BBVA amb el
Barça, estarà prop de casa
amb el seu nou equip. Es el pri-

mer fitxatge de l’era Salvo.
D’altra banda, un altre jugador
ebrenc que cal destacar és el
tortosí Víctor Curto. Després
del seu pas per l’Albacete,
equip que ha salvat Andrés
Iniesta amb la seua inversió per
pagar el seu deute, Víctor ha fit-
xat pel Jaen, equip que ha tor-
nat a la Segona A i que aposta
pel davanter ebrenc. 
Victor Curto, ja consolidat a la
categoria de bronze, fa un pas
endavant en la seua carrera
com a futbolista en el moment
que li quedava per a fer-lo. 

Oriol Romeu fitxa amb el
València i Victor Curto, al Jaen

ELS NOSTRES EBRENCS A L’ELIT

Ximo Rambla havia de ser un
president pont al CD Tortosa.
Això se sabia. Un president d’e-
mergència davant d’una situa-
ció d’emergència en la que ha-
via quedat el club després de la
presidència de Santi Pelejà,
amb el dèficit i la situació que vi-
via el club. Un president asignat
o buscat des del consistori per
salvar l’entitat. O intentar fer-ho. 

Un president pont. Sabiem i
sabem quina era una part del
pont. La de l’inici. L’altra, a ho-
res d’ara, encara no la sabem
pel que fa referència a qui serà
el nou president. 

Les especulacions són diver-
ses. N’hi ha que diuen que tot
està solucionat i pactat. N’hi ha
que creuen que no. Són els
enígmes que deixa el president
anunciant la seua renúncia. Una
renúncia que es farà oficial a
l’assemblea de dilluns. Potser
allí es coneixeran més detalls.
No ho sé.

La veritat és que, a mi, no
m’ha sobtat que Ximo Rambla
deixés la presidència, per tot el
que ja he comentat anterior-
ment de la seua estada tran-
sitòria. 

Fins i tot abans del final de la

lliga passada, ja es va especu-
lar que Rambla podia deixar el
càrrec, que s’ho estava plante-
jant. Realment era cert. S’ho
podia estar plantejant. 

La pregunta seria, o podria
ser, per què ara i no fa unes
setmanes? Per què ara quan
s’ha parlat amb un tècnic i amb
jugadors i s’ha donat la cara
per ells?. Bé, jo no ho sé i és l’ú-
nic punt en el que no estic d’a-
cord. Si puc no estar-ho. Si re-
alment ho tenia previst, s’havia
d’haver anunciat abans de fer
passos endavant en la planifica-
ció de la temporada. Per què?,
I si arriba ara un nou president i
vol un altre tècnic de la seua
confiança? Pot passar? Podria. 

Hi ha qui interpreta que és un
salt d’un vaixell en marxa. I que
és estrany que plegui el presi-
dent i la resta de junta continui.  

No obstant, hi ha questions
que poden ser personals i tam-
bé professionals  que poden
ser prioritàries. Això, en qualse-
vol cas, s’ha d’arribar a enten-
dre. 
Així mateix, cal valorar, que
sent pont o no, amb Rambla
s’han fet gestions positives. 

I també queda dit. 

Els enígmes de la presidència
del CD Tortosa

L’opinió de Michel

                             



DIVENDRES 12
DE JULIOL
DE 2013

diarimés
ebre

11www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

Pau Mauri és el nou president de
la UE Tivenys. El jugador deixa el
futbol per una lesió a l’esquena i
ha decidit implicar-se amb el
club, davant del buit de poder
existent. Carles, entrenador de
la temporada passada, tornarà a
jugar i ja es treballa per a com-
pletar una plantilla que tindrà bai-
xes com la del porter Juanjo

Centelles. Així mateix, cal dir que
la UE Campredó ja té nou tècnic.
Es  el cas de Jordi Vallès, fins la
temporada passada encara en
actiu com a jugador a l’Horta.

Finalment dir que Oriol Cid
(Perelló) fitxarà per l’Ametlla de
Mar, equip que també incorpora
al calero Pepe, que estava a la
Rapitenca juvenil. 

Pau Mauri, nou  president 
de la UE Tivenys

JORDI VALLÈS ENTRENARÀ EL CAMPREDÓ

La UE Deltebre ha sofert les
següents baixes: Jaume
Esquerré; Àlex Sabaté; Ivan
Arasa; Èric Torres; Corella;
Narcís Fabra; Gerard;
Cristian Panisello i Abraham
Temitayo. Han renovat: Jordi
Bertomeu; Oriol Bertomeu;
Albert Marin; Javier Chacón;
David Rovira; Pep Lucas;
Marc Toledo; Carlos Curto;
Agustí; Carlos Bullón; Albert
Queral i Àlex Ramos.
Les altes, fins al moment,
han estat: el davanter Sergi

Rodriguez (Pinell); Albert
Noguera (Vilalba) i Josep De
la Torre (Vilalba). S’ha parlat i
hi ha tractes amb el porter
Juanjo Centelles (Tivenys)
que té altres ofertes que
també està estudiant.
La UE Deltebre preveu la
incorporació de 4 jugadors
júnior a partir de les proves
que farà tècnic Robert Cantó
al llarg de la Pretemporada
fins a completar una plantilla
màxima de 20 jugadors per
afrontar la lliga.

De la Torre, al Deltebre
TAMBÉ SERGI RODRIGUEZ (PINELL)

Aquest cap de setmana tindrà
lloc a la Platja de Pixavaques el
16è Obert de Futbol Platja
sènior, sota el patrocini de
Cafeteria Ancla i Font Vella
Levite, el qual coincidirà
aquest any per raons d'organit-
zació amb el 15è torneig
Junior patrocinat per Arjona.
Divendres a la tarda
començarà la competició en
les categories prebenjamí.
Benjamí, aleví i infantil-cadet,
competició que tindrà continuï-
tat el dissabte al matí, mentre

que el torneig sènior es dispu-
tarà a partir de les 8 del vespre
de divendres i el dissabte a la
tarda. Aquest any per primera
vegada coincideixen els torne-
jos junior i sènior.   El guanya-
dor del torneig sènior s'empor-
tarà un premi de 300 euros en
metàl·lic i un sopar per a tots
els components a Burguer 3.
Els que desitgin participar
poden posar-se en contacte
amb el CEM La Cala, trucant al
telèfon 977103897 o a:
sports@ametllamar.cat.

Futbol platja a la Cala
A PIXAVAQUES

Angel Portilla és el nou tècnic del Remolins-Bítem B, equip que la
temporada vinent jugarà a la Tercera catalana. Portilla va treballar al
futbol base del Vinaròs, en les darreres campanyes, i ara s’ha des-
plaçat al Baix Ebre on està vivint. Per aquest motiu, estava obert a
poder entrenar un equip ebrenc i ara ja es pot fer oficial. 

El futbol base del Tortosa també estava interessat però el jove
tècnic tenia ja un compromís amb el club de Bítem.

Pel que respecte el primer equip, comentar que la pretemporada
s’iniciarà el dia 29 de juliol i que el primer compromís amistós serà
el torneig Ciutat del Deltebre, el 3 d’agost.

Angel Portilla, nou entrenador del filial
del Remolins-Bítem

ESTAVA AL FUTBOL BASE DEL VINARÒS

Des d’aquesta setmana, ja es coneixen els calendaris de la Segona
catalana. La primera jornada serà el dia 8 de setembre. 
2a: Vilaseca-Calafell

l’Ampolla-Catalònia
Tortosa-Alcanar
Morell-Cambrils
Canonja-la Cava
Roquetenc-R. Bítem
Selva-Reddis
Roda Berà-Perelló
Gandesa-Valls

El calendari
SEGONA CATALANA I TERCERA CATALANA

Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla, segueix treballant al màxim per
acabar de tancar la seua plantilla. L’Ulldeconenc Alex Nofre ha renovat
i ara s’espera poder acabar de concretar la renovació de Pau Forca-
dell. Brigi sí que ho ha fet. Ha renovat. El davanter va manifestar que
tenia una proposta d’un altre equip i que podia estar-ne interessat. Fi-
nalment, ha arribat a una entesa amb la directiva i ha renovat. Seguirà
jugant amb l’Ampolla.
Regolf (Amposta), Edgar i Xavi (Ametlla) i Samu (Cambrils) són les in-

corporacions. Ivan Abat, una de les baixes, tornarà a jugar amb l’Ullde-
cona. 

Brigi, després de tenir altres propostes,
ha renovat amb l’equip de Cotaina

CF AMPOLLA

Si no hi havia cap contratemps,
Sergi Torreblanca havia de pre-
sentar la seua candidatura presi-
denciable per a la UE Valls en el
moment de tancar-se el termini
per a poder fer-ho: ahir dijous
Torreblanca va explicar que “ho
feia per no deixar perdre una enti-
tat tan important a Valls com ho
és la UE Valls”. Jordi Rojas tenia
una proposta per seguir. Però la seua decisió ha estat no con-
tinuar. D’aquesta forma, s’acaba la incertesa i la UE Valls con-
tinuarà competint, ara a la Segona catalana. 

La Unió Esportiva Valls ja té candidat
per a la presidència

El Jesús i Maria ha informat
del fitxatge d’Ivan González, da-
vanter que la temporada pas-
sada va estar a l’Alcanar. Tam-
bé va jugar amb la Pobla, el
Granollers i l’Abadessenc. Amb
aquest fitxatge, en principi, es
tanca una plantilla que queda
de la següent forma: 

PORTERS: Manel Vizcarro i
Enric Ferré; DEFENSES: Albert
Torres, Francesc Caballé, Ximo
Martí, Manel Maseras, Sergi
Curto i Aleix Arques; CENTRE-
CAMPISTES: Sebas Albacar,
Jordi Esmel, Aleix Masdeu, Víc-

tor Pujol i Manel Subirats; DA-
VANTERS: Dani De Cal, Iku, Je-
sús Ferreres, Pier Rodríguez i
Ivan González. BAIXES: Josep
Geira (es retira del futbol) i Nico
Aguiar. Faran la pretemporada
quatre canterans que han aca-
bat del juvenil i possiblement al-
gún jugador a prova.

Inici de la pretemporada: 29
DE JULIOL. PARTITS: Dijous dia
25 de juliol (18,30 h) FESTA
MAJOR: CF Camarles-UD Jesús
i Maria; Dissabte dia 3 d'agost
a les 19 h.: UE Aldeana-UD JM;
Diumenge 4 (18,30 h): UD JM-

CD Benicarló; Divendres 9, CO-
PA CATALUNYA (20,30 h): UD
JM-Nàstic; Dijous 15 (festa ma-
jor) 18 h: UD JM-CD Roque-
tenc; dissabte 17 (18,30 h):
CD Perelló-UD JM; Diumenge

25 Torneig Marià Toha i

dissabte dia 31 d'agost Tor-
neig Balcó del Delta.

Diumenge dia 1 de setembre
3x1 entre els equips  CF Santa
Barbara-CD Tortosa- UD Jesús i
Maria. Queden per perfilar al-
guns amistosos entre semana.

Final de temporada
La temporada de somni

tindrà el seu tancament aquest
cap de setmana amb una serie
d’activitats previstes des d’avu
divendres i amb un sopar multi-
tudinari demà dissabte, amb
tota la gran familia que forma
el club roigiblanc. 

Ivan González, nou fitxatge de la UD Jesús i Maria
Jugava amb l’Alcanar, la temporada passada

CAP DE SETMANA FESTIU, AMB LA CLOENDA D’UNA TEMPORADA HISTÒRICA

Amb la marxa “inesperada” d’I-
van Gonzalez i la ja coneguda
de Manel Subirats, tots dos al
Jesús i Maria, l’Alcanar fa ges-
tions per incorporar dos juga-
dors per completar la plantilla.
Aquestes s’han accelerat en
els darrers dies. Sobre la sorti-
da d’Ivan, des d’Alcanar, es
deia que “entenem que vulgui

progressar i anar a un equip de
categoria superior. Potser no
estem del tot conformes amb
les maneres, una vegada ens
havia dit que seguiria i quan sa-
bia que avui mateix havia de
cobrar el que hi ha pendent de
la temporada passada. I quan
només falten 12 dies per co-
mençar la pretemporada. Però

res més a dir. Ho hem d’accep-
tar”. 
La subvenció arriba en dos ter-
minis i per això “s’ha trigat una
mica més en acabar de pagar
als jugadors. Però, avui, els
que tinguin coses pendents
està previst que ho cobrin tot”.

L’Alcanar accelera les gestions
per fitxar dos jugadors

LA MARXA D’IVAN HA ESTAT “INESPERADA”

La de Manel i la d’Ivan són
les que s’han de cobrir. No
serà fàcil però amb això es

treballa.

Cobrir les baixes

S’iniciarà la
pretemporada.

29 de juliol

3a: Horta-Camarles
St. Jaume-Ulldecona
R. Bítem-l’Ametlla
Deltebre-Móra Nova
Corbera-Olimpic
Alcanar-Batea
S. Bàrbara-la Sénia
Flix-Vilalba
Pinell-Aldeana
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La situació que pot represen-
tar un Club de Futbol d'un
poble de més o menys uns
700 habitants depèn majorità-
riament del pressupost o aju-
des econòmiques que
l'Ajuntament aporta. El projec-
te esportiu de la pròxima tem-
porada,  com en altres ante-
riors, és superior a les aporta-
cions que hi ha previst que ens
concedeixen. Però ara ho és
molt més  perquè aquestes
aportacions s’han rebaixat
sensiblement i de forma ines-
perada. Això ha estat la conse-
qüència de la nostra decisió i
de que el projecte esportiu
que teníem engegat, s'hagi
vist dissolt, per la qual cosa la
junta directiva hem decidit pre-
sentar la nostra dimissió.
Podem estar en acord o dis-
crepar del pressupost que es
marca cada temporada però
no tenim mes solució que
acceptar-lo i en aquest cas, no
era suficient per mantenir el
nivell actual del nostre club.
Aprofitem per donar les grà-
cies del suport rebut de les
diferents corporacions munici-
pals al llarg d'aquests 15

anys, segons la disponibilitat
econòmica de cada moment.
Ho deixem sense cap tipus de
rancúnia cap a ningú i amb
intenció de col·laborar, per tal
de trobar gent disposada a
emprendre un nou projecte
que aporti al club cada vegada
més èxits i dur el nom de
Vilalba al llarg de tot el nostre
territori.
Agrair a totes les persones
que al llarg d'aquests anys ens
han ajudat, socis, aficionats,
membres de les diferents jun-
tes del club, a tota la gent de
Vilalba en general que ens han
seguit incondicionalment i als
espònsors, a tots, moltes grà-
cies.
Un especial agraïment a tots
els jugadors del nostre poble,
de fora, familiars i amics, que
han estat partícips d'aquest
projecte. Als diferents entrena-
dors que han passat i especial-
ment al  Sr. Gaspar Estupinyà,
que en dues etapes ha estat a
Vilalba, sense la seva partici-
pació tot el que hem fet i acon-
seguit no hagués estat possi-
ble.
Recordem en aquests

moments dies de patiment
però ara, es l'hora dels bons
records i del que hem aconse-
guit com l'ascens a Segona
Territorial, la gran celebració
que es va fer sempre serà un
moment històric que formarà
part del nostre club i del nos-
tre poble.
Agrair als mitjans de comuni-
cació en general, a la premsa
escrita, ràdio, televisió...el
tracte que ens han donat en
tot moment i  en especial, al
programa “Més Esport” i al
seu Director, Sr.Michel
Viñases, perquè sempre hem
tingut les portes obertes del
seu espai televisiu per mostrar
les nostres inquietuds.
Els membres de les diferents
juntes i jo en particular volem
demanar disculpes pels errors
que durant aquests anys s'ha-
gin pogut cometre, a totes les
persones, entitats, àrbitres i a
tots aquells que s'hagin sentit
ofesos pel nostre comporta-
ment, els demanem les nos-
tres disculpes públicament.
Per finalitzar, permeteu-me
mostrar el meu agraïment par-
ticular, a totes aquelles perso-

nes i entitats que m'han ajudat
en aquest recorregut i espe-
cialment al Sr.Josep Ramon
Masdeu Lluís perquè sense la
seva col·laboració, aquest
club no hagués arribat on ara
està. 
També a una persona que
sempre vaig considerar un
amic i que junts vam
començar a formar part de la
junta directiva, al Sr. Messies
Esteruelas Suñé que malaura-
dament ja no està entre nosal-
tres, el meu record per a ell i
el meu agraïment a la seva
esposa i fills per tot el suport
que sempre m'han donat.
Als meus germans i nebots
que sempre m'han fet costat i
he rebut el seu ajut quan mes
ho he necessitat i al meu fill i
esposa per la seva compren-
sió i paciència.

Gràcies a tots.

Visca el F.C.Vilalba i visca
Vilalba dels Arcs. 

La Junta Directiva del
F.C.Vilalba i el seu President

Isidre Bru Urgell

Nota de premsa del CF Vilalba
OPINIO

Fa uns anys els deia que un grup xinés va
poder comprar el CF la Sénia. Això no s’ha
produït, però no anava del tot malencaminat.
Una de les persones que tenia la relació amb
els xinos ha muntat un club amateur de ciclis-
me sub-23 amb competicions a tota
Espanya: Controlpack i és del meu poble, de
la Sénia. El creador d’aquesta empresa és el
meu amic de sempre, Manuel Viñals, que és
un dels fundadors de la revista Lo Senienc, de
la que vaig ser-ne el primer redactor en cap. 
El titular d’aquesta columna parla de comprar la plaça de la UD
Salamanca. Ja sé que Ascó o Rapitenca no podrien fer-ho perquè
els deutes del club castellà són massa importants però sense pre-
guntar-ho vull creure que se’ls hi ha passat pel cap tant a Fernando
Garcia, alma mater de la Rapitenca, com a Miquel Pérez, el totpo-
deròs de l’Ascó. A mi també m’ha passat pel cap que aquests dos
genis puguessin pensar en aquesta bogeria.  
Teixidó va jugar al Salamanca tres temporades. Li vaig preguntar
si tenia moltes núvies. “No, ja estava casat. Allí vaig tenir un fill. A
Orense un altre. A cada lloc que arribava, fins a tres, en vaig tenir
un”, em va dir. 
Es gairebé impossible aconseguir els 23 milions d’euros que té de
deute la Union, un club històric ja desaparegut. Hi ha diverses
opcions: atracar un banc. Aquesta la veig complicada perquè hi
ha gent molt santa i sana a Ascó i a la Ràpita; una altra potser
comprar una màquina de fer bitllets com va fer-ho un personatge
que es va fer famòs i en la seua biografia ho va explicar, Frank
Abagnale Jr., qui abans de complir 19 anys va aconseguir milions
de dolars fent-se passar per un pilot d’una empresa àerea, per
metge i advocat. El seu principal modus operandi era la falsifica-
ció de xecs, delicte amb el que va obtenir tanta habilitat i experièn-
cia que l’FBI finalment el va reclutar com assessor en aquesta
mena de fraus. I en la pel.licula ‘Atrapame si puedes’, Spielberg va
dirigir-la, amb Dicaprio. La tercera possibillitat és jugar a la loteria
primitiva; la quarta una fusió Ascó-Rapitenca i la cinquena que apa-
regui un magnate àrab o mexicà per a posar els diners. Vostès es
diran, Joaquin Celma està de broma?. Encara me’n recordo el que
em comentava Joan Miró, que en pau estigui, president del
Mollerussa, quan va pujar a Segona divisió A (actualment està a
Segona catalana):  “a mi em van dir que tu has de ser president.
Clar jo era el Director General de Granja Castelló”. 
Aquí en aquestes terres solament hi ha tres persones que creuen
amb la possibilitat de tenir un equip a la Segona divisió: Miguel
Pérez, de l’Ascó, Fernando Garcia, de la Rapitenca, Joaquin Celma
i pocs més. La vida són somnis i els somnis es poden convertir
en realitat. Si algú hagués dit fa 30 anys que l’Ascó estaria a
Tercera divisió, quan llavors competia a Tercera regional, tothom
hagués dit que impossible. Avui és una realitat. I no un somni.
Desaparició del Salamanca. El Santander a la Segona B...algú ho
hagués cregut fa uns anys?.
Dins d’uns mesos, publicaré els rànquings dels millors equips per
punts des de 1941. Dels 300 clubs que han participat en compe-
tició, entre els 50 primers, la meitat són d’aquestes terres i amb
un terç menys de població que els altres. 
Sóc l’unic defensor, com a columnista, perquè pugi un equip
ebrenc a la Segona B. I això que no visco aquí. Els que viuen aquí
no creuen amb aquest somni. Jo sí, i uns quants romàntics que en
som pocs però molt ben avinguts.
Dins d’un any hi ha una cita prevista en un lloc a l’Ebre que no diré.
Estaran Fernando Garcia, Miguel Pérez i dues persones més que
no puc avançar. Es parlarà de futbol, de les vides de cadascun i
d’algun projecte d’embergadura. També es jugarà a la loteria per
veure si els somnis es poden complir. Potser el principi...la vida es
treball i il.lusió diària. I amb això també es poden aconseguir mira-
cles. Fa unes setmanes mencionava el miracle català del Vilajuïga,
que va competir a Tercera la temporada 2008/09, amb un pres-
supost de 20000 euros que era per àrbitres i desplaçaments. Els
seus jugadors no cobraven. Va estar a punt d’assolir la permanèn-
cia amb set partits guanyats i deu empatats. Miracles n’hi ha. S’ha
de creure amb ells. 
FUTURA PRESIDENTA DEL TORTOSA. Ximo Rambla se’n va. A
mi no em sorprèn. Sé que volia marxar en un any. Però ha pres la
decisió abans. Potser és millor ara donar nous aires al club i que
ell tingui menys preocupacions. Jo sé qui podria ser el relleu. I
podria ser una dona. Aquesta persona entèn molt de futbol. Es
molt agradable. Guapa. Mare de familia i feliç amb el seu home.
Si ella es presenta, l’equip pujarà en pocs anys a Tercera. Fan falta
en els equips de la comarca més dones a les presidències. No
solament tenen més sentit comú, saben guardar més l’euro.
Administren millor que els homes. Si el Tortosa hagués tingut una
dona a la presidència, segur que no tindria dèficit i si superàvit.
Una dona diuen que d’un euro en trau deu, estalviant. Jo des d’a-
quí l’animo perquè es presenti. No és una dóna 10. Es una dóna
100. 
D’ON TRAUEN LA MONEY LA CAVA I EL JESÚS I MARIA? 
Molts equips de fora d’aquestes comarques al.lucinen amb el
poder de fitxatges que tenen alguns d’aquí. Vaig fer la mateixa pre-

Pot comprar un club ebrenc 
una plaça de Segona divisió?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

“Si he de ser qui marqui el gol,
allí estaré. És la meva feina”.
Amb aquesta tenacitat, el
davanter centre Iván Cendrós
(CD Binéfar, Tercera Divisió
aragonesa) es presenta com
el primer fitxatge de la
Joventut Esportiva Flix per a la
propera temporada, disposat
a convertir-se en un dels
pesos pesants de la plantilla
malgrat la seva joventut -20
anys-, després del seu doble

pas per categoria nacional.
Amb molta pólvora a les seves
botes, a més de tècnica i rapi-
desa, Cendrós s'incorpora al
club roig-i-blanc acreditat per
una trajectòria i una formació
brillants, a cavall del conjunt
d'Osca, on fou titular en tots
els partits des de la seva arri-
bada a meitat de la campanya
passada, i del Lleida Esportiu
juvenil de Divisió d'Honor -10
gols en una lliga.

Ivan Cendròs, reforç de luxe per al Flix

MES EBRE VA AVANÇAR-HO LA SETMANA PASSADA

Una vegada es va conèixer que
el president i la junta del Vilalba
dimitien (pels motius ja exposats
en la carta de la part superior) i
també que el tècnic i jugadors
que arribaven de fora de la loca-
litat no continuaven, els jugadors
locals s’han posat en marxa per
a tirar endavant el club. Segons
Francesc Peig, un d’aquests
jugadors, “en som vuit i, a hores
d’ara, el que podem dir és que
estem treballant per a seguir. No

podem afirmar-ho, però la inten-
ció és aquesta. I pensem que ho
aconseguirem”.
Sobre la decisió del president i
de la junta, Peig deia que “és res-
pectable i es pot entendre, una
vegada s’ha reduit l’ajuda institu-
cional i ells comptaven, per al
seu projecte, amb què seria
superior per a seguir. I amb la
reducció han pres aquesta deci-
sió que, com he dit, es pot
entendre i s’ha de respectar”. 

Continuïtat del futbol a Vilalba

ES TREBALLA PER FORMAR JUNTA I EQUIP

gunta als dos clubs. I la resposta fou la següent: “treballant de dilluns a diumenge”. I és veritat que són gent molt treballadora. Es dóna la casua-
litat que els dos secretaris tècnics d’aquests fraterns rivals estan vinculats a l’Ajuntament, un és el secretari, l’altre és regidor.
Han portat lluites paral.leles per fer fitxatges, cadascú defensant el seu. Però després també es porten bé i és que són concunyats. 
Ara s’ha unit al Jesús i Maria com a vicepresident Toni Ruiz, que ha batut el rècord guines en aquesta comarca. En tres temporades, vicepresident
en dos clubs i president en una altre. Jo només sé una cosa: el dia que marxe Jordi Pérez, el president serà Toni Ruiz.
SELVA DEL CAMP: APRENGUIN ELS EQUIPS EBRENCS. La Selva és nou equip de Segona. Fa dues temporades, al mes d’abril, estava en
posicions de descens a Quarta. El mister Xavier Castillejo va agafar-lo i el va salvar. La lliga passada van fer un equip per a salvar la categoria i
van assolir el miracle de l’ascens en la promoció contra el Tancat. Però l’autèntic miracle és que la mitjana d’edat dels seus jugadors és de 21
anys. Cobraven per partit guanyat 20 euros. 10 per empatat. Res quan perdien. I en la propera campanya igual cobren menys. El pressupost ron-
darà sobre els 15.000 euros. Ja he parlat abans del Vilajuïga. El miracle del futbol català. Aquests exemples, com el de la Selva, són admirables.
La Selva tindrà un pressupost que pot aglutinar dos fitxatges d’equips de les Terres de l’Ebre. 
M’AVORREIX LA PREMSA ESPORTIVA CATALANA. Si compres el periòdic El Mundo Deportivo o Sport, la meitat és del Barça. Solament exis-
teix el Barça?. Perquè no recullen més informació d’altres clubs com fa l’As o el Marca?. Per què no donen més informació del futbol català? Per
què discriminen a l’Espanyol amb poques planes? Per què les principals ciutats com Lleida, Girona o Tarragona de vegades no existeixen? Per què
les noticies de les Terres de l’Ebre i els seus equips brillen per la seua absència? Si vostés visquessin la guerra entre el Madrid i l’As, al.lucinarien.
Florentino, en una entrevsita per a la Cadena SER, va demanar que no estés el Director de l’As, Alfredo Relaño. Si ell estava, no hi havia entrevis-
ta. El periodista Diego Torres, de El Pais, en aquesta temporada, ha estat el terror per al Madrid, gairebé cada setmana un article contra Mourinho.
Des de les altes esferes, s’ha demanat el cap d’aquest periodista. Florentino fa uns anys es va carregar periodistes del Marca. No hi ha proves
però diuen que fou així. Per què els periodistes del Mundo Deportivo i Sport no són més crítics amb el Barça? Es cert que els resultats els darrers
anys són molt bons. Però un xic més de crítica també podria anar bé. Penso que per això fins i tot són més neutrals a Punto Pelota. Els que ara
critiquen a Laporta, abans l’aixecaven als altars. No és Déu, ni abans ni ara. Es la mateixa persona. La premsa de Barcelona no és crítica. No va
defensar a Abidal. No explica coses certes de Guardional. Tampoc de Neymar. Es tapen. Tot són bons comentaris. Llegeixo tots els dies l’Sport
i el Mundo Deportivo, per internet, amb els seus pdfs. I puc assegurar-ho. En canvi hi ha un veí meu que és de l’At.de Madrid i pot presumir de
que el seu equip té un apartat de vuit planes dedicat, en altres mitjans escrits. Sort que a l’Ebre està Michel Viñas que recull informació de tots
els equips, sigui la Rapitenca, l’Amposta, l’Ascó o els 43 restants. I els tracta amb el mateix carinyo. Els mima i els ajuda. Per això és tan estimat
per la gent dels clubs. Ells poden assegurar-ho. Veure a Michel cada cap de setmana per aquests camps amb la seua càmara és una odisea.
Filma fins i tot quatre partits en un cap de setmana i a sobre els divendres reparteix informació amb el Més Ebre, i de bades. Més no se li pot
demanar.
ES MASOCA FLORENTINO. Jo no sé si ho és o no. Va tenir dos bons entrenadors; un Del Bosque, que va obtenir lligues, copes i Champions.
El va fer fora, per no ser guapo i per ser bona persona. L’altre, Pellegrini, per fer una temporada de somni, sense premi final, i havent triomfat al
Vilareal i després al Malaga. No eren mals entrenadors. Eren bonissims. Es va gastar diners per a portar a Pellegrini i Mourinho. I ara ho fa amb
Ancelotti. Això només pot fer-ho el Madrid a qui sembla que li sobren els diners. Ancelotti fracasarà. 
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El cap de setmana passat es
va disputar la XVI edició de
l’Open Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla, a les Avellanes, com
cada any. Un total de 12
equips d’arreu de les Terres de
l’Ebre i de Catalunya van dispu-
tar-se les primeres places i els
premis en metàl.lic. 
L’equip local del Frankfurt Tere
va emportar-se la copa de
campió i el premi de 1500
euro després d’imposar-se a la
final per 2-1, a l’H20. Aquests,
segons classificats, van que-
dar-se amb el premi de 1000

E. El tercer i quart lloc va ser
per a Muixarra, de Benissanet,
equip que va guanyar al debu-
tant CDS Torre, de
Torredembarra. Es van repetir
600 i 300 euros respectiva-
ment.
El trofeu al màxim golejador va
ser per a Jordi Mohedano
(Muixarra), amb 10 gols. El tro-
feu per al millor jugador fou
per Alberton (H2O) i el del
millor porter per Marc
Monterverde, dels campions
Frankfurt Tere.
El moment més emotiu fou

quan els fills de la propietària
del Frankfurt Tere (un d’ells

amb una samarreta amb la
foto de Jordi Pitarque quan

jugava al Reus), van agafar la
copa de campions de l’Open,

recordant a Jordi, ampollero
que sempre estarà present.

Frankfurt Tere, campió!!
XVI OPEN DE FUTBOL PLATJA CIUTAT DE L’AMPOLLA FOTOS: DIGITALEBRE
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El proper dissabte 13 de
juliol a les 17h de la tarde, el
club joves ciclistes
d'Amposta organitzarà la ter-
cera edició de la cursa ciclis-
ta Barri del Grau, que aquest
any servirà d'homentge al
mitic cilcista ampostí José

Dámaso.
Com en les edicions ante-
riors, la cursa es disputarà al
tradicional circuit urbà de la
barriada del Grau i serà pun-
tuable per a la xallenge cata-
lana de les categories senior
i màster 30.

Cursa ciclista Barri del Grau
DEMÀ DISSABTE

El cap de setmana passat, al
camp de la Santa Creu, es va
disputar l’onzena edició de les
12 hores futbol-7 Festes de
Jesús. 
El primer Classificat va ser
Lo Garrofer en el que juga-
ven, entre altres, Toni Calafat,
Juanjo Rovira, Javi Asin, els
germans Cornejo, Marc
Baiges etc.
El segon, i que va donar la
sorpresa, fou La Taverna del
Metre formada per joves juga-
dors del Juvenil Preferent del
Tortosa i, d'altres equips,
com Domènec Estorach,
Robert Pujol, Marc Rambla
etc.
El tercer i que no va poder
revalidar el titol van ser els
Jugons 2.0 l'equip rapitenc
liderat per Javi Ramos i amb
Tena d'Alcanar, Miquel
Gasparin porter de l'Ampolla,
entre d'altres, un bon equip
que va caure eliminat per la

mínima davant la Taverna del
Metre.
Semifinals: Jugons, 0 -
Taverna del Metre, 1
Lo Garrofer, 2 - Merkamotor,
1.
Tercer i Quart lloc: Jugons 2
Merkamotor 2 (a penals van
guanyar Jugons).
Final: Lo Garrofer, 2 - La
Taverna del Metre, 2 (a penals
va vèncer Lo Garrofer 3 a 2).
Com a millor jugador fou con-
siderat Juanjo Rovira del
Garrofer.
Millor Porter: Gerard Estorach
de la Taverna del Metre.
Destacar que la nit de
Divendres va haver-hi una
gran afluència de públic fins la
matinada. 
En les onze edicions, han diri-
git el torneig, Ximo Talarn,
Dani Fernandez i ara Pau
Alegria. Es el tret de sortida
de les festes de l’EMD. Ja cal
pensar en el proper.

12 hores futbol-7 festes de Jesús

Aquesta setmana, el Pàdel Te-
rres de l’Ebre fa el seu peatge a
la Ràpita, al Centre Esportiu
Johnny Montañés amb un Gold
que va començar dilluns i que
durarà fins diumenge. Prop de

50 parelles hi prenen part en
una nova competició del Padel
Tour Ebrenc. 
D’altra banda, divendres passat
es va celebrar a Santa Bàrbara
la Nit del Padel que fou tot un

èxit amb un gran ambient a les
instal.lacions de la localitat pla-
nera, coincidint amb les 12 ho-
res de futbol sala de Santa Bàr-
bara.

També està en marxa el Pà-

del Júnior de formació, tal com
vam informar, i per acabar dir
que el dia 20, a la Ràpita, al
Johnny Montañés, es disputarà
la fase d’ascens a Primera en-
tre la selecció ebrenca, el Ven-
drell, Aigues Verds i Tennis
Parc. 

Gold al Centre Esportiu Johny Montañés
PÀDEL. DEL 8 AL 14 DE JULIOL

S'ha celebrat  en aigües del
Estany de Banyoles, el Campio-
nat d'Espanya de rem olímpic
en categoria Aleví, Infantil i Ca-
det.

Amb una magnifica participa-
ció, amb prop de 750 remers i
53 clubs de tot l'estat espanyol,
els remers de les nostres co-
marques, tot i la forta calor du-
rant la competició, han obtingut
quatre medalles d'or, tres de
plata i quatre de bronze.

Destacada actuació dels re-
mers del Club Nautic Amposta.
Tercer classificat al campionat
estatal, només superat pel Club
Natació Banyoles i el Club Nauti-
co Sevilla. Els ampostins han

obtingut un total de sis meda-
lles: quatre d'or, una de plata i
una de bronze.  Han obtingut la
medalla d'or els bots 2x aleví
masculí amb Joan Cercos i Pep
Subirats, el 2x infantil femení tri-
pulat per Núria Puig i Nuria Mar-
tin, el 2 - cadet femení amb Vic-
toria Cid i Iris Castell i el 2-  amb
Yago Gavilán i Andreu Elies. La
medalla de plata ha estat pel 4x
cadet masculí amb Andreu
Elies,Yago Gavilan, Albert Barre-
ra i Roger Ruiz i la medalla de
bronze l’ha conquerida l’aleví
ampostí Pep Rallo. Els remers
del Club de Rem Tortosa, classi-
ficats en onzena posició final  al
campionat, han conquerit qua-

tre medalles: dues de plata i
dues de bronze. 

Les medalles de plata han es-
tat per al bot 4x aleví masculí
amb  Miguel Pellisa, Jose Maria
Chavarria, Toni Gimenez i Joa-
quin Gas i el 4x infantil femení
amb Blanca Adell, Anna Kayser,
Mireia Llambrich i Alba Oraa.
Molt bé també les remeres tor-
tosines Mª Mar Also, Cinta Gis-
bert, Júlia Blanch i Anna Ventura
que han assolit la medalla de
bronze amb el bot 4x cadet fe-
mení, posició que repeteix Mª
Mar Also en el bot 1x cadet fe-
mení. Destacable la participació
del remer del Club Nautic Sant
Carles de La Ràpita Andreu Ruiz

que ha aconseguit la medalla de
bronze en la categoria 1x infan-
til masculí. Nomenar també la
participació del jove Club de
Rem Delta de Sant Jaume d'En-
veja que ha aconseguit la fita de
classificar el bot 1x aleví fèmina
en la final A de un campionat
d'Espanya en una meritòria cin-
quena posició. 

Magnífics resultats dels més
petits dels nostres clubs en un
any molt complicat, degut al fort
cabal del riu Ebre, que no els ha
permès entrenar en les millors
condiciones i tot així han de-
mostrat la seva vàlua i ens fa
ser molt optimistes pel futur del
nostre rem.

Onze medalles per les promeses ebrenques del Rem 
Campionat d’Espanya de Rem Olimpic Aleví, Infantil i Cadet

REM

Juan José Oliva Simó,
d'Alcanar, amb un temps de

12h 3min va ser el guanya-
dor de la quarta prova pun-

tuable per a la Copa
Catalana d'ultraresistència,
la Núria-Queralt, de 92 km, i
així aconseguia també pro-
clamar-se campió del circuit.
Per la part femenina, Judit
Lamas Borraz, de Campredó
i de l'equip Team Flowers,
aconseguia la victòria des-
prés de 92 km amb un

temps de 14h 06min i
entrant a meta amb més de
mitja hora d'avantatge sobre
la campiona del circuit i la
guanyadora de l'edició ante-
rior, Olga Manko.
Grans resultats de les Terres
de l'Ebre a les curses d'ultra-
resistència.

Juan José Oliva, d’Alcanar,
i Judit Lamas, de Campredó,

s’imposen

ULTRARESISTÈNCIA: LA NÚRIA-QUERALT, DE 92 KM

ONZENA EDICIÓ. 
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  DIANA MAR

ROBERTO OLIVAN. IDEÒLEG DE DELTEBRE DANSA
Deltebre ha tornat a ser la
seu del Festival
Internacional de Dansa
Contemporània de Roberto
Olivan. Les classes, imparti-
des per professors amb una
important trajectòria profes-
sional a nivell internacional i
de diferents disciplines de
dansa, han servit perquè els
alumnes adquireixin coneixe-
ments altament tècnics de
dansa contemporània, tot i
que també hi ha hagut espai
per altres disciplines. Amb
motiu de la clausura del
Festival demà dissabte 13
de juliol, nosaltres us oferim
una entrevista amb el coreò-
graf i ballarí, Roberto Olivan.
Entenent després de xerrar
amb ell, que només els pro-
ductes amb ànima poden
subsistir actualment.
Més Ebre: A què creus que
és degut la bona salud del
Festival Deltebre Dansa?
Roberto Olivan: La gent
està molt motivada i aques-
ta motivació és el motor de
Deltebre Dansa. Els balla-
rins, els artistes i els profes-
sors s'involucren moltíssim
en el festival. Des de les 9
del matí i fins a les 20 hores
estan treballant, fan classes
d'hora i mitja aproximada-
ment, unes cinc per dia i per
la nit fan els espectacles.
Treballem 8 hores al dia
mínim, si que es pot
començar amb classes de
preparació com el ioga,
però és necessari perquè es
realitzen exercicis molt
físics. Realment són dues
setmanes molt intenses.
M'agrada crear la meva vida
i canviar “perquè no” el que
m'envolta. Sempre he fugit
de tot allò imposat. Tots
hauríem de ser lliures i
Deltebre Dansa, d'alguna

manera, beu d'aquesta filo-
sofia.
ME: Com s'han organitzat
enguany les diferents activi-
tats?
RO: Els espectacles i les
exhibicions les realitzen
ballarins o artistes profes-
sionals. Però també, a
Deltebre Dansa li donem
molta importància a la for-
mació i a la creació. Ens tro-
bem en un moment en què
la societat és més activa
que mai, no vol limitar-se a
tragar amb el que se li pro-
posa, vol participar i nosal-
tres ho tenim molt en comp-
te. 
Així, enguany i cada cop
més volem potenciar la par-
ticipació de les persones,
com deia de la societat. En
aquesta edició hem fet un
treball de creació amb per-
sones del municipi de
Deltebre. Vam pensar que
estaria bé i vam començar a
preguntar. La veritat, ha
estat una experiència molt
gratificant perquè no ens
podíem arribar a pensar que
hi hagués tanta gent a qui li
fes il·lusió participar en una
iniciativa com aquesta.
ME: Què s'amaga darrere
de Deltebre Dansa?
RO: Un altre element que fa
possible Deltebre Dansa és
la seva particular organitza-
ció i un equip que busca fer-
ho el millor possible. Al final
són les ganes de fer-ho bé
el que ho fa possible. Els
temps que venen seran molt
diferents al que estàvem
acostumats i si tots treba-
llem buscant fer-ho el millor
possible, aquest canvi no té
perquè ser a pitjor, sinó que
podem aconseguir tenir un
món millor. 
El que està passant a

Espanya, no només passa a
aquí, sinó que està passant
en molts altres indrets del
planeta. Caminem cap a la
globalització i tots formem
part d'aquesta. Estem obli-
gats a canviar les coses, el
sistema.
ME: Com s'afronta Deltebre
Dansa a la crisi?
RO: Per a mi, el que està
passant és que el ric, cada
dia, és més ric i igual passa
amb el pobre, que cada dia,
és més pobre. Estem en un
moment en què en necessi-
tem tots, els uns i els altres.
Jo veig com la gent treballa
molt per tirar endavant, i
també m'adono que la

corda s'està començant a
tensar en excés. Si es conti-
nua estirant, la corda es
trencarà i poden passar
coses molt lletges. S'ha de
començar a visualitzar que
l'esforç l’ha de fer tothom i
no només uns quants.
ME: En aquests nou anys
quin ha estat el canvi més
evident en el Festival?
RO: El canvi ha estat l'aug-
ment de persones que volen
participar al festival, l'aug-
ment de la motivació. 
L'any passat vam arribar a
captar 35 nacionalitats i
vaig pensar que era impos-
sible superar aquesta dada.
Enguany, ja l'hem superada,

en aquesta edició hem
comptat amb 47 nacionali-
tats. Estem parlant de per-
sones que s'han agafat un
vol des de Hong Kong,
Austràlia o Veneçuela, per
posar-te uns exemples, i han
vingut a participar al festival.
Deltebre Dansa, com a pro-
ducte, està creixent, però la
part de producció conti-
nuem sent un equip molt
petit, que treballa el triple i al
límit de les nostres forces.
De moment encara podem
sostenir-ho tot, però també
et diré que sóc del parer
que les coses no duren per
sempre. I mantenir Deltebre
Dansa és complicat, real-
ment, es necessita ajuda i
complicitat externa.
ME: Projectes de futur? 
RO: Jo sóc un boig, no ser
fer les coses d'una altra
manera. Tot el que he estal-
viat al llarg de la meva vida
ho inverteixo en idees, que

penso, valen la pena. He de
creure en el que faig i pen-
sar que val la pena fer-ho.
Això, no vol dir que no pensi
en el futur, tinc quaranta
anys i si que hi penso. Però
sóc una persona que si no
estic content amb el que
faig a diari moro perquè la
tristor pot amb mi. Estic
content amb el que està
passant. Tinc menjar, tinc un
lloc on dormir, tinc molta
gent que està al meu voltant
que està molt motivada i
contenta i que m'anima a
continuar. I això per a mi és
el més important. Ara, què
passarà demà i fins on arri-
barem? No ho sé.
ME: Quan mires el camí que
has recorregut fins ara. Què
et passa pel cap?
RO: Certament, quan miro
cap enrere em sento orgu-
llós i satisfet. Però, d'això fa
molt poc que he pres cons-
ciencia. 

“Si no estic content amb el que
faig, a diari, moro i la tristor pot

amb mi”

                                                          



DIVENDRES 12 DE JULIOL DE 2013 19PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 12
DE JULIOL
DE 201320

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
sseerrvveeiiss

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

«Primentons i Tomates»
Avui: Llom de bacallà gratinat 

amb all i oli d' alls tendres
BAR/RESTAURANT CASA ALBERT - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS:

400 gr. Llom de bacallà fresc
100 gr. D' alls tendres
300 ml. D' oli d' oliva
Sal i farina

PROCEDIMENT:

En una cassola posem oli i marquem els lloms de ba-
callà banda i banda durant 2 minuts i els reservem.

Tot seguit fem l' all i oli amb els alls tendres i d'
aquests reservem 4 alls que passarem per la cassola i
els deixarem reservats amb el bacallà. A continuació pa-
sem el bacallà per l' all i oli només per una banda i ho
psem al forn per a gratinar uns 8 minuts a 200 graus.

Després emplatem el bacallà amb els  alls tendres pel
damunt, bon profit.

ALEIX BELTRAN

GASTRONOMIA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia, amb alguns intervals de núvols a
l'oest del país. A la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que
deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, mentre que a la resta el cel es
mantindrà serè o poc ennuvolat. Independentment, de matinada i de nou a
la nit es formaran alguns núvols baixos al terç sud.

Precipitacions
A partir de migdia s'esperen ruixats febles o moderats al Pirineu i
Prepirineu que localment aniran acompanyats de tempesta i no es descar-
ta calamarsa. Acumularan quantitats minses en general, localment poc
abundants (entre 5 i 20 mm en 24 hores).

Temperatures
Seran similars o lleugerament més altes, sobretot les màximes i a l'interior
del quadrant nord-est. Les mínimes es mouran entre els 11 i 16 ºC al
Pirineu i Prepirineu, entre els 15 i 20 ºC a la depressió Central, prelitoral
nord i central i entre 19 i 24 ºC a la resta. Les màximes oscil·laran entre
els 26 i 30 ºC al litoral i al Pirineu, entre 31 i 36 ºC a Ponent, interior de
les terres de l'Ebre i al Prepirineu occidental i entre 29 i 34 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona, puntualment regular en moments de xàfec. Es formaran algunes boi-
res o boirines matinals a valls i fondalades del Pirineu, Prepirineu i qua-
drant nord-est.

Vent
Vent fluix i de direcció variable a l'inici del dia, tret de les terres de l'Ebre
on bufarà el vent de component sud fluix. La resta de la jornada s'impo-
sarà el component sud entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

31º 21°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No tot està resolt  amb la teva parella , de
vegades  tens  el cap  en un altre lloc . Pensa
que sempre  hi ha  temps  per a tot . Intenta
que la teva activitat  laboral  no ho acapari tot.

Taure
20/4 al 19/5

El trànsit  de Venus  per la teva casa cinc reve-
la  que estàs  més  creatiu  i amb  més capa-
citat  per gaudir  de la teva  vida  sentimental.
No has  de perdre  la teva vitalitat. 

Bessons
20/5 al 21/6

Si mostres el teu  costat més vulnerable a la
teva parella  t'ocasionarà  més  problemes  que
beneficis . Potser  el trànsit  de Mart  t'impedirà
enfocar  la teva  energia  de manera  adequada.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor , el trànsit  de Venus
per la teva casa  tres indica  que ara  és el
moment  idoni  de millorar  la teva  habilitat
comunicativa  amb el sexe oposat. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  encara  has  d'a-
prendre  molt de tu mateix  i de la teva
manera  de relacionar-te . Necessites  tenir
més  calma  per corregir certs hàbits.

Verge
23/8 al 21/9

Avui  la teva capacitat  de seducció  és major
. D'alguna  manera augmenten  les teves
ganes de conquistar . Dedica  més  temps al
teus cos  i a la teva imatge.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Venus  per la teva casa  dotze
indica  que el teu  món  sentimental travessa
una fase de certa  inquietud . El més important
és  que et sentis  bé amb tu mateix .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor , potser  per a tu  el
fonamental  és  poder  assolir  més  segu-
retat  interna. Respecte a la salut , última-
ment  et trobes  en plena forma.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit d'Urà  per la teva casa  quatre
reflecteix una període  on pots  viure
certa intranquil·litat , especialment , en
les teves relacions  familiars . 

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui posaràs una bona dosi  de tendresa  i tota
la teva  capacitat  de joc  per mantenir  viva la
passió  amb la teva parella.. Has de  cuidar  el
teus cos  i dedicar-te  més hores.

Aquari
20/1 al 18/2

Has d'aprendre  a ser més  autosuficient en l'a-
mor  i no dependre  tant  de la teva parella .
Venus  remou  tots els teus  fonaments  interns
traient  a la llum emocions amagades.

Peixos
19/2 al 20/3

El teu magnetisme  és  intens  i millora  la teva
aparença  personal . Els  teus  sentiments
seran apassionats . Hi ha  dies en els quals  no
necessites  dormir  i avui és un dia d'aquests.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   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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Posant èmfasi en la divulga-
ció, la investigació artística i
la vinculació amb el territori,
però sense deixar de banda
els aspectes més lúdics, a
Eufònic hi haurà concerts i
actuacions audiovisuals,
tallers, instal·lacions que

aprofiten els espais museís-
tics o accions sonores en

espais singulars. La singula-
ritat del paisatge del Delta i
les Terres de l'Ebre és l'ele-
ment vertebrador i diferen-
cial d'Eufònic, però també
vol ser un punt de trobada
d'artistes del territori amb
altres artistes d'àmbit nacio-
nal, per explorar les dife-
rents tendències i línies de
treball entorn a l'art sonor i
visual. Una experiència
sonora ancorada en el pai-
satge, oberta i multidisci-
plinària, on es donaran cita
alguns dels noms més inte-
ressants de l'escena. Entre
els primers noms confir-
mats per a la nova edició
d'Eufònic trobem l'electròni-
ca de Wooky amb el treball
audiovisual de Videocratz,
una actuació que vam poder
veure a Sónar 2013,
avançant temes del seu nou
disc que sortirà a la tardor;
l'espectacle audiovisual de
DJ2D2, un dels millors djs
nacionals que ha passejat el
seu AV show - on punxa amb
imatges a temps real - per
festivals com SOS o
PopArb; el col·lectiu visual
Blow Factory conjuntament
amb el saxofonista de con-
temporània Joan Martí-
Frasquier; i una acció sono-

ra de Vicent Matamoros i
Mobility Lab a la llotja de

peix mentre es realitza la
subhasta del divendres.
Com en la primera edició, a
Eufònic també hi ha espai
per a la formació. En
col·laboració amb Lo Pati
es posarà en marxa durant
la mostra un taller de gràfi-
ca generativa conduït per
l'artista visual Alba G.
Corral, coneguda per la
seva àmplia presència a fes-
tivals nacionals i internacio-
nals i per la seva col·labora-
ció amb artistes com Jon
Hopkins, Arbol o Lone.
Eufònic i el Centre d'Art Lo
Pati van convocar un con-
curs obert a artistes i inves-
tigadors sonors i audiovi-
suals per a les residències
artístiques Eufònic 2013,
dirigida a acollir projectes
de música i vídeo experi-

mentals i art sonor i visual
relacionats amb el paisatge
sonor i visual del Delta de
l'Ebre. 
Les residències artístiques
es duran a terme durant
juliol i agost a la residència
de Balada en ple Delta de
l'Ebre. Un jurat format per
Lluís Nacenta (Master d'Art
Sonor de la Facultat de
Belles Arts de Barcelona),
Blai Mesa (Laboratori d'Art
Visual i director de Lo Pati) i
Vicent Fibla (spa.RK i
Eufònic) van seleccionar les
següents dues propostes
per aquest estiu: Ryan
Rivadeneyra i  Edith Alonso
& Antony Maubert.
Ryan Rivadeneyra, artista
nascut a Miami i resident a
Catalunya. 
Els seus treballs s'han vist a

Can Felipa, MACBA, La
Capella o Fabra Coats
(Barcelona) i galeries i
espais de Mont-real, Leeds
o Nova York. A Eufònic pre-
sentarà un treball entre el
nord i el sud, entre el Ter i
l'Ebre: “Entre Ríos I y II” serà
una instal·lació i una perfor-
mance que es podrà veure
també a la Biennal de Jafre
(Baix Empordà) a primers
d'agost, en una proposta
audiovisual on s'estetitzen
les experiències viscudes
entre l'artista i l'entorn, una
interrogació sobre la identi-
tat cultural i les interaccions
humanes, entre lo fictici i lo
històric, on s'intercala la
narració i les vivències dels
set dies que l'artista haurà
passat a la residència de
Balada. Mentre, Edith

Alonso (Madrid) i Antony
Maubert (França) són dos
actius membres de l'escena
madrilenya que han partici-
pat a festivals com Insonora
(Madrid), Morelia (Mèxic),
Interference-IDFX (Països
Baixos) o ICMC (Regne
Unit): circuit bending, instru-
ments preparats i sintetitza-
dors analògics; electroacús-
tica i instal·lacions sonores;
síntesis digital i enregistra-
ments de camp. 
A Balada residiran una set-
mana, per presentar-nos el
resultat del seu treball al
setembre en forma de per-
formance sonora a partir
d'una partitura gràfica gene-
rada per la geografia del
Delta de l'Ebre, adaptant els
seus controladors “home
made” a les sonoritats.

La Ràpita s’incorpora a 
la nova edició d’EUFÒNIC

ArribaEufònic. Una
mostra i espai de tro-
bada entorn a les pràc-
tiques contemporànies
vinculades a l'art sonor
i visual que tindrà lloc
entre el 5 i el 8 de
setembre de 2013 a
diversos espais de Sant
Carles de la Ràpita -
principal incorporació
d'aquesta nova edició-,
Lo Pati Centre d'Arts
Visuals d'Amposta i
altres espais naturals
del Delta de l'Ebre.
Eufònic inaugurarà el
nou Museu de la Mar
de la Ràpita, magnífic
edifici d'estil neoclàs-
sic seu de les antigues
duanes, que ha estat
sotmès a una profunda
i respectuosa restaura-
ció

Wooky i Dj2D2 actuaran a l'Eufònic 2013 que enguany incorpora nous espais de Sant Carles de la Ràpita 
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La mostra inaugurarà el nou Museu
de la Mar de la Ràpita ubicat a la seu

de les antigues duanes

             


