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El pròxim 11 de Setembre
l'Assemblea Nacional Catalana organit-
za una cadena humana que travessarà
Catalunya de nord a sud. Són 400
quilòmetres de llargada i caldrà molta
gent perquè sigui un èxit. L'ANC ha fet
una crida perquè tothom s'incrigui per
garantir la mobilitat i la distribució per
tot el recorregut. Per  escalfar motors
de cara a la data, a les Terres de
l'Ebre ja s'estan organitzant aquests
dies jornades i actes per mobilitzar la
major quantitat d'ebrencs possibles.
Aquest cap de setmana, des d’avui
divendres al Perelló i a les Móres, es
preveuen activitats que tindran conti-
nuitat demà dissabte a la Fatarella i
diumenge a Arnes. A les Terres de
l’Ebre s’està treballant intensament,
amb tots aquests actes, per a donar
a conèixer la “Via Catalana”, com així
s’ha batejat el recorregut del dia 11 de
setembre. “Es el Camí cap a la
Independència”. P4

Camí de la Via Catalana

Aquesta setmana s’ha constituit L'Ebre Digital SL com a empresa instrumental i compartida,
des d'on es portarà a terme la gestió del nou Canal TE. L'últim pas, i el més decisiu, per
avançar cap al procés de concentració televisiva. Es preveu que a la segona quinzena del
mes de setembre, es puga presentar ja la nova programació. De fet ja s'ha cursat invitació
per presidir la inauguració dels nous estudis i de la nova programació al mateix president de
la Generalitat, Artur Mas. Una jornada en la que s'invitarà totes les autoritats del territori ja
que també es presentarà la nova Plataforma Àudiovisual Local. P3

Neix L’Ebre Digital

Terres de l’Ebre. La Unitat de Radioteràpia de
les Terres de l'Ebre estalvia 37.500
desplaçaments a 1.500 pacients, des de 2008.

P4

Esports. Rafel Lluís aclareix que no ha tingut
intencions de presentar-se per a ser president
del CD Tortosa, com indicaven els rumors els
darrers dies. P 10

Terres de l’Ebre. Una família de Roquetes
aconsegueix la primera dació en pagament
a les Terres de l'Ebre.
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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 

Fa més de 16 anys que sóc president del
Club Amics de la Botifarra de Tortosa i mai
havia parlat d’aquest joc, però avui ho
faré.
Ens trobem davant d’una partida d’allò
més espatarrant.
Dels dos jugadors de l’esquerra, un d’ells
(PSC), adormit, despistat i en hores bai-
xes, vol mirar les cartes dels altres juga-
dors per fer la millor jugada. (Fa unes dies
han imputat a la gerent d’aquest partit per
les gravacions a la pepera i al dofí ).
L’altre jugador de l’esquerra , tan adormit,
despistat i en hores baixes com el seu
company, no se’n entera de res tampoc
(PSOE). Els famosos ERE’s d’Andalusia no
requereixen cap tipus de comentari,
només val anar en contra del contrincant.
(Ara ens amenacen amb una moció de cen-
sura a Madrid, però no hi haurà ni una sola
dimissió al PP, ni al PSOE, ni al PSC, ni a
CiU, ni a ..., ni la faran aquesta moció).
Aquesta parella ningú sap si acabaran
jugant junts ...
Dels dos jugadors de la dreta, un d’ells
(PP), també adormit i amb la boca tanca-
da, després de jugar mitja vida amb un
dels seus amics i fer-lo responsable de
les finances generals , ara resulta que
aquest company i amic disposa de més de
50.000.000 E de la seva propietat (i d’al-
gú més ), però el seu company i amic ni en
sap res de res, ni el coneixia, ni se’n va
adonar de res mal fet, ni ... (com veuen, és
un bon moment de la partida per fer “boti-
farra”, igual que aquest jugador està fent-
la a tots els espanyols ).
El quart jugador, l’altre de la dreta, (CiU),
gens adormit ni despistat, a més a més de
tenir la seva casa embargada (i no de
satisfacció), també mira cap un altre cos-
tat quan un jutge diu que hi ha indicis de
que s’ha finançat a costelles dels nostres
diners, mitjançant la bona música (del
Palau, és clar ). També deuria mirar cap un
altre costat quan algú feia viatges cap a
Andorra, amb maletins plens de bitllets
rogencs...
Aquest dos jugadors tampoc sabem si
acabaran jugant junts, però sembla que,
malgrat haver anat al notari a dir que no
tornarien a jugar junts mai més, van fent
parella sempre que poden ...
Hi ha jugadors “en espera”. Sembla que un
d’ells, (ERC) tindrà l’oportunitat de jugar
fort en una propera partida, i un altre juga-

dor, potser el que en sap més i el més
seriós, no el deixen jugar gairebé mai ...
En fi, que la situació al dia d’avui és aques-
ta. Els quatre jugadors es cansen de fer-se
trampes (i el que és més greu, ens les fan
a tots nosaltres). I mentrestant, el Director
Tècnic Reial, en lloc de dirigir la partida de
botifarra, se’n va a una altra partida (de
caça), acaba a l’hospital, a la unitat de
“corinaries”, mentre el seu gendre ens fa
una “botifarra” ben grossa a tots els
espanyols, omplint-se les butxaques de bit-
llets, també rogencs, sense que la seva
dona se n’adoni de res de res (es nota que
és una mica “bobona”).
I ara és preguntaran, 
què hi podem fer natros ?...
D’acord amb el reglament d’aquest joc,
només hi ha una alternativa, que és
començar UNA NOVA PARTIDA...Però no
amb les mateixes cartes, que estan totes
marcades pels uns o pels altres...S’ha de
trencar la baralla, buscar cartes noves i
també nous jugadors i nou director tècnic,
i oblidar-nos de consignes i de sigles.
Necessitem persones que vulguin jugar
honestament, no xoriços que ens facin
“botifarra” dia sí, dia també.
Necessitem solucions “islandeses”, ja !!!

Àngel Tafalla Grau – Els Reguers
Plataforma Unitària

de la Gent Gran de Catalunya

La cadena humana que organitzaran per al pro-
per 11 de Setembre per reclamar el dret a deci-
dir pretén cobrir 400 quilòmetres entre Alcanar
(Tarragona) i La Jonquera (Girona). 
L’Assemblea ha batejat la iniciativa com Via
Catalana cap a la Independència. La cadena
passarà per un total de 86 municipis catalans i
seguirà el recorregut de la N-II i la N-340, en les
quals es tallarà el tràfic "per raons de mobilitat i
seguretat". “Es necessita que tot el país surti al
carrer i superar el nombre de persones que van
assistir a la manifestació sobiranista de la Diada

de 2012”, que llavors la ANC va xifrar en més
d'un milió. L'objectiu de la cadena és "internacio-
nalitzar" la petició de la independència de
Catalunya, i reclamar que aquesta s'aconseguei-
xi a través d'una consulta d'autodeterminació
que tingui una pregunta clara. "Esperem que
sigui la primera i l'última cadena que organit-
zem. Voldrà dir que haurem aconseguit la inde-
pendència", ha explicat la presidenta Carme
Forcadell, que també ha matisat que no han vol-
gut fer una nova manifestació perquè la de l'any
anterior “va ser perfecta i insuperable”.

Editorial

Una cadena humana de 400 Km Ebrelíders, els premis 
de les meues terres

Opinió

La Gent Gran també parla...quan la dixen

Opinió

Aquesta carta, és per un
concurs que es diu
Ebreliders que es fa a les
meves terres.
Em vaig presentar sense
cap ànim de guanyar ni
res, només ho vaig veure
anunciat i vaig decidir pre-
sentar-me. Però van anar
passant els dies i em vaig
anar enganxant, perquè
s’ha de votar cada dia
duran un període de temps
bastant llarg.
Al pas del temps, vaig arri-
bar a conèixer gent que
em van ensenyar uns
valors que jo creia que no
existien, creia que tots par-
ticipaven pel premi, però
una persona que vaig
conèixer en aquest con-
curs em va dir: ‘’No és el
valor material, sinó el que
queda desprès’’.
Jo vaig pensar que un noi
de 14 anys, mai podria
viure aquesta experiència,
i menys la de guanyar, per-
què em pensava que enca-
ra que demanés ajuda no
em prendrien seriament,
inclús un amic italià em va
arribar a dir ‘’sei peggio di
Belusconi’’ que vol dir que
sóc més pesat que
Berlusconi.
Però entre tots els meus
amics,familiars, colles cas-
telleres, l’hort d’arsis, les
dones de la Cava, Rakel
Serral, el twirling de la
Cava, tot el meu barri...
Vaig poder ser el primer en
la categoria de Joventut.
Quan vaig anar a gravar a
la televisió (Canal TE) vaig

conèixer a la presentadora
(Diana Mar). Quan la veia a
la televisió la veus llunya-
na, però quan la tens
davant és propera, huma-
na, carinyosa i molt ama-
ble. Em va donar uns con-
sells que penso seguir.
La nit que ens van entregar
els premis, va ser una nit
que no oblidaré mai per-
què no crec que torni a
poder guanyar un altre
premi, i aquest el portaré
sempre dins de mi, per tot
el que he après.
Perquè en aquesta vida el
més important és fer
grans amics, ajudar-nos
uns als altres ( com he vist
fer en aquest concurs, per-
què gent de la mateixa
categoria s’ajudava...) jo
no ho entenia, fins que
vaig tenir conversacions
amb ells i em van fer veure
que en la vida l’amistat
està per dalt de tots els
premis que puguen haver-
hi. Guanyi qui guanyi,t ots
som els guanyadors, per-
què tots hem lluitat pel
mateix.
Dono les gràcies a tots els
que fan possible aquest
concurs, espero que conti-
nuï molts anys.
Sempre us estarè agraït.

Xavi Llambrich Franch
(Deltebre)

A la foto, Xavi rebent el premi
el dia de la Gala Ebreliders, 

lliurat per Joan Antó, Conseller
Delegat de Més Ebre.
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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 16/07/2013, va apro-
var prèviament el projecte de rehabilitació d'un habitatge al polígon 8, parcel·la 13,
del terme municipal d'Alcanar, per a destinar-lo a casa rural, a sol·licitud de la Sra. Elòdia
Sancho Beltran.

Per tot això, se sotmet aquest projecte a informació pública pel termini d'UN MES a
comptar des de l'endemà de l'última publicació del corresponent anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels
diaris de major circulació de la província; amb exposició al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, a fi i efecte que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar-
hi les al·legacions i/o suggeriments que considerin convenients. Aquest projecte es
podrà examinar al Departament d'Urbanisme d'aquest ajuntament, en horari d'oficina.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 18 de juliol de 2013

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 16/07/2013, va apro-
var prèviament el projecte de rehabilitació d'un habitatge al polígon 10, parcel·la
330, del terme municipal d'Alcanar, per a destinar-lo a casa rural, a sol·licitud de la Sra.
Ma Isabel Gras Queralt.

Per tot això, se sotmet aquest projecte a informació pública pel termini d'UN MES a
comptar des de l'endemà de l'última publicació del corresponent anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels
diaris de major circulació de la província; amb exposició al tauler d'edictes de
l'Ajuntament, a fi i efecte que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar-
hi les al·legacions i/o suggeriments que considerin convenients. Aquest projecte es
podrà examinar al Departament d'Urbanisme d'aquest ajuntament, en horari d'oficina.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 18 de juliol de 2013

La unió compartida per les
dues televisions locals de
les Terres de l’Ebre amb
freqüència de TDT adquiri-
da al territori, serà el pimer
projecte d’aquestes carac-
terístiques que agafa forma
a tot Catalunya. Serà la pri-
mera vegada que dos
empreses àudiovisuals que
tenen 2 freqüències prefe-
reixen quedar-se només
amb una en allò que el
govern de la Generalitat ha
valorat com un exercici de
responsabilitat i d'optimit-
zació de recursos, avalat
també pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
(CAC). El compartiment de
continguts i professionals
entre els dos canals ja fa
setmanes, dona pas al
trasllat dels equipaments
tecnològics cap als nous
estudis, que s'estrenaran el
setembre vinent. Es tracta
d'uns baixos de més de
300 m2 qui hi ha al carrer
del Bisbe Serra, a Tortosa
(als baixos de la futura
residència L'Onada, al barri
de Sant Llàtzer), on s'han
d'instal·lar, al llarg d'aquest
estiu, els equipaments que
fins ara hi havia al polígon

de Tosses, a Amposta, i al
barri del Temple, a Tortosa,
seu del Grup L'Ebre, on, a
partir de molt prompte,
només romandran la redac-
ció del setmanari La Veu de
L’ebre i la d'Imagina Ràdio.
L'altra novetat que serà
molt visible en pocs dies és
que el senyal a través del
qual, fins ara, s'havia vist
L'Ebre TV (el canal 4 del
múltiplex de Collredó, a
Tortosa), quedarà reduït,
durant unes setmanes, a la
difusió d'una llegenda fixa
que avisarà que, en poc
temps, quedarà anul·lat el
senyal (funciona des del
març del 2010). La llegen-
da també invitarà els televi-
dents a passar a veure el
Canal TE, la nova televisió
local de referència des
d'on es podrà seguir la pro-
gramació d'estiu. Aquesta
estarà formada per uns
informatius sense presen-
tadores (per facilitar el tras-
llat dels respectius platós) i
un programa d'exteriors,
La Finestra, pensat també
per fer el seguiment dels
actes de l'estiu. Tot plegat,
complementat amb els pro-
grames de la Xarxa i algu-
nes reemissions, a l'espera
que, la segona quinzena
del mes de setembre, es
puga presentar ja la nova

programació. De fet ja s'ha
cursat invitació per presidir
la inauguració dels nous
estudis i de la nova progra-
mació al mateix president
de la Generalitat, Artur
Mas. Una jornada en la que
s'invitarà totes les autori-
tats del territori ja que
també es presentarà la
nova Plataforma Àudiovi-
sual Local a la que també
s'ha vinculat la unió televisi-
va. Un altre aspecte impor-
tant que també s'ha produït

els últims dies és la consti-
tució de L'Ebre Digital SL
com a empresa instrumen-
tal i compartida, des d'on
es portarà a terme la ges-
tió del nou Canal TE. L'últim
pas, i el més decisiu, per
avançar cap al procés de
concentració televisiva. 
Per altra part, els últims
dies s'han produït finalment
els primers contactes per
explorar si el tercer opera-
dor local de televisió, el
Canal 21 (gestionat per

l'empresa Doble Columna),
pot sumar-se al projecte
que ja està en marxa,
desprès d'haver-ho desesti-
mat mesos enrera quan
van iniciar-se les negocia-
cions entre les dos televi-
sions que ara finalment ja
han iniciat el compte enre-

ra definitiu per unir-se. 
Si més no però, la possibi-
litat d'un pacte a tres és
oberta. A la foto, Joan Antó
i Josep Arasa, socis que
formen la direcció de la
nou projecte, juntament
amb Ximo Rambla, als nous
estudis de Canal TE.

Es constitueix l’empresa L’Ebre Digital SL,
per gestionar el nou Canal TE

Aquesta setmana coneixem dades importants del nou canal

També es prepara la Plataforma Audiovisual Local vinculada a la unió de les dues televisions

REDACCIÓ

ACTUALITAT

“Els últims dies s’han tornat a produir contactes per
explorar si el tercer operador local de televisió,

Canal 21, pot sumar-se al nou 
projecte que ja està en marxa”
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Unes 300 persones van parti-
cipar dissabte passat en la
cadena humana per la inde-
pendència al pont Penjant
d'Amposta. L'acte, organitzat
per la delegació local de
l'Assemblea Nacional
Catalana, va unir les pobla-
cions d'Amposta i l'Aldea. Es
tractava d'un acte per mobilit-
zar la gent cara l'11 de setem-
bre. L'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, va explicar que a
banda de "jugar-nos una imat-
ge molt poderosa per al dret
a decidir", aquesta cadena
humana significa "la unió de
dos pobles". Per la seva part,
l'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, va dir que la cadena
humana de dissabte és un
preàmbul de la "prova autènti-
ca de força" que representarà
l'11 de setembre. Després de
les cadenes humanes de
Deltebre-Sant Jaume, Jesús-
Roquetes i Amposta-l'Aldea,
avui mateix a les 8 del vespre
la cadena es traslladarà a la

Ribera d'Ebre amb la unió de
Móra d'Ebre i Móra la Nova a
través del pont. I també al
Perelló, aquesta tarde, hi
haurà un assaig d’una cadena
humana. Des de ĺ assemblea
s’ha fet, en declaracions a
MésEbre, una valoració molt
bona respecte al moment que
estem vivint a les Terres de l
´Ebre, «tenim molts de trams
de la via plens de gent del
territori i de llocs com Lleida o
Sabadell per exemple», per-
què l’objectiu l’11 de
Setembre és conseguir una
cadena humana de 400 km,
unint 86 municipis de Pertús a
Alcanar.
A les Terres de l’Ebre ja s’es-
tan fent moltíssim actes per
donar a conèixer la Via
Catalana com aquest cap de
setmana, que tindrà lloc la 1ª
diada Independentista a la
Terra alta, demà dissabte, a la
Fatarella. A les 16.30 hores,
actuació de Muniatto Chou. 
Posteriorment, del grup Xeic! i
per acabar dels castellers
caleros. Hi haurà un sopar
popular. Sobre les 22 hores
s'efectuaran els parlaments a

càrrec de l'alcalde de
Montblanc, Pep Andreu,
Carme Forcadell i Montserrat
Carulla. Així mateix, en aca-
bar, actuarà Joan Reig d'Els
Pets.
Diumenge, la cita és a Arnes a
Arnes on ĺ Assemblea local ha
preparat una taula rodona
amb  la presència del secreta-
ri d´organització de
Convergència Josep Rull, la
Marta Rovira secretaria

d´Esquerra Republicana de
Catalunya i Rita Marzoa,
d´Òmnium Cultural. Des de
l’Assemblea es demana
la màxima implicacio de tot el
territori per acabar d´omplir
els trams que encara queden,
i al mateix temps fan una crida
per sol.licitar voluntaris i fotò-
grafs per cobrir ĺ acte del dia
11 de setembre.
Les inscipcions per a la cade-
na van a bon ritme i

es demana prevenir-les amb
antelació per tal de
poder estar a la zona que es
desitgi. Cal informar que hi ha
entitats de la Comunitat
Valenciana que han respòs
favorablement i que “està pre-
vist que la cadena pugui arri-
bar fins la provincia de
Castelló, fins on arribi aquesta
resposta que inicialment ha
estat tan extraordinària des
de la Comunitat valenciana”.

Prop de 1.500 pacients
amb càncer de les Terres
de l'Ebre que havien de
ser sotmesos a tracta-
ment de radioteràpia han
pogut evitar uns 37.500
desplaçaments arran la
posada en funcionament,

fa cinc anys, de la nova
Unitat de Radioteràpia de
les Terres de l'Ebre.
Segons els responsables
de la societat Sagessa,
que gestiona la unitat,
aquest estalvi ha permès
cobrir els prop de 5

milions d'euros de la ins-
tal·lació. L'equipament,
ubicat al complex de
l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús-Tortosa i
que funciona com a unitat
satèl·lit -la primera en
marxa a Europa- de

l'Hospital Sant Joan de
Reus, possibilita també
que un 95% dels pacients

amb càncer pugui rebre
tractament a les Terres
de l'Ebre.

La Unitat de Radioteràpia de Jesús
evita 37.500 desplaçaments a pacients

de l’Ebre amb càncer 
L’equipament es va posar en marxa ara fa 5 anys

El Departament de
Territori i Sostenibilitat ha
introduït un seguit de
novetats a la línia d'auto-
bús que connecta Riumar i
Tortosa amb l'objectiu de
millorar la mobilitat a les
Terres de l'Ebre.
L'actuació consisteix en
una modificació de l'itine-
rari de la línia regular, que
té nova parada a Sant
Jaume d'Enveja aprofitant
el nou pont de Lo
Passador. Aquesta reorga-
nització s'emmarca en
l'Estudi de millora del
transport públic a les
Terres de l'Ebre que està
realitzant actualment el
Departament. Aquest pla
proposarà les diferents
actuacions que cal dur a
terme per tal de millorar
les connexions viàries.

Millores de
comunicació a

Riumar

L'Ajuntament de Tortosa
ha formalitzat l'adquisició
d'uns terrenys per a la
futura construcció d'una
deixalleria que prestarà
servei al poble de Jesús.
La finca, de 4.550 m2,
està ubicada a la partida
Sant Bernabé i la seva
compra ha representat
una inversió en torn als
30.000 euros. El consisto-
ri tortosí posa ara a dispo-
sició de l'EMD de Jesús
aquests terrenys per tirar
endavant la posada en
servei d'aquest nou equi-
pament. 
“Independentment del
moment complicat que
estem vivint, inversions
bàsiques com aquesta
s'han de continuar fent",
ha assenyalat l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel. 

Inversions a
Jesús

«Guarda´t un lloc per a la història»
L’ANC prepara, amb un cap de setmana ple d’activitats, una cadena humana de 400 km per a la Diada

ACTUALITAT
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ACN. Una família de
Roquetes (Baix Ebre), de
nacionalitat magrebina, ha
estat la primera a les
Terres de l'Ebre en acon-
seguir signar una dació en
pagament. Porten anys
vivint en una casa que no
podien pagar des que el
pare de família, amb dues
filles, es va quedar sense
feina. Després de més de
set mesos lluitant per la
família de Naima -la mare-
la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH) a les
Terres de l'Ebre es con-
gratula del desenllaç, i
confia que segueixin el

mateix camí la vintena de
casos més que té entre
mans. 
La signatura de la dació
va tenir lloc aquest diven-
dres passat. "Són els pri-
mers fruits, comencem a
veure la llum", ha declarat
a l'ACN la portaveu de la
PAH, Txell Teruel. 
D'altra banda, aquest
dimecres s'ha sabut que
el nombre d'hipoteques
sobre habitatges registra-
des el maig a la demarca-
ció de Tarragona va
sumar 358 unitats, el
31,29% menys que les
signades el maig del
2012 i un 8,48% més que
aquest abril, segons ha
publicat l'intitut d'estadís-
tica espanyol (INE). 
Amb aquesta taxa negati-
va en termes anuals del
nombre d'hipoteques, les
comarques tarragonines
acumulen set mesos
seguits en negatiu; en
concret, des del novem-
bre de l'any passat. 
Pel que fa a la mitjana de
preu per habitatge hipote-
cat, a Tarragona la xifra
s'ha situat aquest maig en
77.989 euros, el 0,83%
més que el maig de l'any
passat i 5,63% per sota
del registra de l'abril d'a-
quest any.
La PAH ja fa temps que

treballa per la gent de les
Terres de l’Ebre, acom-
panyant i assessorant als
afectats que no poden
pagar la hipoteca i poden
perdre les seves cases. 

Primera dació en pagament a
les Terres de l’Ebre

La signatura de la pri-
mera dació en paga-
ment a les Terres de
l’Ebre va tenir lloc
aquest divendres pas-
sat, a la seu del BBVA de
Tortosa. "Són els pri-
mers fruits, comencem
a veure la llum", ha
declarat a l'Agència
Catalana de Notícies
(ACN) la portaveu de la
PAH, Txell Teruel.

Ho ha conseguit una familia de Roquetes, 
de nacionalitat magrebina

La PAH fa temps que es mobilitza pel territori.

L'empresa exportadora de
cítrics Agrofruit, una de les
més grans del sector a les
Terres de l'Ebre i
Catalunya, ha presentat
preconcurs de creditors
davant el jutjat Mercantil de
Tarragona. 
Segons han confirmat a
l'ACN diverses fonts conei-
xedores del cas, els res-
ponsables de la companyia
van decidir la setmana pas-

sada acomiadar el gerent,
Xavier Guarner. Així mateix,
van decidir encarregar una
auditoria sobre l'estat de
comptes real de l'empresa
davant la sospita que
podrien haver estat mani-
pulats des de fa anys. Tot i
haver sofert seriosos pro-
blemes econòmics en el
passat, més d'un miler de
treballadors, socis i presta-
dors de serveis estan vin-
culats a l'empresa durant
l'època de plena produc-
ció.

Agrofruit presenta concurs de creditors

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Les taques d'algues microscòpiques que proliferen des
de mitjans de juliol en diverses platges del litoral de la
demarcació de Tarragona desapareixeran en els pròxims
dies, quan arribi un canvi de temps. Els mucílags s'han
fet enguany més visibles que de costum. 

Algues microscòpiques
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L'Ajuntament de Tortosa, el
Consell Comarcal del Baix
Ebre i les EMD de Bítem i
Campredó renovaran el con-
veni de col·laboració, subs-
crit l'any passat, que per-
metrà garantir la gratuïtat
del transport escolar dels
alumnes de secundària que
resideixen a Bítem,
Campredó i Vinallop.
L'aplicació de la normativa
actual obliga a repercutir el
cost del desplaçament en
autobús a les famílies dels
alumnes residents en nuclis
de població allunyats del
centre escolar, malgrat
pertànyer al mateix munici-
pi. Per tal d'evitar-ho,
l'Ajuntament de Tortosa i les
EMD assumeixen el cost
econòmic que haurien de
pagar les famílies. El curs
escolar passat es van bene-
ficiar d'aquest acord uns 60

alumnes. El cost d'aquest
servei s'estima en uns
20.000 euros.
La renovació de l'acord s'ha
escenificat aquesta setma-
na en una roda de premsa a
la qual hi van assistir l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel, el
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, la regidora
d'Ensenyament,Rosa Cid, i
els presidents de les EMD
de Bítem, Josep Cugat, i de
Campredó, Joan Sanahuja. 
Lluís Soler ha agraït la volun-
tat de l'Ajuntament de
Tortosa de renovar el con-
veni que ha de permetre
garantir el transport escolar
a cost zero per a les famí-
lies del municipi. De la seva
banda, l'alcalde de Tortosa
ha dit que acords com
aquest "demostren que són
les corporacions locals les
que al final es posen a resol-
dre els problemes dels ciu-
tadans", i ha afegit que el

problema en aquest cas no
es tant de cost econòmic
com de concepte.
Els Reguers no té aquest
problema perquè els esco-

lars estan adscrits a
l'Institut de Roquetes, i en
ser un altre municipi la
gratuïtat del transport
està garantida. El mateix

passava amb Jesús fins
que l'escola va esdevenir
institut-escola i els alum-
nes cursen la secundària
al mateix centre.

El president del Sindicat
de Regs, José Pedro
Castells, presidirà la
Comunitat de Regants de
l'Esquerra de l'Ebre fins
les eleccions previstes
per al pròxim mes de

novembre, segons va
acordar l'assemblea de
l'entitat aquest passat
dissabte. Castells substi-
tueix, així, el president
dimissionari Lluís
Pegueroles, que va dimi-

tir després d'haver donat
suport al Pla Hidrològic
de l'Ebre al Consell de
l'Aigua de la conca sense
tenir-lo de la majoria de
membres de la junta de
l'entitat. 

Tots dos van formar el
tàndem electoral que fa
onze anys va superar
l'anterior mandatari dels
regants, Joel Bonet, aga-

fant la bandera contra el
transvasament. 
Els regants podrien ara
intentar revocar el vot de
Pegueroles.

José Pedro Castells presidirà la
Comunitat de Regants fins les

eleccions de novembre
Així ho va acordar l’assemblea aquest passat dissabte

L'expedient mediambien-
tal de la línia de molt alta
tensió (MAT) projectada
per Red Eléctrica
Española entre l'Aragó i la
Secuita va caducar l'agost
de l'any passat. Així ho
han desvetllat aquest
dimarts alcaldes de muni-
cipis tarragonins afectats
pel traçat del projecte i
entitats ecologistes, els
quals reclamen al govern
espanyol que reconegui la
invalidesa i l'arxivament
de l'expedient, amb l'ob-
jectiu que la línia de 400
kV no tiri endavant.
L'Ajuntament de la Secuita
va aprovar aquestes
demandes en una moció i
insta ara la resta de muni-
cipis a sumar-s'hi. 

Rebuig 
a la MAT

El líder d'Unió
Democràtica de
Catalunya, Josep Antoni
Duran i Lleida, ha demanat
al president de la
Comissió Europea, José
Manuel Durao Barroso,
que "tuteli" el pla hidrolò-
gic nacional del govern
espanyol per evitar danys
al Delta de l'Ebre. "La
Comissió Europea hauria
de tutelar aquest procedi-
ment del govern espanyol,
aquest pla hidrològic del
govern espanyol", ha
assegurat Duran en decla-
racions a la premsa des-
prés de reunir-se amb
Barroso a Brussel·les.
Segons ha dit, el pla "pot
afectar greument el Delta
de l'Ebre".

Duran,
en defensa del

riu Ebre

Conveni per garantir la gratuïtat del transport escolar
a Bítem, Campredó i Vinallop

L’Ajuntament de Tortosa, el Consell Comarcal del Baix Ebre i les EMDs l’han renovat

ACTUALITAT

lavanguardia.com

                  



DIVENDRES 26
DE JULIOL
DE 2013

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

7www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 26
DE JULIOL
DE 20138

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

La Comissió Europea
ha atorgat una subven-
ció, a través del pro-
grama LIFE+, per a la
rehabil itació de les
antigues argileres de la
partida de Sant Onofre,
a Campredó, entitat
municipal descentralit-
zada de Tortosa (Baix
Ebre). La rehabilitació
serà compatible amb la
continuïtat de l'explota-
ció d'argiles per part
de l 'empresa titular,
Cemex España, SA. El
projecte, que
començarà el proper
mes de setembre i s'a-
cabarà el 2018, estarà
coordinat per l'empre-
sa, hi participen les
universitats de

Barcelona, de
Saragossa, i la
Complutense de
Madrid, i té el suport
de la Direcció General
de Qualitat Ambiental,
del Departament de
Territori i Sostenibilitat,
que farà el seguiment
dels treballs Les argile-
res ocupen una superfí-

cie d'unes 80 hectàre-
es (ha), de les quals
unes 52 ha (65%) per-
tanyen a l 'empresa
Cemex España, SA. 
La zona està envoltada
pels Barrancs de
l'Espluga i Rocacorba,
se situa en una Àrea
d'interès faunístic i flo-
rístic, i està pròxima a

l'espai protegit amb la
Xarxa Natura 2000 (LIC
i ZEPA) i el Pla d'Espais
d'Interès Natural (PEIN)
anomenat Serres de
Cardó-El Boix. El pro-
jecte té un cost total
de 2.000.860 E, dels
quals la Unió Europea
en finançarà 913.685EÛ
(el 45,66%). L'objectiu

és continuar amb el
Projecte LIFE anomenat
EcoQuarry, per desen-
volupar un protocol de
gestió per a les àrees
mineres, tot util itzant
solucions innovadores
per a la protecció del
medi ambient.

Restauren les antigues argileres 
de Sant Onofe de Campredó

El Departament de Territori i Sostenibilitat farà un seguiment dels treballs

Aquestes es troben a l’espai protegit Serres de Cardó-El Boix

REDACCIÓ

La sala d'actes de
l'Ajuntament  de
Tarragona va acollir  el
passat 17 de juliol l'acte
de lliurament de les ban-
deres, amb la presència
de la tinent d'alcalde i
regidora de Medi
Ambient, Begoña Floria, i
el responsable de l'enti-
tat, el Eloi Nolla. 
L'Ajuntament d'Alcanar va
tenir representació activa
mitjançant la presència a
l'acte de la Regidora de
Turisme, Mercè Fischer i
Cid, i de la tècnica de
l'Oficina Municipal de
Turisme, Patri Roman.
Nolla va destacar que els
guardons pretenen donar
"valor afegit" a la costa,
com una "marca diferen-
ciada", reconeixent el tre-
ball i esforç dels munici-
pis per mantenir-les amb

el seu estat natural. 
Un comitè tècnic valora
la fauna i la flora de la
platja, que tingui el mínim
d'intervencions antròpi-
ques, que el seu entorn
estigui mínimament edifi-
cat i que no hi hagi trànsit
rodat pròxim. També té
en compte que disposi
d'alguna figura de protec-
ció ambiental oficial.
Partint d'aquestes pre-
misses s'atorguen cada
any les banderes "Platges
Verges" de les comar-
ques de Tarragona. 
Aquest any, per primer
cop Alcanar es va  pre-
sentar a aquesta candida-
tura, amb el conseqüent
èxit, com a resultat de
complir tots els requisits.
Per tant, aquest estiu a
banda de la Platja
Bandera Blava Les

Cases-Marjal, una altra
bandera onejarà a les
nostres platges: la ban-
dera pertanyent al guar-
dó Platja Verge Timbes
de Sòl de Riu i
Desembocadura del riu
Sénia. En aquesta platja
cal destacar-hi el seu alt
valor natural i paisatgís-

tic, tant per la seva flora
com per la seva fauna.
La proximitat al Parc
Natural del Delta de
l'Ebre, fa que s'hi obser-
vin també diverses espè-
cies d'aus migratòries de
pas, aquàtiques i/o mari-
nes.
La regidora de Turisme,

Mercè Fischer ha expli-
cat: “valorem molt positi-
vament la rebuda d'a-
quest nou guardó, ja que
incrementa el valor de les
nostres platges a la vega-
da que amplia l'oferta de
Sòl i Platja als turistes i
visitants del nostre muni-
cipi”.

Les platges d’Alcanar,
distingides com a platges verdes

Entre les tretze del litoral tarragoní

El Govern i la
Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) han tro-
bat en la lluita per fixar
un cabal ambiental sufi-
cient per al tram final
del riu i el delta de l'Ebre
el seu objectiu comú.
Fora d'aquesta causa
han quedat, de moment,
les diferències per la
política de regadius de
la Generalitat, que els
antitransvasament qües-
tionen. El conseller de
Territori Sosteniblitat,
Santi Vila, es va reunir la
setmana passada amb
representants de la PDE
a Tortosa per certificar
aquesta entesa. Més
enllà de reiterar l'oposi-
ció política i jurídica del
Govern en contra del
Pla Hidrològic de l'Ebre,
ha assumit l'establiment
d'un cabal mínim sufi-
cient com el criteri pre-
valent a l'hora de gestio-
nar l'aigua del riu.

Reunió entre
el Govern i

la PDE

El cargol poma ha tor-
nat a fer acte de
presència a l'hemidelta
dret de l'Ebre. 
Després del sabotatge
que es va detectar
mesos enrere, ara,
s'han detectat focus
d'aquesta espècies
invasora en diferents
punts de xarxa de reg i
a camps d'arròs a la
zona de Mianes, a
Tortosa, i en uns
terrenys entre Roquetes
i Tortosa. Malgrat tot,
des del departament
d'Agricultura i la
Comunitat de Regants
asseguren que es trac-
ta de focus molt pun-
tuals i que ja s'estan
duent a terme les
accions necessàries
per eradicar-los. De fet,
aquesta setmana ja s'ha
tancat el canal marítim
d'Amposta a la Ràpita
per detectar els exem-
plars que han fet postes
els últims dies. 

Detectats
focus de

cargol poma

ACTUALITAT
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L'Àrea de Turisme de
l'Ajuntament de Deltebre
organitza per al primer cap
de setmana d'agost la
Festa del Turisme que té
entre els actes més
destacats l'entrega de la
Medalla al Mèrit Turístic. 
La festa començarà
dissabte, 3 d'agost, amb
el tradicional Concurs de
Pesca a la
desembocadura de l'Ebre,
en les modalitats de pesca
des de la vora i des de
l'embarcació i amb
degustació de musclos,
patrocinada per Muscleres
Prats. 
A partir de les 11.30h
Aeròbic i zumba a la platja
i a les 17h tindrà lloc el

Torneig de Futbol Platja. 
Al passeig Marítim a les
16h Campionat
Streetbasket i a les 18h
s'obrirà el Mercadet
d'Estiu, amb la participació
dels comerços locals. A la
plaça d'Europa, a les 21h
hi haurà l'actuació de la
colla de castellers:
Xicuelos i Xicueles del
Delta, de l'Associació
Cultural i de Percussió
Batu'cava i del Grup de
Twirling de La Cava. 
A partir de les 23.30 es
farà ball popular amb
l'actuació de l'orquestra
Gatzara i durant el
transcurs de la nit hi haurà
l'elecció Miss i Mister
Turisme 2013 entre els

assistents a la festa.
Posteriorment s'entregarà
la Medalla al Mèrit Turístic
que té com a objectiu
homenatjar aquelles

persones que han
contribuït al
desenvolupament del
sector turístic de la
població.

Tindrà lloc a Móra d’Ebre i busca reivindicar el patrimoni etnomusical de les nostres terres

Falsificació d’ITV

Coincidint amb el 75è
aniversari de la Batalla de
l'Ebre, que va començar el
25 de juliol de 1938, la URV
ha creat un grup
interdisciplinari d'investigació
per recuperar la memòria i
aspectes encara no
estudiats al voltant d'aquest
fet. 
Una de les particularitats
d'aquest equip

d'investigació és que a més
de professors de la URV
s'ha obert a altres
estudiosos de la història en
l'àmbit local, com poden
ser historiadors locals, de
centres d'estudis,
d'associacions culturals, i
fins i tot estudiosos de
manera individual i
afeccionats a la història que
vulguin participar.

La URV amb la Batalla de l’Ebre

Especialistes i profans,
músics i aprenents,
nadius i forasters. La
segona edició del
Jotacampus congrega
per diferents espais del al
Poblenou del Delta
(Amposta) una curiosa
diversitat de persones
interessades en el gènere
de cant, música i ball
tradicional d'arrel popular
per antonomàsia a les
Terres de l'Ebre: la jota.
Impulsat per la

cooperativa Túbal i amb,
entre d'altres, integrants
de Quico el Célio, el Noi i
el Mut de Ferreries com a
professors, el campus vol
recuperar i difondre, des
de la immersió en el
context lúdic-cultural del
territori, totes les
vessants de la pràctica de
la jota que, com bona part
de la música d'arrel
popular, ha experimentat
un renascut interès durant
els últims anys.

IIa edició del Jotacampus

Del 1 al 4 d'agost el
Campus pretendrà ser una
activitat de formació i a la
vegada lúdica adreçada al
públic en general. El
representant de “Riu en
So”, Xavier Flores, ha
explicat aquest dimarts que
a les Terres de l'Ebre
s'havia quedat reduït aquest
patrimoni a la jota cantada,
però que aquest és molt
més extens. Flores ha dit
que els cursos que ofereix

aquest campus tenen com
a objectiu interpretar el que
s'havia fet a les Terres de

l'Ebre en diversos gèneres.
És per això que aquets
cursos estan dividits en tres
blocs. 
El primer és el cant
enversat, el segon el ball i la
dansa tradicional, i per últim
està el bloc de instruments
i formacions musicals
populars. Per la seva
banda, la professora de
Filologia Catalana de la URV
de Tortosa, Mònica Sales,
ha explicat que està
satisfeta que al segle XXI
encara ens preocupin les
coses que venen de
generació en generació i
que no deixa de ser una
promoció de les Terres de
l'Ebre. Sales farà  una
conferència sobre
endopoètica en el marc del
Campus. Per últim, l'alcalde
de Móra d'Ebre, Joan Piñol,
ha destacat l'entusiasme
dels organitzadors a l'hora
de muntar aquests cursos.
Piñol s'ha mostrat satisfet
d'aquelles institucions que
han donat suport al
projecte. 
L'alcalde de Móra d'Ebre
creu que aquestes activitats
recorden la nostra
procedència. 

Joan Piñol ha desitjat també
que aquest sigui el primer
de molts campus de

música i ball de les Terres
de l'Ebre. 
Tots aquells que es vulguin

inscriure ho poden fer a
taves de moradebre.cat.

I Campus de Música i Ball 
de les TE de Riu en So

El I Campus de Música
i Ball a les Terres de
l'Ebre és un projecte
creat per l'associació
cultural “Riu en So” i la
plataforma “Espai en
So”. Es realitzarà a
Móra d'Ebre i aquesta
iniciativa pretén
reivindicar i difondre el
patrimoni etnomusical
de les comarques de
l'Ebre, el Matarranya,
el Baix Maestrat, i els
Ports al País Valencià. 

Amb l’agost, arriba 
la Festa del Turisme a Deltebre

Entre els actes més destacats es troba l’entrega de la Medalla al Mèrit Turístic

ACTUALITAT

REDACCIO

Els Mossos d'Esquadra han
desarticulat dos grups
acusats de falsificar els
documents de la ITV i han
detingut 47 persones, de
les quals 32 a la
demarcació de Tarragona i
n'han imputat 78 més. Els
dos grups oferien, a canvi
d'entre 100 i 200 euros, a
tallers i comercials de
compravenda la possibilitat

de passar la ITV a aquells
vehicles que per problemes
mecànics i d'homologació
tindrien més difícil superar
la inspecció o bé vehicles
'tunning'. Un cop tancat6 el
tracte, els col·locaven una
etiqueta falsa. Així mateix,
compraven vehicles de
segona mà sense que
tinguessin la inspecció en
vigor.

L'Ajuntament de Gandesa i l'Associació d'Amics del Camí
de Sant Jaume instal·laran demà dissabte, 27 de juliol,
una imatge en pedra de l'apòstol Sant Jaume a la plaça de
l'Església de la capital de la Terra Alta, obra del picapedrer
de la Freixneda (Matarranya), José Manuel Aragonés 

Actualitat

El passat dimecres al
Consell Comarcal de la
Terra Alta es va presentar
de la cinquena edició de les
Jornades Gastronòmiques
del Corder de la Terra Alta,
que tindran lloc del 20 de
setembre al 27 d'octubre
de 2013 a 19 restaurants
de la comarca. Les
jornades les organitzen el
Consell Comarcal,
l'Associació d'Empresaris
d'Hostaleria de la comarca,
l'Associació de Turisme
Rural i els consells

reguladors de les
denominacions d'origen del
vi i l'oli de la Terra Alta.
L'acte inaugural tindrà lloc
el 19 de setembre, a
Arnes, amb la intervenció
del cantant Pep Sala, que
llegirà el pregó inaugural de
les jornades. Un total de
disset cases rurals i
d'allotjament s'han sumat a
la iniciativa, oferint
descomptes a les
pernoctacions a les
persones que hagin
degustat un menú. 

V Jornades  del Corder de la TA

Aquest dimecres, 24 de
juliol, un home d'uns 60 anys
d'edat resultava ferit al mig-
dia al rebre una cornada
durant el correbou que es
celebrava pels carrers de
Sant Carles de la Ràpita en el
marc de les festes majors de
la població. Segons va expli-
car l'alcalde rapitenc, Joan

Martín Masdéu, el ferit, veí
de la població "experimentat,
hauria perdut una important
quantitat de sang per una
ferida oberta a l'abdomen”.
Traslladat immediatament a
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa, finalment, la cor-
nada no li havia afectat cap
òrgan.

Una cornada a la Ràpita

L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol,
creu que «aquestes activitats

recorden la nostra procedència»
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

El propi Lluís aclaria que “això
no és d’aquesta manera. Es
cert que com a tortosí em dol
la situació esportiva actual del
primer equip. Quan era petit i
jo anava al futbol, el Tortosa
jugava a Tercera divisió i era
dels capdavanters a
Catalunya. I ara lamento veure’l
on està, a la Segona catalana,
amb tots els respectes per
tots els equips rivals i també
sense que això sigui cap critica
a la gestió dels directius
actuals o als que han estat en
anys anteriors. Tot al contrari,

en el moment actual i en la
categoria en la que es troba el
Tortosa, penso que hem d’a-
plaudir a totes aquestes perso-
nes que estan al capdavant”.
Lluís afegia que “en algun
moment, a nivell particular, si
que he comentat que lamento

la situació i que potser s’hauria
de fer alguna cosa. Però jo la
veritat és que estic molt des-
connectat. Ja al seu dia vaig
estar al futbol base i ja vaig dir
que al primer equip no m’hi vin-
culava si no era extremada-
ment necessari. O sigui, si ja hi

havia algú. I ara mantinc la
mateixa posició. Mentre hi hagi
algú, jo no estic en situació de
poder-me posar. No obstant, si
algun dia no hi hagués ningú i
el futur pugués perillar, m’ho
plantejaria com a tortosí i per
l’estima que tinc al club”.   
Fitxatge
El Tortosa ha fet oficial el fitxat-
ge de Miguel Reverté, davan-
ter ampostí que va estar a
Valls, en la lliga passada des-
prés d’haver-la començat amb
la Rapitenca i el Vilassar.
Miguel havia tingut altres pro-
postes com és el cas de
l’Ampolla. D’altra banda, el
jugador que es va manifestar a
l’assemblea que tindria il.lusió
per acabar a Tortosa és Carlos
Gilabert. Amb ell s’ha estat en
tractes. Però no acabarà fit-
xant, un cop s’ha incorporat
Miguel. Podria estar en estudi
una altra incorporació d’un
jugador defensiu experientat
que, amb els altres, donaria
aspiracions al nou projecte
d’un Tortosa que comença el
dia 1. Finalment, dir que l’expo-
sició fotogràfica estarà oberta
fins el 26 d’octubre.

Rafel Lluís aclareix que no es presenta

Rafel Lluís, anys enrera, va
estar a la vicepresidència
del CD Tortosa, com a res-
ponsable directiu del futbol
base. Van ser uns anys
força emergents per als
planters del club, amb un
juvenil que va estar a punt
de pujar a Divisió d’honor. 
En els darrers dies, ha
sonat amb força un rumor
de que, amb el buit presi-
dencial existent al CD
Tortosa, Rafel Lluís s’hi
podia presentar. 

CD TORTOSA. DESPRÉS DELS DARRERS RUMORS SOBRE LA PRESIDÈNCIA

D’altra banda, el Tortosa incorpora al davanter ampostí, Miguel Reverté

M.V.

L’ampostí Miguel, que jugava amb el Valls, ha fitxat amb el Tortosa.

La Rapitenca fitxa a Marc Vernet (Pobla) A Croàcia, supera el cap de sèrie, Gasquet

L’Ascó supera el Nàstic (1-0)
EL CF AMPOSTA COMENÇA DILLUNS

L’Ascó va guanyar dimecres el
Nàstic (1-0) en el primer compro-
mís de la pretemporada. Un gol
d’Ermengol al minut 14 va deter-
minar un partit obert en el que el
Nàstic va tenir, en les ocasions
creades, la pòlvora mullada i l’As-
có va fer un gran treball defen-
siu.

Tot i ser el primer partit, l’acti-
tud, el treball i la bona disposició
tàctica de l’equip, a més del re-
sultat, van generar molta satis-
facció entre els aficionats locals.
El proper partit serà demà
(20.30 h): Ascó-Altorricó.

D’altra banda, la Rapitenca
també ha començat la feina. I ho
ha fet amb novetats. Ha incorpo-
rat al jove falsetenc Marc Vernet
(Pobla Mafumet). Un mitja punta

habilidós que va estar al

Tortosa i a l’Amposta. 
Han estat baixa, en la primera

setmana, Luis Zambranos i Luis
Garcia, per motius diversos,
que, lògicament, no han agradat
al tècnic Teixidó. 

Fins ara, hi ha satisfacció amb
jugadors que estan entrenant
fent la pretemporada. Es el cas
del jove rapitenc Edgar (Reus ju-
venil) i de Martí Panisello (Catalò-
nia), així com dels juvenils (entre
ells el perellonenc Eric). La Rapi-
tenca ‘debuta’ el dia 3 d’agost a
Camarles i, al dia següent, diu-
menge 4, farà la presentació a
casa contra l’Amposta (18.30 h).
Hernan Subirats torna com a
cap de premsa del club. 

Per acabar dir que l’Amposta
comença la pretemporada el di-
lluns i que farà la presentació el
divendres dia 2 d’agost a les
20.30 h. El primer partit serà a
la Ràpita (diumenge 4). I després
jugarà a Roquetes (dia 10) a les
19 h. Per festes (dia 15) el Vi-
naròs visitarà l’estadi ampostí. 

La FCF defensa el document únic

Resultats partits ahir dijous

PER PROTEGIR L’ESPORT AMATEUR CATALÀ

La FCF, conjuntament amb la
resta de federacions esportives
catalanes i a través de la UFEC,
ha elaborat un document que té
com a objectiu instar al govern
de l'estat a analitzar els resul-
tats de les inspeccions de
Treball i Seguretat Social efec-
tuades a nombrosos clubs i
entitats esportives sense finali-
tat de lucre. 
Els punts inclosos en aquest
document són els següents:
-Ampliar la moratòria en les
actuacions inspectores als
clubs i a les entitats esportives
sense ànim de lucre, en l'àmbit
de l'esport no professional, fins
que s'hagi aclarit la normativa i
establert un sistema especial
de la Seguretat Social per a les
mateixes, en l'àmbit del esport
no professional.
- Establir un sistema especial de
la Seguretat Social, exempt de
cotització, per als clubs i les
entitats esportives sense ànim
de lucre, que incorpori a aque-
lles persones que hi col·laborin
i obtinguin una retribució que es
pugui considerar marginal i no
constitutiva de mitjà fonamental

de vida, sempre que els ingres-
sos no arribin al salari mínim.
- Instruir per mitjà d'una moció
al Ple de la seu parlamentària
corresponent la cristalització
d'una interpretació àmplia del
context legal vigent en virtut de
la qual els treballs desenvolu-
pats pel personal voluntari
degudament registrats i proto-
colaritzats  per una entitat
esportiva sense ànim de lucre
- Reconèixer clarament la figura
del voluntari, sense relació
laboral, en el cas d'activitats
esportives realitzades per clubs
sense finalitat de lucre.
- Atorgar caràcter informatiu i
no sancionador a qualsevol
acta oberta a entitats esporti-
ves sense ànim de lucre, en
l'àmbit de l'esport no professio-
nal, quan hagi disconformitat
entre les actuacions del club o
entitat esportiva i la Inspecció
del Treball i de la Seguretat
Social, sempre que la tipologia
d'aquestes disconformitats
sigui coincident o habitual res-
pecte a les detectades per la
inspecció en altres clubs i enti-
tats esportives.

El tenista rapitenc Albert
Montañés ha accedit als
quarts de final a Croàcia des-
prés de derrotar dimecres, per
un doble 6-4, a Richard
Gasquet, novè del món i cap
de sèrie número 1 del torneig.
Una altre gran resultat del
tenista de Sant Carles de la
Ràpita que es recupera i que

amb victòries tan valuoses
com la de dimecres, es rege-
nera en la classificació, a més
de guanyar terreny en l’aspec-
te anímic, per seguir conser-
vant el prestigi adquirit els
darrers anys, amb la seua bri-
llant trajectòria.
El seu proper rival, avui diven-
dres, és Gael Monfils.

Luis Garcia i Luis
Zambranos han causat

baixa a la Rapitenca

Darrera hora

Montañès, orgull i superació
EL NOSTRE TENISTA UNIVERSAL

La Federació defensa, com
és el seu deure, els clubs amb
l’afer de la cotització a la Se-
guretat Social. En general, es
defensa les entitats esporti-
ves amb la Llei del voluntariat
plantejada al Congrès i a tra-
vés de la qual només cotitza-
rien els jugadors, monitors o
tècnics que superin el salari
mínim interprofessional. 

Aquest és el desig. Que
s’accepti. I aquesta és la idea
sobre la qual treballen les enti-
tats de cara el futur. Així s’han
planificat els pressupostos i, a
hores d’ara, no hi ha ningú
que pensi en què pugui haver-
hi una resposta negativa. El
daltabaix seria considerable si
no s’aprova la proposta es-
mentada. Seria, com vam dir
el a finals del mes de maig,
quan Més Ebre va informar
del drama que podia suposar
tot aquest afer, el principi del
final. Els clubs han informat
als seus socis de quin és el
pressupost per a la tempora-
da propera. I en aquest pres-
supot no hi ha res contemplat
per a cap mena de cotització. 

Per tant, cal esperar. Tot-

hom avança amb el propòsit
ferm de que no hi haurà con-
seqüències. Però, ¿i si les hi
ha? Les renúncies poden ser
una constant. I poden com-
portar un moviment social de
majúscules dimensions que
cal esperar que faci reflexio-
nar a les institucions que ha-
gin de fer-ho. 

El camí és llarg, encara. I
no es confia amb una noticia
que canviï la situació actual. Hi
ha moltes persones enmig.
Per tot el que significa i gene-
ra l’esport modest. 

De totes formes, el més
trist és que entitats modestes
estiguin preocupades per
aquest afer quan d’altres de
primer nivell estan com estan.
O quan la corrupció de se-
gons quins politics ompli els
informatius amb pressumptes
sobresous i irregularetats di-
verses. ¿Per què  això ho ha
de pagar l’afició d’un poble, el
que sigui, quan la seua vida gi-
ra al voltant de l’activitat es-
portiva que es fa a la seua lo-
calitat?. No és just. 

Jo també confio en què hi
hagi justícia. 

Ningú espera que pugi 
passar el pitjor

L’opinió de Michel

Camarles-J. i Maria, 0-3. (Gols d’Ivan Gonzalez, Ferreres i el juve-
nil Joel.
Benissanet-Flix, 1-4. (Porta (2) i Cendròs (2). Ivan pels locals.  
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L’Ulldecona ha fet oficials els
tres fitxatges que s’afegeixen al
de Robert (ex de la Sénia i ex
del Sant Jordi). Es tracta del re-
torn d’Ivan Abat i Alex Nofre (tal
com vam avisar a Més Ebre)
després del seu pas per l’Ampo-
lla. Un mitjapunta i un defensa
de qualitat per a l’Ulldecona.
Com també la té l’incisiu Robert
a la davantera. I ara cal sumar al
centrecampista Saül López, ca-
nareu que jugava amb l’equip de

la seua localitat i que la lliga pas-
sada va fer-ho amb el filial. Un
bon ‘passador’ per a un Ulldeco-
na que promet. Oriol Sansano,
Albert i Roger (estudis), Pau i
David són baixa. Rafel, lesionat
per diversos mesos, entrenarà
a la Galera. Nil i Josep Vives s’in-
corporen del juvenil. Tot plegat,
una plantilla competitiva i equili-
brada. L’Ulldecona, amb il.lusió i
moral, apunta alt després del
tercer lloc de la lliga passada. 

Saül López (Alcanar) s’incorpora

L’ULLDECONA IL.LUSIONA

-El Sant Jaume tindrà filial.
No hi havien suficients juga-
dors per a fer juvenil, i entre
els  que quedaven i els que
han acabat, es farà un filial.
Rogelio, que ja ajudarà a
Anton amb el femení, podria
ser el tècnic. Si no pugués,
agafarien l’equip Santiago
Navarro i Murri. La plantilla del
primer equip del Sant Jaume
queda formada per: Oscar,
Arnau, Joan, Gerard, David,
Abraham, Ivan, Joel, Xupo,
Murri, Joan Marc, Pere, Manel,

Robert, Juanjo, Miquel i Alex. 
-D’altra banda, segons fonts
de Vilalba, en la darrera reu-
nió ja es van concretar els
càrrecs, “coneixent-se qui és
el nou president”. Però “fins
que no es presentarà l’acta a
la Federació no ho farem ofi-
cial”. Aquesta és la versió de
fonts properes al club. 
S’està buscant rival per al par-
tit de festes i també un davan-
ter. Bernabé, que també inte-
ressa al Pinell, fa la pretempo-
rada amb el Gandesa. 

La UE Sant Jaume farà filial
VILALBA JA TÉ PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

Josep Pons i David Solla seran
els tècnics del filial del
Catalònia, a la Quarta catalana,
la temporada propera. D’altra
banda, el primer equip, entre-
nat per Oscar Rumense i
Tomàs Sabaté, començarà la
pretemporada el proper
dimarts dia 30. I el primer par-
tit de pretemporada serà el dia
3 d’agost a la Santa Creu, amb
el R. Bítem B.

Pons i Solla entrenaran el filial del
Catalònia

CF CATALÒNIA

La Sénia té nou president. Es tracta del veterà directiu Lluís Capseta.
Vicepresident: Federico Vila; Secretari: Pau Garcia; Tresorer: Carlos
Muñoz; Vocals: Albert Garcia, Ma. Rosa Torres, Alberto Prades,
Alfredo Almuni, Andrés Ramirez i Max Grau. Tot això després de la
dimissió de la presidenta Inés Querol, de Sergio Aparicio i Jordi
Dauden. Quant a l’equip, Altes: Didac (juvenil), Eduard Corbaton
(Rosell), Marc Fonollosa (Canet), Alex Sales i Raul (Traiguera), Javier
Garcia (Càlig) i Juanmi Subirats (tècnic procedent del Traiguera). Han
renovat: Rai, Isaac, Manu, Pau, Jordan Querol, Xavi Pomada, Didac
Balada, Marce i Quim. Baixes: J. Tolosà, Fèlix, Pallarès, Carlos,
Jordan Giner, J. Villarroya, Xavi Barreda i Alfonso (tots ells pleguen),
Kevin, J. Abella, Damian (Xert) i J. Zaragoza i Marius (Godall). Tot
això, la temporada que Plàcit no estarà a la banqueta. 

Canvi presidencial a la Sénia
MOLTA RENOVACIÓ A L’EQUIP DE TERCERA

Més Ebre va anunciar fa setma-
nes que el Flix tenia converses
amb Ramon Grau i Magí Andreu,
del Móra la Nova. Finalment,
aquesta setmana, s’ha confirmat
el fitxatge de Ramon. I s’afegeix
als dels joves locals Marc Llurba i
Abel Tarragó. Magí encara no ha
fitxat i és que podria seguir a Mó-
ra la N. El benifalletenc Mesegué
(15 gols) ha estat baixa. Interessa

a Pinell, Vilalba i a Camarles. Però
farà pretemporada a Roquetes.

Ramon Grau fitxa amb el Flix
MESEGUÉ PROVARÀ AMB EL ROQUETENC

Obi va jugar amb la Rapitenca, fins la temporada passada. Durant
aquest estiu ha interessat a diversos equips, una vegada es va confir-
mar que no seguiria a la Ràpita. Entre aquests equips, un fou el Torto-
sa, amb qui va estar prop de fitxar. Però l’Ampolla també va mostrar
interés pel jugador i finalment Obi ha decidit fitxar amb l’equip de Co-
taina. Amb aquesta incorporació, l’Ampolla apuntala la seua plantilla
amb l’objectiu de no passar angúnies en una campanya que es preveu
complicada, amb 4 descensos i si hi ha cap compensació. La setma-
na vinent comencen els entremanents. No hi haurà partit el dia 3,
s’està mirant de fer-ne un el dia 10 i el 17 es juga contra l’Horta.

Obi (Rapitenca), nou 
fitxatge de l’Ampolla

VA FITXAR DIVENDRES PASSAT

Dilluns vinent, la UD Jesús i Maria celebrarà l’Assembla General de
Socis, a la Cambra Agrària, a les 21.30 h en primera convocatò-
ria, i a les 22 en segona. 
L’equip de Primera catalana també començarà els entrenaments
de pretemporada aquest dilluns, tot i que ahir dijous ja va disputar
el primer partit, al camp del Camarles (vegeu el resultat en la plana
anterior). Ho farà amb les incorporacions ja conegudes i també
amb una amplia renovació, amb la continuïtat, entre d’altres, del
pichichi Ferreres que va tenir una oferta de la Rapitenca però va
decidir seguir amb el projecte roigiblanc. El filial continuarà entre-
nat per Gerard Capera, amb renovació i gent jove, i amb voluntat
de ser competitiu a la categoria. 

Dilluns, assemblea del Jesús i Maria, a
la Cambra Agrària (21.30 h)

La Cava comença la pretem-
porada el dia 30 de juliol. L’equip
ha sofert baixes significatives
però també s’ha reforçat amb ju-
gadors molt interessants que
fan que torni a ser un dels aspi-
rants a lluitar per les primeres
places amb il.lusió, aquest any
sí, de poder ser més ambicio-
sos fins el final.

Santi Forné fa una temporada
i mitja que està a la banqueta de
la Cava. Comença la segona des
de l’inici. S’ha integrat i s’ha
adaptat força bé a la Cava. Per
aquest motiu segueix. Un fet, el

de la continuïtat, que li mancava
al club i que amb el tècnic vina-
rosenc l’està aconseguint. Santi
ho agraia: “estic molt bé a la Ca-
va, on treballo amb comoditat i
amb molta confiança. Estic sa-
tisfet d’aquesta confiança i de la
resposta de la directiva i de l’afi-
ció. M’ajuden i em donen suport
i això per un entrenador és molt
important”.

De la nova temporada, Santi
explicava que “com sempre, s’a-
fronta amb molta il.lusió. D’entra-
da, hem sofert baixes impor-
tants que penso que han estat

ben cobertes, tot i que al lateral
esquerre i com a interior hem
perdut dos jugadors de gran va-
lor com Mauri i Agus. Però, tot i
això, m’atreviria a dir que tenim
millor plantilla que la campanya
passada. Per a il.lusionar a l’afi-
ció i amb l’objectiu de gaudir i de

fer gaudir. Després, els resultats
ens posaran on ens toqui. Sense
pressió, però si amb responsabi-
litat i compromís d’estar a les
primeres places, a l’alçada que
aquest club per la seua història
mereix”.

Hi haurà jugadors a prova
com potser el cas del calero Mo-
rillo. I juvenils que també faran la
pretemporada amb el primer
equip. 
Un d’ells, Aleix Franch, un cop es
recuperi, ofereix bones expecta-
tives i ja ha interessat a equips
de categoria superior. 

Finalment, informar que Santi
Forné ha denunciat a la junta
electoral del CF Vinaròs per
“pressumptes irregularetats en
el procés de presentació de can-
didatures”. Santi va presentar la
seua, davant d’un conflicte exis-
tent amb el control de l’ús de les
instal.lacions que podia recaure
al CF Vinaròs “sense tenir en
compte l’escola” de la que Forné
n’és un dels propietaris. La seua
candidatura fou desestimada
per “falta de requisits”. Santi ha
denunciat i caldrà esperar el judi-
ci, d’aquí més d’un any.

«M’atreviria a dir que hi ha millor plantilla que la temporada passada»
El tècnic Santi Forné afronta la segona campanya des de l’inici, amb el club blanciblau

CD LA CAVA

La UE R. Bítem ha confeccionat
un cartell força atractiu per al
Marià Toha, amb equips ebrencs
i amb novetats respecte a la dis-
puta dels partits. Les dues semi-
finals es jugaran en 45 minuts
cadascuna. I la final sí que man-
tindrà els seixanta (dues parts
de 30). La primera semifinal la
jugaran el Tortosa i el CD la Ca-

va. A la segona (19 h), el R. Bí-
tem, amfitrió, s’enfrontarà al Je-
sús i Maria (l’equip de més cate-
goria en aquesta edició). La final
serà a les 20 h. 

El R. Bítem comença els en-
trenaments la setmana vinent. El
filial ho ha fet aquesta. 

El Bitem Sound Festival s’ha
decidit que enguany no es farà. 

Cartell atractiu per a un 
Marià Toha força interessant

SERÀ EL 25 D’AGOST

Santi ha denunciat a la
junta electoral del 

CF Vinaròs per
“pressumptes

irregularetats en el procès”

Judici

                                            



DIVENDRES 26 DE JULIOL DE 201312 www.mesebre.catPPUUBBLLIICCIITTAATTdiarimés
ebre

       



DIVENDRES 26 DE JULIOL DE 2013 13PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 26
DE JULIOL
DE 201314

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

LA CAVA és un club amb solera i història. Actualment, és l’equip més veterà en aquesta categoria. 20 temporades. Cada any fa un equip il.lusionant, per a gaudir, però, a prio-
ri, sense aspiracions fermes de pujar. En aquests 21 anys, no ha acabat mai en les dues primeres places però en 15 d’aquests va fer-ho entre els vuit primers.
El més important, per a mi, és que es torna a confiar amb el mateix entrenador. Es força positiu, fonamental, i feia temps que no passava. Per estar a les primeres places, com
en principi ha d’estar, manté el bloc de la temporada passada, vuit jugadors de l’onze inicial que foren habituals: Carlos Herrero, Marc Perelló, Jaime, Ruibal, Pau, Roger, Chicho
i Marc Pardo. Tres jugadors han marxat: Mauri i Josué, a la Rapitenca, a més d’Agus que torna al Vinaròs. El fitxatge estrella ha estat Callarisa, de la Rapitenca, de Tercera divi-
sió, que va fer 8 gols la lliga passada i 16 a Primera catalana, en l’anterior. Amb la màgia de Ruibal, Jaime i la punteria de Callarisa, és la davantera més perillosa de la catego-
ria. Al seu camp, guanyarà gairebé tots els partits i a camp contrari serà tan temud com en la campanya passada, però penso que en aquesta encara més.  A banda de Callarisa, s’ha incorporat
Fresquet, que torna, i Jaume Esteve (Torredembarra), que va jugar 16 partits de titular a Primera catalana i que arriba avalat per la seua trajectòria a la Pobla i a l’Ascó.  Perden un gran porter però
s’incorpora un altre experimentat. A la defensa manté el bloc, al mig del camp, per banda esquerra, és potser per on perd potencial, però a la davantera ha millorat. I molt. El seu rival de la localitat
va pujar. Ara li toca el torn a la Cava. Crec que la temporada propera serà la seua. Es la seua oportunitat amb un equip amb molta qualitat com la que disposa, i que a més està ben equilibrat. 
GANDESA, AQUEST ANY TOCA ASCENDIR
Un equip també veterà a la categoria, amb un mister que és el que porta més anys seguits: quatre. Els seus jugadors corren i lluiten i són descarats en camp contrari. Solament quatre baixes: Cristian,
Roger, David i Batalla. Aquest darrer per lesió. De l’onze inicial segueixen els que més van jugar: Rojas, Barceló i Frederic, juntament amb Soriano, Dilla, Dani Benaiges, que són dels titulars que han
renovat. La qualitat de les altes supera les baixes. Arriben jugadors de gran valua com Jordi Julià (Móra la Nova), Joel (Pinell), Jaume Guiu (Olímpic), Batiste (Falset) i Aleix (Ascó). L’equip agafa més
poder a la davantera amb l’arribada d’Aleix Martí (Ascó) que va fer 19 gols l’any de l’ascens del Reddis, i 30 amb el Falset, fa tres campanyes. Se n’ha anat Roger, que va baixar el ritme de gols (12
la lliga passada) i 18 en les dues anteriors i s’incorpora un jugador que donarà molt de joc i també alegries, que no sent davanter va marcar 13 gols amb l’Olimpic: Jaume Guiu. Es un equip de joven-
tut que dóna oportunitats als millors jugadors de poblacions veïnes i una cantera que cada any trau jugadors amb possibilitats: Amestoy, Dilla i aquest potser l’any de Domènech. L’equip ha sofert una
gran transformació a la defensa, el mig del camp ha millorat i la davantera, amb Dilla i Aleix, pot fer més mal encara. L’evolució de Dilla, tres gols fa dos temporades i 14 en la passada, s’ha de seguir
considerant.  El cercle de jugadors format per Jaume Guiu, Gumiel, Dilla, Aleix i si progressa com s’espera el jove Josep Domènech, fa que el Gandesa sigui un equip perillós a camp rival. Un equip
que quedarà segur entre el cinc primers i que si no comença la lliga com la passada, de malament, donarà que parlar. Hi ha fusta i si s’ho creu pot lluitar per l’ascens, o per la promoció, que seria el
somni. No obstant, l’èxit també depèn de la sort i de la veterania. I el Gandesa és un equip majoritariament jove. 
ALCANAR, PODER PER TOTES LES PARTS
Es un dels millors equips d’aquesta categoria. Porta set campanyes en les que queda de mitja taula per amunt. Han marxat Ivan, Manel Subirats i Xavi Molas, 47 gols entre els tres. Edu Aguilar i els
tres golejadors van estar entre els quatre principals pichichis. La renovació d’Edu s’havia de concretar aquesta setmana. De l’equip bàsic segueixen, entre altres, Marc Bertomeu, Forcadell, Sisco, Vates,
Jan, Genis, Pau Castro...
L’equip és veterà, jugadors que fa anys que juguen junts i a més s’uneix el fet que en els darrers anys arriben jugadors que han militat en categories superiors, Tercera o Segona B. Malgrat la marxa
de quatre jugadors de gran calibre i que han estat en categories superiors, l’Alcanar torna a la càrrega i si bé se’n van Subirats i Ivan per ofertes superiors del Jesús i Maria, l’Alcanar de seguida va
moure fitxa amb la contractació del màxim artiller de l’Ascó a Primera catalana, Adrià, amb 19 gols, i Albert Llamas, ex del Balaguer i del Binèfar. Unes altres incorporacions importants han estat Moha
(la Cava), Felipe (Rapitenca), David Blanco (Amposta) i Pavel (del filial). Com veuen, jugadors de Tercera divisió o de Primera catalana. Com veuen aquest equip no assalta la banca però gairebé. Hi ha
gent que fa sacrificis i que busca els recursos per a poder tenir aquests jugadors. 
L’Alcanar manté el seu gran porter: Marc. Una defensa compacta; un mig del camp que serà atracttiu amb l’arribada de Felipe i Llamas i el retron de David i a la davantera hi haurà un sempre perillós
Adrià i que farà parella amb l’altre Adrià, l’exde l’Ascó, que si amb el campió de Primera catalana va fer 19 gols, a Segona n’ha de poder fer 30. Segur. No sé si pujarà l’Alcanar però per a mi el millor
d’aquest equip és la renovació del seu tècnic Alfons, home de futbol i que segueix amb la idea de fer de l’Alcanar un equip líder a la provincia. I ho està aconseguint. 
TORTOSA, MASSA CANVI
Del bloc de la temporada passada, continuen set jugadors: Josep i David Vilanova, Cristian Ventura, Selu, Moha, Joel Forné i Pau Valmaña. De l’onze ideal, se’n va anar el màxim golejador, Alex Accensi,
a més d’Angel, Marc Gisbert i Joseph. Un total d’11 baixes. O sigui, la meitat de la plantilla. Totes importants (Amare, Marc, Alex Accensi, els germans Bartolomé, Edén, Joseph, Joel, Iniesta i Angel).
Es  va apostar per un equip de cantera i jove i en aquest llistat hi havia jugadors que encara estaven per explotar. Dels 64 gols que va marcar el Tortosa, el 65 % els van fer jugadors que se n’han anat
i una dada important, dels sis principals golejadors, solament segueix un, Joel Forné. Jugadors que no van jugar en l’onze bàsic com Amaré, Joel Crespo i Edgar van estar al podi dels màxims arti-
llers. A l’hora de tancar aquest article, han arribat tres fitxatges, Javi Asin, del R. Bítem, Miguel (Valls) i Albert Forcadell, porter del Roquetenc. I falta reforçar l’equip amb un o dos jugadors més. Poden
ser claus per apuntalar la plantilla i donar-li l’equilibri i la qualitat que li manquen. De la campanya passada, es manté un bon porter, un mig del camp aprovat i en defensa és on ha perdut mentre que
a la davantera, amb Asín, Miguel i Joel, i si arriba algú més, pot tenir arsenal. Tres temporades, tres entrenadors: Carlos Blanch, Xavi Cid i ara Nando Crespo que fou segon tècnic de Fabregat a
l’Amposta. El Tortosa serà un equip competitiu; ni baixarà ni pujarà. Per a cotes més altes, necessita maduresa i mantenir una línia més continuista, amb un tècnic que tingui més marge per a treba-
llar i pugui fer-ho a llarg termini. No estava en ment de l’entitat tenir 11 baixes, quan la temporada passada ja es va fer un bloc gairebé nou. La majoria d’aquestes baixes s’ha explicat que han estat
decisió tècnica. Toca, per tant, tornar a començar un nou projecte amb un nou president després de la marxa de Ximo Rambla. Nou entrenador. La figura del secretari tècnic geni i figura, Juanjo Rovira,
creador del MIC i de l’actual equip continua. 
EL PERELLÓ PATIRÀ
Deu jugadors segueixen de la temporada passada: Mohe, Andrei, Tudela, Narcís, Robert, Clua, Cristian, Marc, Gallego i Gilabert a més de la renovació del gran tècnic Molinos. L’equip té fusta per a
salvar-se però patirà. Això no és Tercera catalana. Es va apuntalar la defensa amb l’arribada d’Albert Martorell (Valls) i a la davantera arriba Roger, després del seu pas pel Gandesa i Hospitalet. Si
aquest equip no funciona, no cessarà al seu tècnic però si que hi hauran tres fitxatges. Retorna a la categoria vuit temporades més tard, després de ser un clàssic de la Tercera catalana (38 tempo-
rades). Bona defensa, bon centre del camp, dubtes a la davantera per si Mohe s’adaptarà a la categoria i serà tan efectiu i per si Roger serà el que va ser. L’avantatge d’aquest equip és que la lliga
passada fins a 12 jugadors van marcar gols. I tots treballen per a tots. Es la clau. 
L’AMPOLLA, TRANSFORMACIÓ
Equip transformat de la temporada passada en el que del seu bàsic no segueixen Luis Elizondo, Ivan, Nofre, Pau, Dani, Jesús i solament continuen Chema, Brigi, Sam, Navarro i Manel Sol. L’Ampolla
ha sofert una gran transformació amb l’arribada de jugadors joves i amb possibilitats com Obi (Rapitenca), Marni (Reus juvenil) i Regolf (Amposta). Altres més experimentats com Edu i Samu (Cambrils)
i altres jugadors per apuntalar la plantilla i amb ganes de prosperar com Xavi i Edgar (Ametlla). L’aposta és bona. No volen sofrir com en les últimes temporades. D’entrada, comença amb dos puntes
que poden garantir 20 gols, Samu-Regolf, a més de conservar a Brigi que crea joc i espais a la davantera. Es positiu que els fitxatges reforcen a l’Ampolla, són de qualitat. Però el millor és que el mis-
ter segueix. Es capaç de col.locar onze peons per a defensar i sap aprofitar el contraatac, el qual és mortal. Remuntar-li a l’Ampolla un 1-0 no és fàcil. Crec que l’Ampolla, la temporada vinent, se sal-
varà i farà una gran segona volta. Solament un defecte d’aquest club que té una gran història amb quatre temporades a Preferent, 12 a Segona catalana i 16 a Tercera i 4 a la Quarta. La seua afició
no és gran com el club i el seu president mereixen. 
CATALÒNIA, ES MANTÉ EL BLOC
Porta quatre temporades sofrint per a salvar-se. La passada fou de ciència ficció. Se va salvar abans de l’ascens del Catllar. Va ser un miracle o, millor dit, va ser el premi a l’empenta d’una entitat que
la formen 17 jovens a la directiva i que fou la que va tenir més superàvit de tots els clubs de la Segona catalana.  L’equip promet, doncs del seu bàsic de la lliga passada continuen onze jugadors:
Sisco, Jorge, Cosido, Eugeni, Iniesta, Fatsini, Pau Diez, Cornejo, Arasa i Calafat. De l’onze inicial no segueix Martí (fa la pretemporada amb la Rapitenca). L’equip ha tingut solament tres altes, els juve-
nils Jordi Tomàs i Eric Sebastià i el trotamons Toni Ondazabal, que torna procedent de la Cava. L’equip manté el seu poder golejador i amb l’arribada de Toni, tindrà més profunditat. L’important d’a-
quest club és que es refà davant de les adversitats; al seu camp són complicats de batre, però fora són massa irregulars. Un any més patiran per a salvar-se. En qualsevol cas, és un club petit, modest,
que sap fer les coses amb humilitat i a sobre acaben amb superavit econòmic.
ROQUETENC, SE’N VA ANAR ALEIX, ARRIBEN BAIGES I XAVI
Nou president i nou mister, la temporada passada. Es va complicar la situació per les compensacions i es va patir fins el darrer partit. Es van salvar gràcies al treball de l’equip i al mestre Aleix que
deixa el Roquetenc amb 28 gols. Va tenir ofertes com un rei i va decidir fitxar amb l’Amposta. Però no solament ha marxat ell. De l’equip bàsic se n’han anat el porter Albert (Tortosa), Ramon Zaragoza
(Campredó), Marc i Lluís i Crespo (van fitxar per ajudar i ho van fer). Totes baixes significatives però la d’Aleix deixa al Roquetenc orfe de gol. De l’onze bàsic continuen Kazu, Marc Curto, Llorenç, Mario,
Stephane, Otero i Ramon Castells. Les altes no és que siguin grans fitxatges però són bons jugadors: Ivan (Deltebre), Quim (Camarles), Marc (juvenil) i Cristan Navarro (Perelló). Els que poden donar
un toc de gràcia són els recentment arribats: Marc Alegre, que torna, i Marc Baiges (tots dos del R. Bítem). El jugador que potser la revelació és el juvenil Xavier Bautista, que va marcar 35 gols la
temporada passada. Jugador de banda, ràpid i que en l’1 contra 1 és letal.  Diversos equips el van buscar, entre ells el Tortosa. No obstant, va decidir quedar-se a Roquetes. 
El Roquetenc és una incògnita, principalment perquè a la davantera no ha quedat ningú. 41 gols van marcar Aleix, Marc Prades, Lluís i Amadeo. Patirà per a mantenir-se però al final com sempre aca-
barà fent una bona campanya. Tenia dependència d’Aleix. Ara haurà de jugar a una altra cosa. Falta tancar un fitxatge. L’home escollit podria ser Nico. 
R. BÍTEM, EQUIP MÉS EQUILIBRAT
Massa canvi a la banqueta d’aquest equip. Tres temporades, tres entrenadors: Nacho, Miquel Bes i Sergi Navarro. La campanya passada hi havia un bon equip, per fer millor campanya, però no va
acabar d’haver comunió al vestidor. Menys dos jugadors, Adell i Asín, del bàsic segueixen gairebé tots, fins a nou: Jota, Aaron, Povill, Puig, Ubalde, Llaó, Emili, Sergio i Robert. Van haver-hi set baixes,
però gairebé cap important. Se’ van anar els que havien de marxar. L’únic que, tot i que col.laborarà igualment, no havia d’haver marxat mai Paco Also. Ho deixa, després de 38 anys a l’entitat. Aquest
R.Bítem és l’equip dels veterans i dels jóvens. De les velles glòries i de les joves promeses. Amb un equip bàsic que es manté, arriben quatre jugadors del Tortosa. Angel, els germans Bartolomé i Joel
Crespo. Solament un era titular. La davantera del Bítem promet. Els tres puntes van marcar la campanya passada 33 gols. I això que no van jugar molt com a titulars. Sergio, 20 partits, 14 gols. Angel,
23 i 12. I Joel 5 i 7. Són jugadors que si tenen minuts, poden donar més de sí. I aquest any tenen l’’oportunitat i ho han de demostrar. El R. Bítem no baixarà. Farà una gran campanya. El nou mister
ho té clar. No hi ha titulars. Jugaran tots. El més fluix d’aquest equip és la defensa. El mig del camp està equilibrat i la davantera és una incògnita. El R. Bítem és un clàssic de la Segona catalana. Va
tocar el cel fa quatre anys pujant a Preferent. Ara toca afrontar nous reptes amb un pressupost ajustat. 

Anàlisi i futur dels equips ebrencs de la Segona catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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Gaspar Estupinyà, després de la
seua etapa al Vilalba, en co-
mençarà una altra al Tivenys. El
tècnic, al programa esportiu de
Canal TE, informava que “sem-
pre portaré Vilalba dins meu per-
què han estat uns anys molt
bons, amb resultats satisfacto-
ris, com també ho foren els de
Batea, quan vaig estar. He de
destacar al president Isidre Bru
perquè sempre m’ha deixat tre-
ballar a la meua manera i puc as-
segurar que és una persona
molt valida per estar al capda-
vant d’un club. Els resultats, a
més, l’han avalat”. Sobre les sen-
sacions de que a Vilalba s’ha vol-
gut acabar amb una etapa, amb
tots els canvis, Gaspar va deixar
clar que “jo de qüestions extra-
esportives no en parlo, ni tam-
poc faig valoracions”.  I de que
el Vilalba disposa ara d’onze ju-
gadors de casa més tres que
poden tornar a jugar a futbol,
Gaspar responia amb ironia “pot-
ser ha incrementat la natalitat a
Vilalba i jo no me n’he adonat...”.

De la nova etapa, el tècnic co-
mentava que “tinc arrels tiveny-
sanes i la veritat és que em fa
il.lusió entrenar a l’equip. Es un

nou repte. Hem de treballar amb
humilitat i sense pressa. El tre-
ball i el temps ens anirà situant
on realment podrem estar”. 

Gaspar Estupinyà 
entrenarà la UE Tivenys

QUARTA CATALANA

Gerard Zaragoza, tècnic de
Sant Jaume del Torpedo
Kutaisi de Giorgia, va debu-
tar en l’Europa League, en la
fase prèvia per a poder
accedir a la posterior, als
grups que formen la compe-
tició. El rival fou el Zilina
d’Eslovàquia, equip que es
va imposar al camp del
Torpedo per 0-3, decidint ja
l’eliminatòria. A la tornada,
empat a tres gols.
Gerard Zaragoza admetia
que “no vam tenir massa
sort amb el sorteig i és que
ens va tocar el segon equip
amb més valoració UEFA: el
Zilina d’Eslovàquia, que fa 2
temporades va jugar grups
de Champions amb Chelsea i
Marsella”. El tècnic santjau-
mero afegia que “nosaltres
només feia 3 setmanes que
treballàvem junts i l'equip va
donar-ho tot per intentar pas-

sar l’eliminatòria. El partit
d'anada vam jugar-li de tu a
tu durant 65' en els quals
vam tenir les millors oca-
sions per marcar. I quan
millor estàvem va arribar el
seu primer gol. A partir del
75' i durant els ultims 15
minuts, van arribar 2 gols
mes del Zilina”.
De la tornada, Gerard
Zaragoza recordava que “a
Eslovaquia va ser un partit
obert i igualat on els dos
equips vam buscar la victò-
ria fins el final. El resultat va
ser d’empat a 3-3, amb un
global de 6-3. Molt satisfet
del partit de tornada i, en
general, de l’experiència.
Esplèndida en tots els
ambits, amb un gran
ambient als estadis en els
dos partits. Ambient de par-
tits de competició europea”.
El Torpedo prepara ara l'inici

de Lliga que serà el proper
10 d'agost. Aquesta setma-
na ha iniciat una estada a
Turquia, de pretemporada

amb l’inconvenient que hi ha
vuit jugadors de la plantilla
disputant l’EURO sub19 a
Lituania”.

Gerard Zaragoza debuta 
a l’Europa League

Jordi Ayala fou porter de l’Amet-
lla, de l’Olímpic i de la Cava,
abans de tornar a Barcelona per
motius laborals. Enmig d’a-
quests equips, va estar amb la
Rapitenca amb qui no va poder

fitxar per incompatibilitat de la
seua feina amb els entrena-
ments que el tècnic Teixidó, que
fou qui va determinar el seu fit-
xatge, tenia establerts. Ara Aya-
la torna a treballar a l’Ametlla i

arriba al Pinell com a fitxatge
afegint-se als de Ruben i Bernat
(Olímpic). Falta acabar d’apunta-
lar la davantera. S’espera res-
posta de Bernabé (Vilalba) una
vegada no han fructificat les ges-

tions amb Magí i amb Pete. Ber-
nabé farà la pretemporada al
Gandesa. El Pinell, amb relleu
de bona part de la junta, sofreix
una renovació: Toni (va al Falset),
Norbert, Morillo  Agustí, Sergi
Rodriguez i Ruben, a més de Pa-
chan, entre altres, són baixa. 

Jordi Ayala, nou porter per al Pinell
TERCERA CATALANA

El passat dissabte, al minies-
tadi de la Ciutat Esportiva
del Villarreal CF, el Vila-real B
(Segona B) va fer un amistós
contra l’Hèrcules de la
Segona A. El resultat fou d’1-
3. Durant el partit, el jove ull-
deconenc Aleix Garcia va
debutar amb el filial groguet.
Al minut 60, va substituir al
peruà Edisson Flores.
Una vegada acabada la seva
etapa com a Cadet del
Villarreal CF, Aleix ha
començat la pretemporada
amb el Villarreal B, que mili-
tarà a la segona divisió B.
Tot i que està prevista la
seva participació amb el
Juvenil A de Divisió d´Honor
del Vila-real, els tècnics del
Club juntament amb l´entre-

nador del Villarreal B Lluís
Planagumà, han cregut con-
venient i donada la seva
gran trajectòria en les darre-
res temporades, incorporar-
lo a la disciplina del segon
equip del Villarreal. 
Un premi per als 16 anys
recent cumplits, tenint
l´oportunitat de debutar amb
partit amistós contra tot un
equip de segona divisió A
com és l´Hèrcules d´Alacant.
30 minuts van servir per a
que Aleix, agafés en tan sols
uns minuts la confiança dels
grans per a controlar el mig
del camp de l´equip groguet,
realitzant el joc que el carac-
teritza fins ara com a juga-
dor.

Un altre pas endavant d’Aleix Garcia
El jove ulldeconenc, amb 16 anys recentment fets, va debutar amb el Vila-real B

DISSABTE, A LA CIUTAT ESPORTIVA, CONTRA L’HÈRCULES D’ALACANT

El calero Alex Gómez afrontarà
el partit més important de la
seua trajectòria com a tècnic el
proper dilluns 14 h (horari de
casa nostra) amb el seu nou
equip, el Kitchee de Hong

Kong, contra el Manchester
United en el que serà el tercer
compromís de la gira asiàtica
del conjunt anglès. 
D’altra banda, del temps de
preparació, fins ara, Alex mani-

festava que “portem dues set-
manes i mitja de pretemporada
i de moment està anant tot
molt bé. Les sensacions són
bones. Hem jugat 3 partits a
Shangai contra equips d'un alt
nivell (1a. divisio) i el balanç és
positiu tenint en compte que
ells estan a l’equador de la lliga
i nosaltres nomes portem 20
dies. He guanyat un partit 1-0 i
n’hem perdut 2 per idèntic mar-
cador 2-1”. Dimecres el

Kitchee havia de jugar contra la
seleccio sub-24 de Hong Kong
ja preparant el partit contra el
Manchester: “això són paraules
majors. Un repte il.lusionant i
per apendre”, deia Alex que
afegia amb ironia que “nomes
espero que ells no estiguin
gaire inspirats...”. El partit
tindrà repercussió televisiva i a
l’Ametlla, entre altres llocs de
l’Ebre, s’hi estarà pendent.
Serà transmès per Eurosport. 

El Kitchee jugarà dilluns contra
el Manchester United

A LES 14, HORA DE CASA NOSTRA

AMB EL TORPEDO KUTAISI

El tècnic va estar a 
Canal TE, aquesta

setmana. A la segona part
del programa. La podran

tornar a veure avui
divendres

(sobre 23.30 h.)  

Canal TE
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Els dies 12 i 13 de juliol, el
pavelló poliesportiu de Lloret
de Mar va ser l’escenari del
XXI Campionat d’Espanya
Júnior de patinatge artístic on
la patinadora Núria Gas Cugat
del Club Patí L’Aldea, va acon-
seguir el primer lloc al
pòdium.
En aquest campionat es van
donar cita 11 comunitats
autònomes: País Basc,
Aragó, Andalusia, Cantabria,
Madrid, Castella-Lleó,
Castella-La Manxa, Galícia,
Comunitat Valenciana,
Asturies i Catalunya. Un total
de 30 patinadores i 10 patina-
dors.
El divendres 12 de juliol va ser
el primer dia de competició, i

Núria va quedar 2a. Al dia
següent era quan les patina-
dores van d’executar el disc
lliure i havien d’arriscar en difi-
cultat, coreografia i resistèn-
cia per a estar al davant de
tot. Això va ser el que va aju-
dar a la Núria a aconseguir el
primer lloc, sobre tot l’estil i la
coreografia que portava que
va fer estar en silenci a tot el
pavelló. Dóna la coincidència
que el pòdium va ser igual que
el passat Campionat de
Catalunya, tant en noies com
en nois. La primera classifica-
da va ser Núria Gas del
C.P.L’Aldea, li va seguir Nàdia
Alsinet del C.P.Tordera i la
medalla de bronze per a Sara
Castillo del C.P.Parets. 

Núria Gas, l’aldeana campiona
FA DOS CAPS DE SETMANA

Des de la regidoria d 'Esports
de l'Ajuntament de L’Aldea
s’ha informat aquesta setma-
na que els propers dies 29,
30 i 31 de juliol i 1 d’agost
pel matí, es realitzaran clas-
ses dirigides de patinatge
artístic a la localitat de l'Aldea.
Les classes seran impartides
pels tècnics internacionals
Simone Fraietta i Manel
Villarroya, a més a més de la
col·laboració de Júlia Ventura
(campiona d’Europa 2008,
2009 i tercera del món 2008)
i Núria Gas (Campiona d’
Espanya 2013 i tercera de la
Copa d’ Europa 2012).
Durant aquests dies es realit-
zaran hores de patinatge lliure
pel matí i a la tarda, classes
de dansa clàssica i contem-

porània, dansa sobre patins,
preparació física i classes diri-
gides de gimnàs. El campus
tindrà un fisioterapeuta i soco-
rrista per a les hores lliures de
piscina. Per a més informació:
maneletvs@hotmail.com

Campus de patinatge artístic
A L’ALDEA

El passat diumenge 21 de
juliol, les activitats dirigides
del Complex Esportiu
Municipal de
L’Ametlla de Mar, conegut
per cem La Cala, es traslla-
daren a l’aire lliure en un
marc incomparable com el
que ofereix la plaça Joan
Miró de la localitat marinera,
amb la mar i l’horitzó com a
escenari de luxe.
L’esdeveniment contemplava
la doble vessant, participati-
va i d’espectacle que aplegà
públic divers i una participa-
ció discreta en la primera
organització en
aquest format de l’activitat.
No obstant, les sensacions
de les participants que pren-
gueren part de les classes
foren molt positives i s’espe-
ra que en edicions futures,
els apassionats i apassiona-
des del fitness de la població
així com dels turistes que la
visiten vagin coneixent

aquesta iniciativa i la fixin en
el seu calendari.
Les sessions s’iniciaren
sobre les 7 de la tarda amb
l’activitat de Balance, modali-
tat que mescla moviments
de ioga, tai-txi i pilates i on el
control postural i els equili-
bris constitueixen el tret prin-
cipal d’aquesta disciplina.
Del control es passà al ball
amb l’activitat de Latino,
amb el
seguiment d’una senzilla
però divertida coreografia
amb la música més refres-
cant de l’estiu. 
En tercer lloc fou per al
Pump, activitat realitzada
amb barres i discs de peses
que tonifica la musculatura
millorant la força resistència
i la capacitat cardiovascular,
tot plegat al ritme de la músi-
ca. I es posà fi a la jornada
amb l’activitat del Combat,
que estableix coreografies a
partir de moviments extrets

de diferents disciplines de la
boxa i les arts marcials.
Les diferents participants,
monitors i monitores coinci-
dien en haver gaudit d’una
excel·lent
tarda d’activitat física, amb
exercicis variats, en un marc
incomparable i en un format
i gent físicament, on la
resistència esdevingué la
protagonista principal. La
Griselda Gaseni, l’Emilio
Danta, l’Héctor Benaiges i la
Tere Llambrich, monitors i
monitores presents del cem

La Cala, tocaren l’excel·lèn-
cia en la direcció de les ses-
sions, mostrant les seves
empremtes personals, com
a valor afegit a les magnífi-
ques instal·lacions esporti-
ves de que disposa L’Ametlla
de Mar.
Tots els assistents pogueren
gaudir d’una entrada puntual
gratuïta al Complex Esportiu,
mentre els participants rebe-
ren un petit obsequi del
patrocinador de l’esdeveni-
ment NUTRISPORT.

Master Classes del CEM la Cala

La selecció de Pàdel ebrenca ha
fet història assolint l’ascens a Pri-
mera després de guanyar al Ven-
drell en les semifinals de dissab-
te passat. Dels quatre equips
que prenien part en aquesta fase

final, els dos guanyadors de les
semis eren els qui assolien l’as-
cens. La final per decidir qui era
el campió no es va disputar de-
gut a que l’equip d’Aigues Verds
no va voler jugar-la, el que es va

considerar, una vegada més, una
“falta de respecte” a l’equip
ebrenc.

Per tant, la selecció del territo-
ri que ha estat la campiona i que
puja de categoria. 

D’altra banda, aquesta setma-
na es disputa un Platinum a la Rà-
pita, al Centre Esportiu Johnny
Montañés, que acabarà aquest
cap de setmana.  El dia 9 d’a-
gost tindrà lloc la trobada, també
a la Ràpita, al CE J. Montañés, de
les millors jugadores del món. 

La selecció puja de categoriaa
PADEL 

Alex Martí i Arasa, del Club
Natació Amposta, va obtenir
la medalla d’or en els 100
metres braça en la categoria
de 17 anys, en el campionat
d’Espanya de Natació Júnior
que es va celebrar a les ins-
tal.lacions del Parc de l’Oest
a València, en piscina olimpi-
ca. A la competició, van parti-
cipar 478 nedadors i 166
clubs que van aconseguir la
marca minima per a poder
pendre-hi part de l’esdevenii-
ment. 

El nedador ampostí, entre-
nat per Joan Galiana, va en-
trar a la final de 100 metres
realitzant un magníífic regis-

tre de 1.05.40 que li va com-
portar guanyar l’or i procla-
mar-se campió d’Espanya
amb 17 anys. Una gran fita
per al Club Natació Amposta i
també per al jove nedador
que, amb aquest gran resul-
tat, veu reforçada la seua tra-
jectòria en aquest esport.

Àlex Martí (CN Amposta), campió d’Espanya
En categoria júnior, en la modalitat de 100 braça

NATACIÓ

El pilot ulldecoinenc Adam
Raga (Gas Gas) va obtenir la
victòria a Txèquia fa unes set-
manes, en la novena prova
del Campionat del Món de

Trial i, d’aquesta forma, va
reduir distàncies a la classifi-
cació general, quedant-se a
dos punts de l’actual líder
Toni Bou, (Repsol Montesa

Honda), que va acabar aque-
lla prova en la segona posi-
ció.

Queden quatre proves per
davant. Toni Bou és líder amb
163 punts, seguit d’Adam
Raga amb 161 i d’Albert
Cabestany que tanca el podi
amb 120 punts. D’altra banda
en la general de marques l’e-

quip Montesa segueix líder
amb 289 punts, superant en
43 el seu immediat seguidor
Gas Gas. 
La próxima prova del cam-

pionat serà el campionat de
Gran Bretanya, aquest proper
cap de setmana, que serà la
décima puntuable del
Campionat del Món de Trial.

Adam Raga buscarà acostar-se
encara més a Toni Bou

TRIAL. A LA GRAN BRETANYA

A LA PLAÇA JOAN MIRÓ

Àlex és un nedador amb
molta projecció, amb
només 17 anys ja és

campió estatal.

17 anys
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  DIANA MAR

ALBERT GUIU ENS PARLA DE LA FIGURA DE GERARD VERGÉS
Avui, en aquesta secció del
setmanari, i tenint en comp-
te que molts i moltes esta-
reu de vacances, el Més
Ebre us proposa una entre-
vista relaxada amb el pro-
fessor Albert Guiu, llicenciat
en Hispàniques per reflexio-
nar sobre la gran figura que
és Gerard Vergés. Quants
cops esperem que arribi
l'estiu per agafar un llibre, i
poder gaudir de la literatu-
ra? Amb aquesta entrevista
podeu començar a fer-ho.
Perquè escoltar, llegir o
sentir la passió que desprèn
Guiu quan parla de Vergés
és excepcional.
Més Ebre: Un cop vas venir
al programa del Dixa'm Vore
i la passió amb la que em
vas parlar del poeta ebrenc,
Gerard Vergés, em va encu-
riosir molt. Hi havia autènti-
ca devoció. Cert?
Albert Guiu: Amb Gerard
Vergés ens trobem davant

un poeta humanista. Si la
seva obra fos publicada d'a-
quí dos mil anys o s'hagués
publicat fa mil, mantindria el
seu mateix valor. Pels
temes i la forma amb què
Vergés interpreta el món. És
tan humà i universal que
traspassa el temps i l'espai.
És un humanista en majús-
cules. Per exemple, a
l'Ombra rogenca de la lloba,
ens dibuixa una obra de
gran luxe, tant en forma
com en temàtica. On per
mitjà de les sinestèsies i els
missatges poètics, polítics i
paisatgístiques ens dóna
una explicació de com,
quan l'art es porta dintre,
com el porta ell, no té fi.
Vergés vindria a ser un
Jorge Luís Borges a la cata-
lana. Una persona tan dota-
da per a l'escriptura que si
fos etern, la seva obra con-
tinuaria sorprenent a tot-
hom.

ME: Quan defineixes a
Vergés com a poeta huma-
nista, què hem d'interpretar
la resta de mortals? Què vol
dir?
AG: Per damunt de tot és
antropocèntric. Un poeta
que mira a l'ésser humà i li
ofereix un gran ventall de
possibilitats perquè aquest,
a l'hora, miri el món que
l'envolta. Tot el que l'home
pot observar Vergés ho
transmet per mitjà de la
seva literatura amb una cla-
redat diàfana. A mi em
recorda molt als romàntics
anglesos. Pío Baroja també
era metge. La veritat és que
és paradoxal, però és que
ens trobem davant un home
que serveix per a tot.
També, podríem definir-lo
com un Leonardo da Vinci,
un ésser capaç de tot.
ME: Molts cops els reconei-
xements triguen en arribar.
Penses que a Gerard

Vergés li ha passat alguna
cosa semblant?
AG: Al contrari. Vergés ha
escrit poc i ha guanyat molt
(reconeixements). Ha comp-
tat amb una projecció fora
de les nostres fronteres,
molt gran. Si un es deté a
llegir-lo i s'anota tres frases
de qualsevol de les seves
obres s'adonarà que contí-
nuament està facilitant-nos
missatges i això, l'ha portat
a ocupar un lloc rellevant en
la literatura catalana. A les
grans esferes, no es pot
obviar a Gerard Vergés.
ME: L'any 1952 naixia a

Tortosa Geminis, revista cul-
tural impulsada per Gerard
Vergés (1931) i Jesús
Massip (1927). Aquí ja
podem començar a intuir la

personalitat del poeta?
AG: Estem parlant d'anys
molt difícils a la cultura cata-
lana. Anys de lluita, d'exili i
de silenci. En plena dictadu-
ra Jesús Massip i ell van
apostar per la lluita i per l'e-
naltiment de la cultura des
del punt de vista combatiu.
Ell va començar ser un
recolzador. Quan van crear
Geminis, Gerard Vergés
encara no havia eclosionat
com a figura. Per tant, va
començar sent recolzador,
per acabar sent Gerard
Vergés. Va ser un innovador.
Va buscar en revistes i dife-

rents camps desmuntar la
realitat literària del moment,
on s'escrivia en castellà o
no eres ningú. En aquells
moments podem recordar

a: Jaime Gil de Biedma o
Goytisolo, de Barcelona
però que escrivien en cas-
tellà. La resta exiliats o
amagats del règim. Ells a
Tortosa, van fundar la
revista, una revista que va
durar nou anys, un refe-
rent. Vergés i Massip es
van quedar i van lluitar des
de dintre per la cultura i la
llengua catalana.

ME: Què passarà quan
una figura com Vergés ens
deixi?
AG: Deixarà les emocions
i la força que ha transmès
amb la seva obra. I les
persones que vindran
darrere podran gaudir i
podran tenir constància
de què a la vora del riu
Ebre una persona va aixe-
car una catedral literària
amb: mesura, modèstia.
Però, sobretot amb una
grandesa i un talent, fora
mida.

«Va començar com a recolzador
per acabar com a Gerard Vergés»
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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: Mojito
EGO COCKTAIL TIME/COFFEE ZONE AND WINE BAR - SANT CARLES DE LA RÀPITA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Sucre blanc
5-6 Fulles de menta
1 Copeta de suc de llimona
Gel picat
1/2 Taça rom blanc
1/2 Taça de soda

PROCEDIMENT:

Triturar al morter les fulles de menta junt amb el
sucre  i suc de llimona. Després  ho posem a un
got i afegim el rom, ho barrejem  tot bé, posem el
gel picat i finalment afegim la soda.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
El cel estarà serè o poc ennuvolat en general amb el creixement de nuvo-
lades a partir de migdia al Pirineu. Independentment, hi haurà alguns inter-
vals de núvols baixos al litoral, sobretot a la meitat sud, tot i que seran més
trencats al centre de la jornada.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran semblants, i oscil·laran entre els 10 i 15
ºC al Pirineu, entre els 15 i 20 ºC al Prepirineu, depressió Central i prelito-
ral nord, i entre els 18 i 23 ºC a la resta. Les màximes no experimentaran
gaires canvis, si bé seran lleugerament més baixes al prelitoral nord i al
litoral. L'ambient serà calorós a les hores centrals del dia. Es mouran entre
els 27 i 32 ºC al Pirineu i litoral, i entre els 32 i 37 ºC a la resta del terri-
tori, les més altes a Ponent i interior de les terres de l'Ebre.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general.

Vent
El vent serà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia. Al cen-
tre de la jornada s'imposarà el vent de component sud a l'interior entre
fluix i moderat. Al litoral domini del component sud i est entre fluix i mode-
rat, tret del litoral nord, on bufarà sud més reforçat.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

33º 22°
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Serà  més flexible  i menys  conservador  a
l'hora  de relacionar-te  amb algú  que no conei-
xes. Si et  relaciones  amb persones  alegres
i plenes de vida , et sentiràs  molt millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has  de plantejar-te  noves coses en la teva vida
sentimental  i social .Hi ha assumptes  que has de
modificar. Si en tens  ocasió, procura  allunyar-te
de la ciutat  i sortir al camp.

Bessons
20/5 al 21/6

Centrar-te  en el teu camí  és  molt  important
per assolir  els teus  desitjós en matèria d'a-
mor. Respecte  a la  salut , evita  els exces-
sos  amb l'alcohol  i així  buidaràs  la ment.   

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes  d'amor  t 'agradà  gau-
dir  dels plaers  que la vida  et rega-
la;  avui  és dia apropiat  perquè  ho
facis.

Lleó
22/7 al 22/8

Respecte  a l'amor , avui  no hi hauràs  res  que
pugui  trencar  la teva  harmonia  personal.
Cuida  més  de la teva salut; aprofita  per des-
connectar dels teus  assumptes  de treball. 

Verge
23/8 al 21/9

En l'amor  has de deixar-te  emportar  per la
teva  creativitat , però no has de deixar-te  endur
per  somnis irrealitzables . Estàs entrant  en un
nuo  cicle . Hauries  de canviar  certs hàbits . 

Balança
22/9 al 22/10

Avui tindràs  el cor  obert  a noves  perspecti-
ves , mostraràs  un tarannà apassionat  i seduc-
tor. Tot  el que  tingui  a veure  amb  practicar
activitats  esportives  és  molt positiu  per a tu.

Escorpí
22/10 al 21/11

Intenta  improvisar , deixa't  fluir  pels teus
sentiments. Tens  moltes coses  bones  per
donar. Cuida   la teva  salut. Calen  fets, no
paraules.

Sagitari
21/11 al 21/12

La teva imatge  cotitza  a l'alça . Pots  viure  un
període  molt ric  de l'àmbit  sentimental .
Respecte  a la teva salut, possiblement  passes
massa  hores  assegut  per motius laborals. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La força  del teu amor  de vegades  la  demos-
tres  amb un caràcter  massa emocional.
Intenta  relaxar-te. La teva salut  et respon,
però  no has de forçar la maquina.  

Aquari
20/1 al 18/2

El trànsit  de Venus  per la teva casa  cinc  reflec-
teix  que en assumptes d'amor  et mostres  més
vehement. Avui  estaràs  inspirat. No et convé
tenir  cap  tipus  d'excés amb l'alcohol.

Peixos
19/2 al 20/3

Dintre  de la teva vida sentimental, avui els
petits detalls  tindran  molta  transcendència.
Respecte  a la teva salut , el teu  estat d'ànim
estarà  tranquil  i optimista.  

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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A la fira hi seran presents 60
paradistes procedents tant

de l'àmbit  internacional,
d'Escòcia, Illa de Wight,
Dinamarca; d'àmbit nacional
i local; Manacor, Maó,
Barcelona, Mollet, Torroella
de Montgrí, Cadis,
Casteldefels,Folgueroles,Pal
amós, Alcarràs,… Però
també, i sobretot, de les
Terres de l'Ebre. A cada
parada s'hi podrà veure una
demostració dels treballs i
tècniques emprats per
cadascun dels artesans així
com els diferents tipus de
fibres que fan servir en la
realització de les seves
peces com són:  jonc,
canya, espart, pauma,
càrritx, olivera, cànem,
vímet, bova, lli,
esbarzer…Durant els dos
dies de fira, amb el lema d'a-
prendre xalant, hi ha progra-
mats tallers i visites guiades
gratuïtes tenint la sostenibili-
tat com emblema. Visita
guiada al Racó de les Fibres
Vegetals, al Jardí Teixit, a una

casa construïda amb palla i
fang. Un altre atractiu del
Racó dels Artesans és el

Certamen Internacional de
les Fibres vegetals que es fa
cada any des del 2006 on
tots els artesans que vulguin
poden presentar les seves
peces tant en la modalitat de
tècnica com de disseny.
Algunes de les peces guan-
yadores d'edicions anteriors
es poden veure al Museu de
la Pauma del Mas de
Barberans. 
Des del dia 29 de juliol  fins
al 2 d'agost, tindrà lloc la
construcció d'una estructura
efímera feta amb fibres
vegetals. Aquest any, el pro-
jecte, de caràcter internacio-
nal, portarà per títol: Jardí
Teixit. 
Té com a font d'inspiració el
mar d'oliveres masover.
L'estructura s'anirà creant

com un trencaclosques de
fibres, es treballarà amb
equips utilitzant diferents tèc-
niques de cistelleria.
L'objectiu és treballar les
plantes i materials locals per
tal de fer estructures i aprofi-
tar les seves qualitats de la
millor manera: flexibilitat,
resistència, aspecte, etc... .
així com descobrir noves
possibilitats per aquests
fibres tan abundants en l'en-
torn més proper. El projecte
el porten a terme un equip
de cistellers i cistelleres de
renom : Carles Alcoy, Joan
Farré, Tim Johnson, Jan
Johansen, Mònica Guilera,
Jette Mellgren, Josep
Mercader. La majoria d'ells
participen en projectes simi-
lars a diferents llocs

d'Europa. Mas de Barberans
està situat a la falda del Parc
Natural dels Ports, actual-
ment té 650 habitants, és un
mirador excel·lent de tota la
plana. L'activitat dominant és
la producció d'oli. Fins als
anys 70 del segle passat,
esta activitat es complemen-
tava amb el pastoreig i la
producció d'estris fets amb
pauma (margalló) que s'inter-
canviaven o es venien als
pobles de les comarques veï-
nes. 
Des de fa uns anys s'ha
recuperat esta activitat amb
la creació de nous model
respectant la tècnica tradi-
cional. S'ha creat tot un pro-
jecte de conservació i difusió
liderat pel Museu de la
Pauma.

XIè Racó dels Artesans,
al Mas de Barberans

Els propers dies 3 i 4
d'agost tindrà lloc l'XIè
Racó dels Artesans. La
Fira Monogràfica de les
Fibres Vegetals. Tot va
començar al 2002 amb
una petita mostra d'ar-
tesania i, a poc a poc,
es va anar consolidant
fins que al 2007 va
aconseguir ser una de
les poques fires
mongràfiques acredita-
des de Catalunya, on
tota la població està
implicada d'una o d'al-
tra manera fent que la
Fira sigui participativa
en totes les seves ves-
sants.

Amb curiositats com una visita guiada al Racó de les Fibres Vegetals, al Jardí Teixit o a una casa construïda amb palla i fang

UNA TROBADA DE COMPTE

FIRES

REDACCIO

             


