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Un gran nombre de
municipis de les
Terres de l’Ebre gaudi-
ran els propers dies
de la seua Festa
Major. Són moments
de tradició, de reco-
neixements, de troba-
da...són moments de
Festa Major. 
La situació econòmica
és complicada però
els pobles han d’inten-
tar no perdre la seua
identitat, les costums
de tants i tants d’anys
i que s’han de mante-
nir. Ara arriba l’hora
de la veritat. Quan s’a-
costa el 15 d’agost,
l’Ebre, com altres
indrets del país, assa-
boreix la Festa. A gau-
dir-ne!.  P3

«Alegria...és Festa Major!»

Cada divendres, la societat ebrenca sap que té una cita amb el seu gratuït: amb el Més Ebre. O bé al seu expo-
sitor habitual, o bé al bar esmorzant o bé fent el vermut. La complicitat entre Més Ebre i el ciutadà ha incremen-
tat i això es detecta els divendres quan es reparteix el nostre setmanari. Ja s’ha convertit en una tradició: “jo l’he
agafat el mercat. I tu, no el tens?...”. Aquesta és una de les converses que es produeix entre ebrencs un diven-
dres, parlant del setmanari. I és que Més Ebre ja forma part de la vida del ciutadà. Aquesta confiança és la que
ens ajuda i ens permet seguir. I així ho farem en la propera temporada. Gràcies i fins el setembre!. P3

Més Ebre també marxa de vacances, fins el 6 de setembre

Terres de l’Ebre. Hissada simbòlica de les 5
Banderes Blaves de les platges de l’Ametlla de
Mar.         

P5

Terres de l’Ebre. La Marea Blava en defensa
del tram català del riu Ebre es va tornar a posar
en moviment el diumenge.

P9

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
promourà la celebració d’una consulta.
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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 

Estimades veïnes i veïns,

Com bé sabreu el passat 15 de juny vaig
assumir la responsabilitat de ser l’alcalde de
Deltebre fruit d’un acord de govern entre ERC
i el PSC. Un canvi al capdavant de l’alcaldia
però que donarà continuïtat a l’obra de
govern engegada fa dos anys i que té com a
principal missió convertir Deltebre en la capi-
tal del Delta. Una capital amb polítiques
socials de primera que són avui més que mai
una prioritat per nosaltres, amb un recent
inaugurat Centre d’Atenció a Persones amb
Capacitat Intel·lectual La Duna, amb un
Centre de Desenvolupament Infantil i
d’Atenció Precoç (CDIAP) en marxa i que
dóna un gran servei a més de 100 famílies
del municipi.
Una capital que vol ser referent en el desen-
volupament comercial i industrial, vertebrant
i impulsant la activitat econòmica amb la
mirada posada a Riumar i el turisme com un
sector estratègic amb voluntat d’expandir-se.
Un Deltebre capital també en la cultura, l’edu-
cació i l’esport amb més i millors
instal·lacions i recolzant el ric i variat teixit
associatiu que dóna color a l’activitat del
municipi.
Una acció de govern amb objectius que s’as-
soleixen i amb la voluntat inequívoca de
seguir malgrat les adversitats, malgrat els
moments de desànim i de greus problemes
que pateixen moltes famílies del nostre muni-
cipi.
Per això la Festa Major de Deltebre en honor
a Sant Roc i l’Assumpció arriba entre l’agost
i la calor, mentre les espigues surten impara-
bles i la collita ja comença a visualitzar-se.
Arriba la Festa, l’aigua, els bous, els bere-
nars, les pubilles i Reines, els coets, el bou i
la corda, el pregó... elements imprescindi-

bles que ens susciten emoció i compromís
amb un model de festa que volem seguir
impulsant amb la finalitat màxima de la parti-
cipació ciutadana.
Darrere del programa de Festes hi ha sobre-
tot feina i ganes de que tot surti bé. Per això
vull felicitar la regidora de Festes i el seu
equip per la feina feta i la que els queda per
fer, a la Policia Local i Protecció Civil, a la
Brigada Municipal i a tantes i tantes persones
que feu possible la Festa Major.
Després de la Festa, al setembre ja tornarem
de nou a la rutina, als maldecaps i a buscar
plegats les solucions per aquest municipi que
tots tant estimem.
Ara però estem de Festa, i cal viure-la com
cal !
En nom de tot el consistori us desitjo a delte-
brencs i deltebrenques i visitants una molt
bona FESTA MAJOR 2013 !

José Emilio Bertomeu i Rio
Alcalde de Deltebre

Més Ebre és un projecte informatiu que va nèixer
l’any 2001 i que fa set anys va decidir fer una
aposta moderna i atrevida al nostre territori com
a gratuït. La proximitat amb el lector ha servit
perquè s’acceleri el creixement d’un mitjà que és
esperat cada setmana, en divendres, per la ciu-
tadania ebrenca. Tot això comptant amb els més
entusiastes que la matinada del divendres ja
s’han connectat a mesebre.cat (hemeroteca) i ja
han contenplat la informació del nostre setmana-
ri. Avui acaba una nova temporada. Al setembre
en començarem una altra amb la voluntat de
seguir creixent i de mantenir el compromís

adquirit en els darrers anys. No és fàcil tirar
endavant un mitjà de comunicació d’ambit local,
ho estem obtenint i principalment gràcies a les
seua confiança. Gràcies a tots per fer-ho possi-
ble! Es un dia de comiat de temporada. 
I malauradament ho és del company periodista
tarragoní Rafa Gonzalez que dimecres ens va
deixar. Rafa fou redactor a Tarragona de Més
Esport, en l’època en què era el suplement
esportiu de Més Ebre, abans d’englobar els dos
mitjans en un. I en l’època en què Més Esport era
d’ambit provincial. Rafa feia el seguiment del
Nàstic i del Reus, a més del CBT. 

Editorial

Més Ebre: fins la propera temporada Bones festes de tot cor!

Opinió

Gratificació econòmica per qui 
ajudi a trobar-la

S’ha perdut. A Amposta, ctra. a Sant Jaume

Bona Festa Major!

Opinió

Arriba l'estiu i, amb ell, els nos-
tres camps expressen la seva
vitalitat, apareixen i canvien els
colors, el verd, el groc, els
fruits esclaten, i en ells, apare-
lladament, també la festa
major. La festa és bonica, ten-
dra, intensa, dolça i si bé no és
imprescindible, perquè podrí-
em viure sense ella, en canvi
per a tots és absolutament
necessària.
És un esdeveniment vital per al
municipi, els jocs, el ball, els
vermuts, els sopars, tantes i
tantes coses que ens fan
comunicar-nos, els bous que
ens fan reforçar les nostres
arrels...que seria de la festa
major sense la relació humana
i sense la tradició?
Estem disposats a passar una
setmana en la què familiars i
amics ens podem assentar i
gaudir dels dies de gresca,
enguany uns pocs menys,
enguany un poc més apretada
la butxaca, però no la disposi-
ció a compartir la setmana
gran. Enguany des de l'ajunta-
ment tornarem a proposar-vos
un extens rosari d'actes per a
tots els gustos, però recordeu
que el programa de festes pro-
posa i la gent disposa.
Vos volem donar motius per
ser protagonistes actius dels
esdeveniments, les nostres
pubilles, les pubilletes i els
hereus grans i menuts de
segur que volen sentir el caliu
del veïnat a cada passa que
peguen pels nostres carrers,
els membres de les comis-
sions estaran al vostre servei
desitjant que la seva única
recompensa sigui un vist i plau
d'agraïment al seu altruista
esforç de tota la setmana.
Com tenim per tradició
enguany tornarem a comptar
amb un aldeà per dur a terme
el tradicional pregó. El senyor

Francesc Blanch i Bayó serà
l'encarregat d'adreçar-nos
unes  paraules des de la pers-
pectiva dels 30 anys de inde-
pendència administrativa que
compleix el poble i amb la
experiència que dona haver
estat 20 anys al càrrec de la
alcaldia.
del nostre municipi. L'Aldea es
fa gran i comencem a tenir
records de com vàrem
començar i d'on ens trobem
ara, al llarg dels anys les dife-
rents aportacions fan solatge,
fan història i son dignes de
anar omplint la hemeroteca de
la nostra vida municipal.
Per la meva part, Aldeanes i
Aldeans, lo que més m'omple
és sentir la vostra felicitat.
i el que més content em fa és
comprovar que tenim un poble
viu que supera tots els obsta-
cles i que en la festa i en lo tre-
ball es distingeix per dos
motius: la solidaritat i la unió.
Bones festes de tot cor. 

Dani Andreu. 
Alcalde de l’Aldea.

Es va perdre ahir dijous un gosset Yorsay (a la foto) que respon al
nom de Paxi, a AMPOSTA, per la zona de la carretera del Canal,
que va a Sant Jaume. Pel valor sentimental, la familia que l’ha per-
dut està disposada a oferir una gratificació econòmica per qui
pugui facilitar informació per trobar-la i, d’aquesta manera, poder
recuperar-la. 
El número de telefon al que es poden dirigir és: 616 21 77 35
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L’Aldea, Pinell, Deltebre i
Amposta veuen l’inici de la
seua Festa Major avui
divendres. Altres pobla-
cions ebrenques ja l’han
viscuda durant les setma-
nes anteriors. Flix, Móra
d’Ebre, Ascó, Bot, Batea,
Gandesa, la Sénia, les
Cases, o Ulldecona l’han de
celebrar en un mes d’agost
que acompanya per des-
connectar i dignificar la tra-
dició d’anys i anys de gau-
dir de la Festa Major. 

Gaudir de l’estiu és gaudir de la Festa

Arriba el mes d’agost i
aquest és sinònim de
festa, d’alegria, de tradi-
ció, de reconeixe-
ments...enrera queden
les festes que un bon
nombre de municipis
ebrencs ha han celebrat
durant el juliol. Ara ens
trobem en l’epicentre de
l’estiu i propers al 15
d’agost, eix vertebrador
de les celebracions dels
dies de festa més impor-
tants per a un altre gran
nombre de municipis
que gaudiran de la set-
manes més intenses de
l’any. Es una època
complicada, però s’ha
d’intentar fer un parèn-
tesi i viure el moment
festiu.

Una vegada han quedat enrera les festes celebrades al juliol, ens trobem ara en l’epicentre de les que es fan a l’agost

Aquest cap de setmana és el tret de sortida dels dies grans de municipis com l’Aldea, Pinell, Amposta, Deltebre...

MV

ACTUALITAT

Michel Viñas.-
Amb el número d’avui diven-
dres, dia 9 d’agost, el 683,
Més Ebre tanca una nova
temporada. Seran, com
cada any a l’agost, tres set-
manes de parèntesi en les
que no estarem al vostre
costat. 

Es moment de descansar,
però també de fer balanç
pel que respecta a la con-
solidació d’una publicació
que amb modestia i molt de
treball ha anat creixent i
arribant a la societat ebren-
ca gràcies principalment a
la proximitat i també a què

s’ha entès la complicitat
que tenim amb el ciutadà.
Per mi ja són tretze anys
amb aquest ‘fill’ professio-
nal que he vist nèixer i crèi-
xer. I que espero veure
madurar molt més encara,
durant molts anys.
Es el moment també d’a-

grair la confiança que teniu
i que es nota cada diven-
dres quan espereu que arri-
bi el diari al lloc on l’agafeu
habitualment, al bar on
aneu a esmorzar o on aneu
a fer el vermut. I també és
l’hora d’agrair a tota la gent
que fa possible cada set-

mana l’edició del Més Ebre. 
Col.laboradors, companys,
presidents de clubs, entre-
nadors, directius...a tots,
moltes gràcies. En una
època com l’actual, és molt
meritori poder seguir. 
I ho estem aconseguint.
Això sí; gràcies a tots ple-
gats. Fins el 6 de
setembre! Bon estiu i Bones
festes.

Més Ebre també viura la seua ‘festa’. Tornarem el 6 de setembre

FOTOEBRE.AUTOR: FOTOBORRAS
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El Summer Camp, que ha
aprofitat les instal.lacions de
la mateixa escola, ha estat
un èxit de participació amb
un nombre més que satisfac-
tori de nens/es de dintre i
fora de la mateixa, els quals
han pogut gaudir de les acti-
vitats i els tallers oferts en
aquesta primera edició. La
llengua anglesa i el contingut
lúdic han estat les principals
premisses del EIC Summer,
intentant que els nens i les
nenes reforcin el seu nivell
d'anglès alhora que realitzant
activitats que despertin el
seu interès, insistint en la
llengua, tant en les activitats
realitzades dintre el Summer

Camp com en les activitats
esportives de les tardes i
durant l'hora del menjador,
disposant així d'un equip de
monitors totalment bilingües
i oferint un ventall molt més
àmpli d'aprenentatge.
El Summer Camp ha ofert
dos variants: una totalment
lúdica, amb activitats, tallers,
manualitats i gymkhanes,
entre les quals cal destacar
el “Mini Project” sobre el
propi Summer Camp, i el joc
de taula “Make your
Bussiness”, on els nens/es
havien de crear el seu propi
negoci i interactuar entre
ells. Tot això durant la prime-
ra quinzena. Així mateix, l'o-
bra de teatre amb la creació
de màscares, escenari i ves-
tuari propi, que ha tret la
millor inventiva dels nens/es,
de la segona quinzena; i una
més docent, Summer
School, amb classes teòrico-
pràctiques per aquells que
han volgut reforçar el seu
nivell d'anglès, amb 2 ses-

sions diàries de classes per-
sonalitzades durant el matí i
amb la resta dels
nens/es del Summer Camp
en les activitats de tarda. Els
nens/es també han pogut
gaudir de les noves tecnolo-
gies que ofereix l'escola, pio-
nera en la introducció de la
tecnologia Apple amb la utilit-

zació de Ipads per a la realit-
zació de diferents activitats
relacionades amb el
Summer Camp, que els
nens/es han conegut com a
“isummer”, i en les quals han
fet servir els Ipads per realit-
zar vídeos, música, gymkha-
na amb codis QR i activitats
creades expressament per a

la seva utilització. 
L’oferta d'activitats també
s'ha fet extensiva durant els
caps de setmana amb
Jungle Camp, que ofereix la
possibilitat de passar 2 dies
en plena natura i realitzant
activitats lúdiques relaciona-
des amb el món exterior en
anglès. 

Durant el mes de juliol
s'ha dut a terme el pri-
mer Summer Camp
organitzat per l'Escola
Internacional del
Camp, a Salou.

L’ampliació donarà majors
oportunitats als emprenedors
de la comarca i més facilitats
als que ja estan presents a
les instal·lacions. En aquest
sentit, amb aquestes obres,
s’han adequat 7 despatxos
addicionals i modulables, 1
sala polivalent per a realitzar
formació, 1 sala de cowor-
king i 1 sala de reunions per
als viveristes. L’ampliació de
Baix Ebre Innova ha estat
inaugurada pel president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el president

de Baix Ebre Innova, Xavier
Royo, i el conseller
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de
Catalunya, Josep Maria
Pelegrí. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha destacat
que “l’ampliació del Viver
d’Empreses és una gran notí-
cia per als emprenedors i
empresaris de la comarca
atès que aquesta permetrà
donar acollida a noves idees
de negoci i projectes empre-

sarials”. Per a Soler, en un
context com l’actual “és relle-
vant realitzar polítiques que
apostin per la dinamització
econòmica, o sigui, per gene-
rar riquesa i treball al nostre
territori”. 
Soler ha volgut agrair al con-
seller Pelegrí els ajuts del
fons LEADER ja que sense
aquests no s’hagués pogut
dur a terme l’actuació. Les
obres, que han ascendit a un
import final de 400.000 E,
han estat finançades en un
80% pels fons europeus LEA-

DER, que gestiona el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat de Catalunya; la
resta s’ha finançat amb un

conveni amb el Departament
d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya,
amb un import de 125.000 E
i aportació de fons propis del
Consell Comarcal (5%).

El Consell Comarcal inaugura l’ampliació del
Viver d’Empreses Baix Ebre Innova

Al llarg del mes d'agost, el
GRAP (Grup de Recerques
en Arqueologia
Protohistòrica de la
Universitat de Barcelona),
durà a terme una nova
intervenció arqueològica al
jaciment situat al terme
municipal d'Alcanar, Sant
Jaume-Mas d'en Serrà. 
Els directors de les excava-
cions, David Garcia i Isabel
Moreno, han explicat que
aquest any les excavacions
es centraran en continuar
excavant els àmbits que ja
es van treballar l'any pas-
sat: un espai situat fora
muralles, i dos cates situa-
des en punts oposats de
l'espai central, on es vol
constatar la part de viven-
da. Dividides en dos torns,
hi treballaran un total de 14
persones, la majoria d'elles
estudiants universitaris
catalans, tot i que també hi
participaran estudiants i
arqueòlegs d'altres llocs
com són València i Jaén.

El Ple, en sessió ordinària,
va adoptar entre altres,
aprovar inicialment el
mapa de capacitat acústi-
ca del municipi de
Roquetes. La qual cosa se
sotmet a informació públi-
ca per un termini de 30
dies hàbils, per tal que
qualsevol persona interes-
sada pugui presentar les
reclamacions i al·lega-
cions que consideri conve-
nients, que, de presentar-
se'n, el Ple haurà de resol-
dre. Si no, el mapa s'en-
tendrà aprovat definitiva-
ment.

Nova campanya
d’excavacions a

Alcanar

Mapa de capacitat
acústica de
Roquetes

SUMMER CAMP, a l’Escola Internacional 
Un mes de juliol intens, ple d’activitats, i que ha estat “un exit de participació” en la seua primera edició 

ACTUALITAT
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El Passeig Marítim de
l'Ametlla de Mar ha acollit
aquesta setmana l'acte
simbòlic d'hissada de la
Bandera Blava de la Platja
de l'Alguer, en representa-
ció de les cinc Banderes
Blaves que aquest any la
ADEAC a atorgat a les plat-
ges del municipi.
L'Ametlla de Mar és la
població de les Terres de
l'Ebre i del litoral tarragoní
que més Banderes Blaves
va rebre en l'atorgament fet
el passat mes de maig,
concretament per les plat-
ges de Cala Calafató, Sant
Jordi d'Alfama, Calaforn,
Pixavaques i l'Alguer. A
més, l'Ametlla de Mar és el
segon municipi de
Catalunya amb més
Banderes Blaves per darre-
ra de la ciutat de
Barcelona. 

Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, sobre la Hissada
simbòlica de les 5 bande-
res Blaves, va dir que “fou
un acte en el que volem
agrair la tasca col·lectiva
de totes les persones i
departaments de
l'Ajuntament i externs que
col·laboren amb la seva
feina, per a que les platges
estiguin en bones condi-
cions i per tant, puguin
optar a aquestes bande-
res”. Martí va explicar que,
“només amb una aposta
clara com la nostra i priorit-
zant la col·lectivitat, podem
arribar a assolir aquests
reconeixements europeus.
Els esforços i la feina de
departaments com la briga-
da d'obres i neteja, Creu
Roja, Turisme, Medi
Ambient o el SUM, fam que
sumem i això es d'agrair en
uns moments en que la limi-
tació dels recursos fa que
depenguem molt de la
implicació de la gent”. A

més de les cinc Banderes
Blaves per les platges, el
Club Nàutic de l'Ametlla
repeteix també la distinció.
D'altra banda, pel que fa a
les vies blaves, el camí de
Ronda de la Cala també ha
estat guardonat amb la dis-

tinció 2013. Finalment,
com a novetat d'aquest
any, el Centre
d'Interpretació de la Pesca
de l'Ametlla de Mar forma
part dels centres blaus.
Per altra banda, les platges
de l'Estany Podrit , Torrent

del Pi i Santes Creus han
rebut el guardó de platges
verges d'Ecologistes en
Acció. De fet, aquestes tres
platges de l'Ametlla de Mar
repeteixen aquest reconei-
xement a la preservació
mediambiental un any més.

Divendres, 2 d'agost, a la
tarda es va celebrar l'acte
d'homenatge a Francisco
Casanova Bertomeu "Paco
del Chapero", en reconeixe-
ment a la seva tasca com a
regidor de l'Ajuntament de
Deltebre.
En un acte senzill, bonic i,
sobretot emotiu, es va
recordar la figura de Paco
del Chapero, tot posant l'ac-
cent en el treball realitzat
durant la seva època de
regidor. L'Alcalde de
Deltebre, Jose Emilio
Bertomeu, destacava "la
feina feta per l'oncle Paco a
fi que el poble s'obrís al riu,
ell va convèncer molts veïns
perquè cedissin els terrenys
perquè el passeig fluvial fos

una realitat". A la Plaça del
Passeig Fluvial va tenir lloc
el descobriment d'una
placa que dóna el seu nom
"Passeig Paco del Chapero"
al tram del Passeig Fluvial
comprès entre els carrers
Trinquet i Sant Sebastià.

L'homenatge va comptar
amb la presència de la seva
vídua, Cecilia Casanova i la
seva filla, Ma. Cecilia
Casanova a més d'altres
familiars, amics i veïns així
com ex-alcaldes i regidors.

L’Ajuntament de Deltebre homenatja,
a títol pòstum, a Francisco Casanova

En reconeixement a la seua tasca com a regidor

L’Oficina Municipal de
l’Habitatge es trasllada
al costat de
l’Ajuntament d’Ascó, un
edifici actualment en
fase de reforma preci-
sament per acollir
aquest servei municipal
i potser d’altres en un
futur. El consistori va
crear a primers de
l’any 2011 l’Oficina
Municipal de
l’Habitatge, un servei
públic de finestreta
única en tot allò refe-
rent a les polítiques
d’habitatge que fins ara
estava ubicat a la
carretera de
Camposines, a la seu
de l’empresa Busca
Habitat.
El canvi d’ubicació
suposarà també un
canvi en la seva gestió,
i a partir d’ara serà el
propi Ajuntament, a tra-
vés d’Ascó Serveis, qui
oferirà el servei.

Canvi d’ubicació
de l’oficina

d’Habitatge, a
Ascó

Manel Ferré, alcalde
d'Amposta, i Joan Caballol,
president del Consell de les
Terres de l'Ebre de PIMEC
Comerç, han signat un con-
veni de col·laboració amb

l'objectiu de promoure
accions de millora en el
desenvolupament del
comerç urbà i de proximi-
tat. En aquest sentit, les
parts han acordat iniciar

conjuntament projectes
centrats, especialment, en
la promoció de l'associacio-
nisme, la potenciació de la
imatge i de la competitivitat
dels mercats municipals.

Conveni entre PIMEC Comerç i l’Ajuntament d’Amposta 

Hissada simbòlica de les 5 Banderes Blaves 
de les platges de l’Ametlla de Mar

Es el segon municipi de Catalunya que més en té, per darrera de la ciutat de Barcelona
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquesta setmana en
sessió plenària adherir-se al
Pacte Nacional pel Dret a
Decidir i promoure al municipi
que la societat civil se sumi al
procés així com a la celebra-
ció d'una consulta sobre el
futur polític de Catalunya.
L'acord sorgeix de la fusió de
les mocions que havien pre-
sentat els grups de CiU, PSC,
ERC i IC-ET.  El Partit Popular
s'ha abstingut i PxC ha votat
en contra. El text aprovat
dóna ple suport a la Comissió
d'estudi sobre el dret a deci-
dir creada al Parlament i
demana la "màxima celeritat
en els treballs encarregats a
la dita Comissió per tal de
conèixer les diferents
opcions possibles per fer
efectiu el dret a decidir del
poble de Catalunya sobre el
seu futur".
En el Ple d'aquest mes d'a-
gost també s'ha aprovat, en
aquest cas per unanimitat de
tots els grups, una declaració
institucional de rebuig del Pla

Hidrològic de Conca del riu
Ebre aprovat pel Consell de
l'Aigua de la Demarcació de
l'Ebre i pel Consejo Nacional
del Agua. El text lamenta la
"falta de voluntat per part de
la Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) i del Ministeri
d'Agricultura d'escoltar, con-
siderar i negociar la proposta
de la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre (CTSE)", al temps que
es "referma la voluntat de
mantenir l'oposició jurídica i
política al Pla de Conca, en
cas d'aprovació per part del
Consell de Ministres".
En la mateixa sessió plenària
s'han aprovat dues declara-
cions institucionals més. Una
en defensa dels mitjans de
comunicació locals públics
front als efectes que es des-
prenen de l'Avantprojecte de
llei de Racionalització i
Sostenibilitat Local (ARSAL)
del Govern de l'Estat, que ha
rebut els vots favorables de
tots els regidors excepte els
de PP i PxC, que s'han abstin-
gut. L'altra proposta de
Presidència, aprovada per
unanimitat de tots els grups,

ha declarat Tortosa ciutat
solidària amb l'Alzheimer. Una
nombrosa representació de
membres de l'Associació de
Familiars de malalts
d'Alzheimer de les Terres de
l'Ebre (AFATE) ha assistit a la
votació, mentre que la presi-
denta d'AFATE i tinent d'alcal-
de de l'àrea de Servei a les
Persones, Ana Algueró, s'ha
felicitat per l'acord assolit, el
primer d'aquestes caracterís-
tiques al nostre país.
En l'apartat de propostes polí-
tiques, al marge de la del
Pacte pel dret a decidir, s'ha
aprovat també una moció
que insta el Govern central a
ampliar la moratòria en les
actuacions d'inspecció a les
entitats esportives sense
ànim de lucre, en l'àmbit de
l'esport no professional, men-
tre no s'estableixin els canvis
legislatius necessaris per tal
d'establir un règim especial
de la Seguretat Social que
contempli la singularitat d'a-
questes entitats, que porti a
una reducció o eliminació del
percentatge de cotització de
l'esport amateur. L'acord s'ha
produït després que els

grups que han proposat
mocions en aquest sentit, CiU
i ERC, hagin pactat una pro-
posta conjunta que ha estat
posteriorment votada per
tots els grups, excepte el PP,
que s'ha abstingut. Finalment,
una moció de PxC sobre
atemptats terroristes islamis-
tes ha estat rebutjada pel Ple.
En el Ple municipal del mes
d'agost s'ha donat compte
de la relació de factures certi-
ficades a l'empara del RDL
8/2013 i s'ha aprovat el
compte general de 2012.

També s'han aprovat les
noves tarifes del servei d'ai-
gua i clavegueram, que afa-
voreixen el consum racional i
les rendes baixes.
Fora de l'ordre del dia, l'alcal-
de ha incorporat un nou punt
al Ple que valida l'acord entre
Ajuntament, Generalitat, GISA
i ACSA per a la represa de les
obres de l'aparcament sote-
rrat del carrer Montcada i la
plaça superior, amb l'objectiu
que estiguin operatius abans
d'acabar l'any.

“Aquesta és la situació en la
que es troba la zona d’oci
Garbeach de la Ràpita des de
que el passat 31 de juliol de
2013, els locals Dos1000,
Sunset i La Roca & Blues de
Mitjanit, van posar en coneixe-
ment davant l’Ajuntament rapi-
tenc la impossibilitat de seguir
fent front als pagaments dels
cànons i de les despeses que
es deriven de la concessió

administrativa. Aquests quatre
locals, eren els únics que a
hores d’ara encara continuaven
oferint els seus serveis a la
zona lúdica d’oci nocturn ano-
menada Garbeach, situada als
Baixos del Parc de Garbí de la
població marinera. Els conces-
sionaris manifesten que
desprès de 15 anys (1.998) en
què la zona va ser creada, és
una llàstima que un espai com

aquest, on s’hi podia desenvolu-
par l’activitat d’oci nocturn amb
total normalitat i tranquil.litat
sense causar molèsties a la
resta de la població, desapare-
gui. Per unes qüestions o altres
-que s’hauran d’aclarir en el
futur- s’ha volgut eliminar la
zona d’oci Garbeach, poten-
ciant altres alternatives a la
població i en especial una zona
que estava destinada a activi-

tats diürnes i on mai ha interes-
sat posar-hi ordre, sinó més bé
tot el contrari. Finalment, la jus-
tificació per a prendre aquesta
decisió es deu a que des de
l’Associació Garbeach, tal i
com es demostra en les dife-
rents instàncies presentades,
sempre s’ha intentat remuntar
la zona i actualitzar-la als
temps actuals, però des de fa
més de 5-6 anys, des dels dife-
rents governs rapitencs han
volgut ensorrar la zona amb la
permissivitat i passivitat per
part d’aquesta Administració,
que no li ha interessat fer front

a la forta competència deslleial
soferta i reiteradament denun-
ciada. Des de l’Associació
Garbeach, s’ha intentat per tots
els mitjans fer coneixedors a
les diferents administracions
amb competències en jocs i
espectacles dels problemes
que hem anat patint, però ha
arribat el moment en el que ja
se’ns fa impossible afrontar els
pagaments mensuals. Com era
d’esperar, per alegria d’alguns i
tristesa per a d’altres, ha arri-
bat el moment d’enterrar la
zona lúdica d’oci nocturn
Garbeach”.

Comunicat de l’Associació Garbeach
L’Alcalde de la Ràpita en parla, entre altres temes, a l’entrevista de la plana 18

El passat dilluns en la sessió
plenària de l'Ajuntament de
Tortosa es va donar el vist-i-
plau a la modificació d'un
conveni que permetrà la pro-
pera obertura de l'aparca-
ment del futur edifici cone-
gut com "Seu de les delega-
cions territorials de les
Terres de l'Ebre". Des del
PSC Tortosa s’ha aclarit que
“entenem que el nostre
suport a aquest acord ha
estat únicament pel fet de
poder disposar de l'aparca-
ment, amb tot el que suposa
per a la zona i per a la ciutat,
i sempre i quan es garantei-
xin els termes de seguretat i
que no suposi un perjudici
econòmic per a l'Ajuntament
i si que suposi un bé per a la
ciutat i el nucli antic”. I es
matisa que “no estem d'a-
cord en absolut amb els
calendaris establerts i els
terminis previstos per a la
finalització de l'edifici. No
veiem clar el retard de l'inici
de la construcció fins a
2015 tenint en compte que
suposadament aquest edifici
hauria de servir per aglutinar
totes les delegacions de les
Terres de l'Ebre, evitant així
el pagament de lloguers d'al-
tres edificis amb el conse-
qüent estalvi econòmic,
cosa que sembla ser que
s'allargarà fins finals de
2016”. Cal recordar que el
PSC de Tortosa ha denun-
ciat reiteradament la paralit-
zació i retard de les obres.
“Igualment cal incidir en què
l'acord preveu que en cas de
que les dates proposades
no es puguin complir caldrà
arribar a un nou acord entre
totes les parts amb el que
no queda clara la finalització
definitiva de les obres amb
una data segura”.

Recolzament,
amb matisos, al
pàrquing de les

Delegacions

L’Ajuntament de Tortosa s’adhereix al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir i promourà la celebració d’una consulta
Al ple de dilluns, també es va aprovar una declaració institucional de rebuig del Pla Hidrològic de Conca
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El diputat al Parlament de
Catalunya, i secretari gene-
ral adjunt d’ERC, Lluís
Salvadó, acompanyat dels
alcaldes de l’Aldea i
Roquetes, i de diversos regi-
dors i regidores del partit a
les Terres de l’Ebre, ha parti-
cipat aquest matí en el pri-
mer gran acte de protesta
contra el Pla hidrològic de la
conca de l’Ebre convocat
per la Plataforma en Defensa
de l’Ebre a Amposta. Segons
Salvadó ‘malauradament el
govern espanyol propera-
ment ratificarà el Pla de
conca de l’Ebre aprovat pel
‘Consejo del Agua’, que
atempta de manera flagrant
contra les Terres de l’Ebre i
el conjunt de Catalunya’. El
diputat republicà ha advertit
que ‘la lluita social tornarà a
tenir un paper protagonista

important, i aquest tret de
sortida d’avui inicia un camí
que anirà ‘in crescendo’’, per
això Esquerra espera que
tant des de les Terres de
l’Ebre com des del conjunt
de Catalunya ‘es torni a sor-
tir al carrer per defensar-
mos d’aquesta nova agres-
sió del govern espanyol’.
Segons Salvadó aquest pro-
cés durarà anys i ‘estarà
molt judicialitzat’. El dirigent
republicà ha recordat que
Esquerra, al igual que altres
entitats i institucions,
‘denunciarem, també per la
via judicial, aquest Pla de
conca de l’Ebre perquè no
compleix algunes de les prò-
pies lleis espanyoles, ni tam-
poc la Directiva Marc de
l’Aigua europea’. El diputat
republicà ha deixat molt clar
que ‘el Pla hidrològic de
conca de l’Ebre és una nova
agressió de l’Estat a
Catalunya. Fins ara hem
rebut els atacs per terra,
mar i aire, i ara també, els
rebem pel riu’. Aquesta
agressió de ‘caràcter

ambiental i de la gestió dels
rius’, segons Salvadó, se
suma a totes les agressions
econòmiques, lingüístiques i
culturals que rebem gairebé
a diari per part del govern

espanyol. Pel diputat ‘això
s’emmarca dins d’un pla per
apropiar-se de les competèn-
cies i els recursos catalans.
Malgrat que necessitem
donar una resposta indivi-

dual a cadascun d’aquests
atemptats, també hem de
donar una resposta global,
i aquesta no és altra que el
dret a decidir, i la constitució
de la República catalana’.

«El Pla hidrològic de la conca de l’Ebre és una
nova agressió de l’Estat a Catalunya»

Valoració del diputat al Parlament, i secretari general adjunt d’ERC, Lluís Savadó

“S’emmarca dins d’un pla Per apropiar-se de les competències i els recursos catalans”

REDACCIÓ

En els darrers dies s’ha
completat l'actuació
d'ampliació i millora d'un
tram de vorera al carrer
Barcelona, al Raval de
Sant Llàtzer de Tortosa.
Es tracta d'una obra,
realitzada amb recursos
propis i amb operaris
municipals, que s'ha fet
al tram de vorera del
carrer Barcelona situat
entre el carrer Bisbe
Serra i el camí del
Barranc de la Llet, just
davant de l'església dels
Àngels. 
Aquesta era una vorera
estreta que presentava
dificultats per al trànsit

de vianants, i que ara
s'ha renovat completa-
ment, s'ha ampliat i
s'han eliminat les barre-
res arquitectòniques.
L'Ajuntament dóna res-
posta d'aquesta manera
a una petició veïnal. 
Les queixes pel mal
estat de la vorera havien
estat manifestades pels
veins d’aquell indret,
sobre tot considerant
que era la zona que habi-
litava l’accès a l’esglèsia
amb el que això compor-
tava en segons quins
dies en els que hi havia
més moviment per poder
accedir-hi. 

Millores al carrer Barcelona,
al Raval de Sant Llàtzer de Tortosa

L’Ajuntament, amb aquesta actuació, “dóna resposta a una petició veinal”

Avui divendres, 9 d'agost,
coincidint amb l’inici de les
Festes Majors, l'emissora
municipal de Deltebre,
Ràdio Delta, complirà tres
decàdes de vida. 
Des de l’emisora es desta-
cava que “en els temps
actuals, amb la competèn-
cia que hi ha al sector i la
crisi económica, és molt
satisfactori que una petita
emissora, nascuda amb
l'únic objectiu de reforçar
la pròpia personalitat muni-
cipal, continuï viva. 
Tots ens hem de felicitar
per ser on som ja que tots
formem part d'aquest pro-
jecte que any rera any
creix gràcies a la fidelitza-
ció de l'audiència. Des de
la primera persona que va
fer-ho fins a les que estem
actualment, tots hem d’es-
tar de celebració per
aquest aniversari”.

Avui
divendres,
30 anys de

Ràdio Delta

Dilluns vinent, dia 12, el
CODE  farà el tercer tracta-
ment dirigit a les larves
dels mosquits que es
generen als arrossars peri-
metrals dels nuclis urbans
i urbanitzats del Delta de
l’Ebre. Aquests tracta-
ments s’inclouen dins dels
tres que estan programats
per a la campanya 2013, i
que es desenvoluparan
d’aquí fins a mitjans d’a-
gost. Amb aquestes actua-
cions, el CODE contribueix
a rebaixar les poblacions
de mosquits presents a les
nostres terres, utilitzant
metodologies més punte-
res i alhora més respec-
tuoses amb l’alt valor
ecològic que té el nostre
territori. Aquests tracta-
ments es realitzen sota la
supervisió de l’Agència de
Salut Pública  i es financen
gràcies a les aportacions
de membres del CODE:
els ajuntaments del Delta
de l’Ebre, la Diputació, els
Consell Comarcals Baix
Ebre i Montsià i l’IDECE.
Els tractaments s’inicien a
l’hemidelta esquerre, per
passar a l’hemidelta dret. 

Dilluns,
tractament
dirigit a les

larves
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Pau Folqué.- El Pinell.
El Centre Polivalent del
Pinell de Brai acull
l'exposició 'Un segle de
retrats en família', des
d’ahir dijous, dia de la
inauguració, fins al proper
dilluns 12 d'agost,
coincidint amb les Festes
Majors en honor a Sant
Llorenç. La mostra,
iniciativa de l'Associació
Cultural 'Pi del Broi', oferirà
prop d'una vuitantena de
fotografies de famílies del
municipi des de 1.898 fins
als nostres dies, i es podrà
visitar de 12h a 14h pel
matí i de 18h a 20h per la
tarda.
Les imatges, distribuïdes
en onze plafons i
recopilades després d'un
procés de recerca de cinc
mesos porta a porta,
permetran fer un

recorregut per totes les
dècades del s.XX de la
localitat de la Terra Alta,
recuperant l'essència de
cada època. D'aquesta
manera, s'hi mostrarà,
sobretot, l'evolució de la
vestimenta al llarg de més
de cent anys d'història,
com ara, en les dones, el
pas de les faldetes, el
saco, el cosset, els
mantons, els davantals, els
mocadors al cap o les
calces a la indumentària
moderna, i en els homes, el
pas de la camisa, la brusa,
el jac, el gipó, les calcilles,
la faixa, la barretina o les
espardenyes a la roba
actual. La intenció de
l'exposició, segons Antònia
Serres, la seva
organitzadora, és que els
visitants se n'adonin de
“com era la vida de la gent

antigament”, a través de
factors com “les
diferències en el vestir que
existien entre les classes
socials, treballadores i
benestants, els pentinats
que es duien o el nombre
de fills que es tenia”. Així
mateix, Serres apunta que
la mostra també pretén

“establir vincles i
comparacions entre el
present i el passat” -per
exemple en el cas d'una
nissaga familiar que
presenta set generacions
diferents en tres fotos-, a
més de “donar valor” a les
instantànies de temps
llunyans. 

Més d’un miler de persones es van reunir a Amposta en la primera manifestació

‘Unes festes de pel.lícula’

A les dos de la tarde del
diumenge 4 d'agost es
donava el punt final al I
Campus de Música i Ball
Populars a les Terres de
l'Ebre en les instal·lacions
del Teatre Municipal La
Llanterna de Móra d'Ebre,
un projecte ludicoformatiu
engegat pel grup musical

"Riu en So", i la plataforma
cultural "Espai de So" nas-
cuda a Tortosa l'any passat
i formada per etnògrafs i
músics catalans, valen-
cians i murcians.
La valoració del Campus ha
estat molt positiva  l’espera
de que es pugui repetir en
el futur.

Campus de Música i Balls Populars 

La Secretaria de Família
crea el programa Créixer
en família. És un programa
formatiu dirigit a orientar,
reforçar i donar eines a les
famílies per exercir el seu
paper educatiu de forma
positiva, amb l’objectiu de
potenciar el reconeixement
i la confiança en les prò-
pies capacitats dels proge-
nitors. Durant els tres pri-
mers anys de vida, "l'ocu-
pació" bàsica dels infants

se centra en el desenvolu-
pament de les seves capa-
citats i en l'aprenentatge,
en què el factor essencial
és la interacció amb les
persones, amb els objec-
tes i els espais. La xerrada,
a Roquetes, tindrà lloc el
dia 26 de setembre de 17
a 19 h. a la Sala Polivalent
Biblioteca Mercè Lleixà.
Cal inscripció prèvia, tru-
cant a l'Ajuntament de
Roquetes.

‘Programa Crèixer en Família’

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) denuncia
que la previsió de
concessions d'aigua en el
recentment aprovat Pla de
Conca de l'Ebre per a
Castelló confirmaria els
transvasaments encoberts
a través d'atorgaments als
regants.
Mig miler de persones es
van reunir a Amposta en
una primera mostra de les
mobilitzacions que es
preparen per a la tardor.
Ho van plantejar com un
advertiment al govern
espanyol: si el pla s'aplica,
no quedaran recursos per
al manteniment del Delta,
no quedarà prou cabal per
evitar la salinització.
La portaveu de la PDE,
Susanna Abella, ha
recordat que la ciutadania

ebrenca no es rendirà
davant d’un Pla planteja la
construcció de nous
embassaments que se
sumarien als 109 que
actualment ja hi ha en
explotació,majoritàriament 
per al rec, i preveu un
augment substancial del
consum de l'aigua del riu.
La Generalitat i els grups

ecologics denuncien
l'amenaça que el pla
suposa per al Delta de
l'Ebre. Actualment la
demanda d'aigua de l'Ebre
ascendeix a 8.210 hm3
anuals, el 55% del total, 
però la planificació del
govern espanyol amplia
aquesta xifra i permet
arribar a 10.700 hm3 al

2027, que és el 70%, de
manera que el 
Delta de l'Ebre hauria de
sobreviure amb el 30%
restant. Un cop aprovat el
pla per part del Consell
Nacional de l'Aigua, ara
solament  manca la decisió
del govern espanyol de
ratificar-lo mitjançant un
decret de llei.

«La ciutadania ebrenca
no es rendirà»

La Marea Blava en
defensa del tram català
del riu Ebre es va tornar
a posar en moviment
aquest diumenge. 
Els ebrencs van
abraçar el riu mentre
algunes embarcacions,
juntament amb el
catamarà de l'ONG
Fons Mundial per la
Natura (WWF), el van
omplir de pancartes
per defensar-lo.

La de diumenge fou una primera mostra de les mobilitzacions previstes per la tardor.

ACN

‘Un Segle de retrats de família’, al Pinell
L’exposició, al Centre Polivalent, estarà oberta totes les festes, fins el dia 12

ACTUALITAT

REDACCIO

El CD La Cava presenta
"Unes festes de pel.lícula"
una exposició sobre la
història de les Festes
Majors des de la dècada
del 50 fins l'actualitat.

Aquesta es podrà visitar,
fins al 18 d'agost, tots els
dies en horari de 11h a
13h al matí i de 18h a 19h
a la tarda la SEM Ramon
Calvo.

La regidoria de Turisme
d’Alcanar, conjuntament
amb el Museu de les Terres
de l'Ebre, es complauen a
convidar veïns i visitants a
la I visita teatralitzada noc-
turna a la Moleta del Remei,

prevista per a demà dissab-
te, dia 10/08/2013, a les
20.30h. 
Es poden adquirir els
tiquets a l'Oficina Municipal
de Turisme de les Cases
d'Alcanar.

Tortosa acull el 7 de setembre la 1a. Mostra de Cervesa
Artesanal ‘Ebre Beer’. La producció de cervesa artesanal al
nostre país ha deixat de ser una iniciativa d'uns pocs aventurers
per passar a convertir-se en un nou sector que la comercialitza.

Actualitat

Tortosa vol fer una nova
demostració de solidaritat
amb una campanya ciutadana
adreçada en aquesta ocasió a
recollir material didàctic per-
què els xiquets i xiquetes de
famílies amb pocs recursos
puguin afrontar l'inici del curs
escolar amb la garantia que
disposen del mínim equipa-
ment exigible. La nova cam-
panya es posa en marxa a imi-
tació de les que s'han fet per
recollir aliments i en el marc
del programa Pla Educatiu
Entorn 6/16 que impulsa
l'Ajuntament de Tortosa, el
Departament d'Ensenyament i
les entitats del tercer sector de

Tortosa. Dimecres han presen-
tat els detalls d'aquesta iniciati-
va l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, la tinent d'alcalde de l'àrea
de Serveis a les Persones, Ana
Algueró, i representants de
Càritas, Creu Roja, la Reial
Arxiconfraria de la Cinta i dels
voluntaris de l'Obra Social la
Caixa. La campanya implica lli-
breries i diverses superfícies
comercials de la ciutat, que a
partir del proper 19 d'agost
implantaran punts de recollida-
des. Els comerços que ja s'han
adherit a la campanya són
Ebrebooks, El Cid, Viladrich,
Ofi Complet, Arrels, Carrefour i
Simply. 

Recollida de material didàctic

Visita teatralitzada nocturna a la
Moleta del Remei

«»
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

El partit començarà a les
20.30 h. Ja fa dies que es tre-
balla en l’organització de l’es-
deveniment. Es una competi-
ció de prestigi i un rival d’em-
bergadura, el més emblemàtic
de la nostra provincia. I arriba
en forma de pastís a un camp
que estarà enmig d’una gran
festa esportiva. 
Es la cirereta al gran pastís
roig-i-blanc. Avui, més d’un afi-
cionat partidalenc “somiarà
despert” veient que el seu
equip, a la Primera catalana,
s’enfronta a tot un Gimnàstic,
en competició oficial. 

Abans del partit, la UD Jesús i
Maria farà la presentació oficial
davant de la seua afició (20h).
L’entrada general, per socis i
aficionats, serà de deu euros.
S’espera una gran afluència de
públic. Serà una gran festa.
Més Copa
Dins de la Copa, destacar
també que la Rapitenca demà
rebrà el Reus (19 h) i que
l’Ascó, diumenge (20 h), jugarà
al seu camp contra el Lleida.
Són els compromisos dels
nostres equip en el torneig. 

La Copa de la il.lusió

Jesús i Maria viu avui gran
jornada. Històrica. Aquesta
tarda-nit, l’Aube es vestirà
de gala per afrontar el par-
tit, en competició oficial,
més important de la histò-
ria del club. Es la Copa
Catalunya i el Nàstic de
Tarragona, de la Segona B,
visitarà el camp del Jesús i
Maria.
El moment actual del club
és brillant. Molt. Avui hi
haurà un altre premi a la
feina ben feta. 

COPA CATALUNYA

El Jesús i Maria rebrà avui divendres (20.30 h) el Nàstic de Tarragona, en un duel històric

M.V.

L’equip de l’Aube farà
la presentació abans

del parttit, a les 
20 hores

Presentació

També en la Copa, la
Rapitenca rebrà demà

al Reus (19 h).
I l’Ascó diumenge

rebrà el Lleida (20 h)

Més Copa

A les 19 hores

El Reus, demà a la Devesa
UE RAPITENCA

La Rapitenca va fer la pre-
sentació diumenge en un par-
tit contra l’Amposta (2-1). Fe-
rran i Ike Romera van marcar
els gols per als rapitencs que
van tenir altres opcions però
que van estar poc frescos en
els darrers metres.

L’equip, aquesta setmana,
amb molts joves dels planters,
va jugar al camp del Cintorrà,
un altre amistós. El conjunt de
l’Alt Maestrat és el campió de
la Segona regional castello-
nenca i va reaccionar amb l’1
a 5, fins el 4-5 final.

Avui la Rapitenca disputa el
Blai Sanchís a la Cava (19 h) i
demà dissabte rebrà el Reus
en el partit de Copa Catalunya. 

Antoni Teixidó, tècnic de la
Rapitenca, després de la

presentació manifestava que
“sabem que serà una tempora-
da dura, complicada, de molt
de treball. Jo ja signo ara que-
dar el quart per la cua, en el
sentit de que l’objectiu és sal-
var-nos. I si no el quart per la
cua, que això implicaria molt
de patiment, la nostra classifi-
cació ha de ser del lloc 8 al
13. Aquesta és la nostra llui-
ta”.  Diumenge la Rapitenca vi-
sita l’Albí (Lleida).  El defensa
central Miguel (per motius la-
borals es quedarà a Vallado-
lid), no renovarà.

A les 19 hores

Rebrà diumenge

el Sant Jaume

CD TORTOSA

El Tortosa jugarà diumen-
ge a l’estadi contra el Sant
Jaume, en un partit amistós
de pretemporada (19 h).

L’equip de Nando Crespo
va disputar dissabte passat
el Torneig Ciutat de Deltebre,
amb només una sessió d’en-
trenament i amb baixes com
les d’Asín, Joel, Gerard (enca-
ra recuperant-se de l’opera-
ció) i el porter Albert. Al pri-
mer partit, es va imposar al
conjunt local, la UE Deltebre,
per 0-2, amb gols de Monge
i de Moha (gran gol de vaseli-
na). En el tercer i decisiu par-
tit del torneig, el R. Bítem va
estar més posat i més inci-
siu, amb un Joel Crespo molt
insistent. Utman, desviant un
xut d’Emili, i el propi Crespo
van decidir. (0-2).

Demà dissabte visitarà el Roquetenc (19 h)

«Ens hem de quedar amb les conclusions positives»
CF AMPOSTA. VA VISITAR LA RAPITENCA I VA REBRE A LA POBLA (1-7)

L’Amposta va fer la presentació
oficial divendres de la setmana
passada (imatge de la foto).
Amb l’objectiu de consolidar el
projecte i seguir els paràmetres
establerts en l’aspecte pressu-
postari, rebaixant dèficit com
en la temporada passada, l’e-
quip enfila el camí d’una nova
lliga. Ja diumenge, va fer el pri-
mer partit de pretemporada, a
la Ràpita (2-1). Aleix va marcar
el gol dels ampostins que a la
represa, amb l’1-1, van tenir una
bona ocasió. Posteriorment,
amb el 2-1, la Rapitenca va

imposar-se tenint altres possibi-
litats. Dimecres, l’Amposta va
rebre la Pobla (1-7). El tècnic
Nacho explicava que “era un
partit que no estava previst
però que, a petició de la Pobla,
vam acceptar de fer. No obs-
tant, no vam canviar la progra-
mació d’entrenaments i el cert
és que els jugadors estaven
molt carregats per jugar. No és
una excusa. Es així. Això influeix
en aspectes de concentració
com els que van passar en dos
minuts poc abans del descans
quan en tres córners ens van

marcar tres gols”. Del 0-1 (42’),
es va arribar al descans amb el
0-4. A la represa, amb els can-
vis, la Pobla no va perdre pisto-
nada. Al final, 1-7. “Hem de que-
dar-nos en les conclusions posi-
tives, veient la bona feina que
està fent el grup i que aquests
partits han de servir d’entrena-
ments amb ritme. Hem de
seguir, conscients que hem de
millorar i que podem fer-ho”,
deia Nacho. Joseph (Tortosa)
entrena i juga amb l’Amposta
fins que trobi equip. No hi ha
intenció d’incorporar-lo. 

Avui a la Cava (19 h) i
diumenge a Lleida, al
camp de l’Albí (19 h).

Tres partits

Era encara època de Minut
91 (fa uns 13 anys). Va haver
un canvi de direcció i la publi-
cació va passar a estar edita-
da per una empresa de Tarra-
gona. 

Llavors, el Minut 91, del
que vaig un dels creadors, ja
feia dues temporades que era
un setmanari amb dues edi-
cions, una ebrenca i una altra
del Camp de Tarragona.

Amb la nova empresa, vaig
passar a compartir redacció
d’esports amb Rafa Gonzalez,
company de Tarragona que
feia el seguiment del Nàstic
per a la televisió Més TV i tam-
bé per al Minut 91. 

Posteriorment, amb el pas
de L’Occidental a Més Ebre i
de Minut 91 a Més Esport,
vam seguir durant dues tem-
porades amb relació profes-
sional, ell des de la redacció a
Tarragona i jo des de la de Ro-
quetes. 

Era un periodista esportiu
agressiu. Dur. Emergent. Era
contundent, principalmet amb
el seu Nàstic. Molt crític. Re-
cordo la ‘pugna’ que mantenia
amb Nogués, tècnic en aquell
aèpoca del Nàstic. Recordo
també la visita de l’At. de Ma-
drid al camp del Nàstic (a Se-

gona A). El Rafa, després del
partit, quan el conjunt matalas-
ser havia guanyat per 1-2, em
va dir: “el titular de portada de
Minut 91 d’aquesta setmana
hauria de ser: Gil va tremolar”.
Un altre titular de portada de
Rafa fou després del partit
Nàstic-Ràcing de Ferrol que,
per la forta tempesta, es va
haver d’ajornar durant la pri-
mera meitat perquè va marxar
el llum elèctric. El Nàstic guan-
yava 2-0 i un davanter, Deus,
havia fet un gol de traca i mo-
cadors. El titular havia de ser:
‘Valga’m Deus’. 

Era enginy i eficàcia. Era
Rafa Gonzalez. Amb els anys,
van haver nous canvis direc-
tius a l’empresa i vaig perdre
els vincles amb el Rafa. Aques-
ta setmana, concretament di-
marts, a un company comú, li
vaig preguntar si sabia alguna
cosa d’ell. Em va respondre
que no l’havia vist darrera-
ment. 

El dimecres la nit, aquest
company comú em va comuni-
car la tràgica notícia. Havien
trobat el cos sense vida de Ra-
fa al seu domicili. Un cop dur.
I així em quedo. 

Només puc dir que ‘fins
sempre, Rafa González!’.

En record a Rafa González
L’opinió de Michel
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El Gandesa rebrà demà dissabte (18.30 h) el juvenil B del Barça,
amb jugadors ''mediàtics'' com el coreà Seungho Paik i el fill del
Tito Vilanova, l'Adrià Vilanova. Un partit il.lusionant per a un equip
que es prepara també per a una temporada il.lusionant.

El Gandesa s’enfronta al juvenil del Barça
El Torneig que organitza la UE Remolins-Bítem arriba enguany a la
40ena. edició. Tot un aniversari. Adjuntem el cartell d’aquesta edi-
ció amb la participació d’equips ebrencs que el fan molt més inte-
ressant. Serà el 25 d’agost. La UE R. Bítem farà la presentació el
dia 18, a Bítem, contra el Lleida de la Segona B.  Serà a les 18.30
hores. Hi ha més informació del Remolins-Bítem a la plana 14. L’e-
quip va oferir bones sensacions a Deltebre, en el torneig. Acabar
dient que Manolo Roda torna a ser el delegat del primer equip, des-
prés de molts anys en els que ho havia estat Paco Also.

40è aniversari del Marià Toha

El Catalònia va golejar el filial del Remolins-Bítem en el primer
partit de la pretemporada (7-1), amb gols de Toni Calafat (2), Jor-
di Tomàs (2), Pau Diez (2) i Nacho. El proper partit serà diumen-
ge al camp del Deltebre (18 h). 

El Catalònia visita diumenge el Deltebre

Gerard Borrell ja es va perdre bona part de la lliga passada per
una lesió. Es considerava que podia ser baixa per la propera.
Però en el partit de festes a Godall va poder tornar a jugar. Va
fer-ho durant 45 minuts. Podria ser una bona ‘incorporació’ per a
l’Ulldecona. L’equip de Sansano va perdre al Godall per 3-1. Yas-
sine va fer el 0-1 però els godallencs van remuntar a la represa.

Borrell torna a jugar amb l’Ulldecona

-Ivan Fumadó, davanter que va estar al Jesús i Maria, Aldeana i als
Muntells, torna al Sant Jaume. L’equip d’Anton visita demà el Ginestar
(18 h) i diumenge el Tortosa (19 h).
-El Móra la Nova, que encara no té la plantilla tancada, va perdre en
partit de festes per 2-3 amb el Benissanet. Demà rebvrà el Racing Bo-
navista. Magí, que va marcar contra el Benissanet, continua.
-L’Ampolla jugarà el primer partit el dia 17, contra l’Horta. El dia 21
s’enfrontarà al juvenil de la Rapitenca i el 24 farà la presentació contra
l’Amposta. El dia 29, contra juvenil Tortosa i el dia 31 3x1 a Camarles,
amb els locals i el Jesús i Maria. 
-El Pinell, en festes, rebrà dissabte el Corbera i diumenge el Batea.
Amb les tres incorporacions de jugadors de Barcelona que vam expli-
car la setmana passada, tanca la plantilla, a l’espera de que puguin
adaptar-se i ser efectius per a l’equip. 
-El Vilalba va empatar (3-3), a casa, amb el Nonasp. Demà, en festes,
rebrà l’Ascó B. Joan Esmel (Camarles) va jugar amb el Vilalba i interes-
sa, tot i que ara ha comunicat que fitxarà amb l’Horta. El porter Alex
Martínez (va jugar a Benifallet) ha fitxat. S’espera parlar amb Abdul
quan torni del seu país. S’està en tractes amb dos davanters experi-
mentats i que, en el cas de fitxar, apuntalarien sobradament la davan-
tera.

Breus. Ivan Fumadó fitxa amb el S. Jaume

Jaume Climent, que va jugar amb l’Ampolla i el R. Bítem, i que es-
tava al Campredó, podria ser la propera incorporació d’un Ca-
marles que també s’ha interessat per Fouat, jugador que estava
al Roquetenc i que no continua. Però no pot fer-ho perquè ha
marxat fora de país. 
El Camarles que dimarts va perdre a la Cava, juga al Perelló,
demà. 

Jaume Climent, al Camarles

El Flix ha incorporat al migcentre defensiu Valeri Domingo (UD
Barbastro, Tercera Divisió aragonesa), té 30 anys i es conver-
teix en l'última incorporació  per al curs 13/14. Rodat sobre-
tot en competició estatal i Primera Catalana, i sense baixar en
cap cas de l'antiga Preferent Territorial, els 61 encontres dis-
putats a Tercera Divisió les dues darreres temporades l'acre-
diten com un fitxatge experimentat. Va jugar també amb el CF
Balaguer, el CD Binéfar, la UE Tàrrega -en dues etapes-, el CFJ
Mollerussa i la UD Alcampell, a part dels clubs barbastrí i fra-
gatí -en aquest cas, igualment per partida doble-, disputant els
180 minuts de l’eliminatòria de Copa entre el Fraga i el Mi-
randès, i format a l’Espanyol, sent campió en categoria cadet.
Un altre fitxatge ‘mediàtic’ és el del mitjapunta Siddhart Canda-
me (At. Monzón, Tercera Divisió aragonesa). Un jugador es-
querrà que donarà molta profunditat i que arriba avalat per la
seua trajectòria. Cesc Franch, de la Palma, torna al futbol fe-
derat després de molts anys sense competir. En total, el Flix
té set altes, la majoria de les quals tornen a ser de prestigi per
a la categoria. 

Reforços de luxe per al Flix

El Roquetenc rebrà demà
dissabte l’Amposta (19 h). El
dijous dia 15 visitarà el
Jesús i Maria i el diumenge
dia 18 farà la presentació
davant l’afició amb el filial.
Les altes han estat: Marc
Alegre i Marc Baiges (R.
Bítem), Quim Bru (Camarles),

Cristian Navarro (Perelló),
Ivan Arasa (Deltebre), Marc
Barrachina (juvenil Amposta),
Xavi Moreno ( filial ) i Xavier
Bautista i Xavi Lucero (juve-
nil Roquetenc). 
Baixes: Lluís, Crespo,
Amadeu, Fouad, Subi,
Prades, Juanma, Aleix,
Ramon Zaragoza i Albert for-
cadell. 
La propera serà la tempora-
da sense el pichichi Aleix.
Ximo Talarn, el tècnic del
Roquetenc, manifestava que
“és aviat per saber com res-
pondrà la plantilla, però mal-

grat la marxa d'Aleix, la veig
més compensada que la
temporada anterior i amb
més qualitat. I amb la incor-
poració d'un o dos fitxatges
que encara manquen,
podem completar-la encara
més i, d’aquesta forma,
donar un salt qualitatiu. Per
tant, content amb els juga-
dors que la formen a hores
d’ara, aclarint que no està
tancada”. Una de les incor-
poracions que confia poder
fer el Roquetenc és la del
davanter Nico Aguiar (Jesús i
Maria). 

Demà dissabte, Roquetenc-Amposta
Estrena en la pretemporada de l’equip de Ximo Talarn

A LES 19 HORES ES TANCA LA PLANTILLA AMB TRES FITXATGES

40 EDICIONS. SERÀ EL PROPER 25 D’AGOST

El CD la Cava disputarà avui di-
vendres una nova edició del
torneig Blai Sanchís. Un tor-
neig que recorda cada any al
que fou el fundador del club
blanciblau. Serà contra la Ra-
pitenca, a les 19 hores. 
L’equip que entrena Santi For-
né va disputar el primer partit
de la pretemporada el di-

marts, contra el Camarles, al
Camp Nou. Va guanyar per 2-
0, amb un gol de Rubial i un al-
tre en pròpia porteria d’un ju-
gador rival. 
Cal informar que la Cava té di-
versos jugadors a prova i que,
fins ara, estan oferint bones
sensacions al tècnic Santi For-
né. 

Blai Sanchís, avui a la Cava
19 HORES, CONTRA LA RAPITENCA

L’Alcanar va visitar el cap de
setmana passat el Benicarló,
guanyant per 1-3, amb gols de
Felipe i Chimeno (2). Ahis ha-
via de jugar a l’Aldea i demà
dissabte ho farà a Traiguera.

Andreu Fibla no pot seguir
com a segon. El nou segon
entrenador és el rapitenc Jo-
sep Subirats ‘Subi’ exjugador
de la Rapitenca, Amposta, Tor-
tosa, Catalònia i Roquetenc. 

Demà, a Traiguera

CD ALCANAR

La plantilla no està
tancada. Es confia en fer
un o dos fitxatges més.

S’espera resposta de Nico.

Fitxatge

El Perelló, després de l’ajornament del partit el cap de setmana
passat a Flix, a petició del club de la Ribera per l’estat de la
gespa, malmès per la calor, jugarà demà dissabte amb el
Camarles (19 h), al camp de la Vinyeta.
Serà el primer partit de pretemporada per al conjunt que fou
campió de la Tercera catalana i que va fer història obtenint
aquest títol, mai fins ara assolit per l’entitat. 
L’equip, que seguirà entrenat per Molinos, ha tingut les altes del
davanter Roger Vidal (Gandesa), el central Albert Martorell i tres
juvenils: Sergi Segarra, Marian i David Flox. 
Les baixes han estat: Cristian Navarro (Roquetenc), Eric
(Rapitenca juvenil) i Oriol Cid (L’Ametlla de Mar).

El Perelló rebrà demà el Camarles
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La UE Remolins-Bítem va impo-
sar-se en la sisena edició del
Torneig Ciutat de Deltebre, dis-
sabte passat. Els de Bítem van
guanyar en el primer partit
davant el conjunt amfitrió, la
UE Deltebre, per 0-1, amb un
gol d’Emili Descarrega, arran
d'una rematada amb el cap. En
la segona confrontació de la
tarde, el CD Tortosa va vèncer
al Deltebre per 0-2, gols de
Moha i de Monge. 
En el tercer i darrer partit, el
que havia de decidir el campió,
la UE Remolins-Bítem va jugar
amb molta convicció i ja des
del principi va ser superior al
Tortosa, gaudint d’ocasions a
través d’un Joel Crespo incisiu

i motivat. Crespo és una de les
novetats del conjunt de Bítem,
procedent precisament del CD
Tortosa. El Remolins-Bítem va
obrir el marcador arran d’una
jugada d’estratègia. Un llança-
ment des de la cantonada, va
suposar un xut d’Emili a la fron-
tal de l'àrea gran. Enmig d'un
núvol de cames, Otman va des-
viar l’esfèric. Poc després,
seria Joel Crespo qui va decidir
el duel i el torneig amb el 0-2.
El capità del Remolins-Bítem,
Emili Descarrega, va recollir el
trofeu com a equip campió de
la sisena edició del Torneig
Ciutat de Deltebre, de mans de
l’alcalde, José Emilio Bertomeu
(imatge de la foto).

Anteriorment, els capitans del
Tortosa i del Deltebre van aga-
far els trofeus com a segon i
tercer  classificats, respectiva-
ment. El Remolins-Bítem afron-
ta el segon partit de pretempo-
rada demà dissabte, a
l’Ametlla de Mar. El Tortosa,
esperant ja poder tenir a Joel i
Asín, rebrà el Sant Jaume, diu-
menge (19 h).

R. Bítem, campió del Ciutat de Deltebre
SISENA EDICIÓ. DISSABTE PASSAT

Temporada 98/99, el Tortosa estava a Tercera divisió. Acabava de fer una
lligueta d’ascens a la Segona B, amb opcions de pujar fins la darrera jorna-
da. El Jesús i Maria competia llavors a Tercera regional. Si en aquell moment,
algú hagués dit que poc més d’una década més tardel Jesús i Maria estaria
a 1a. Catalana i el Tortosa en una categoria més avall, el 100 % d’aficionats
hagués respòs que impossible. 
Dos i dos no fan quatre al futbol. El Tortosa, bressol del futbol ebrenc, mai
ha pogut aconseguir l’ascens a la Segona B. La Rapitenca i l’Ascó allí estan.
I el Jesús i Maria, que no es conforma amb la Primera catalana, va camí de
la Tercera divisió. I això ho diu Joaquin Celma.
La Rapitenca, Amposta o Jesús i Maria tenen més espectadors, millor filosofia, més ganes de
pujar i, a més, disposen d’equips consolidats i de tècnics de postin. 
El Jesús i Maria no ha arribat a estar al podi dels nou liders de la provincia, però en un plis plas
s’hi ha acostat, amb dos salts de categoria. Ni ells mateixos s’ho creuen. 
Aquests són els números del Jesús i Maria per a la propera temporada: perdrà 4 partits a casa,
n’empatarà quatre. O sigui, 37 punts a casa més els que aconseguirà fora jugant al contraa-
tac. Amb tot això, és gairebé segur que es mantindrà a la categoria i podrà quedar en vuitena
posició. El bloc continua gairebé tot, fins l’apuntador. La temporada propera els partits a casa
els jugarà en dissabtes per la tarde. ¿Pot pujar el Jesús i Maria a la Tercera divisió? Per què no?
El Mollerussa va estar a la Segona A, un equip que ara està a la Segona catalana. ¿No està el
Figueres a la Tercera divisió quan va arribar a estar-hi a a Tercera regional..?
Jo sóc un enamorat d’entitats com el Jesús i Maria, que no tenen limit. Hi ha clubs d’aquesta
comarca i fins i tot de Tarragona que prefereixen que el Jesús i Maria estigui en una categoria
superior per no haver d’anar a jugar al seu camp la lliga propera. “Anar al seu camp és terri-
ble. La seua afició pressiona, crida...guanyar allí és gairebé impossible. Tu no saps com és un
partit allí”, em deia un president d’un club de Tarragona que afegia que “anar allí és com anar
a la guerra”. 
Jo he de dir, que quedi clar, que prefereixo aficions com la del Jesús i Maria, entregada i apas-
sionada. Tindrà els seus defectes, però jo no he vist ni he sentit a ningú dir que a l’Aube han
matat a algú.  Vagin vostès per Madrid amb una samareta i una bandera del Barça...potser
rebran un gest carinyós a la seua galta...o, a la inversa, vagin al Camp Nou amb una samarre-
ta i una bandera del Madrid i cridant ‘Visca Ronaldo, fora Messi’... què passaria?. Seria llavors
terrible l’afició del Barça? Doncs si, n’hi haurien uns quants que no actuarien bé i no per això tin-
drien la culpa la resta. 
Senyores i senyors, el Jesús i Maria no sé si serà equip de Tercera divisió. Solament sé una
cosa. Tan de bo hi haguessin més equips en les comarques ebrenques amb el seu poderio, la
seua filosofia, la seua integració, la seua cantera, la seua humilitat... El que altres clubs porten
anys intentant fer, ells ho han aconseguit en un obrir i tancar d’ulls. No tenen secret, és com la
Coca-Cola, tenen la seua essència, una filosofia i sobre tot, treball. Treballen moltíssim. I així es
poden aconseguir els èxits. 
Fa unes setmanes vaig fer un article del Vila-real de les nostres comarques, el Gandesa. El
Jesús i Maria és un exemple encara més clar. Es una llàstima que no hi hagin més club amb
aquesta mentalitat, a més del Jesús i Maria, el Gandesa, la Rapitenca o altres que venen per
darrera i estan fent també una gran labor com Olimpic, l’Ametla, Camarles, Ulldecona i la Sénia.
Avui divendres dia 9 d’agost el Jesús i Maria s’enfronta al Nàstic en la Copa. Es un premi per
un club que ha tocat el cel. S’imaginen que elimina al Nàstic...
SEGONA CATALANA, VAN 117 FITXATGES. Fins a l’1 d’agost, el club amb més canvis ha
estat el Valls (17), Roda de Berà, 13; Morell i l’Ampolla, 9; Reddis i Roquetenc, 8; Alcanar, 7;
Canonja i Gandesa, 6; Remolins-Bítem, 5; la Cava, Catalònia i Selva Camp, 4; Cambrils,
Calafell, Vilaseca i Tortosa, 3; Perelló, 2. Onze equips no han tancat les seues plantilles. Seran
un total de 150 altes. Xifra pareguda a la de les dues últimes temporades.
TERCERA CATALANA, VAN 75 FITXATGES. Els poden veure a ICOMPETICION, únic portal
que actualitza diàriament les plantilles de cada equip, moltes d’elles amb gran renovació: la
Sénia, Deltebre, Pinell...aquest any la categoria estarà més igualada.  
EL FUTBOL ESTATAL ESTÀ QUE CREMA. Avui dimarts tanco la columna. Falten vint dies per
a començar la competició i no estan fets els calendaris de la Segona B (això també ha passat
a les nostres terres al futbol base). La raó, en aquest cas, és que hi ha tres places que no tenen
propietari. Mentre a la Segona divisió, se salven per poc Mirandés i Depor, poden baixar
Guadalajar i Alcorcon i se salvarien Murcia i Osca. De la Primera divisió no hi haurà novetats,
malgrat que tots els clubs tenen uns deutes incontrolats. Cal traure una llei que indique que al
futbol nacional tots els clubs han de tenir superàvit. 
TARRAGONA I ELS SEUS CLUBS, EMBOLIC I MÉS EMBOLICS. A la localitat de Valls hi ha
tres clubs: At. Valls, Escola Valls i UE Valls. Aquests dos darrers s’anaven a fusionar (normal, el
president del Valls era també el de l’escola). Però la fusió no es va fer. Va haver-hi enrenou. A
Cambrils hi ha tres clubs (FC Cambrils, Cambrils Unió -antic Oleàstrum- i el Marina)- Cambrils
Unió i FC Cambrils fa tres temporades van arribar a una entesa per a fusionar-se.  Es va tren-
car. També l’any passat es va iniciar el procès però en els darrers dies s’ha tornat a esvair. A
Salou hi havia dos equips amateurs: Salou A i Salou B. La temporada passada va nèixer un ter-
cer: el Salauris que el van crear jugadors i aficionats discrepants amb els altres dos equips. El
Torreforta, i ja fa anys, és l’equip dels embolics. Problemes de pagament; de la passada es
deuen quatre mesos. El dia del primer entrenament de pretemporada, els jugadors es van plan-
tar i no van voler entrenar. Veurem que passa.
El Nàstic va baixar de Primera a Segona i després a Segona B. La lliga passada va roçar el
descens a Tercera durant moltes jornades. Per a la lliga propera ha fitxat a 12 jugadors que
estaven jugant fora de Catalunya. ¿què no hi ha jugadors a la provincia i a Catalunya? A l’octu-
bre els hi faré un informe per a demostrar que el futbol ebrenc guanya per golejada al del Camp
de Tarragona.
ELS VAIG A CONTAR UN SECRET. Vaig dir ara fa un any en una entrevista que em va fer
Michel Viñas mentre jo estava a Salou, en un Hotel, que aquesta seria la meua darrera tempo-
rada, doncs el meu cicle s’acabava i no veia més temes per a tractar cada setmana del futbol
ebrenc després d’una experiència que va començar fa tres anys quan em va animar a inciar-la
Superman Michel. Diuen que quan una persona es proposa alguna cosa, pujar a un cim de
7000 metres, muntar una empresa o qualsevol repte a la seua vida, pot aconseguir-ho a còpia

UD Jesús i Maria, camí de Tercera divisió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

de fe, amor i entusiasme, amb carinyo i dedicació. Aquestes són les paraules que descriuen la
meua columna cada set dies. Han hagut moments de tenir la mateixa  sensació que té un entre-
nador quan perd al minut 80 2-0. He hagut de remar en contra. 
De l’article que tinc previst per dilluns, entrar-me una altra inspiració i fer-ne un altre. Com tot en
aquesta vida. M’agraden els reptes i les emocions. En aquesta temporada he complert amb
escreix encertant pronòstics (em vaig equivocar només amb la Cava quan vaig fer el pronòstic
durant la temporada). Però pel que respecta els campions, ja al juliol de l’any passat vaig opinar
que podia ser-ho el Roda, el Tortosa, el Jesús i Maria o el Gandesa, de Segona catalana. També
vaig manifestar que ho serien Ascó i Perelló. Així mateix, vaig avançar que la Rapitenca i l’Amposta
no baixarien, amb antelació. Encerts que es compleixen per segona temporada, les errades són
mínimes. He intentat, per primer cop, aportar cada setmana actualitat dels principals equips i,
sobre tot, de la Segona catalana, la meua especialitat, així com també de Tercera. El que fa tres
anys era una columna que es llegia en un moment, s’ha convertit en una més àmplia i profunda,
més documentada. Michel em deia que “Joaquin, no cap tot el text. Cada cop escrius més i enca-
ra que és interessant, has de resumir. Això més que una columna sembla un llibre. No podem
seguir així. Has d’intentar fer-les més curtes, més precises”. I ho intento cada setmana, però no
puc. Rècord d’encerts en els meus pronòstics. Rècord d’amplitud en els meus escrits i rècord de
fer-ho durant cinc setmanes des de Mèxic. Si vostès els divendres tenen deu minuts més distrets
per llegir aquesta columna, em sento més que satisfet. Hi ha molts entrenadors que em diuen:
“Joaquin, ja pots estar content. Has assolit dinamitzar el futbol ebrenc, crear expectació”. El meu
objectiu no és cap lluïment personal. Només intento fer-ho el millor possible. Només vostès amb
la seua opinió poden dir si ho aconsegueixo. A mi m’agrada quan hi ha directius o tècnics que em
comenten: “ens fas reflexionar. Dius el que tots pensem però únicament tu et mulles”. El que si
que els puc assegurar és que m’he pegat una feinada per documentar-me per a poder fer segons
quines columnes. Quan escric, ho faig sense pausa. Si em paro, no em surten. Es com fer l’amor
a una persona que estimes i que desitges: sense pausa. Escric amb un dit, no sé fer-ho amb dos.
Però al.lucinarien en la meua velocitat per escriure aquesta columna. Mitja hora, una hora...bus-
car la documentació em costa més temps, dies, hores... Però el millor de tot és l’autonomia.
Super-Michel me l’ha donada tota. Com diu el cartell del meu perruquer a Mèxic, l’eslogan és: ‘Viva
la libertat’. Senyores, senyors, entrenadors, jugadors, àrbits, directius, aficionats ebrencs en gene-
ral, Michel...que passeu unes bones vacances. Sigueu feliços. Al setembre ens veiem amb les
piles carregades, plenes d’il.lusió i passió. VISCA EL FUTBOL EBRENC!!!!.

El primer equip de l’’Ametlla seguirà entrenat
per Narcís Laboria. Ha tingut les baixes de:
Manel, Edgar, Xavi i Pagà. Les altes: Oriol Cid
(Perelló), el retron de Pepe (Rapitenca juv),
Arnau (Tortosa juv. -s’està recuperants d'una
operacio d genoll) i Mamadu, jugador que viu
a la cala i que ja va jugar fa uns 3 anys.

Partits de pretemporada

Demà dissabte, a la Cala, contra R-Bítem. 
Dia 21, dimecres, 20h, a la Cala, amb el
Jesús i Maria; Dia 24, dissabte, a Ginestar.
Dia 30 dissabte al Perelló al trofeu Amadeu
Cid, amb l’equip local i l’Aldeana. 

L’Ametlla ‘debuta’ demà dissabte contra el R. Bítem
PRIMER AMISTÓS, A LES 18.30 A LA CALA

En el tercer i decisiu partit,
el R. Bítem es va imposar
al CD Tortosa, amb gols

d’Utman i de 
Joel Crespo (0-2)

Partit decisiu
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JORNADA 1. 25-8-13

Vilassar-Santfeliuenc
Rubí-Gramanet
Ascó-Vilafranca

Figueres-Palamós
P. Mafumet-Rapitenca

Manlleu-Terrassa
Cerdanyola-Masnou

Europa-Cornellà
Castelldefels-Santboià

Muntanyesa-Gavà

JORNADA 20. 12-1-14

JORNADA 2. 1-9-13

Santfeliuenc-Muntanyesa
Gramanet-Vilassar

Vilafranca-Rubí
Palamós-Ascó

Rapitenca-Figueres
Terrassa-Pobla Mafumet

Masnou-Manlleu
Cornellà-Cerdanyola

Santboià-Europa
Gavà-Castelldefels

JORNADA 21. 19-1-14

JORNADA 3. 8-9-13

Santfeliuenc-Gramanet
Vilassar-Vilafranca

Rubí-Palamós
Ascó-Rapitenca
Figueres-Terrassa

Pobla Mafumet-Masnou
Manlleu-Cornellà

Cerdanyola-Santboià
Europa-Gavà

Muntanyesa-Castelldefels

JORNADA 22. 26-1-14

JORNADA 4. 11-9-13

Gramanet-Muntanyesa
Vilafranca-Santfeliuenc

Palamós-Vilassar
Rapitenca-Rubí
Terrassa-Ascó

Masnou-Figueres
Cornellà-Pobla Mafumet

Santboià-Manlleu
Gavà-Cerdanyola

Castelldefels-Europa

JORNADA 23. 2-2-14

JORNADA 5. 15-9-13

Gramanet-Vilafranca
Santfeliuenc-Palamós
Vilassar-Rapitenca

Rubí-Terrassa
Ascó-Masnou

Figueres-Cornellà
Pobla Mafumet-Santboià

Manlleu-Gavà
Cerdanyola-Castelldefels

Muntanyesa-Europa

JORNADA 24. 9-2-14

JORNADA 6. 22-9-13

Vilafranca-Muntanyesa
Palamós-Gramanet

Rapitenca-Santfeliuenc
Terrassa-Vilassar

Masnou-Rubí
Cornellà-Ascó

Santboià-Figueres
Gavà-Pobla Mafumet
Castelldefels-Manlleu
Europa-Cerdanyola

JORNADA 25. 16-2-14

JORNADA 7. 29-9-13

Vilafranca-Palamós
Gramanet-Rapitenca
Santfeliuenc-Terrassa

Vilassar-Masnou
Rubí-Cornellà

Ascó-Santboià
Figueres-Gavà

P. Mafumet-Castelldef.
Manlleu-Europa

Muntanyesa-Cerdanyola

JORNADA 26.23-2-14

JORNADA 8. 6-10-13

Palamós-Muntanyesa
Rapitenca-Vilafranca
Terrassa-Gramanet

Masnou-Santfeliuenc
Cornellà-Vilassar

Santboià-Rubí
Gavà-Ascó

Castelldefels-Figueres
Europa-P. Mafumet
Cerdanyola-Manlleu

JORNADA 27. 2-3-14

JORNADA 9. 13-10-13

Palamós-Rapitenca
Vilafranca-Terrassa
Gramanet-Masnou

Santfeliuenc-Cornellà
Vilassar-Santboià

Rubí-Gavà
Ascó-Castelldefels
Figueres-Europa

P. Mafumet-Cerdanyola
Muntanyesa-Masnou

JORNADA 28. 9-2-14

JORNADA 10. 20-10-13

Rapitenca-Muntanyesa
Terrassa-Palamós
Masnou-Vilafranca
Cornellà-Gramanet

Santboià-Santfeliuenc
Gavà-Vilassar

Castelldefels-Rubí
Europa-Ascó

Cerdanyola-Figueres
Manlleu-P. Mafumet

JORNADA 29. 16-3-14

JORNADA 11. 27-10-13

Rapitenca-Terrassa
Palamós-Masnou

Vilafranca-Cornellà
Gramanet-Santboià
Santfeliuenc-Gavà

Vilassar-Castelldefels
Rubí-Europa

Ascó-Cerdanyola
Figueres-Manlleu

Muntanyesa-Pobla Mafumet
JORNADA 30. 23-3-14

JORNADA 12. 3-11-13

Terrassa-Muntanyesa
Masnou-Rapitenca
Cornellà-Palamós

Santboià-Vilafranca
Gavà-Gramanet

Castelldefels-Santfeliuenc
Europa-Vilassar
Cerdanyola-Rubí
Manlleu-Ascó

P. Mafumet-Figueres
JORNADA 31. 30-3-14

JORNADA 13. 10-11-13

Terrassa-Masnou
Rapitenca-Cornellà
Palamós-Santboià
Vilafranca-Gavà

Gramanet-Castelldefels
Santfeliuenc-Europa
Vilassar-Cerdanyola

Rubí-Manlleu
Ascó-P. Mafumet

Muntanyesa-Figueres
JORNADA 32. 6-4-14

JORNADA 14. 17-11-13

Masnou-Muntanyesa
Cornellà-Terrassa

Santboià-Rapitenca
Gavà-Palamós

Castelldefels-Vilafranca
Europa-Gramanet

Cerdanyola-Santfeliuenc
Manlleu-Vilassar
P. Mafumet-Rubí
Figueres-Ascó

JORNADA 33. 13-4-14

JORNADA 15. 24-11-13

Masnou-Cornellà
Terrassa-Santboià
Rapitenca-Gavà

Palamós-Castelldefels
Vilafranca-Europa

Gramanet-Cerdanyola
Santfeliuenc-Manlleu

Vilassar-Pobla Mafumet
Rubí-Figueres

Muntanyesa-Ascó
JORNADA 34. 20-4-14

JORNADA 16. 1-12-13

Cornellà-Muntanyesa
Santboià-Masnou

Gavà-Terrassa
Castelldefels-Rapitenca

Europa-Palamós
Cerdanyola-Vilafranca

Manlleu-Gramanet
P. Mafumet-Santfeliuenc

Figueres-Vilassar
Ascó-Rubí

JORNADA 35. 27-4-14

JORNADA 17. 15-12-13

Cornellà-Santboià
Masnou-Gavà

Terrassa-Castelldefels
Rapitenca-Europa

Palamós-Cerdanyola
Vilafranca-Manlleu

Gramanet-P- Mafumet
Santfeliuenc-Figueres

Vilassar-Ascó
Muntanyesa-Rubí

JORNADA 36. 1-5-14

JORNADA 18. 22-12-13

Muntanyesa-Santboià
Gavà-Cornellà

Castelldefels-Masnou
Europa-Terrassa

Cerdanyola-Rapitenca
Manlleu-Palamós

P. Mafumet-Vilafranca
Figueres-Gramenet
Ascó-Santfeliuenc

Rubí-Vilassar
JORNADA 37. 4-5-14

JORNADA 19. 5-1-14

Santboià-Gavà
Cornellà-Castelldefels

Masnou-Europa
Terrassa-Cerdanyola
Rapitenca-Manlleu

Palamós-Pobla Mafumet
Vilafranca-Figueres

Gramanet-Ascó
Santfeliuenc-Rubí

Vilassar-Muntanyesa
JORNADA 38. 11-5-14
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JORNADA 1. 8-9-13

Catllar- Tecnofutbol
Alpicat-Igualada
Horta-Martinenc

Jesús i Maria-Torredembarra
Viladecans-Amposta
Marianao-Torreforta

Vilanova-Tàrrega
Vista Alegre-Balaguer
Almacelles-Andorra

JORNADA 18. 26-1-14

JORNADA 2. 15-9-13

Tecnofutbol-Almacelles
Igualada-Catllar

Martinenc-Alpicat
Torredembarra-Horta

Amposta-Jesús i Maria
Torreforta-Viladecans

Tàrrega-Marianao
Balaguer-Vilanova

Andorra-Vista Alegre

JORNADA 19. 2-2-14

JORNADA 3. 22-9-13

Tecnofutbol-Igualada
Catllar-Martinenc

Alpicat-Torredembarra
Horta-Amposta

Jesús i Maria-Torreforta
Viladecans-Tàrrega
Marianao-Balaguer
Vilanova-Andorra

Almacelles-Vista Alegre

JORNADA 20. 9-2-14

JORNADA 4. 29-9-13

Igualada-Almacelles
Martinenc-Tecnofutbol
Torredembarra-Catllar

Amposta-Alpicat
Torreforta-Horta

Tàrrega-Jesús i Maria
Balaguer-Viladecans
Andorra-Marianao

Vista Alegre-Vilanova

JORNADA 21. 16-2-14

JORNADA 5. 6-10-13

Igualada-Martinenc
Tecnofutbol-Torredembarra

Catllar-Amposta
Alpicat-Torreforta

Horta-Tàrrega
Jesús i Maria-Balaguer

Viladecans-Andorra
Marianao-Vista Alegre
Almacelles-Vilanova

JORNADA 22. 23-2-14

JORNADA 6. 13-10-13

Martinenc-Almacelles
Torredembarra-Igualada
Amposta-Tecnofutbol

Torreforta-Catllar
Tàrrega-Alpicat
Balaguer-Horta

Andorra-Jesús i Maria
Vista Alegre-Viladecans

Vilanova-Marianao

JORNADA 23. 9-3-14

JORNADA 7. 20-10-13

Martinenc-Torredembarra
Igualada-Amposta

Tecnofutbol-Torreforta
Catllar-Tàrrega
Alpicat-Balaguer
Horta-Andorra

Jesús i Maria-Vista Alegre
Viladecans-Vilanova
Almacelles-Marianao

JORNADA 24. 16-3-14

JORNADA 8. 27-10-13

Torredembarra-Almacelles
Amposta-Martinenc
Torreforta-Igualada
Tàrrega-Tecnofutbol

Balaguer-Catllar
Andorra-Alpicat

Vista Alegre-Horta
Vilanova-Jesús i Maria

Marianao-Viladecans

JORNADA 25. 23-3-14

JORNADA 9. 3-11-13

Torredembarra-Amposta
Martinenc-Torreforta

Igualada-Tàrrega
Tecnofutbol-Balaguer

Catllar-Andorra
Alpicat-Vista Alegre

Horta-Vilanova
Jesús i Maria-Marianao

Alcalles-Viladecans

JORNADA 26. 30-3-14

JORNADA 10. 10-11-13

Amposta-Almacelles
Torreforta-Torredembarra

Tàrrega-Martinenc
Balaguer-Igualada

Andorra-Tecnofutbol
Vista Alegre-Catllar

Vilanova-Alpicat
Marianao-Horta

Viladecans-Jesús i Maria

JORNADA 27. 6-4-14

JORNADA 11. 17-11-13

Amposta-Torreforta
Torredembarra-Tàrrega

Martinenc-Balaguer
Igualada-Andorra

Tecnofutbol-Vista Alegre
Catllar-Vilanova
Alpicat-Marianao
Horta-Viladecans

Almacelles-Jesús i Maria

JORNADA 28. 13-4-14

JORNADA 12. 24-11-13

Torreforta-Almacelles
Tàrrega-Amposta

Balaguer-Torredembarra
Andorra-Martinenc

Vista Alegre-Igualada
Vilanova-Tecnfutbol

Marianao-Catllar
Viladecans-Alpicat

Jesús i Maria-Horta
JORNADA 29. 27-4-14

JORNADA 13. 1-12-13

Torreforta-Tàrrega
Amposta-Balaguer

Torredembarra-Andorra
Martinenc-Vista Alegre

Igualada-Vilanova
Tecnofutbol-Marianao

Catllar-Viladecans
Alpicat-Jesús i Maria

Almacelles-Horta
JORNADA 30. 4-4-14

JORNADA 14. 15-12-13

Tàrrega-Almacelles
Balaguer-Torreforta
Andorra-Amposta

Vista Alegre-Torredembarra
Vilanova-Martinenc
Marianao-Igualada

Viladecans-Tecnofutbol
Jesús i Maria-Catllar

Horta-Alpicat
JORNADA 31. 11-5-14

JORNADA 15. 22-12-13

Tàrrega-Balaguer
Torreforta-Andorra

Amposta-Vista Alegre
Torredembarra-Vilanova

Martinenc-Marianao
Igualada-Viladecans

Tecnofutbol-Jesús i Maria
Catllar-Horta

Almacelles-Alpicat
JORNADA 32. 18-5-14

JORNADA 16. 12-1-14

Almacelles-Balaguer
Andorra-Tàrrega

Vista Alegre-Torreforta
Vilanova-Amposta

Marianao-Torredembarra
Viladecans-Martinenc

Jesús i Maria-Igualada
Horta-Tecnofutbol

Alpicat-Catllar
JORNADA 33. 25-5-14

JORNADA 17. 19-1-14

Balaguer-Andorra
Tàrrega-Vista Alegre
Torreforta-Vilanova
Amposta-Marianao

Torredembarra-Viladecans
Martinenc-Jesús i Maria

Igualada-Horta
Tecnofutbol-Alpicat
Catllar-Almacelles

JORNADA 34. 1-6-14

PPrriimmeerraa ccaattaallaannaa
CC AA LL EE NN DD AA RR II

                                                                                                                                                                                                                     



DIVENDRES 9
D’AGOST
DE 2013

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

17www.mesebre.cat

El Saló de Plens de
l'Ajuntament d'Amposta va
fer-li un acte de reconeixe-
ment a la remera del Club
Nàutic Amposta que, entre
els bons resultats aconse-
guits en el darrer any, ha
obtingut una beca per estu-
diar a la Universitat de
Columbus, a l'estat d'Ohio de
manera que podrà combinar
els estudis superiors amb la
progressió en l'esport del
rem. 
D'aquesta manera, Aina Cid,
es converteix en la primera
remera espanyola becada
per una universitat america-
na, i obre les portes a molts
altres esportistes del Centre
de Tecnificació de les Terres
de l'Ebre per a que puguin

repetir d'ara endavant la
mateixa experiència.
Aina Cid s'afegeix així a la llis-
ta dones ampostines que han
practicat el rem i que han
estat pioneres en aquest
esport, ja que les primeres
dones espanyoles en partici-
par en una prova de rem olím-
pic van ser d'Amposta. Cal
apuntar que Aina Cid ha obtin-
gut aquest 2013 la Medalla
d'or Big Ten Championship
(4+) i campiones com a
equip, la Medalla d'or NCAA
Championship  (4+) i campio-
nes com a equip.(Nacionals);
Medalla d'or Campionat de
Catalunya(1x,2-,8+) i medalla
plata (2x,4x), i ha estat també
Subcampeona de Espanya
(medalla de plata) en 1x.

Reconeixement a Aina Cid
DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, PELS SEUS ÈXITS

L’Ajuntament de Deltebre va
fer una recepció aquesta set-
mana als atletes de
l’Associació Esportiva Xino
Xano per tal de reconèixer els
resultats aconseguits al llarg
de la temporada.
Concretament, es va distingir
als atletes: Andreu Mor, David
Bertomeu, Guillem Gonzàlez,
Vlad Lazurenko, Albert
Navarro, Eric Ribes, Josue
Monros, Victor Mendiola i
Laura Garcín. Els palistes del
Xino Xano segueixen una ver-
tiginosa progressió com ho
demostra el fet que han acon-

seguit pòdium en moltes de
les competicions tant a nivell
català com estatal. Al ràn-
quing espanyol, categoria
Cadet A, Andreu Mor ocupa la
1a posició mentre que David
Bertomeu ha aconseguit la
5a, tots dos aquest curs han
estat al Centre de Tecnificació
Esportiva de Trasona
(Asturias). En la categoria
Infantil B, Guillem González ha
aconseguit quedar 1r de
Catalunya. Finalment a nivell
de club el Xino Xano ha que-
dat 3r del Campionat de
Catalunya de Velocitat i 3r del

Programa 2020 de
Catalunya.
Els atletes han estat rebuts
per l’Alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, el Regidor
d’Esports, Jordi Torres, el
Tercer Tinent d’Alcalde, Joan
Alginet i la regidora de
Promoció Econòmica, Sónia
Bertomeu. 
Els palistes del Xino Xano
foren acompanyats pel presi-
dent i membres de la junta, a
més de l’entrenador i molts
pares i familiars que també
els han donat suport al llarg
de les competicions.

Recepció de l’Ajuntament de Deltebre als
atletes de l’Associació Esportiva Xino Xano

El Moto Club Amposta organit-
zarà aquest proper diumenge dia
11 la seva festa anual per als
amants de les motos clàssiques.
Tot coincidint amb els actes de la
Festa Major de la capital del
Montsià, que s’inicien el diven-
dres dia 9, el Moto Club Ampos-
ta prepara la novena edició de la
Trobada de Motos Clàssiques
amb un programa molt similar al
de l’any passat.
Així, la concentració dels partici-

pants es farà a les instal·lacions
de Fira d’Amposta, on disposa-
ran d’espai per deixar els vehi-
cles i els remolcs. Poc abans de
les nou del matí faran la primera
sortida cap a la zona de l’Encan-
yissada, al Paratge Natural del
Delta de l’Ebre per tal d’iniciar el
període d’inscripcions. A un
quart de deu, sortirà el grup res-
tant de participants cap el punt
de les inscripcions. Segons els
organitzadors, també hi ha la

possibilitat que els qui ho prefe-
reixin, poden anar de cop a l’En-
canyissada i incorporar-se a la
comitiva. Esmorzar de forquilla al
restaurant de l’Encanyissada i
mentrestant, el jurat observarà
les motos participants per tal
d’establir els premis que es re-
partiran el final de la Trobada,
una vegada arribats a Amposta.
Després d’un l’àpat, s’iniciarà una
ruta clàssica d’uns 70 quilòme-
tres per les carreteres de la co-

marca amb diverses parades
per tal d’anar agrupant els parti-
cipants que quedin endarrerits,
així com una aturada d’una hora
de descans abans d’arribar al ca-
rrer Madrid d’Amposta cap a dos
quarts de dues. Allí, s’aparcaran
les motos i degustaran un aperi-
tiu, en el decurs del qual es farà
el lliurament de trofeus. I segui-
dament hi haurà el comiat dels
participants. D’altra banda, qui
ho desitgi, també es podrà ins-
criure al dinar que es farà a con-
tinuació i que no és inclòs a la ins-
cripció de la Trobada. (Foto:
Josep M. Pàmies).

Trobada de Motos clàssiques a Amposta
A LA FESTA MAJOR. AQUEST DIUMENGE

El Pàdel de les Terres de l’Ebre
té una cita obligada a la Ràpita,
concretament al Centre
Esportiu Johnny Montañés,
des d’avui divendres i fins el
diumenge a la nit. Coincidint
amb el cinquè aniversari del
Centre Esportiu Johnny
Montañés, el Padel Terres de
l’Ebre ha concentrat a la Ràpita
a les millor jugadores del món
d’aquest esport  i, d’aquesta
forma, es podrà gaudir del seu
joc durant els propers dies. 
Els partits ja començaran avui
divendres a les 20 hores i dura-
ran fins les dues de la matina-
da. Es el mateix horari que hi
ha previst per dissabte mentre
que diumenge, a les 20 hores,
es disputaran les semifinals, i a
les 22, es jugarà la gran final.

A mesura que avanci l’esdeve-
niment, més incrementarà la
competitivitat entre aquestes
jugadores que lideren el pàdel
femení i que s’han imposat en
competicions d’èlit a nivell
mundial. 
El CE Johnny Montañés està
d’aniverasri i propicia una nova
festa del pàdel, com en altres
ocasions. En aquesta  presen-
ta una novetat perquè en cate-
goria femenina, al territori,
encara no s’havien pogut veure
de prop les millors jugadores.
Serà un cap de setmana intens
i on es viuran noves emocions
i també més sorpreses per l’a-
niversari. Avui divendres (14
hores) a l’Ajuntament de la
Ràpita es fa la presentació del
Torneig Vè. Aniversari.

Les 8 millors jugadores del món
Coincidint amb el cinquè aniversari del Centre Esportiu Johnny Montañés, a la Ràpita

PADEL. AVUI DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE

Els representants de la demar-
cació que formen part de la
selecció espanyola van millo-
rar en la jornada de diumenge
els resultats del dia anterior,
amb una medalla d’or i dues
de bronze, a la Copa Joventut

de Lucerna. L’actuació més
destacada la van generar els
components del 4 amb timó,
amb  Ismael Rifi (CR Tortosa),
Arnau Segarra (CN
Tarragona), Victor Jiménez
(CR Guadalquivir) i Paulino

Garcia (C. Labradores), acon-
seguint medalla d’or. De les
dues medalles de bronze de
diumenge, una fou pel 8 amb
timó format per:  Agusti
Caballer (CN Amposta), Arnau
Segarra (CN Tarragona),

Ismael Rifi (CR Tortosa), Mario
Sardelli, Paulino Garcia i
J.Carlosarlos Rodrigalvarez
(RC.Labradores), i Sergio
Alonso (GR Corvera). Ja dis-
sabte, Ismael va fer medalla
de plata i de bronze mentre
que Agustí també va aconse-
guir la de bronze, amb el com-
pany ebrenc.

Remers ebrencs que apunten molt alt
ISMAEL RIFI I AGUSTÍ CABALLER TRIOMFEN A LA COPA JOVENTUT, AMB LA SELECCIÓ

AQUESTA SETMANA
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

JOAN MARTIN MASDEU, ALCALDE DE LA RÀPITA
El president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va fer públic
la setmana passada el
suport de la institució a la
promoció del port rapitenc
com a destinació de
creuers turístics. 
S’ ha dissenyat ja un pla
d'actuació i s’han portat a
terme vàries accions per
donar a conèixer a les
companyies de creuers
l'oferta turística, cultural i
paisatgística del port de la
Ràpita. Entre elles, la crea-
ció de la marca Delta Ebre
Port i l'assistència a fires
d'àmbit internacional cen-
trades en el món del turis-
me de creuers. Més Ebre
en parla avui amb l’Alcalde
de la localitat, Joan Martín
Masdeu. També ho fem
d’altres qüestions d’actua-
litat rapitenca.
Més Ebre: Es sense
dubte, una gran noticia
per la Ràpita i pel territori?
Joan Martín: Si. I de fet
no és més que una qües-
tió de lògica. La Ràpita és
una població naturalment
abocada a la mar. De fet
és el port pesquer més
important de Catalunya, i
la restauració local li dóna
tot aquest ressò. D'altra
banda La Ràpita compta
amb l'espai marítim natu-
ral més important del
Delta de l'Ebre, amb la

Platja del Trabucador i la
reserva de la Punta de la
Banya.  No hi ha al litoral
català - ni espanyol- uns
espais naturals sem-
blants. 
ME: Creu que aquest pro-
jecte està molt lluny enca-
ra?.
JM: No. De fet treballem
perquè siguin realitat la
propera temporada. Però
tampoc poso la mà al foc
davant la conjuntura
actual.
ME: L’Ebre Reserva de la
Biosfera...si la Ràpita
assoleix ser destinació de
creuers turístic, quin
impacte considera que
pot tenir?
JM: L'impacte principal
serà el prestigi que guan-
yarem com a destinació
turística diferenciada.
Desprès seran els efectes
propis d'una oferta atracti-
va del món privat i de les
infrastructures públiques.
Gaudim de dos ports nàu-
tics de primer nivell, d'una
bona oferta gastronòmica
i d'una ciutat endreçada,
gens massificada.
ME: S’hi està ben equipat?
Què manca?
JM: Més equipaments
hotelers. Tenim diverses
propostes damunt la taula,
totes engrescadores, i
crec que es poden desen-
callar en els propers
mesos. Fa falta però
enllestir el nou POUM de
La Ràpita que possibilita-
ria aquestes propostes i
l'esforç de tots els agents
polítics per no menystenir
les nostres possibilitats.
ME: El port de la Ràpita,

per situació estratègia, a
principis del segle passat
podia ser considerat com
el port del Mediterrani.
Això, ara, pot ajudar a ser
el gran referent.
JM: Sens dubte. I així ho
fem palès allà on anem.
La nostra badia ofereix el
millor escenari per portar
creuers. Cada cop els tra-
jectes de creuers sòn més
curts, i ens trobem a la
cruïlla entre Barcelona i
Les Illes.
ME: Tot plegat, per a
legislatura actual, pot sig-
nificar una injecció als
objectius establerts, quina
valoració en fa al respec-
te?
JM: Des del primer dia
vàrem dir que utilitzaríem
aquests quatre anys de

govern per fer realitats
projectes que durant
molts anys s'havien
promès i mai s'havien rea-
litzat. Complirem la nostra
paraula. I tot això amb el
handicap de no poder uti-
litzar els romanents de tre-
soreria i l'obligació de fer
uns pressupostos limitats
per l'Estat central.
ME: Ja sé sap que mai
plou a gust de
tothom...sempre hi ha dis-
crepances...
JM: Si anteposem els inte-
ressos electorals i la críti-
ca sense alternatives al
progrés de La Ràpita no
anem bé. Jo entenc que
durant molts d'anys, els
responsables (?) polítics
s'han dedicat a criticar-se i
tombar les idees dels

altres per mostrar-se més
agressius. Però la feina no
s'ha fet. I des del govern
actual volem mostrar una
forma diferent de gover-
nar, un canvi en positiu.
Treballar més i parlar
menys.
ME: S’hi està del tot pre-
parat?
JM: Mai s'hi està del tot.
Però s'han edificat els
pilars bàsics. Nova Oficina
de Turisme, Urbanització
de Les Casotes, Museu de
la Mar de l'Ebre, Nova
Biblioteca, Interconnexió
de dipòsits, Enllumenat
carrer Sant Isidre i Barri.
Futur Auditori. Projectes
iniciats tots per aquest
govern, des de la signatu-
ra del contracte inicial fins
a l'acabament. També
està molt avançat el nou
Pla d'Ordenació Urbana.

ME: Una altra qüestió
d’actualitat. L’Associació
Garbeach ha fet un mani-
fest de disconformitat
dient que no poden fer-
se’n càrrec de les despe-
ses que tenen i que per
això es veuen obligats, els
locals que encara estaven
oberts, a tancar. Com ho
veu? Es un pas enrera i
més en aquesta època de
l’any?. A nivell de contexte
lúdic, pot deixar orfe la
població?
JM: Les obligacions de
pagament s'han de com-
plir, com fan totes les
empreses del poble. El
negoci d'oci nocturn
entenc que és complicat,
perquè els joves cerquen
sempre novetats. Però

aquí l'Ajuntament no hi pot
entrar. La iniciativa priva-
da ha de donar l'oferta
més atractiva, en qualitat
del servei, seguretat,
preus no exagerats i inver-
sions en els locals. I sobre
tot amb les idees clares
del que es vol fer. Natros
el que hem de fer és no
posar-hi traves. 
ME: En el comunicat par-
len de que algú es benefi-
ciarà de tot plegat. Què en
pensa?
JM: No hem rebut el
comunicat. Sembla que
l'han donat a la premsa
abans que a l'Ajuntament.
Però crec que a ningú
beneficia que uns negocis
no funcionin.
ME: Actuacion previstes?
Creu que es podrà recon-
duir la situació i aquesta
pot tenir un canvi amb la
mesura que han adoptat
els locals? O poc es podrà
fer?
JM: L'Ajuntament no
entrarà a competir en el
món de l'oferta d'oci. De
tota manera, la zona dels
baixos del Parc de Garbí
necessita un rentat d'imat-
ge, un major control sobre
la forma de gestió dels
locals, evitant els traspas-
sos especulatius i fixant i
exigint molt més estricta-
ment les obligacions de
neteja i seguretat, vigilàn-
cia, horaris i normativa de
sorolls per evitar els abu-
sos i incidents que s'han
produït tots aquests anys.
El lloc és ideal. Fan falta
uns bons empresaris  que
portin els negocis amb
professionalitat.

L’Alcalde fa una
valoració sobre que el
Port de la Ràpita sigui
considerat destinació

de creuers turístics 
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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: Tronc de mar a la deriva

PREMI TAPATOUR VINARÒS 2013

RESTAURANT NÁUTIC - VINARÒS

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Llagostins
Gambes
Rap
Ceba
Porro
Sal
Mantega
Nata per cuinar
Pasta de lasanya
Formatge emmental

PROCEDIMENT:

En una cassola amb mantega, sofregim, la ceba
i el porro, afegim les gambes, el rap i els llagos-
tins. Un cop sofregit afegim la farina i la nata per
cuinar.

Ho emboliquem amb la pasta de lasanya, fent
uns tronquets. Els cubrim amb la betxamel i ho
gratinem amb formatge emmental. Emplatem i bon
profit.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat en conjunt,
si bé fins a primera hora del matí i novament a la nit hi haurà intervals de
núvols baixos al vessant nord del Pirineu, Litoral i prelitoral central, sud de
la Costa Brava i a punts de la depressió Central, que localment deixaran el
cel mig ennuvolat.
A partir de migdia també creixeran núvols d'evolució diürna al Pirineu i
Prepirineu.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes semblants i màximes lleugerament més altes. Les mínimes es
mouran entre el 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i la
depressió Central, entre 13 i 18 ºC al prelitoral i entre 15 i 20 ºC al litoral.
Les màximes arribaran a valors d'entre 23 i 28 ºC al Pirineu i Prepirineu,
entre 25 i 30 ºC al litoral, i entre 27 i 32 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en general i excel·lent als dos extrems del país; de matinada i a pri-
mera hora del matí serà puntualment dolenta a l'interior del quadrant nord-
est i a la Catalunya Central on hi haurà algun banc de boira.

Vent
Tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà, més reforçada de
matinada i fins a mig matí a l'extrem nord on hi haurà cops molt forts. A
les terres de l'Ebre bufarà mestral moderat amb cops forts fins a primera
hora de la tarda. A la resta el vent serà fluix i variable, si bé durant les
hores centrals del dia dominarà el component oest a l'interior de la meitat
oest, i el sud a la resta.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 20°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Borges Ayats, Joan    

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6  (Tortosa) 977440342 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n (Amposta) 977701495

Franquet Tudó, Elvira               

Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tranquil
has de  dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a la
persona  que t'interessa .Si practiques  esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat..  

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convi-
da  a treure  la teva  part més seductora.
Respecte  a la teva salut , en l'actualitat  et tro-
bes en un bon  moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a
la teva salut , la força  que tens  en aquest
moment  si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió , vés
amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equi-
libri  i una comunicació  que sigui  més  autèn-
tica. Respecte  a la teva salut , avui  tot trans-
correrà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva parella.
Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire. Per per-
dre  els quilos  que et sobren  has de  ser més
intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el con-
tacte  amb  persones noves del sexe oposat.
Respecte a la teva salut , el teu ànim serà
alegre, de molta  confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible  amb
la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun tipus
de desengany. Per  estar bé  del tot  potser
necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més  passió  en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més  temps
i sobretot  més atenció  a la teva parella.
Respecte a la teva salut, intenta millorar  o afinar
més en els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en
matèria d'amor. Seràs  més feliç si et retires
per un temps  del món  competitiu  laboral.  

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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La Pista d’Estiu de la Unió
Social de Flix, a partir de les

23h, acollirà un esdeveni-
ment que es torna a realitzar
per aclamació popular tan
sols mig any després de la
primera prova, quan per sor-
presa de tothom una exhibi-
ció d’imitacions de cantants,
a càrrec d’alguns jugadors
de la plantilla i de membres
de la junta, inclòs el presi-
dent, es convertí en un èxit
rotund per a un poble que no
arriba als 4.000 habitants.
Ara, amb el record d’una
carpa d’hivern abarrotada
per mig miler de persones, i
també i del triomf d’Andreu
Peral, imitant a la perfecció
Justin Bieber i el seu ‘Baby’,
l’entitat flixanca espera, com
a mínim, igualar el xou de
l’altra ocasió, utilitzant la
mateixa fórmula: prop de

tres hores de paròdies musi-
cals, inèdites i repetides, del
panorama nacional i interna-
cional de tots els temps, per
part de futbolistes, direc-
tius... i alguna veu femenina.
Però a més, i com a nove-
tats, afegint-hi al davant i al
darrere dues sorpreses, la
primera breu, i la segona de
més d’una hora de duració,
seguida d’una discomòbil
per tancar la vetllada.
Fins al moment, ha trascen-
dit que el gruix de la festa
comptarà amb un total de
18 actuacions, 16 interpreta-
des pels participants i 2 per
artistes convidats. 
Exhibicions d’entre les quals
en sortirà una de guanyado-
ra, que aniran des del folklo-
re català i espanyol fins al

pop anglès, i que seran valo-
rades per un jurat de cinc
experts de Ràdio Flix, entre
qui s’hi trobaran els compo-
nents del programa esportiu
‘Com ha anat?’ i també un
escriptor molt entremaliat.
Les entrades per assistir a
l’acte, per a totes les edats,
tindran un preu de 10 euros,
o de 6 euros en el cas dels
menors de 16 anys, i es
podran adquirir a taquilla
abans de la representació.
Malgrat això, el ritme de
venda de les anticipades ha
estat frenètic al llarg de la
setmana, com es preveu que
segueixi ocorrent durant
aquest matí i tarda als dos
punts autoritzats del munici-
pi, la Cerveseria Dresden i el
Bar L’Escala. Un interès crei-
xent tant a la localitat del
nord de la Ribera d’Ebre com
arreu del territori que va
camí d’assegurar de nou un
ple absolut a la gala, en què
hi haurà disponibles 500
localitats assegudes. Una
gesta que, de complir-se,
significaria, novament, una
fita històrica per al club de
La Ventonella. El desenllaç,
la resolució a totes les incòg-
nites, i sobretot moltes rialla-
des i aplaudiments, aquesta
nit a Flix. No té pèrdua! “Yo,
te amo con la fuerza de los
mares, yo”...

Les fotos són de Josep
Maria Franch i corresponen a
la primera gala, a l’inici
d’any. Jugadors i fins i tot
directius del Flix simbolitzen
el programa televisiu, amb
caracterització inclosa i
interpretacions musicals.

Nit de xou a Flix amb la Gala,
‘La Teua Cara Me Sone’

Fins i tot un dels nous fit-
xatges es presentarà
actuant a l’afició, i la
resta, que acaben d’arri-
bar, no vol perdre-s’ho. La
gresca i la diversió estan
assegurades aquesta nit
a Flix, on el club de futbol
local, la Joventut
Esportiva Flix, tot i jugar a
Tercera Catalana, orga-
nitzarà un espectacle de
primera: la segona edició
de la Gran Gala ‘La Teua
Cara Me Sone’.

Es celebrarà avui divendres, a la Pista d’Estiu de la Unió Social (23 h)

L’ESPECTACLE DE LA JOVENTUT ESPORTIVA FLIX

Les entrades es podran adquirir a taquilla,
i s’espera un ple absolut després d’un

ritme frenètic de les anticipades 
durant la setmana

ACTUALITAT

PAU FOLQUÉ

               


