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Tortosa ja es troba inmersa en la
divuitena edició de la Festa del
Renaixement, una de les festes de
recreació històrica més impor-
tants del sud d'europa i l'esdeveni-
ment lúdic i cultural que millor pro-
jecta la ciutat i també les Terres de
l'Ebre. L'edició d'enguany arriba
en el marc d'una campanya de
promoció turística de Tortosa, que
l'Ajuntament ha posat en marxa en
forma d'exposició itinerant i amb
una campanya publicitària, i on la
Festa del Renaixement i el patrimo-
ni renaixentista de la ciutat hi tenen
un destacat protagonisme. Més
de 3.000 persones vestides d'è-
poca i vora 70 espectacles diaris,
són les principals credencials d'un
esdeveniment que omplirà de gent
el centre històric de la ciutat. Ahir
tret de sortida amb el pregó de
Santi Vila i Vicente, Conseller de
Territori i Sostenibilitat.            P3

XVIII Festa del Renaixement

Coto Bonet té 23 anys. Fa un any i mig va rebre un greu diagnòstic: “els seus ronyons eren petits i s’havien
eixugat”. Començava el compte enrera. Dies de preocupació. La llum es va veure quan la seua mare adopti-
va va proposar donar un dels seus ronyons. Era compatible. Tot ha anat perfecte. Coto i la seua mare adop-
tiva, Ma. Cinta Casanova, un exemple i una referència per la seua gran humanitat, ja estan a casa feliços i re-
cuperant-se, valorant el bonic que és l’amor i la vida.

P10

Coto ha tornat a nèixer, gràcies a la seua mare adoptiva

Terres de l’Ebre. Els tècnics confien a frenar
l'expansió de la mosca negra aquest estiu amb el
primer tractament al tram català de l'Ebre.

P5

Esports. El CD Tortosa seguirà endavant
sense president, després de la renúncia de
Ximo Rambla, confirmada oficialment en
l’assemblea de socis. P 10

Terres de l’Ebre. El Consell Comarcal de la
Terra Alta celebra el seu 25é aniversari.
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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

26.000 lectors 

Rapitencs i rapitenques, ebrencs i ebren-
ques, ciutadans en general,
Les festes de Sant Jaume són a tocar. De
divendres 19, fins a dissabte 27 de juliol,
tenim tota una setmana que per a alguns els
semblarà curta; per a uns altres, massa llar-
ga -per la feina que s’endevina-; però per a
tots, són nou dies de festa grossa i alegria.
Jo us demano, als rapitencs i rapitenques en
particular, que les gaudiu amb prudència.
No gastéssiu tota la pólvora els dos primers
dies i, sobretot, als més joves, preneu-vos-ho
amb calma, participeu i col·laboreu en els
actes, els que ha organitzat l’Ajuntament i els
que vatros mateixos us heu muntat. Feu festa
i, a poder ser, dediqueu unes estonetes a
estar amb els vostres pares i iaios, que
durant tot l’any han vetllat per vatros i els fa
goig escoltar-vos i gaudir de la vostra com-
panyia i afecte.
Aquí una referència especial a les dames i
pubilletes. A Laura i Mar, Reina i Pubilla
Infantil, que encapçaleu dues generacions
que ens han de donar moltes alegries; repre-
senteu el futur de La Ràpita i aquest cal que
es vegi esplendorós. L’optimisme de les vos-
tres mirades ens fa sentir-nos confiats en
l’esdevenir rapitenc.
Als més grans, agrair-vos tot el que heu fet
durant tants d’anys i demanar-vos que conti-
nueu fent poble, amb l’anhel que podreu
gaudir dels actes que la Comissió de Festes,
amb el regidor Miquel Ferré al capdavant,
han estat preparant durant tot l’any. A tots
ells, el nostre agraïment més profund, així
com al personal de Brigada Municipal, Policia
Local, voluntaris de Protecció Civil...
I a la resta, sentiu-vos més rapitencs que mai!
Sense oblidar els que ens han deixat i dels
qui no podrem gaudir, us demano als que heu
nascut aquí i els que ens acompanyeu de
fora, que, tot i que tingueu motius de queixa,
aquests dies procurem mostrar la nostra
millor bona cara, el més gran dels somriu-
res, perquè la dignitat i les ganes de viure
amb optimisme i il·lusió no ens les prendrà
ningú.

Com a pregonera de la nostra festa major
tinc l’honor de presentar-vos a Montserrat
Ingla i Torné. Responsable territorial de
Política Lingüística de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Llicenciada en Filologia Catalana, ha estat
professora de llengua i literatura catalanes,
coordinadora de cursos de formació en
didàctica de la llengua i dinamització lingüísti-
ca; així com entusiasta activista en el debat
sobre el model de llengua. Però per damunt
de tot, és una rapitenca que deixa el nom de
la nostra ciutat al més alt nivell.
I a tota la bona gent de les terres de l’Ebre,
que sempre teniu a la Ràpita un lloc on la feli-
citat i el benestar són patents, dir-vos que
sereu molt benvinguts i ens trobareu amb els
braços oberts per gaudir plegats de la nostra
Festa Major
Ciutadans i ciutadanes. Les festes són vos-
tres. Gaudiu-les amb salut, pau i alegria.

Bones Festes a tothom !
Visca La Ràpita!! i Visca Catalunya !!

Joan Martín Masdeu
Alcalde de la Ràpita

Viatjar a Tortosa del 18 al 21 de juliol és el mateix
que fer un viatge al Renaixement. La Festa vesteix
d'aquella època tot el nucli antic. Els seus nobles
edificis i les centenàries muralles s'engalanen de
manera exuberant mentre els ciutadans acaben de
bastir les seves tavernes, preparen els obradors i
enllustren els seus vestits d'època; els procura-
dors -el Govern local- i les famílies nobles es mos-
tren ufanosos i passegen amb senyoriu. Els obra-
dors i fogars dels restauradors, forners i pastis-
sers recuperen centenàries receptes que ofereixen
als visitants i comensals. Durant tots els dies de
festa la gastronomia baixmedieval i renaixentista

és present tant als restaurants que hi participen
amb el menú Mengeu de Festa, com als forns i les
pastisseries que elaboren les Llepolies de la Festa
i a les tavernes de la Ruta de la Saboga que recre-
en una sèrie d'espais més populars de trobada.
Artistes, músics i rodamons vinguts d'arreu donen
vida als carrers i animen els palaus i els edificis
nobles de la ciutat amb espectacles i actuacions.
Hi arriben grups itinerants i d'altres que recreen la
vida quotidiana a l'edat moderna, en els seus cam-
paments o tallers, on conviuen durant els quatre
dies de celebració de la festa. Al mateix temps, els
actes i les cerimònies es van succeint. 

Editorial

Tortosa llueix l’esplendor del S. XVI Declaració de bones intencions

Opinió

“Les festes són vostres”

Opinió

Vull reconèixer,
abans que res,
Amposta com una ciu-
tat eminentment solidà-
ria i en molta gent com-
promesa a fer coses
pels altres, lo que no
treu l’existència de per-
sones disposades a no
complir ni respectar els
requisits establerts per
fer bon us de la con-
vivència.
Podria omplir moltes
pàgines aquests tema,
però no ho faré llarg,
em centraré en dir que
trobo a faltar una cam-
panya de sensibilització
envers les persones
amb problemàtiques
físiques i psíquiques. 
Es sol dir que una imatge
val més que mil paraules,
per si algú encara no ho vol
entendre, parlo de barreres
arquitectòniques obstacles
que priven a les persones
amb discapacitats des-
plaçar-se amb facilitat, a la
nostra ciutat són moltes les
existents !i per cert algunes
dubto que compleixen les
normatives! en tot cas ho
atribuiré a descuits dels qui
les van projectar, desaten-
ció i descontrol dels qui ho
van autoritzar.
No sé si les nostres autori-
tats, governants i oposició
acostumen a passejar per
la ciutat i se’n adonen, tot i
que imagino que per a
vostès això son menude-
ses, que no sé si quin nom
li donaran i, per descomp-
tat, tampoc ho consideren
com incivisme, ja que a la
guia de civisme editada per
l’ajuntament l’any 2010 diu
molt poquet de les perso-
nes amb mobilitat reduïda,
més o menys això : circular
per les voreres i travessar
les calçades pels passos
senyalitzats i respectar les
voreres per al pas de perso-
nes en mobilitat reduïda.
Desconec si l’ajuntament té
alguna persona assalariada
o sigui funcionari responsa-
ble de la vigilància de temes
com aquestos, i parlant de
l’ajuntament, ara que s’es-
tan arreglant voreres, (espe-
cialment pels carrers on es
celebrarà la festa que moti-
va més als ampostins) seria
molt demanar que condicio-
nessin els desnivells exis-
tents, i que no hagués tanta
deixadesa en aquest tema
motivat per la falta de man-
teniment.
En quan a “tots els infrac-
tors” vull ser conscient i

pensar que com no els afec-
ten aquestes problemàti-
ques, ignoren el malestar
que estan causant als
altres.
Potser ho comprendrien si
tinguessin que empènyer
una cadira de rodes, pui-
xant i baixant voreres per
llocs inadequats, perquè els
pocs i els existents, la majo-
ria de vegades els ocupen
“personatges” sabedors
que gaudeixen de tota la
permissivitat possible de
les autoritats competents
que no fan res per evitar-ho.
Sense voler, tinc que creure
en allò de ciutadans de pri-
mera, de segona i de terce-
ra, per no dir-ho en altres
paraules, servirà de poc,
però vull recordar una frase
de Sèneca que diu: “La obra
humana más bella es la de
ser útil al prójimo”.
Des de aquí en so integra-
dor demanaria a qui li
correspongui fets, no pro-
meses ni tampoc paraules
boniques que després cos-
ten molt de complir, i a tota
l’oposició que tampoc la
sento parlar mai del tema
més implicació.

Mentre espero utòpica-
ment que es fiqui en pràcti-
ca el que jo entenc com a
bon ús de la convivència, el
respecte i “la igualtat”, que
per cert es treballa força en
altres àmbits, intentaré con-
tinuar agafant-me allò que
diu el Dalai Lama “No deixis
que el comportament del
altres destrueixi la teva pau
interior”.
Si per aquestes paraules
deixo amics pel camí... serà
cert allò de que: quan dius
les veritats, es perden les
amistats.

Eusebi J. Cañellas 
Arasa
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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

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 25/06/2013, va aprovar inicial-
ment el projecte d'equipament i mobiliari per a l'edifici dels Josepets com a alberg, de les Cases
d'Alcan, al t.m. d'Alcanar, redactat per l'arquitecta, na Inés Sanz Rodríguez, amb un pressupost de
203.389,83  Û (IVA exclòs).

Se sotmet a informació pública el projecte d'obres, pel termini d'un mes, mitjançant edictes que s'han de
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal a què es refereix el projecte en tra-
mitació i que han d'indicar la informació exigida per la normativa vigent. 

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 12 de juliol de 2013

La Festa combina un pro-
grama d'espectacles de
pagament, amb aforament
limitat, en alguns dels
espais més emblemàtics
del centre històric de la
ciutat, junt a les actuacions
de carrer, a càrrec de
músics i rodamons, come-
diants i dames nobles,
cavallers i menestrals, que
convertiran la ciutat en un
gran escenari de la vida al
segle XVI.  
Pel que fa als espectacles
de pagament, destaca La
Taverna d'Enrico (11
euros), un clàssic de la
Festa produït per Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, que es torna a

representar a les
Avançades de Sant Joan.
Al Palau Episcopal podrem
gaudir de Hamlet (6
euros), producció de
Tortosa Arts Teatrals (Lo
TAT), la companyia sorgida
de la primera promoció de
l'Escola Municipal de
Teatre. La plaça de
l'Absis serà l'escenari de
Mytik Itak (5 euros), dels
francesos Théâtre de
l'Alauda. 
Finalment, els també fran-
cesos Cie Scaramouche
produeixien el duel d'espa-
datxins Scarashow, que es
podrà veure a la plaça de
Sant Joan. 
L'oferta d'espectacles de
pagament es completa
amb El petit somni d'una
nit d'estiu (2 euros), pels
alumnes més joves de
l'Escola Municipal de
Teatre, al Col·legi de
Remolins; la Cantina dels
Galifardeus (3 euros), del
Jove Cor Flumine, al
Convent de la Puríssima; i
Cantem a l'amor cortés (4
euros), de la Coral Vent de
Dalt, a la Cripta de la
Reparació. Amb entrada
gratuïta, destaquen els
Abanderats dels Trasts, a
la pista poliesportiva de
Remolins, i els Escacs
vivents, a la plaça de Sant

Joan. 
La Festa del Renaixement
va comptar novament,
entre els seus actes cen-
trals, amb l'acte d'inaugu-
ració a la plaça de
l'Ajuntament, la cerimònia
d'obertura de portes, el
jurament de procuradors i

el pregó de la Festa, que
aquest any va llegir el
Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila. El
Taulell al Carrer el va inau-
gurar el president de la
Diputació de Saragossa i
alcalde de Tarazona, Luís
Beamonte. 

Tortosa i Tarazona compar-
teixen interessos comuns
a la Red de Juderías i, des
d'aquest any, també en
l'àmbit de la Festa del
Renaixement, ja que la  ciu-
tat va participar en la 1a
edició de la Feria
Renacentista de Tarazona

amb el grup d'Abanderats.
L'entrega dels estendards
a les famílies nobles, la
missa d'època i la Gran
desfilada, com a colofó
diumenge a la Festa, són
altres de les cites obliga-
des del programa d'activi-
tats de la Festa d'enguany.

Tortosa torna al S.XVI,
aquest cap de setmana

La Festa del
Renaixement va assolir
ahir la majoria d'edat
encetant una nova edi-
ció amb quatre dies de
festa carregats de sor-
preses, durant els quals
Tortosa espera atreure
més de 200.000 visi-
tants. Vora 3.000 perso-
nes vestides d'època i
70 espectacles diaris
acrediten aquest esde-
veniment com una de
les grans festes de
recreació històrica del
sud d'Europa.

Fins al 21 de juliol, un any més, es podrà gaudir de la Festa del Renaixement

S’espera que més de 200.000 persones visiten la ciutat aquests dies

REDACCIÓ

ACTUALITAT

CEDIDA
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El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, va destacar que
“després de les avingudes
d'aigua al riu dels darrers
mesos, que han fet impos-
sible l'ús del BTI per trac-
tar les larves de mosca
negra, finalment els tèc-
nics van tornar a repren-
dre els tractaments al
focus principal que és el
riu Ebre, encara que els
darrers mesos s'han fet
tractament puntuals a d'al-
tres zones humides com a
la Fontcalda, a Riba-roja o
a Xerta”. 
Concretament, va tenir
lloc a partir de les 8.00h
des d'Ascó fins a Tortosa,
als 7 punts habituals on es
fa el tractament i, per pri-
mera vegada, es va dur a
terme amb una barcassa,

“amb l'objectiu d'aconse-
guir un millor aprofitament
del tractament, i si final-
ment resulta més adient,
també ens permetrà dis-
minuir una mica la despe-
sa" - comentava el delegat
del Govern.
Pel que fa a les dades d'a-
fectacions de mosca
negra a la ciutadania, les
atencions als centres sani-
taris es mantenen “més o
menys estables, si bé
sembla que la pressió s'ha
avançat als mes de juny,
mentre que abans es con-
centraven més al juliol i
agost, per tant, creiem
que l'afectació al turisme
serà menor els mesos en
què hi ha més afluència de
visitants.

Centre de Dia a Alcanar
D'altra banda, el delegat
del Govern també feia un
resum d'altres temes,
entre els quals destaca
l'entrada en funcionament

de 30 noves places de
residència i 5 de Centre
de Dia a Alcanar, que se
sumen a les anteriors 30

+ 5, que ja estaven con-
certades amb el
Departament de Benestar
i Família.  O els 200 habi-

tatges turístics més que
s’han legalitzat al territori
desde l’últim Consell cele-
brat al juny.

El president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), Xavier De
Pedro, ha defensat que el
cabal mínim que estableix
el pla de conca de l'Ebre
"és suficient per garantir la
pervivència del Delta des

d'un punt de vista del cabal
que necessita" i ha deixat
clar que "no es pot assu-
mir la pretensió dels 7.000
hm3/any perquè és d'im-
possible compliment". De
Pedro s'ha mostrat con-
vençut que amb la revisió

del nou pla, a partir del
setembre, la CHE i la
Generalitat trobaran punts
en comú que evitin que el
Govern l'acabi portant a
Brussel·les. 
Pel president de la CHE "és
fonamental" que el pla tiri

endavant perquè, a més
de les inversions que pre-
veu, permetrà rebre ajuts
agroambientals de la UE.

Lògicament, sobre aques-
tes declaracions de De
Pedro, ja s’han manifestat
desacords.

El president de la CHE defensa que el
cabal mínim que estableix 

el pla de Conca és suficient
“Per garantir la pervivència del Delta de l’Ebre”

El ple de l'Ajuntament
d'Alcanar (Montsià) ha
aprovat per unanimitat la
proposta inicial d'ordena-
ció i imposició de contri-
bucions especials del
projecte de xarxa d'abas-
tament d'aigua a la
Urbanització Montsià-
Mar, a la zona d'Alcanar-
Platja. L'obra, pressupos-
tada per 65.833,20
euros, IVA inclòs, que
pagaran en un 90% els
veïns -el consistori apor-
tarà el 10% restant-, ha
de servir per fer arribar
la xarxa d'aigua potable
a una zona que, fins ara,
s'abastia de la captació
de pous particulars, amb
poc cabal de surgència i
alta concentració de
nitrats.

Contribucions
especials a

Alcanar

Endesa ha finalitzat
recentment els treballs
de reforma tecnològica
de la xarxa elèctrica que
alimenta Móra d'Ebre i
una part de la Fatarella
(Terra Alta) amb l'objectiu
de millorar la qualitat i la
continuïtat del subminis-
trament elèctric a
aquests dos municipis de
les Terres de l'Ebre, i
especialment a l'Hospital
de Móra d'Ebre. Els tre-
balls, que han suposat
una inversió de gairebé
20.000 euros, han con-
sistit en instal·lar un nou
seccionador telecoman-
dat que ha permès recon-
figurar la xarxa perquè,
en cas d'incidència, es
pugui reduir el temps de
resposta.

Millores en la
xarxa Endesa

Ahir van començar els tractaments contra la mosca negra

Per primera vegada s´han dut a terme en barcassa

ACTUALITAT
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Compra aquí i  aparca
grat is ,  sota  aquest
es lògan la  Reg idor ia
de Comerç de
l 'A juntament  de
l 'Amet l la  de Mar  ha
encetat una campanya
de supor t al  comerç
local. I  és que després
de les reunions mantin-
gudes recentment amb
els  comerc iants
locals,  i  ta l  com va
so l · l ic i tar  e l  sector,
l 'Ajuntament ha posat
en marxa aquesta ini -
ciat iva de descomptes
a l 'Aparcament
Mun ic ipa l  de les
Esco les Ve l les .
A ix í ,  aque l ls  c l ients
que present in t iquets
del dia corresponents
a comerços loca ls ,
ubicats al nucl i  urbà,
per valor 5 E, podran
gaudir de 30 minuts
d'aparcament gratu ï t ;
per valor de 20 E, la

gratu ï ta t  serà d '1
hora; per 50 E de 2
hores  i  pe r  75 ÛE  o
més, de 2,30 hores.

Minuts acumulables
Els  minuts  d 'aparca -
ment gratuït són acu-
mulab les,  to t  i  que
s'hauran d'ut i l i tzar el
mate ix  d ia  de l  con -
sum. Des de la
Regidoria de Comerç,
Albert Medrano subrat-
l l ava que “aquest
suport als comerciants
locals serà continuat.
Al setembre tancarem
aquesta iniciat iva dels
minuts de regal a l 'a-
parcament, farem una
valoració, i  encetarem
noves converses amb
el sector per projectes
de futur”.
Aquesta és la primera
de les mesures previs-
tes en la campanya de
divulgació i  promoció
del  comerç loca l ,  la
qual v indrà acompan-
yada per  la
insta l · lac ió ,  durant
aquest mes de jul iol,
de set  grans rèto ls
invitant a consumir en
el comerç local, que
s 'ub icaran en l locs
estratèg ics com les
sort ides de les urbanit -
zacions Calafat, Sant
Jordi i  Tres Cales, la
Zona de l  Mercat

Municipal i  l 'accés a
l 'Ametl la de Mar des
de la CN-340.

Minuts d’aparcament de regal per
a dinamitzar el comerç local de

l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar ha
posat en marxa
aquesta iniciativa per
animar els ciutadans i
turistes que efectuen
compres a la pobla-
ció.

Sota l’eslògan Compra aquí i aparca gratis, es pretèn
incentivar el comerç de la localitat

REDACCIÓ Pàrquing soterrani de l’Ametlla de Mar.
Cedida

Sant Carles de la Ràpita
acollirà el proper diven-
dres 26 de juliol, en el
marc de les festes
majors del municipi, un
concert solidari organit-
zat per Grups Ebrencs,
amb el suport de l'ajun-
tament rapitenc, que
comptarà amb l'actua-

ció de Black Stars,
Shunyk's, Sherpas,
Junior's, Buitres,
Pirombodas i Quijotes.
El preu de l'entrada serà
de 2 euros, a benefici de
Càritas i Siloé. 
La Nit Solidària se cele-
brarà a la plaça del
pavelló firal (Av. Alfacs,
s/n) a partir de les
23.30 hores.

Concert solidari a la Ràpita,
el 26 de juliol

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El passat dijous 11 de
juliol de 2013 va tenir lloc
a la Cambra de Comerç
de Tortosa la presentació
d’un nou servei de l’entitat,
servei d’Eficiència
Energètica.
Francesc Minguell, gerent
de la Cambra, va presen-
tar el servei i va fer una
introducció, introducció
que va ampliar Germán M.
Zubeldia –Enginyer
Industrial –MBA Esade i
gerent de l’empresa
SINERGIA Elèctrica SL
amb la seva exposició. 
El servei presentat està
orientat a ajudar a les
empreses a reduir els
seus costos energètics i a
encaminar el seu model
de gestió cap a la millora
de l’eficiència en tots els
processos. Cal implantar
polítiques que permetin

maximitzar els beneficis i
optimitzar les despeses.
S’estableixen tres nivells: 
Servei de diagnosi 
La Cambra farà una diag-
nosi inicial identificant el
potencial d’estalvi asses-
sorant-vos en la contracta-
ció del subministrament
energètic i la reducció de
costos.
Informe energètic: es visi-
taran les instal·lacions, en
prendran dades i desprès
es lliurarà un informe on
s’explicarà com consu-
meix l’empresa, com es
pot estalviar i com es
poden eliminar recàrrecs
en el factures.
Criteri independent: no
estem lligats amb cap
comercialitzadora energè-
tica ni amb cap fabricant. 
Auditoria energètica: 
l’objectiu és reduir la des-
pesa energètica mit-
jançant el consum i la con-

tractació. Un cop realitzat
l’informe energètic s’ava-
luarà si es considera que
es poden realitzar canvis
importants que necessiten

d’un estudi profund. 
Les empreses interessa-
des en rebre informació
sobre com beneficiar-se
d’aquest nou servei poden

adreçar-se a: Cambra de
Comerç de Tortosa. (telf.
977 441 537).
Email: mferrer@cambra-
tortosa.com

Creu Roja va començar al
setembre del 2012 a impar-
tir mòduls formatius del
Grau Mitjà de Tècnic
Esportiu en Salvament i
Socorrisme en cinc instituts
d'arreu de Catalunya. El pro-
per curs 2013-2014 s'im-
partirà aquesta formació a
l'Institut de Tecnificació

Esportiva d'Amposta, en el
marc del conveni que manté
la Creu Roja amb la
Federació Catalana de
Salvament i Socorrisme, el
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat i en
col·laboració amb
l'Ajuntament d'Amposta. 
En total, el Grau Mitjà de

Tècnic Esportiu en
Salvament i Socorrisme
consta de 1.155 hores de
formació repartides en dos
cicles (inicial i final). El pri-
mer, de 495 hores, està
dedicat al socorrisme aquà-
tic en piscines o parcs aquà-
tics. El segon, de 660
hores, està centrat en el

socorrisme en platges i d'al-
tres espais del medi natural
(llacs, embassaments, etc.)
La Creu Roja s'ocuparà de
la docència d'alguns
mòduls formatius d'aquests
dos cicles, de manera que

impartirà un total de 110
hores del cicle inicial i 150
hores del cicle final.
Monitors especialitzats de
la Creu Roja s'ocuparan de
la docència d'ambdós cur-
sos.

Creu Roja impartirà formació a
l’Institut de Tecnificació 

Esportiva d’Amposta
Grau mitjà de tècnic esportiu en salvament i socorrisme

El conseller d'Agricultura,
Josep M. Pelegrí, ha
defensat el vot en contra
de la Generalitat al Pla de
Conca de l'Ebre, tot i que
les comunitats de regants
catalanes hi van votar a
favor, ja que garanteix el
reg al territori. Segons
Pelegrí, el Govern con-
templa totes les necessi-
tats del país, i ningú "pot
posar en dubte que no es
vulguin garantir les neces-
sitats d'aigua amb aquest
Pla Hidrològic". El conse-
ller assegura que tot i el
vot en contra "hi ha ele-
ments que s'accepten
com la garantia de les
necessitats de reg, però
no pas la manca del cabal
ecològic".

Pelegrí defensa
el riu

Els preus dels productes
i serveis que estan a les
dotze cistelles de l'Index
de Preus al Consum han
augmentat el juny dues
dècimes a Tarragona i
han deixat una taxa anual
de l'1,7%, un índex que
és quatre dècimes més
alt que el registrat el mes
de maig. Amb aquest
1,7% de taxa interanual,
les comarques tarragoni-
nes i les terres de l'Ebre
acumulen la inflació més
baixa de les quatre
demarcacions de
Catalunya, nou dècimes
per sota de la mitjana
catalana. L'altre territori
amb la inflació més baixa
ha estat Girona amb una
taxa interanual de l'1,9%. 

Els preus,
en alça

Eficiència energètica
Nou servei de la Cambra de Comerç

ACTUALITAT
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En aquest sentit, ambdues
organitzacions es compro-
meten a organitzar xerra-
des, conferències, cursos i
altres activitats, amb l'ob-
jectiu de sensibilitzar els

empresaris i treballadors
de les empreses mutualis-
tes, sobre l'adopció d'acti-
tuds segures en l'entorn
laboral; apropar-les a la
normativa més recent, que
afecta a l'activitat de les
mútues; i informar-los
sobre totes les novetats
que sorgeixin en l'àmbit de
la salut en el treball.
Sobre MC MUTUAL
MC MUTUAL és la mútua
d'accidents de treball i
malalties professionals
amb més experiència
d'Espanya. 
Els seus orígens es remun-
ten a 1901, quan va ser la
primera entitat a operar en
el sector. Per això, és la
mútua número 1. Compta
amb un equip humà format
per prop de 1.800 perso-
nes i protegeix a més de
1,1 milions de treballadors
i treballadores de les seves
empreses mutualistes. A
més, està absolutament
compromesa amb la pre-

venció de riscos laborals,
per la seva contribució a la
reducció de la sinistralitat
laboral.

AECE i MC MUTUAL s’uneixen
per difondre la Prevenció de

Riscos Laborals

AECE i MC MUTUAL, la
Mútua d'Accidents de
Treball i Malalties
Professionals núm. 1 de
la Seguretat Social, han
signat un acord de
col·laboració per difon-
dre la prevenció de ris-
cos laborals i informar,
a les empreses associa-
des a la mútua, sobre la
normativa més recent
en matèria de salut
laboral.

I la normativa en matèria de salut laboral

REDACCIÓ Moment de la signatura.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa i
l'empresa de serveis turís-
tics Beniemocions posen
en marxa aquest cap de
setmana, coincidint amb la
XVIII Festa del
Renaixement, la "Ruta de
les illes", un nou producte
turístic basat en un trajecte
amb piragua que recorre
les tres illes fluvials entre
els nuclis de Bítem i
Tortosa: l'Illa d'Audí, l'illa

d'Audí petita i l'illa de
Jesús. 
Les sortides en piragua tin-
dran lloc des de l'embarca-
dor de Bítem. Durant poc
més d'una hora, els partici-
pants recorren els 7 quilò-
metres que hi ha fins a
l'embarcador del Club de
Rem. 
Els monitors explicaran el
patrimoni natural de tro-
bem durant el trajecte,
especialment el de les tres
illes i els seus galatxos.

La «Ruta de les illes» amb piragua 

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El dissabte 13 de juliol va
tindre lloc a Gandesa l'acte
commemoratiu del 25è ani-
versari del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
presidit pel conseller de la
Presidència de la
Generalitat, Francesc
Homs, i pel president
comarcal, Carles Luz, i pel
delegat del govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre i expresident del
Consell, Xavier Pallarés.
La commemoració va
comptar amb la intervenció
de Jordi Duran, periodista i
extreballador de l'ens, qui
va  fer una glossa de la tra-
jectòria del Consell
Comarcal, titulada "Un
quart de segle al servei de
la Terra Alta". Seguidament
es va efectuar una projec-
ció d'un vídeo amb imatges
retrospectives de la institu-
ció. Finalment va tindre lloc

una petita festa al parc de
la Bassa, amb una interpre-
tació musical per part de
músics de la Fatarella i un
brindis amb vi de la Terra
Alta.L'acte va aplegar els
expresidents de l'ens i
bona part dels consellers i
exconsellers que han for-
mat part del plenari al llarg
d'aquest quart de segle.
També s'hi van fer presents
alcaldes de la comarca,
representants de diverses
institucions i els presidents
comarcals del Montsià,
Joan Martín Masdeu, i de la
Ribera d'Ebre, Jordi Jardí.
El dia 9 de març de 1988
es va constituir el Consell
Comarcal de la Terra Alta,
en el decurs d'una sessió
plenària que es va celebrar
a la Llar del Jubilat de
Gandesa. El primer plenari
comarcal, format per dinou
consellers, va elegir com a
president Francesc Bové i
Tarragó, aleshores alcalde
de Gandesa per
Convergència i Unió. Bové
va ocupar el càrrec ininte-
rrompudament fins a l'any
1999, moment en el qual

va ser rellevat per Xavier
Pallarès, actual alcalde
d'Arnes i delegat del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre.
Pallarès va romandre en el
càrrec fins al 2004,
moment en que va ser
substituït per l'aleshores
alcalde del Pinell de Brai,
Pere Martí Vinaixa, qui dos
anys després va cedir la
presidència a Àngel Ferràs,
en aquells moments alcal-
de d'Horta de Sant Joan.

L'actual president comar-
cal, des de 2011, és
Carles Luz, alcalde de
Gandesa. Al llarg
d'aquests 25 anys, el
Consell Comarcal de la
Terra Alta s'ha consolidat
com una institució al servei
dels municipis i de la ciuta-
dania de la comarca. Entre
les actuacions més desta-
cades de l'ens al llarg d'a-
quest quart de segle cal
esmentar la gestió de dife-
rents programes de desen-

volupament rural finançats
per la Unió Europea, com
ara els programes Leader i
Leader+. Des del Consell
s'han impulsat projectes
tan trascendentals per al
desenvolupament de la
comarca com el reg de la
zona oriental, la creació de
la Denominació d'Origen
Protegida de l'oli de la
Terra Alta,  de la Via Verda
o del Consorci dels Espais
de la Batalla de l'Ebre.

El Consell Comarcal de la Terra Alta 
celebra el seu 25è aniversari

Presidit pel conseller Francesc Homs

“S’ha consolidat com una institució al servei dels municipis i ciutadans”

REDACCIÓ

Pocs dies després de
l'adjudicació del contrac-
te de serveis de les pisci-
nes i el gimnàs municipal,
han aparegut les prime-
res diferències entre la
plantilla i la nova empre-
sa, “perquè aquesta s'ha
retardat en el pagament
de les nòmines i, a més,
no ha abonat la totalitat
de les retribucions esta-
blertes en el conveni.
Aquesta situació ha pro-
vocat un gran desconcert
entre els treballadors i,
fins i tot, han expressat
per escrit una queixa for-
mal a l'Ajuntament
d'Amposta perquè consi-
deren que aquest tracte
vulnera els seus drets
laborals”.

Adam Tomàs ha recordat
que 'aquesta empresa
havia obtingut la puntua-
ció més bona en el con-
curs públic gràcies a l'o-
ferta d'hores de lliure dis-
posició, que triplicava la
que havia presentat la
segona empresa més ben
posicionada'. 
Amb aquesta adjudicació,
l'Ajuntament d'Amposta
estimava un estalvi de
108.439 E, però segons
el portaveu d'ERC
d'Amposta, 'és impossi-
ble retallar aquesta quan-
titat i, a la vegada, assu-
mir els costos de perso-
nal que representen les
2.000 hores a què es va
comprometre l'empresa'.
Adam Tomàs, considera

que 'l'equip de Govern va
cometre un error garrafal
en l'establiment dels crite-
ris per a l'adjudicació i
per això, després de dos
mesos, ja tenim els pri-

mers problemes'. En
aquest sentit, el portaveu
republicà ha llançat un
avís a l'equip de Govern
de CiU: 'si no se solucio-
nen les demandes dels

treballadors de les pisci-
nes i el gimnàs munici-
pals, ERC d'Amposta pre-
sentarà una moció al
setembre per dissoldre la
concessió'.

ERC d’Amposta surt en defensa dels drets dels treballadors de
les piscines i el gimnàs municipal

“Si el gimnàs municipal no reconeix aviat els drets de la plantilla, presentarem una moció 
al setembre per dissoldre la concessió”

L'alcalde de Sant
Jaume d'Enveja, Joan
Castor Gonell, ha fet
una valoració positiva
dels dos primers anys
del nou mandat al muni-
cipi en què s'han com-
plert dues de les princi-
pals propostes del pro-
grama electoral:
redreçar la situació
econòmica a la vegada
que s'executen les
inversions previstes.
L'Ajuntament ha tancat
l'exercici del 2012 amb
un superàvit de gairebé
325.000 euros. 
Quant a les principals
actuacions realitzades
enguany s'ha posat en
funcionament la nova
biblioteca i abans d'a-
cabar l'any s'inaugu-
rarà el nou poliespor-
tiu. 

Balanç
positiu del
govern de

Sant Jaume

Montsià Actiu,
l'Ajuntament de la Sénia
i Acc1ó han organitzat
conjuntament una jor-
nada de sensibilització
per a l'iniciació a l'ex-
portació adreçada a
empreses del territori
interessades a conèi-
xer el passos clau per
començar a exportar
en bon peu. La jornada
fou impartida pel cap
del programa d'inicia-
ció a l'exportació
d'ACC1Ó, Adam
Papasseit. 
Va comptar amb15 par-
ticipants, dels quals
destacar que 8 empre-
ses han mostrat interès
en el programa que
ofereix ACC1Ó d'inici a
l'exportació.
També es va donar a
conèixer el programa
d'iniciació a l'exporta-
ció d'ACC1Ó, previst
per el proper mes de
setembre.

Jornada per
apendre a
exportar

ACTUALITAT
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Ecologistes en Acció ha con-
cedit un any més el distintiu
"Platges Verges" a les plat-
ges de la Bassa de l'Arena,
el Fangar i la Marquesa de
Deltebre, un distintiu ecolò-
gic que destaca la qualitat
de les platges que encara
mantenen el seu valor natu-
ral inalterable. A més, el
jurat ha tingut en compte el
valors de fauna i flora, el fet
que no hi hagi intervenció
antròpica i que es tracta de
platges gens massificades
i amb un accés limitat al
trànsit rodat. Amb aquest
distintiu "Platges Verges",
Ecologistes en Acció vol
reconèixer la qualitat
ambiental de les platges

que mantenen el seu estat
salvatge ja que aconseguei-
xen un equilibri entre la utilit-
zació del recurs natural i el
respecte a l'entorn. A l'acte
d'entrega dels guardons que
va tenir lloc ahir dimecres,
17 de juliol, a l'Ajuntament
de Tarragona hi va assistir
l'Alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu i la regido-
ra de Medi Ambient, Sónia
Bertomeu.

“Els aiguamolls que hi ha aquí són semblants als del Sud de Florida, on vaig nàixer”, exposa

Cinema etnogràfic a Amposta

La Biblioteca Marcel·lí
Domingo (BMD) de
Tortosa ha inaugurat
l'exposició#dretscomparti
ts, organitzada per la
Representació de la
Comissió Europea a
Barcelona, sobre els drets
dels ciutadans a la Unió
Europea i que té com a
objectiu apropar la UE i el
seu projecte a la
ciutadania. Aquest
dimecres s'ha fet l'acte
inaugural, que va estar
presidit pel director de la
Representació, Ferran
Tarradellas, i per l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel. En

el marc del mateix acte,
s'ha fet el debat "Diàleg
amb la ciutadania sobre el
futur d'Europa", que ha
comptat amb la presència
de l'ex-alt funcionari de la
Comissió Europea i tortosí
Josep Ramon Borrell, qui
ha aportat el seu punt de
vista sobre la construcció
europea. 
Més de trenta persones
han participat en el debat,
que ha tocat diferents
aspectes com el paper de
la UE en la crisi, la
transparència a les
institucions europees o el
futur de la UE. 

Tortosa estrena l'exposició

El videoclip 'Tornarem' de
Xeic! reivindica la llengua
catalana al costat de
personalitats del món polític
i cultural.
La cinta arrenca amb les
polèmiques declaracions
del ministre Wert sobre la
necessitat d'"espanyolitzar"
els nens catalans 
Tornarem. Amb un crit
directe i contundent, Xeic!
ens sorprèn en el nou
videoclip en defensa de la
llengua catalana. El to
reivindicatiu del nou disc de
la banda ebrenca, 'Batecs',
agafa com a senyera una
peça compromesa que

busca escampar arreu del
país la pluralitat de veus que
reclamen la defensa de la
cultura catalana. El vídeo
compta amb la participació
de diverses personalitats
de la música, les lletres i els
mitjans de comunicació,
entre les quals hi ha Màrius
Serra, Carme Forcadell,
Muriel Casals, Mònica
Terribas , Jordi Basté,
Queco Novell , Toni Albà o
Tortell Poltrona. 
El videoclip inclou les
polèmiques declaracions
del ministre Wert que
demanava "espanyolitzar"
els nens catalans.

«Tornarem», de Xeic!

“Els aiguamolls que hi ha aquí
són semblants als del Sud de
Florida, on vaig nàixer”, expo-
sa. La connexió entre el pont
d'Amposta i el de Nova York
és una mica més forçada.
“M'han dit que quan el van
construir el van copiar del de
Brooklyn. No sé si és veritat
però sí que existeix un pare-
gut físic”, argumenta, al
mateix temps que recorda la
intervenció artística de l'any
passat, en la qual un equip
d'arquitectes van fer fluir una
cascada amb aigua de l'Ebre
des de dalt del pont. “A una
escala més gran també ho
van fer al pont de Brooklyn”,

afegeix. Rivadeneyra porta
des del dimecres 10 de juliol
a la residència per artistes
que Lo Pati-Centre d'Art de
les Terres de l'Ebre té al nucli
urbà de Balada i la seua és
una de les dues residències
artístiques programades dins
la segona edició d'Eufònic,
Mostra d'Art de les Terres de
l'Ebre. Durant aquests set
dies, l'artista d'origen
irlandès, nascut a Miami i
establert des de fa tres anys
a Barcelona, ha fet amb bici-
cleta des de Balada “tots els
recorreguts imaginables que
es poden fer al Delta”, diu ell
mateix. Durant aquestes

excursions ha anat fent foto-
grafies, més d'un miler, que
ara triarà i analitzarà per fer
una instal·lació i una perfor-
mance durant la Mostra d'Art
Sonor i Visual de les Terres de
l'Ebre, que se celebrarà del 5
al 8 de setembre.
L'experiència al Delta la com-
plementarà amb una altra
experiència a la zona del riu
Ter i mirarà d'unir-les les dos.
Les imatges aniran acompan-
yades de textos i històries
escrites per ell mateix no
exemptes d'ironia, com el
gran mirador de la desembo-
cadura de l'Ebre, el ziggurat,
convertit de mirador en objec-

te  per ser mirat, un banc
situat al davant d'uns matolls,
o la pròpia serra del Montsià
que ell compara amb el Mont
Sant Michel, pintat a finals del
segle XIX per Cézanne.  Els
treballs de Ryan Rivadeneyra
s'han pogut veure a Can
Felipa, al MACBA, a La
Capella o Fabra Coats
(Barcelona), a més de gale-
ries i espais de Montreal,
Leeds o Nova York. El projec-
te “Entre Ríos I i II que presen-
tarà a Eufònic. Mostra d'Art
Sonor i Visual de les Terres de
l'Ebre també es podrà veure a
la Biennal de Jafre  (Baix
Empordà) a primers d'agost.

L’artista Ryan Rivadeneyra 
explora el Delta de l’Ebre 

L'artista visual Ryan
Rivadeneyra (Miami,
1984) explora aquests
dies les connexions que
pot tindre el paisatge
del Delta de l'Ebre amb
la seua Florida natal. Un
rètol que indica
Lousiana, en una finca
del Delta o els
paral·lelismes més
forçats que poden
haver entre el pont pen-
jant d'Amposta  i el pont
de Brooklyn a Nova
York, són algunes de les
connexions que aquest
artista ha volgut plas-
mar en el seu projecte
“Entre Ríos I i II”.

«Platges Verges» a Deltebre
Un distintiu ecològic que destaca la qualitat de les platges naturals

ACTUALITAT

REDACCIO

El Museu de les Terres de
l'Ebre d'Amposta
projectarà, durant els dos
últims caps de setmana
de juliol, onze pel·lícules i
documentals dins de la
tercera edició de la
Mostra Internacional de
Cinema Etnogràfic. Entre
les obres seleccionades,
destaquen una filmació
sobre la vida quotidiana
de Miravet (Ribera d'Ebre)
l'any 1930, un reportatge
del NO-DO de 1957 que

mostra els treballs de
reparació del pont penjant
d'Amposta, una filmació
dels primers treballs
mecanitzats al correu
d'arròs de l'illa de Gràcia
de 1962 o un documental
etnogràfic d'Eugenio
Monesma sobre l'últim
calafat de l'Ebre, el
miravetenc Manuel
Borrell. Paral·lelament, la
mostra oferirà treballs de
joves realitzadors
ebrencs.

Aquest proper diumenge 21 de juliol de 2013 a la piscina
municipal de l'Aldea tindrà lloc la nova edició del Mulla't i
Navega per l'Esclerosi Múltiple. Des de les 11 fins les 13
h us esperem per col·laborar per una bona causa. 

ACTUALITAT

Ecologistes en Acció
vol reconèixer la 

qualitat ambiental de
les platges

Els Mossos d'Esquadra
van detenir el 10 de juliol
dos homes i una dona com
a presumptes autors de
dos delictes de robatori
amb força, un d'ells en
grau de temptativa, a la
localitat de Riba-roja
d'Ebre (Ribera d'Ebre). En
un principi els detinguts
haurien intentat robar al
Club Nàutic de Riba-roja.

Els Mossos van detenir
primer la dona, i quatre
hores després els dos
homes. Mentre els
detenien els agents van
saber que hi havia hagut
robatori de cable elèctric
en una línia fèrria. A la
furgoneta on viatjaven els
detinguts n'hi havia i
l'empresa propietària el va
reconèixer com a seu.

Delictes de robatori amb força
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

La familia de Coto recordava
els inicis de la història: “farà
sobre un any i mig que ell no es
va trobar bé. Va anar visitar-se
i van dir-li que era una ‘passera’
del temps. Ell no sabia el que
realment li passava al ronyó.

Fins que va arribar un moment
que va quedar en coma. Va
estar tres dies. Llavors es va
comprovar el que li succeia. El
seus ronyons eren petits i s’ha-
vien eixugat”. Proves i més pro-
ves. Temps amb diàlisi.

Incertesa. “Ell començava a
estar molt dèbil i els dies pas-
saven. La seua mare natural va
poder ajudar-lo. Va manifestar
que no era apta. Quan la reali-
tat és que si que ho era. No va
voler ajudar. Les peticions d’un

òrgan són complicades amb
una llista d’espera i cada minut
anava en contra de la vida de
Coto”. Moments delicats fins
que “la seua mare adoptiva va
oferir-se i va fer-se les proves
per veure la compatibilitat. Van
ser positives i ella, demostrant
la seua gran humanitat, l’esti-
ma i l’amor que té cap a Coto,
va decidir donar-li un ronyó”.
La intervenció fou a Bellvitge el
dia 9 de juliol. Tots dos, una
setmana després, ja estan a
casa. Una història de felicitat i
d’amor. Una gran història.
“Només podem estar agraits.
Es la mare adoptiva però es
pot considerar que és la nostra
mare. Quina gran mare i quina
gran persona”, deien des de la
familia.
Coto es recupera. Té 23 anys.
El seu objectiu és posar-se bé i
tornar a jugar a futbol. Serà
com un cas Abidal. 
Ell torna a somriure. Té molta
vida.  Ma. Cinta també somriu
al seu costat. Ha demostrat
ser solidària i humana. 
Una gran mare, una gran per-
sona. I un orgull i una referència
per tots plegats.

Coto Bonet ja torna a somriure

Coto Bonet té 23 anys. Es
de Sant Jaume i jugador
de futbol de l’equip de la
seua localitat. Fa un any i
mig va haver de deixar de
jugar. El diagnòstic era
taxant: “els seus ronyons
eren petits i s’havien eixu-
gat”. Començava el comp-
te enrera. Dies de preocu-
pació. La llum es va veure
quan la seua mare adopti-
va va proposar donar un
dels seus ronyons. Era
compatible. 
Tot ha anat perfecte. Coto
i la seua mare adoptiva,
Ma. Cinta Casanova, un
exemple i una referència
per la seua gran humani-
tat, ja estan a casa feliços
i recuperant-se valorant
el bonic que és l’amor i la
vida. 

EL JUGADOR DE SANT JAUME JA ES RECUPERA, JUNTAMENT AMB LA SEUA MARE ADOPTIVA

Necessitava un ronyó i la seua mare adoptiva va donar-li. La intervenció fou un èxit. Ja estan a casa

M.V.

Coto i Ma. Cinta Casanova, la seua mare adoptiva, 
a l’hospital a Belvitge, dies després de l’operació.

La Rapitenca es presentarà contra l’Amposta (dia 4)

Virgili fitxa amb l’Ascó
DEL MORAL S’HA FET ENRERA

La setmana passada anuncià-
vem els fitxatges de l’Ascó. I, en-
tre ells, el del pichichi de la Ter-
cera divisió aragonesa, Paco del
Moral, del Monzon. 

Aquest jugador, però, tot i ha-
ver estat presentat, es va fer en-
rera i l’Ascó, amb una alternativa
a la recàmara, va aprofitar-la i va
fitxar a Virgili, el referent de la
Pobla Mafumet, que també va
estar al Kitchee i que va jugar al
Nàstic. Fou un jugador que en di-
verses ocasions va interessar a
l’Amposta, que va parlar amb
ell, anys enrera, tot i que era
prohibitiu el seu catxé. Potser
per aquest motiu, Toni Ruiz,
quan fou presentat com a vice-
president del Jesús i Maria, va
facilitar la possibilitat de que es
pugués parlar per fitxar al crac
tarragoní. Finalment, però, anirà
a l’Ascó. Miguel Rubio va iniciar
els entrenaments dilluns passat
amb la següent plantilla: Por-
ters: Chiné i Sergi (puja juvenil);

Defenses: Edu Vives (Reus), Da-
vid Sangrà (Reus), José Ramon,
Denis Coch, Egea, Giribet (Bala-
guer) i Pere Martínez (puja juve-
nil); Migcampistes: Edgar, Ga-
bernet, Gerard Roigé, Galceran
(Balaguer), Piju, Gerard Roca, Ni-
co (El Catllar) i Pau Ripoll (juve-
nil); Davanters: Virgili (Nàstic);
Ermengol, Sergi Moreno (Figue-
res); Juanma (Barbastro) i Marc
Alís (puja juvenil). També estarà
a prova durant unes setmanes
el jugador del Batea, Cristian Va-
lles.

La Rapitenca, per la seua
part, començarà les sessions
de pretemporada el dilluns vi-
nent, després d’un primera tro-
bada que tindrà lloc avui. Les
sessions seran matí i tarde com
en altres pretemporades. El dia
3 visita a Camarles i al dia se-
güent l’Amposta jugarà a la De-
vesa en la presentació de la Ra-
pitenca. 18 hores presentació i
a les 19 h el partit. 

Ximo Rambla comunica oficialment la seua renúncia i la resta de la junta directiva, sense màxim
responsable, tirarà endavant el club

El Tortosa no té president 
EN L’ASSEMBLEA ES VA CONÈIXER

Ximo Rambla va comunicar ofi-
cialment a l’assemblea de
socis la seua renúncia com a
president. Els socis presents,
no més de 30, van acceptar la
decisió del president que va
aclarir que la l’havia pres per
motius personals i professio-
nals. Tal com s’havia publicat, la
resta de la junta directiva conti-
nua i, com que no va sortir cap
aspirant a ser president, aques-
ta junta seguirà dirigint el club
sense president fins que en
pugui aparèixer un, llavors es
faria una assemblea extraor-
dinària, o fins la propera assem-
blea general, l’any vinent. Així
està reflectit en els estatuts. Els
socis que van acudir a l’assem-
blea van assumir la situació i no
van questionar la decisió del
president ni la forma ni el
moment en què ha decidit ple-
gar.
Rambla va fer un balanç de la
temporada dient que “es va
assolir una digna posició a la

taula que hagués pogut estar
millor si l’inici de lliga no hagués
estat tan defectuós”. Va valorar
la feina del futbol base desta-
cant a tota la gent que el forma-
va, així com els resultats asso-
lits pels equips. El president sor-
tint va incidir en què la conjuntu-
ra econòmica del moment no
ha permès aconseguir els
objectius previstos i és que la
davallada de socis i d’ingressos
en general ha estat considera-
ble. Dels 138.000 euros que
tenia el club de déficit a l’agost
de 2010, actualment s’ha que-
dat en 84. No s’ha obtingut el
propòsit de rebaixar-lo com es
desitjava però el cert és que
“s’ha rebaixat”.  La temporada

passada va deixar un déficit de
1.111 Euros i el pressupost per
la propera és de 172.000 E (no
es preveu rebaixar res del défi-
cit).
Ximo Rambla va agrair la con-
fiança i l’ajuda dels seus com-
panys de junta i va subratllar
que el Tortosa continuarà
movent-se en el futur en els
paràmetres que establerts.
De la plantilla va informar que
dels jugadors que han marxat,
excepte Joel Crespo i Calsina,
que interessaven, i Joseph

(marxa a jugar una altra lliga) i
Alex (per feina) la resta havien
estat questió tècnica.
Rambla també va parlar d’incor-
poracions. Encara no estan
confirmades. Poden ser-ne tres.
Totes elles de jugadors consoli-
dats que donaran un impuls al
Tortosa perquè són jugadors de
la comarca que han estat en
categories superiors i que, en
algun cas, ja han jugat a l’enti-
tat. (A la foto, Rambla amb les
pubilles i el Regidor d’Esports, a
l’inici de l’assemblea).

Lluís Fornés
s’incorpora, al cos

tècnic del primer equip

Cos tècnic

Vaig estar a l’assemblea de di-
lluns. El president havia d’anun-
ciar la seua renúncia i hi havien
incògnites de si podia existir un
relleu o no. En altres èpoques,
només pel ‘morbo’ o per la curio-
sitat, més socis haguessin anat
a l’assemblea. Dilluns, a la Cam-
bra de Comerç, n’hi havien uns
30...

Poques setmanes abans,
amb motiu de la cloenda del s
actes del centenari, es va veure
ambient i actius que han format
part de la història del club que re-
cordaven que van ser protago-
nistes de la mateixa. 

Pocs dies després, aquesta
és la resposta. Es la realitat del
moment. 

Potser el cas del CD Tortosa
és més accentuat. Però és una
realitat generalitzada. Principal-
ment, en clubs en què la seua di-
mensió pot arribar a ser més
gran. La conjuntura econòmica i
el pànic que ha comportat es
deixa notar. Ningú en vol saber
res.

El futur, també parlo en gene-
ral, no és alentador. El CD Torto-
sa no és una excepció. I ara cal
destacar i agrair a les persones
que, sigui pel motiu que sigui, es-

tan a la junta directiva. I a totes
les juntes. Però en el cas del CD
Tortosa ha hagut, per part dels
seus membres, un exercici de
responsabilitat. Ximo Rambla va
comunicar les seues raons. Pro-
fessionals i personals. I aquestes
darreres poden ser més impor-
tants. I les entenc. I també les va-
loro. Més enllà de si era el mo-
ment o no, Ximo ha transmès el
missatge i ha marxat deixant als
seus companys al capdavant.
Aquests podrien haver dit que
marxaven darrera el president. 

Però ells ho han entès. I tam-
bé Juanjo Rovira que, estarà
més lluny o més prop, però és
qui ajuda a que bona part de la
junta continuï. I, com he dit
abans, cal valorar-ho. Si Rovira
plega amb Ximo, el Tortosa pot-
ser a hores d’ara estaria sense
direcció. I amb un futur incert.
Per tant, agraiment a les perso-
nes que allí estan, en un lloc en
el que no vol estar ningú. I que
amplien la història de més de
100 anys. 

I ja posats, un altre cop en ge-
neral, una vegada més, el meu
gran reconeixement per a tots
els directius de tots els clubs.
Gràcies.

El CD Tortosa viu 
la realitat del moment

L’opinió de Michel
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La UE Valls inicia un projecte
més auster encara que el de la
temporada passada. La limitació
econòmica és majúscula i, per
aquest motiu, diversos jugadors
han decidit marxar, acceptant
ofertes d’altres clubs. Jordi Ro-
jas, el tècnic, va considerar que
era complicat poder seguir amb
la proposta que existia, tenint en

compte que s’ha de desplaçar
cada vegada que ha d’anar a en-
trenar al Vilar. El nou projecte
contempla jugadors locals i de la
comarca que vulguin implicar-se
amb el club. Enric Gilabert és el
nou tècnic. 
D’altra banda, Pedra (exJesús i
Maria i ex Torredembarra) torna
a la Canonja.

Enric Gilabert, nou entrenador
de la UE Valls

UE VALLS

Nico Aguiar va estar al Jesús i
Maria. Per motius professio-
nals, el davanter argentí no pot
seguir amb club que necessita
la implicació que exigeix la
Primera catalana. Fins ara, dis-
posa de nombroses ofertes.
Una d’elles és la del
Roquetenc, equip que s’ha
interessat i ha apostat pel
davanter. Nico, que regenta un
Pàdel Indoor al Poligon de
Roquetes, podria declinar-se

pel Roquetenc per la proximi-
tat del seu negoci amb el
camp de futbol de Roquetes.
No obstant, el propi Nico acla-
reix “per la feina, ara no puc fit-
xar.Deixarè passar uns mesos
i després, fitxaré. Pero ara per
ara, encara no tinc clar on”.
D’altra banda, explicar que el
porter Marc Barrachina
(Amposta juve.) i el defensa
esquerrà Cristian Navarro, s’in-
corporen al Roquetenc.

El Roquetenc, a l’espera del
davanter  Nico Aguiar

S’INCORPORA CRISTIAN NAVARRO (PERELLÓ)

Rafel Navarro segueix com a
coodrinador del futbol base
però la temporada propera no
entrenarà el juvenil. Aquest
equip l’agafa un dels fitxatges
del CF Gandesa per aquesta
temporada: Joel Martorell que
estava al Pinell.
Amb la marxa de Poley al
Vilalba, Rafel Navarro podria
quedar prop del cos tècnic del
primer equip per si és neces-

sari en algun moment determi-
nant perquè pugui fer falta. Es
una qüestió de la que encara
no s’ha parlat però que podria
plantejar-se. El Gandesa, pri-
mer equip, ha tingut les altes
de: Aleix (Ascó), Jordi Juilà (M.
Nova), Joel (Pinell), Jaume Guiu
(Olimpic), Vives (R. Bítem) i
Batista (Falset). Barceló
segueix i Batalla, lesionat, serà
baixa gairebé tota la lliga. 

Joel Martorell entrenarà el
juvenil

CF GANDESA

El R. Bítem comença els entrenaments el 29 de juliol. El dia 3 d’agost par-
ticiparà en el torneig Ciutat de Deltebre amb el Tortosa i el conjunt amfi-
trió. El 10 s’enfrontarà a l’Ametlla i el 17 visitarà la Sénia. Al dia següent
farà la presentació a casa contra el Lleida de la Segona B (18.30 h). El
22 visitarà l’Aldeana (21 h) i el 25 disputarà el Toha amb el Tortosa, Je-
sús i Maria i la Cava. El 29 tornarà la visita a la Cava i també té previst
fer un partit, abans del campionat, amb el juvenil del Tortosa. La novetat,
per la propera lliga, serà que els partits de casa es jugaran en dissabte
la tarde. El Bitem Sound Festival d’enguany es podria fer el dissabte 3 d’a-
gost. Del filial, dir que els entrenaments comencen dimarts vinent.

El Lleida estarà a la 
presentació oficial del R. Bítem

L’EQUIP, A CASA, JUGARÀ EN DISSABTES LA TARDA

La Cava tornarà a tenir filial la
temporada vinent. I en aques-
ta propera temporada estarà
entrenat per Robert Avinyó,
que fins ara formava tàndem
amb Harri Arraut, al futbol ba-
se del Tortosa, al Perelló, al
Sant Jaume i fins la lliga pas-
sada, al Campredó quan ja du-
rant la campanya es van tren-
car els vincles esportius entre

tots dos.D’altra banda, a efec-
tes de la Cava, explicar que el
CD la Cava, durant la pretem-
porada, estarà a Benassal el
dia 30 d’agost en l’homenatge
del jugador local Sancho, que
va defensar la samarreta blan-
ciblava durant dues tempora-
des, a Tercera divisió. Sancho
ens va deixar de forma sobta-
da fa dos anys.

Robert Avinyó, tècnic CD la Cava B
LA CAVA, A L’HOMENATGE A SANCHO, A BENASSAL

L’Ampolla ha fitxat el central del Futbol Cambrils Edu Font. El tècnic Mi-
quel Cotaina estava interessat en poder fitxar un central i més quan la
renovació d’Alex Nofre, en principi confirmada, no s’ha produit final-
ment i el defensa ulldeconenc no segueix definitivament amb l’Ampo-
lla. Molt probable que torni a l’equip del seu poble, l’Ulldecona.

D’aquesta manera, la plantilla podria no estar tancada a l’espera de
fer una altra incorporació en la que es podria estar treballant en les da-
rrers hores. 

Font s’afegeix a les incorporacions ja esmentades la setmana pas-
sada. També vam dir que Brigi ha renovat. 

Edu Font (Cambrils), nou central per a
l’equip de Cotaina

CF AMPOLLA

L’Alcanar ha contraatacat.
Com cada any, es guarda un as
baix la mànega per apuntalar la
seua plantilla. Es fabriquen els re-
cursos i es creen les estratègies
per a poder aconseguir fitxatges
mediàtics i poden gaudir d’una
bona plantilla. I més aquest any
amb la marxa de Manel i d’Ivan al
Jesús i Maria. Tot això, amb la in-
versió que des del club es pot fer
per adquirir aquests jugadors. 

L’aposta ha estat ferma. Adrià
(a la foto) és un davanter que va
estar al Balaguer i que va tenir
una experiència efimera a Galicia

després de la qual va tornar a te-
rres lleidatanes. L’Ascó, durant la
campanya, en fa dues, va fitxar-
lo. I el va renovar. Adrià, principal-
ment en la lliga passada, la de l’-
històric ascens a Tercera, ha
estat una de les claus de l’Ascó,
amb 19 gols. Però el jugador no
s’ha quedat. Ni ell ni Isma Rojas
(ha fitxat pel Torredembarra) han
renovat. Més Ebre, al seu dia, va
preguntar per aquesta qüestió i
la resposta des d’Ascó es deixa-
va en “decisió tècnica”. Hi ha qui
diu que “té un caràcter molt es-
pecial” i que no li agradava a Mi-

guel Rubio. En qualsevol cas, l’Al-
canar, amb els plantejaments
que li ha fet (podent viure i treba-
llar a la localitat), l’ha fitxat adqui-
rint un gran jugador, conscient
que s’haurà d’adaptar. De la seua
mà, arriba també el veterà Albert
Llamas, que ja va jugar amb

Adrià anys enrera i que també
viurà i treballarà a Alcanar. D’a-
questa forma, i amb la renovació
prevista d’Edu Aguilar, la plantilla
ja està tancada: Marc Bertomeu,
Edu, Josep Forcadell, Raul Vates,
Jan, Genís, Pau Castero, Sisco,
Adrià Valsells, Tena, Chimeno,
Daniel, Pau Morralla, Felipe (Rapi-
tenca), Moha (la Cava), Moisés
(Benicarló), Pavel (Alcanar B), Da-
vid (Amposta), Adrià (Ascó) i Al-
bert (Balaguer). Amb aquesta
plantilla, l’Alcanar, entrenat per Al-
fons Royo, ha de tornar a ser
capdavanter a la categoria. 

Adrià i Albert Llamas, nous fitxatges
El lleidatà Adrià ha estat el pichichi de l’Ascó, a Primera catalana, amb 19 gols

L’ALCANAR NO ES QUEDA ENRERA I TAMBÉ APUNTA ALT

La UD Jesús i Maria va tancar la
temporada el cap de setmana
passat amb una serie d’actes
que van commemorar-la com la
més històrica del club. El sopar
multitudinari de dissabte, amb
més de 700 persones, va ser la
resposta de l’afició a la situació
actual. Durant el sopar van ha-
ver-hi diverses mencions espe-

cial com a Geira o Nico i els ju-
gadors van voler fer un reconei-
xement als tècnics, fisio i presi-
dent amb una placa i una foto de
record. A més, dins de les activi-
tats, es va fer un partit homenat-
ge en record a Lucas, exjugador
i exentrenador i que sempre va
estar implicat amb el club (imat-
ge d’una de les fotos).

Comiat a una temporada
històrica

UD JESÚS I MARIA. MÉS DE 700 PERSONES

Té 30 anys. Es
mitjapunta, i pot jugar

per banda. Va estar amb
el Binèfar, Monzon i

també amb el Balaguer.

Albert Llamas

IRIS SOLÀ
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Josep Lluís Poley és el nou
entrenador del Vilalba. El benifa-
lletenc estava, fins la lliga pas-
sada, al Gandesa, entrenant el
cadet i com a segon d’Enrique,
al primer equip. Poley conside-
rava que “és un nou repte, que
afronto amb il.lusió i compro-
mís, sent conscient que és la
primera vegada que entrenaré
un equip, que no és de futbol
base, en solitari. Per això
mateix ho veig com una oportu-

nitat i crec que ha arribat el
moment de provar-la, amb res-
ponsabilitat i agraint al Vilalba la
confiança que ha dipositat amb
mi”.
Des de Vilalba s’ha manifestat la
satisfacció per la resposta de la
població per tirar endavant el
club de futbol: “hi ha 14 mem-
bres de junta i a més, més gent
que s’ha implicat per col.labo-
rar. Del poble som 11 jugadors
més tres que podrien tornar a

jugar”. Sobre qui serà el nou
president, “avui tenim una reu-
nio amb la junta sortint que, per
cert, cal destacar el bé que s’ha
portat i les facilitats que ha
posat. D’aquesta reunió, espe-
rem que pugui sortir el nou pre-
sident”. 
La plantilla s’haurà d’acabar de
completar després de l’àmplia
renovació que ha sofert el club
en el que s’ha volgut que
comenci una nova etapa. 

Poley, nou entrenador del CF Vilalba
DIMECRES ES VA FER OFICIAL

Vendrell, Cambrils, Salou, Valls, Calafell,
Vilaseca...tenen més habitants que Sant
Carles de la Ràpita, i aquestes poblacions no
han estat mai a la Tercera divisió. La
Rapitenca ha estat en onze ocasions i ha mar-
cat 559 gols. Hi ha més de 80 poblacions
amb més de 16000 habitants a Catalunya.
Més que la Ràpita. Però la Rapitenca és el
club número 19 a Catalunya. Primer d’aques-
tes terres, sisè en classificacions finals des de
1941 de la provincia només superat pel Nàstic, Reus, Tortosa,
Amposta i la Cava.
La Rapitenca ha estat un club clàssic a la Primera regional (actual
Segona catalana). Es més, als vuitanta va tocar fons baixant a
Segona regional. Molt ha plogut des de llavors, d’aquell equip que
es deia Rapitense que ha tingut èpoques de tot. 
Fa dotze anys que està a la cúspide, Preferent, 1a. Catalana i
Tercera divisió. Categoria complicada en la que l’Ascó, en la seua
primera experiència, només va durar un any.  L’Amposta, per pro-
blemes econòmics, va acabar baixant. El Tortosa, amb 44 tempo-
rades i un dels referents a Catalunya a la categoria de bronze, no
va saber adequar-se a ella i als nous temps i va baixar l’any 2003.
La Rapitenca és el millor equip de la última década. La majoria de
temporades a la Tercera divisió i, així mateix, a nivell de futbol
base, aspecte en el que el Tortosa era líder, el club del Montsià
pasa ara per damunt amb més equips a Preferent, a més de tenir-
ne en categories inferiors (fins aleví de segon any) més presència
amb 5 conjunts i 1 del Tortosa. 
Jo crec que la Rapitenca ha aconseguit el triomf de ser el millor,
no ja pel tema econòmic, la crisi assetja i segueix fent-ho, si no
perquè ha sabut fixar un model, amb humilitat i amb una filosofia
que ha estat propera per a la resta de la comarca. No és bo el
centralisme del Madrid o del Barça davant d’equips com Espanyol,
Vila-real, At. Madrid, Ath. Bilbao, Real Sociedad o Llevant que en
fases puntuals de campionats determinats han deleitat al futbol
nacional. Això també va ocòrrer a la nostres comarques. I ara ha
canviat. La Rapitenca penso que és un club simpàtic que intenta
fer bé les coses des de fa temps, en tots els àmbits, per a mi és
admirable com ho està gestionant. Al seu dia, va aconseguir
posar més de 1000 persones al camp de la Devesa. Després va
potenciar la cantera, que la tenia de pena, i ara lluita per consoli-
dar l’equip a la Tercera divisió, dins de les possibilitats actuals. Han
acollit a un tècnic com Teixidó ja no com a entrenador si no que
com a mànager general (és el futur Ferguson d’aquestes terres) i
si el deixen treballar, com fins ara, té llarga vida si no apareix un
nou president que el cessi per capritx.
Els bons clubs demostren que ho són en èpoques de vaques fla-
ques i la Rapitenca ho està intentant i ho aconsegueix amb la seua
política actual, que és la que correspon i la que s’adequa a la rea-
litat, amb un 75 % de jugadors d’aquestes terres, això és el més
lloable.
La Rapitenca té a hores d’ara cinc jugadors locals i de cada cinc
fitxatges de fora, tres surten bons o molt bons. El seu secretari
tècnic, Fernando, té un bon ull i a més els ha sabut inculcar que
s’impliquen defensant la samarreta com “uns rapitencs més”. Jo
sempre he cregut que hi ha vida a les Terres de l’Ebre amb un
equip format només per jugadors d’aquestes terres. La Rapitenca
està en el camí. A més de ser l’únic que entrena cinc cops per set-
mana i això té molt de mèrit pels jugadors perquè ho estan fent
amb contraprestacions que no són per tirar coets. Tot al contrari
“gairebé perden diners”.  Teixidó em diu que “potser el més idoni
seria entrenar menys i no exigir tant, però jo faig cinc entrena-
ments a la setmana, deixo que els jugadors descansin un dia i he
de destacar que cobren poc però que són gairebé professionals.
Aquest és el secret”. M’agradaria remarcar la fluidesa de comuni-
cació que té aquest club amb la meua persona. Hi ha informacions
Top-secret, però totes són amb claredat i amb senyorio des d’un
mister Teixidó que em compta secrets de tot tipus excepte de la
seua vida personal, amb això és molt discret; un gran presi com
és D. Ramon, un gran senyor, i un bohemi de la vida i una gran
persona com Fernando que és de les que potser més saben de
futbol en aquestes comarques. Tot això a més de ser un club
democràtic. 
Faig un homenatge a la Rapitenca com a millor club ebrenc d’a-
questa década. Amb els seus defectes, que els té. I tant que en
té. Una pàgina web pobra que no dóna atenció al futbol base,
agafa jugadors d’altres clubs per al seu futbol base de vegades
no seguint les formes correctes (de vegades)... I amb un equip a
Tercera i el futbol base que té, no disposar d’un filial és inaudit.
Això és del pitjor d’aquest club (també ho dic). On aniran els juga-
dors que en el futur surtin del futbol base?
En qualsevol cas, gran Rapitenca; el millor entrenador d’aquestes
comarques està a la Rapitenca, el millor secretari tècnic, un gran
president, gran afició i també gran cantera. Desitjo que estigui
molts anys a Tercera i somio veient com disputa una promoció
d’ascens a la Segona B. 
L’ALCANAR MOSTRA LES SEUES ARMES. Manel Subirats i
Ivan se’n van anar al Jesús i Maria (menys mal que la temporada

Rapitenca, el millor equip 
de la última década

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Pinell comença una nova
etapa, amb Josep Maria Rovira
com a tècnic. Ha sofert diver-
ses baixes com és el cas de
Sergi Rodriguez, Toni i Agustí i
ja s’està renovant amb interés
per jugadors com Bernat,
Ruben Barceló (Olimpic), Pete i
altres com Magí o Ivan Tabera
(Móra la Nova).
Magí està altament cotitzat per
diversos clubs, la decisió enca-
ra no està presa.

El Pinell mou fitxa

INCORPORACIONS

El Camarles va parlar per a fit-
xar-lo amb el davanter Robert
López, jugador que ha fet una
temporada excepcional al Sany
Jaume. Des de Camarles infor-
maven que “ja hi havia acord i
ens havia dit que sí. Però final-
ment ha tornat a parlar amb el
Sant Jaume i es quedarà allí”.
Des de Camarles s’afegia que
“ens interessava molt. I ja
comptàvem, però hem d’accep-
tar aquestes situacions que pas-

sen quan no hi ha una signatura.
També podem afirmar que no és
el primer cas així que ens succe-
eix, en el que portem d’estiu”.
Paco Casas, jugador de
l’Ampolla que en les darreres jor-
nades va fitxar amb el Vilalba,
també podia interessar, però
“ens ha dit que marxa al
Deltebre” on coincidirà amb De
la Torre, que també va ajudar a
que anès al Vilalba, on van aca-
bar la lliga passada. 

Robert segueix a Sant Jaume

PACO CASAS (VILALBA), AL DELTEBRE

Josep Casanova és el nou presi-
dent del CE Perelló. Segons els
estatuts de l’entitat, “cada any
canvia una part de la directiva,
de 12 membres, en surten sis i
n’entren uns altres sis”.
D’aquesta forma, Josep
Casanova és un dels que entra i
ho fa com a president. Pel que
respecta el futbol, el nou presi-
dent deia que “la veritat és que
es viu un gran moment gràcies
a la feina feta anteriorment. Ho
agafem amb il.lusió i amb l’ob-
jectiu d’assolir la permanència

en aquesta categoria tan com-
petitiva com ho és la Segona
catalana”. Josep va ser vocal en
una etapa anterior, a més de
que, quan Paco Brull era el tèc-
nic, ell feia de segon entrenador
del primer equip. Roger
(Gandesa) i Albert Martorell
(Valls) són els fitxatges. Cristian
Navarro, Oriol (Ametlla) i Eric
(Rapitenca juvenil) són baixa.
Narcís, si pot fer compatibles
els entrenaments amb la feina,
farà la pretemporada amb el pri-
mer equip de la UE Rapitenca.

Josep Casanova, nova etapa amb il.lusió

CE PERELLÓ

Magí Andreu, el pichichi morano-
venc, podria deixar el seu equip,
el Móra la Nova i incorporar-se
al Flix, que és un dels clubs que
li ha fet una proposta. L’opció de
Flix, si no hi ha canvis de darre-
ra hora, podria ser la més con-
vincent per al crac morenc. El
davanter benifalletenc, Marc
Mesegué, pot interessar al
Vilalba. D’altra banda, sobre la
pretemporada del JE Flix, dir
que l’agenda és la següent:
Dijous 25 de juliol (19h).
Benissanet-FLIX; Presentació.

Dissabte 3 d'agost (18h). JE
FLIX-Perelló. Divendres 9  (23h).
II Gala 'La teua cara me sone'.
Diumenge 11. JE FLIX - Falset.
FESTES MAJORS. Dijous 15
(19h). JE FLIX - RCD Espanyol
juv. 'A'. Diumenge
18  (18'30h) FLIX - UE Rapitenca
(si no passa eliminatòria Copa);
Dissabte 24 d'agost Falset-FLIX;
Dissabte 31. Gandesa - JE FLIX. 
Finalment, dir que avui diven-
dres es farà l’assemblea de
socis de la Joventut Esportiva
Flix (19 h).

Magí s’acosta al Flix

EL JUGADOR PODRIA DEIXAR EL MÓRA LA NOVA

vinent no s’enfronten). Però l’Alcanar ha tret el seu fusil i ha fitxat dos grans jugadors: Adrià, el fitxatge mediàtic, sent el pichichi de l’Ascó a Primera
catalana amb 19 gols i Albert Llamas, que va jugar amb el Monzon, Binéfar i al Balaguer de Tercera divisió. Aquests de l’Alcanar sempre sorprenen.-
Un aplaudiment per Alfons i la seua directiva. 
TOTS ELS EQUIPS EBRENCS HAN FET ELS DEURES. Pràcticament tots els equips d’aquestes terres tenen tancades les seues plantilles:
Rapitenca, Ascó, Amposta, Jesús i Maria, Alcanar, la Cava, Roquetenc, R. Bítem, Catalònia, Gandesa, l’Ampolla i El Perelló. La majoria ja les tenen
perfilades. Com a molt, en algun cas, falta un fitxatge per tancar-la. L’equip que encara li falta i no la té perfilada és el Tortosa.
LLAGRIMES DAURADES. Michel Viñas, com no, va aconseguir portar a Paco Also a la televisió. Entrevista Bestial, emotiva i en la que, a més,
Also, que ja no és directiu, va dir finalment el que pensava: “això del futbol és una ‘merienda de negros’. Sóc directiu de fa 38 anys i a la Federació
poques coses canvien. Parles, exposes però no escolten als clubs, als que realment són als que s’hi deuen”, va dir. Es va emocionar Paco que va
estar a punt de plorar per aquest motiu.  La veritat és que jo em vaig emocionar veient-ho des de Mèxic. Vaig comprovar que Paco no és tan dur. 
Les llàgrrimes van ser d’or, pels 38 anys dedicats al seu club. Ell necessita, com Joaquim Roda, donar la volta al món durant un any i oblidar-se del
futbol. 
PREGUNTES SENSE RESPOSTA. Per què va trigar tant Miguel Rubio a renovar a l’Ascó?; Per què els clubs no segueixen l’estel.la del Catalònia,
club que ha tingut enguany un superàvit?; Per qué la plana del grup 6è de Segona Catalana és la més vista d’Espanya de les 3000 lligues que hi ha
a ICOMPETICION?; Per què no em crec que aquesta serà la darrera temporada d’Oscar com a presi del Jesús i Maria?; Quins són ‘Els 4 mosque-
ters’ d’aquesta comarca?; Per què Michel li posa tan de picant a les seus preguntes als seus convidats a la tele?; El tema de la cotització a la Seguretat
Social de les entitats esportives modestes, es podrà solucionar?; Quin és el secretari tècnic més llest d’aquesta comarca? Una pista, està a la Segona
catalana.
NEYMAR: EL QUE NO COMPTA LA PREMSA DE BARCELONA. Fa cinc setmanes, el periòdic El Mundo publicava un extens reportatge de
Neymar. Entre moltes coses, deia que té fama de conquistador, despilfarrador, que és capritxós i gran amant de la nit. La seua núvia de 17 prota-
gonitza culebrons a Brasil i que té una novel.la que paralitza el país cada nit. Té un Porche, un iot i una mansió. I té un nen fruit d’una nit de sexe
amb una noia. Li passa 10800 euros al mes; així mateix, dona 20000 euros a l’any a una esglèsia evangèlica, però no està casat. El cost de Neymar
és de 72 milions, segons diuen alguns mitjans, no 54 com diu el Barça. 32 van al Santos i 50 (10 dels quals ja els va avançar el Barça) se’ls repar-
tiran el futbolista i el seu pare, com a prima pel fitxatge. El contracte de l’estrella brasileria inclou una clausula molt especial: cada dos mesos, el
Barça deuria pagar un viatge dels amics del jugador a la Ciutat Comtal. ¿No els pareix que al Barça li ‘sobren’ els diners amb tanta money i tantes
atencions al jugador? No m’agrada l’operació Neymar. Amb el seu cost seria millor fitxar tres jugadors contrastats. I si es lesiona? I si fracassa? Molts
de diners per a només un jugador.
LA SÉNIA, ‘APAGA Y VAMONOS’. A la junta són cinc gats i l’apuntador. Busca més components. Van enviar una notificació als 90 pares dels juga-
dors de la base perquè puguessin integrar-se a la junta. Se’n van presentar cinc. Crec que als altres 85 els hauria de preocupar més que els seus
fills juguen a futbol, que s’allunyin de mals hàbits i que facin esport. Potser si a aquests pares els haguessin citat per veure la final de la Champions
al Pol Nort amb una entrada gratuita, potser 10 o 20 més haguessin anat. Després els pares es queixen del club, de la vida, i dels seus fills. I ells
són els principals culpables. 
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Els Gremlings s’imposen a la
16ena edició de l’Obert de fut-
bol platja sènior cafeteria Ancla
- Font Vella Levitè de l’Ametlla. I
els Just D’Oït, els Voka Júnior-
Júnior i els Clubs Platja es pro-
clamen guanyadors en catego-
ries Aleví-Infantil, Benjamí i
Prebenjamí respectivament en
el Torneig de Futbol Platja
Júnior Construccions Arjona
disputat paral·lelament.
El Torneig Júnior reuní prop de
80 jugadors que es distribuïren
en 3 categories; 6 equips en
categoria aleví-infantil , 3
equips en benjamí i 3 més en
pre-benjamí.
Els finalistes en categoria Pre-

benjamí van ser: Messi’s contra
el Club Platja, amb victòria als
penals per als segons.
Mateuets i Voka Júnior-Júnior
disputaren la final Benjamí amb
victòria també per als segons
per 1 a 3.
Les semifinals de l’Obert Sènior
les van jugar Boys Damm, que
es presentaven amb 6 victòries
de 6 partits disputats, contra el
Frena i Bache que va guanyar
per 3-4, després d’una remun-
tada incomplerta dels Boys
Damm que perdien 4 a 0 a
pocs minuts del final. A l’altra
s’enfrontaren els Gremlings i
els Voka Júniors, aquest segon
equip erigint-se com a revelació
del torneig al comptar a les
seves files amb bona part de
jugadors cadets, i que ho posà
molt difícil a un dels equips

fixes d’aquest torneig que
només va poder imposar-se
per un ajustat 2 a 1.
Pel que fa als reconeixements
individuals, el trofeu per al
màxim golejador de la fase
regular va ser per Ruibal del
New Pi, amb 10 gols, i el por-
ter menys golejat fou Roger
Llambrich, dels Boys Damm.
La gran final esdevingué el tret
diferencial positiu de la 16a edi-
ció de l’Obert de Futbol Platja
de L’Ametlla de Mar; l’equip
dels Gremlings (local) i l’equip
dels Frena i Bache (Barcelona)
brindaren un excel·lent espec-
tacle de futbol platja i d’esporti-
vitat, des de l’abans, durant i
després del partit (imatge
d’una de les fotos, amb tots els
jugadors junts a l’aigua), on els
Gremlings es proclamaren ven-
cedors del torneig als penals,
després del 3 a 3 durant el
temps reglamentari.
L’organització destaca un senti-
ment agre-dolç de la present
edició del Torneig; agre, en el
sentit d’aquells pocs jugadors
que cerquen en el futbol platja
el joc brut, l’agressivitat desme-
surada, les provocacions, les
protestes i la violència; i dolç,
en la direcció de la major part
d’esportistes que cerquen xalar
amb els amics i conèixer gent
nova practicant el seu esport
preferit, sense renunciar a l’es-
perit competitiu que a la major
part d’esportistes ens caracte-
ritza. El recent nomenat

Regidor d’Esports, Rubén
Lallana, que va seguir de ben a
prop el desenvolupament

d’ambdós tornejos, manifesta-
va la seva sorpresa atenent “la
gran quantitat d’emocions i

valors que es donen en un tor-
neig com el del futbol platja,
dels que cal ressaltar el desen-

llaç de l’equip dels Gremlings i
el Frena i Bache, on cap d’ells
al final, semblava derrotat”.

16ena. edició de l’Obert de Futbol Platja a la Cala
EL CAP DE SETMANA PASSAT
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Durant l’estiu, com en altres
localitats ebrenques, al Perelló
es realitza el Campus per als
més joves, amb més de 30
participants. Cada dia hi ha
activitats a les instal.lacions
esportives on es fa el
Campus, des de les nou del
matí, fins les set de la tarde.
Dimarts passat, els nois i
noies del Campus van rebre la
visita de Michel Viñas, de
Canal TE i de Més Ebre, i
d’Eusebi Morcillo, conegut
com Moniatto Chou. Tots dos
van fer una xerrada en la que
van comunicar als joves la
importància de la formació

amb els estudis i també, amb
les seues respectives expe-
riències, la rellevància que té
el poder estar apassionat amb
una professió, des de la infàn-
cia, per poder finalment fer-la. 
El Campus està coordinat per
Narcís Laboria i com a moni-
tors hi són: Josep Subirats,
Norbert, Ivan Lagunas i Jordi
Dialgo.
Dins de les activitats d’estiu, al
Perelló, també s’està dispu-
tant un torneig de futbol-7 que
aquesta setmana arriba a la
seua recta final. A la foto,
Eusebi signant les samarretes
dels joves del Campus. 

Campus d’El Perelló
XERRADA DE MICHEL VIÑAS I EUSEBI MORCILLO

El passat dia 7 de juliol es va
celebrar el IV TROFEO CIUDAD
DE CASTALLA organitzat pel
Club Judo Castalla.
En quant a la competició, feli-
citar també a la organització
per la fluïdesa en la que es van
anar desenvolupant los com-
bats, ja que per agilitzar-los i
en determinades categories
van ajuntar pesos i judoques
masculins i femenins resultant
ser una competició mixta molt
interesant.
Els nostres judoques van parti-
cipar en les següents catego-
ries: Gabriela (la benjamina
del grup) en Prebenjami -20
realitzant dos combats perdent
tots dos però amb un bon judo
a excepció dels primer minuts
que pensava que estaven fent
nagaikomis però un cop subsa-
nat el malentès ja es va veure
un bon treball de judo amb
coses interesants que apunten

bones maneres i obtenint un 5è
lloc. Natalia en Benjami -30 per-
dent tots dos combats en ne
waza ja que en te waza única-
ment li van marcaR en contra
un parell de yukos, la seva cate-
goria es la de -24 però tot i això
sempre competeix en unes
ganes enormes i la diferencia
de kilos la nota en l’osaekomi,
aconseguint un parell de sorti-
des molt bones i finalitzant el
trofeu en 3r lloc.
Doina en Aleví mixt -47 va fer
eliminatòria directa i va perdre
el combat amb la que seria
campió de la seva categoria
deixant-la sense més opcions,
va realitzar un bon treball tant
en kumikata com en entrades
faltant un xic de sort en les
entrades i perdent el combat
en osaekomi, va finalitzar en 3r
lloc. Ivan en Aleví mixt -38 per-
dent únicament la final contra
una judoka de kyus verd, amb

un extraordinari judo basant-se
molt i molt en el desequilibri de
braços, remarca que va realit-
zar una competició magnífica
aplicant tot allò que tenia prac-
ticat, incloent el sode tsuri komi
goshi que va faltar passar un
mica de maluc per tal de
poder-lo realitzar correcta-
ment, obtenint un meritori 2n
lloc. Jan en Aleví -57+52 va
perdre dos i va guanyar-ne un,
el primer combat el va perdre
contra un judoka de kyus
marró amb tant mala sort que
en la caiguda es va donar un
fort cop a l’esquena al caure al

tatami, amb la qual cosa pels
combats posterior va arrastrar
molèsties, però lluitant amb
totes les forces, falta rematar
uns detallets per que casi sem-
pre guanya el kumikata la qual
cosa li dona avantatja
momentània però sense aca-
bar de consolidar-ho, tot i això
va quedar en 4 lloc.
Amb aquesta competició els
nostres judoques finalitzen la
temporada, des d’aquí agrair-
los l’esforç realitzat i també
destacar l’ajuda dels pares i
mares que ens donen suport
per tirar l’objectiu endavant. 

IV Trofeu Ciudad de Castalla

El cap de setmana passat es va
disputar al Centre Esportiu
Johnny Montañés el torneig Gold
en el que a la final masculina es
van imposar Nacho Serena i Da-
vid Fernandez a Joan Bel i Franki

Montañés. En la final femenina,
Aliona Sulyk-Noe Gil van vèncer a
Ma. José Tomàs-Pilar Guinovart. 

La propera convocatòria serà
el dilluns amb l’inici del Platinum a
la Ràpita, al CE Johnny Monta-

ñés. Les inscripcions es poden
fer a l’organització o a través de
la plana web del Padel Terres de
l’Ebre. Abans, demà dissabte,
també al CE Johnny Montañés, la
selecció ebrenca es disputarà, a

partir de les 12 h, l’ascens a la
Primera categoria, contra el Ven-
drell, Aigues Verds i Estival Parc.
Dos dels quatre pujaran. 

Diumenge, el Padel Series Jú-
nior també té una cita al CE J.
Montañés, amb més proves per
als més petits. 

Platinum al Centre Esportiu Johnny Montañés
PADEL. DEMÀ, PROMOCIÓ D’ASCENS PER A LA SELECCIÓ EBRENCA

El corredor Daniel Gonzalez
(Munt Bikes), es va adjudicar
la tercera edició de la cursa
ampostina,imposant-se a l's-
print al ciclista Hector Abad

(Probike shop) i al seu com-
pany d'equip Albert Banyeres. 

La cursa que servia d'home-
natge a José Dámaso, mitic ci-
clista ampostí, va començar

força animada amb molts d'in-
tents d'escapada, fruit d'això
a la meitat de cursa marxaven
5 corredors que es disputa-
rien la victoria a l'sprint, on Da-

niel Gonzalez imposava la se-
va velocitat i s'enduia la victò-
ria.

Per equips clar domini del
Munt Bikes nutrisport, col.lo- cant 4 corredors dins els 8 primers de la Cursa.

III Cursa Ciclista Barri del Grau
Dani Gonzalez (Munt Bikes) es va imposar

HOMENATGE A JOSÉ DÁMASO

El cap de setmana passat va
tenir lloc a Tivenys la segona
edició de la Cursa dels
Cocons. Una Cursa que creix i
que va desencadenar un garn

index de participació i, a la
vegada, un gran ambient a la
localitat del Baix Ebre que,
com en l’any anterior, s’hi va
abocar per a tenir cura de tots

els detalls en l’organització.
“Fou un èxit i estem molt satis-
fets. Hem d’agrair a totes les
persones que, d’una forma o
d’una altra, han col.laborat.
Sense ells no hagués estat
possible”. En sènior masculí,
es va imposar Ahmed El Qayed
(UEC Tortosa) seguit de Ricard
Falcó (Independent) i de Juan

Oviedo (Desakato Tim). En
sènior femení, va guanyar Ana
Centelles (Trail CER la Sénia)
quedant per davant de; Eva
Llobat Gracia (BTT Montbike
Amposta) i Esther Blasco (Trail
Tarraco). També van haver-hi
activitats paral.leles com una
xerrada de gran contingut per
a tots els aficionats. 

Tivenys torna a vibrar amb la
Cursa dels Cocons

SEGONA EDICIÓ

CLUB JUDO AMPOSTA
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

REBECCA JACKSON, DOCTORA QUIROPRÀCTICA A TORTOSA
Rebecca Jackson es
Doctora Quiropràctica. La
seva consulta està a
Tortosa al carrer Sant
Ildefonso, 7, 4t, 2a. La
Quiropràctica és la tercera
professió sanitària al món.
La Doctora Rebecca ha cur-
sat 5 anys d'educació supe-
rior universitària a l'estudi
d'aquesta ciència.
L'esquena apuntala el nos-
tre cos i amb els anys
sofreix molt desgast, tan
físic com emocional. A la
consulta de la Doctora
Rebecca es detecten i es
rectifiquen les vèrtebres
malalineades. Amb les
seves mans retorna
l'equil·libri a l'esquena.
Més Ebre: La
Quiropràctica, és una tècni-
ca lo suficientement recone-
guda? O encara li costa?
Rebecca Jackson: Si, la
Quiropràctica  està molt
reconeguda al món, es una
professió que té els seus
principis a EE.UU fa 118
anys, a Anglaterra, Canadà,
Austràlia… Hi ha una
Quiropràctica a cada racó
com una farmàcia, perquè
la gent busca alguna cosa
natural per millorar la seva
salut. Aquí a Espanya hi ha
dos col·legis de quiropràc-
tics, un a Barcelona
(www.bcchiropractic.es) i
un altre a Madrid, on et pots
treure el títol de quiropràc-
tic. 
ME: Quins síntomes són els
que ens implicaríen a anar a
la seva consulta?
RJ: Els quiropràctics no
volen dir que curen els sín-
tomes, els quiropràctics
detecten les vèrtebres mal
alineades, anomenades
subluxacions, i rectifiquen
aquestes amb les seves
mans d'una manera suau.

Les subluxacions causen
interferències entre el cer-
vell i el cos i poden provo-
car contractures, inflama-
ció, i diferents tipus de
dolor. Quan es rectifiquen
les subluxacions, la comuni-
cació entre el teu cervell i el
teu cos millora i per això
soluciona molts símptomes.
El teu cervell controla totes
les cèl·lules del teu cos i
envía els seus missatges
amunt i avall del cos, el
camí de comunicació del
sistema nerviós.  Quan hi ha
alguna vèrtebra desviada,
aquesta pot dificultar la
comunicació entre el cervell
i part del cos. Per exemple:
Quan estem regant un hort i
algú trepitja la manguera,
l'aigua no flueix, i quan dei-
xem de trepitjar, torna a
fluir, no? Doncs això es
exactament el que passa
amb una subluxació. Però
els símptomes que veig
més sovint son el dolor
d'esquena, cap, coll,
cames, espatlles, braços,
mans i hèrnia discal. 
ME: Dependrà del cas,
però quines millores es
poden trobar amb un tracta-
ment?
RJ: Aquesta és una pregun-
ta molt gran i interessant,
perquè cada cas és dife-
rent. Per exemple: un altre
pacien amb 40 anys, va ser
que va venir perquè ell és
molt alt i té una mala postu-
ra, i dins de la seva primera
fase del tractament qui-
ropràctic va comentar que
no tenía dolor de cap, i que
abans en tenía de dos a
tres cops per setmana.
Aquest pacient treballa a
una gran empresa on li fan
revisions de salut cada 6
mesos. Doncs bé, va venir
a la consulta amb l'informe

mèdic de la revisió de l'em-
presa i li van dir que estava
més alt i que havía millorat
la seva visió. A mí em va
donar la risa, però quina
casualitat, no? Hi ha possibi-
litat de que el teu sistema
nerviós i el teu cervell
puguin comunicarse millor.
Però la gent més o menys
noten més pau i més tran-
quil·litat menys dolor, més
energía, menys dolor de
cap, més flexibilitat, i ade-
més pots tornar a fer les
teves anteriors activitats.
Ara, la gent que abans no
podía correr, ara ja ho pot
fer. 
ME: Per situar als nostres
lectors, expliquens un cas
recient, el que vosté vulgui,
d'algún pacient que hagi
visitat la seva consulta.
Quin tractament ha rebut i
quantes hores ha estat per
paliar les seves molèsties?
RJ: Cada cas es diferent, i
cadascun respón de dife-
rent manera al tractament
quiropràctic, per tant, el
resultat també es diferent.
Depén del teu cos i ment i
de la manera de respondre,
sempre fent cas de les
recomanacions del teu qui-
ropràctic. Tinc un pacient
de 51 anys funcionari admi-
nisratiu que va venir amb
dolor de lumbars i cervicals
i que sofría els símptomes
durant 5 anys, tota la seva
vida había participat en
carreres a la muntanya,
però els últims anys no
podía per el dolor d'esque-
na, de lumbars i també pel
formigueig a les cames. Ell
va fer 12 visites i durant el
tractament va començar a
còrrer un altre cop poc a
poc per les muntanyes
sense dolor. Després de les
12 visites vaig fer un con-

trol on li vaig preguntar al
pacient els seus canvis. Ell
va posar de nota el 90% de
millora i em va dir que gaire-
bé li havien desaparegut els
dolors. Les lumbars esta-
ven totalment sense dolor i
les seves cervicals i espat-
lles estan molt millor. Diu
que respira millor, amb
menys tensió al seu cos,
està més relaxat i molt
satisfet amb el cuidat del
quiropràctic. Un altre
pacient, en aquest cas una
dona de 60 anys, va venir a
la consulta amb dolors dor-
sals i amb vertig. Ella ens
va donar el seu testimoni i
va escriure al nostre llibre
d'opinions  i va posar: “ Em
sento molt relaxada, sense
dolor d'esquena i sense ver-
tig. Gràcies a la Dra.
Rebecca fa gairebé mig any
que vinc a la seva consulta i
estic molt millor, i m'alegro
molt de venir aquí. Ara vinc

amb el meu home que
també es pacient de la Dra.
Rebecca i estem molt, molt
contents.Un home de pro-
fessió Dentista, de 37 anys
d'edat, ens escriu també el
seu testimoni al nostre lli-
bre: “Com a pacient de la
Dra. Rebecca, agraeixo
positivament la milloría amb
la meva qualitat de vida, ja
que els meus problemes
d'esquena m'impedíen por-
tar una vida normal i grà-
cies a les seves mans, la
meva salut ha millorat cada
dia. Una pacient, en aquest
cas una dona jubilada de 64
anys, era mestra d'esport
amb diagnòstic (anteriolisti-
sis, canvi d'estructures a
les lumbars). Ella també ens
dóna el seu testimoni des-
prés de les 12 visites: “Vaig
venir a la consulta de la
Dra. Rebecca per un dolor
de ciàtica, en poques ses-
sions s'em va llevar i he

notat molta milloría en com
m'ha tractat l'esquena, cer-
vicals i espatlles. Estic molt
contenta i agraÏda a la Dra.
Rebecca per com m'ha
tractat i m'ha aliviat el dolor.
ME: Quina valoració en fa
des de que està a l'Ebre,
concretament a Tortosa?
RJ: Fa un any i mig que tre-
ballo a Tortosa. M'he sentit
molt protegida, la gent es
molt agraïda. Cada setma-
na, la meva recepcionista
Ma. Jose i jo rebem el carin-
yo dels nostres pacients
amb algun regal: flors, ver-
dures, fruites i molt bon
humor. En principi, quan
vaig començar em preocu-
pava el meu idioma, però a
poc a poc he millorat moltís-
sim i els meus pacients
sempre estan disposats a
rectificar el meu castellà i
ensenyar-me el català, i jo a
ells l'anglés: “És bo apen-
dre dels demés”.
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Suquet de peix mariner
BAR/RESTAURANT CASA LINA - VINARÒS

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS:

·· Patates
· · Alls
· · Tomàquet
· · Julivert
· · Pebre vermell
· · Vi blanc 
· · Aigua 
· · Sal
· · Oli d`oliva
· · Farina
· · Galeres
· · Rap

PROCEDIMENT:

En una cassola es sofregeixen les patates, quan es-
tán sofregides, s`afegeix una cullerada de picada, una
punteta de farina i una culleradeta de pebre vermell. 

Seguidament li posem un gotet de vi blanc, li donem
dues voltes i posem aigua fins cubrir totes les patates,
les quals deixarem bullir cinc minuts. 

Afegim el peix, rectifiquem  de sal i quan la patata ja
estigui cuita, apaguem el foc i emplatem.

ALEIX BELTRAN

GASTRONOMIA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada i fins a primera hora del matí hi haurà restes de núvols i el
cel estarà entre poc i mig ennuvolat en general. A partir de llavors la nuvo-
lositat minvarà, tot i que ràpidament creixeran nuvolades a punts de mun-
tanya, sobretot del Pirineu, del Prepirineu, interior del quadrant nord-est, i
del prelitoral on el cel quedarà puntualment cobert. A la resta del país el
cel es mantindrà entre poc i mig ennuvolat.

Precipitacions
A partir de migdia s'esperen xàfecs a punts del Pirineu, Prepirineu, interior
del quadrant nord-est i prelitoral, i no es descarta que al llarg de la tarda
arribin a d'altres punts del país, sobretot de la meitat nord, i amb menor
probabilitat al Litoral. Els xàfecs seran entre febles i moderats, localment
forts a punts del terç nord, aniran acompanyats de tempesta i puntualment
de calamarsa o pedra. S'acumularan quantitats entre minses o poc abun-
dants en general, si bé de forma local seran abundants (entre 20 i 50 mm
en 24 hores).

Temperatures
Les mínimes seran semblants, i oscil·laran entre els 10 i 15 ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre els 17 i 22 ºC al litoral, i entre els 15 i 20 ºC a la resta
del país, tot i que puntualment més altes al terç sud. Per la seva banda, les
màximes pujaran lleugerament i es mouran entre els 24 i 29 ºC al Pirineu
i al litoral, entre els 30 i 34 ºC a Ponent i a l'interior de les terres de l'Ebre,
i entre els 28 i 33 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Entre bona i regular, puntualment dolenta en moments de xàfec. Es forma-
ran algunes boires o boirines matinals a valls i fondalades del interior.

Vent
El vent serà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia, mentre
que al centre de la jornada s'imposarà el vent de component sud entre fluix
i moderat amb predomini del xaloc al litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 20°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977456132/608935576

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d'Alcanar) 977737110 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Potser  hagis  d'aclarir-te  i ser més compren-
siu  pe millorar  la teva  vida sentimental .
Respecte  a la teva  salut, és molt important
ésser reflexiu.

Taure
20/4 al 19/5

Avui , els  teus sentiments  en l'amor  són  inten-
sos  encara  que una mica  variables . Respecte
a la teva salut , per  poder  millorar-la  et convé
mantenir una  alimentació  més equilibrada.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  la teva actitud  cap  a la teva pare-
lla és  d'una gran energia . Et mostres
molt positiu  i sense ganes de complicar-
te  la vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui et vindrà  de gust fer coses  que et duguin
a viure altre tipus d'experiències sentimentals.
Per  millorar  la teva  salut , necessites  tenir
més diversitat  en la  teva vida  diària.  

Lleó
22/7 al 22/8

Si compleixes  amb els  teus  compromisos
milloraràs  la teva relació  de parella .
Respecte a la teva salut , encara  necessites
recuperar-te  més del cansament acumulat.

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

Avui els teus sentiments  sortiran amb una
gran  espontaneïtat. Et sentiràs  especialment
sensible . Respecte  a la teva  salut, has de
deixar  un lloc  per al descans.

Escorpí
22/10 al 21/11

En les teves  relacions  de parella  has de ser
més  lineal , encara que tu  no te n'adonis  els
altres  sí  que perceben  els teus canvis.
Respecte  a la teva salut , busca  la tranquil·litat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

No busquis  que tot  sigui  lògic  en la teva vida
sentimental .Avui pots  tenir  una sorpresa .
Respecte  a la teva  salut , no donis  importàn-
cia a certes coses externes. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Potser  no sigui  el moment  adequat  per com-
prometre't . Potser  necessites   més temps.
Respecte  a la teva salut , certes  obsessions
les has de deixar  enrere. 

Aquari
20/1 al 18/2

Perquè  les coses  funcionin  millor has de
viure  altres  experiències amb  la teva parella
. Respecte  a la teva  salut, oblida't  dels teus
compromisos  laborals. 

Peixos
19/2 al 20/3

És el moment  que centris  de forma  concreta
els teus sentiments. El pitjor  és  que  estàs
estimant  una persona  que no va amb  tu o que
realment  no és  el que esperaves.

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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Les coeteres són les edifi-
cacions que servien per
guardar els coets graní-
fugs, amb iodur de plata,
que desfeien les tempestes
que amenaçaven la collita
d'arròs. Al delta de l'Ebre,
n'hi ha fins a 32 coeteres
repartides entre el marge
dret i esquerre, que són

propietat de la companyia
Mutualidad Arrocera de
Seguros, que les va cons-
truir la dècada dels anys
50 i van estar en servei fins
al 1986. Al terme municipal
de Deltebre n'hi havia 8, de
les quals avui en queden 5. 
El regidor de Cultura i
Turisme de Deltebre, Joan
Alginet, es mostrava satis-
fet amb la signatura “avui
és un gran dia perquè amb
aquest acord aconseguim
donar el tret de sortida a
un dels projectes estrella
de la legislatura pel que fa
a l'àrea de cultura” a més
subratllava “la bona predis-
posició per part de la
Mutualidad i l'ajuda per part
de l'ex-alcalde Agustí
Castells, com a vicepresi-
dent d'aquest organisme”. 
El president de la
Mutualidad Arrocera de
Seguros, Celestino

Recatalà, destacava l'atrac-
tiu de la iniciativa “es tracta
de donar una nova vida a
unes construccions lliga-
des a l'arròs que amb
aquesta proposta es man-
tindran vives”. 
Ara l'Ajuntament de
Deltebre començarà a tre-
ballar en el projecte que ha
de donar a aquestes edifi-
cacions un ús turístic i cul-
tural nou i que ja va
avançar a la Direcció
General de Cultura Popular
i Tradicional Catalana, amb
l'objectiu de sumar la impli-
cació de diverses adminis-
tracions així com al sector
turístic i cultural del munici-
pi.  El festival Bouesia és un
certamen multidisciplinari
que va nàixer a Deltebre el
2005 amb l'objectiu de
generar una simbiosi indis-
soluble entre cultura i terri-
tori. Organitzat per

l'Associació Cultural Rabera
de Bouetes amb el suport
de l'Ajuntament de Deltebre
i la regidoria de Cultura, és
un esdeveniment cultural,
d'intercanvi entre artistes
que té com a escenari prin-
cipal el paisatge del delta
de l'Ebre i que desplega
diferents llenguatges artís-
tics: arts visuals, poesia

experimental, música,
dansa, circ i espectacles
inclassificables. Ho fa en
diferents formats: accions,
recitals, instal·lacions o
intervencions en l'espai
públic. El regidor de Cultura
de l'Ajuntament de
Deltebre, Joan Alginet, i el

director del certamen,
Miquel Àngel Marín, han pre-
sentat aquest matí a
Deltebre la que serà la
novena edició del festival
Bouesia. Enguany, aquest
certamen interdisciplinari
porta el lema La Vaca Que
Xiula i proposa explorar el
paisatge sonor del delta de
l'Ebre. “El xiular de les per-

sones, dels animalets i dels
coets que són una part
indissoluble d'allò que ens
envolta i que sovint passa
desapercebut”, apunta el
director de la Bouesia,
Miquel Àngel Marín. 
De fet, una de les peculiari-
tats més potents d'aquesta

novena edició de la Bouesia
era posar en valor un ele-
ment arquitectònic del pai-
satge del Delta, les cote-
res. Les edificacions on es
guardaven i des d'on es
llençaven els coets per des-
fer les tempestes que ame-
naçaven la collita d'arròs. Al
delta de l'Ebre,  n'hi ha 32
repartides entre el marge
dret i esquerre. 
Per donar protagonisme a
les coeteres, la Bouesia ha
organitzat una bouromeria
des del pont Lo Passador
fins a la coetera de l'ermita
de l'Aldea. 
A més, l'Ajuntament de
Deltebre, havia iniciat els
tràmits per demanar la ces-
sió d'ús d'aquests edificis a
l'empresa propietària, la
companya asseguradora
Mutualidad Arrocera de
Seguros. I finalment, ha
estat possible.

Cedit l’ús de cinc coeteres a
l’Ajuntament de Deltebre

L'Ajuntament de Deltebre
i la Mutualidad Arrocera
de Seguros han signat un
contracte de precari mit-
jançant el qual es cedeix
l´'us de les cinc coeteres
que queden actualment al
terme municipal a fi de
convertir-les en un nou
actiu turístic i cultural

Deltebre i la Mutualidad Arrocera de Seguros signen un contracte de precari

AMB UN PARELL DE COETS

ACTUALITAT

REDACCIÓ

«La Bouesia ens ha fet adonar que les
coeteres poden ser alguna cosa més

que un element del paisatge»

               


