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Terres de l’Ebre. L’Ajuntament d’Ascó liquida
la totalitat del deute municipal.

P4

Esports. Koto Bonet, jugador de Sant Jaume, ha
tornat a nèixer gràcies a la seua mare adoptiva.
Una història d’amor i de vida.                         P24

Actualitat. Sant Pere Pescador, festivitat del
patroó, a l’Ametlla de Mar, des d’avui i fins el
dilluns.                                              P9
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Renúncia d’Escal UGS a explotar el Castor. El final pot estar prop. Però encara hi ha excepticisme i sobre tot reclam 
perquè no hi hagin ‘grans beneficis per l’empresa, amb diners públics’

Les assemblees locals de l'ANC de Tortosa, Roquetes i Jesús van organitzar dissabte, conjunta-
ment, la primera 'V' humana com a assaig i prèvia de la que es farà el proper 11 de setembre a
Barcelona. Els participants es van concentrar als tres municipis i van dirigir-se fins al punt de tro-
bada, la plaça de la Corona d'Aragó de la capital del Baix Ebre, davant de l’Hotel Corona. Minuts
després de les vuit de la tarda es va formar la 'V', entre la carretera de Roquetes i l'avinguda de
Jesús. P5, 12 i 13

La primera 'V' de l'ANC

Florentino Pérez ha de comptar amb què el BEI i la resta de bonistes acceptin perdre bona part dels 1.400 milions invertits. L'anunci d'ACS que la seva participada Escal UGS renun-
cia a la concessió pública d'explotació de l'emmagatzematge subterrani de gas natural Castor deixa entreveure que les reunions mantingudes entre el president d'ACS, Florentino
Pérez, i el secretari d'Estat d'Energia, Alberto Nadal, han fet efecte. Segurament, no el desitjat per cap de les parts. Tots dos es van asseure a negociar fa mes i mig davant els infor-
mes dels experts, que certificaven, com a causa dels múltiples sismes registrats, les injeccions de gas realitzades. I, amb això, la impossibilitat de reobrir el magatzem.  El crit  a
l’Ebre és unànim: ‘Desmantellament, però sense càrrec. Que la inversió no es recuperi amb diners del poble’. Hi ha optimisme, però amb moderació. Queda molt.                      P3  
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.

10.000 exemplars 

26.000 lectors 

El director dels Serveis
Territorials del Departament de
Cultura a les Terres de l’Ebre,
Ferran Bladé, acompanyat per
la comissària de l’exposició, la
doctora en Història de l’Art,
Núria Gil, inaugurarà avui diven-
dres a les 8 de la tarda, l’expo-
sició Llavor ebrenca al palau,
una exposició sobre el gran
patrimoni escultòric de les
Terres de l’Ebre dels segles XIX
i XX. A l’acte està previst que hi
assisteixen alcaldes i represen-
tants de diversos ajuntaments
de les Terres de l’Ebre, de la
Diputació de Tarragona i de
diferents museus de la demar-
cació. L’exposició inclou una
quarantena de peces (escultu-
res, dibuixos, pintures, gravats)
de catorze artistes diferents
dels segles XIX i XX, entre els
quals hi ha Agustí Querol,
Inocenci Soriano-Montagut,
Julio Antonio, Santiago Costa o
Víctor Cerveto. Tots ells són
autors que es van formar i ger-
minar a l’Ebre, però que van
triomfar fora i que actualment
compten amb un reconegut
prestigi nacional i internacional i
algunes de les seues obres  es
conserven i s’exposen als prin-
cipals museus de l’Estat, del
continent europeu i del món.
Llavor ebrenca al palau, organit-
zada pels Serveis Territorials
del Departament de Cultura a
les Terres de l’Ebre, pretén ser
un reconeixement a la trajectò-
ria d’aquests artistes i compta
amb la col·laboració del Museu
d’Art Modern de Tarragona, el
Museu de Tortosa, el Consorci
del Museu de les Terres de

l’Ebre, els ajuntaments de
Tortosa, Amposta i Móra
d’Ebre, la Diputació de
Tarragona i l’Escola d’Art i
Disseny de la Diputació  a
Tortosa. Al hi ha una important
tasca de recerca sobre aquests
escultors i les seues obres,
desenvolupada per la pròpia
comissària des del 2009, any
en què algunes d’aquestes
peces es van poder veure reuni-
des per primera vegada en una
exposició a Amposta, de la qual
Gil també va actuar de comissà-
ria.L’exposició s’estructura al
voltant de tres grans eixos
temàtics que es repeteixen
sovint en aquests escultors: la
dona, el món del treball i els
personatges de referència de
l’època. Les obres, que van des
del neoclassicisme al realisme,
passant pel noucentisme o el
classicisme mediterrani, for-
men part d’una col·lecció priva-
da i de diferents col·leccions
públiques d’institucions com el
Museu d’Art Modern de
Tarragona, el Museu de
Tortosa, l’Ajuntament de Móra
d’Ebre i l’Ajuntament
d’Amposta. Aquesta exposició
és l’acte principal organitzat
pels Serveis Territorials del
Departament de Cultura a les
Terres de l’Ebre per commemo-
rar el Tricentenari (1714-2014).
La mostra coincidirà amb la
Festa del Renaixement de
Tortosa, del 24 al 27 de juliol, i
per aprofitar la gran afluència
de públic que aquells dies rep la
ciutat, l’exposició ampliarà els
seus horaris d’obertura al
públic fins a les 12 de la nit.

Avui s’inaugura Llavor ebrenca al
palau, una exposició sobre el gran 

patrimoni escultòric de les 
Terres de l’Ebre

Actualitat

Laia Ortiz, diputada d'Iniciativa per
Catalunya Verds i portaveu
d'Energia del grup parlamentari
d'IU, ICV-EUiA, CHA: L'Esquerra
Plural, ha lamentat que el Partit
Popular rebutgi instar al Govern a
què el desmantellament de la plan-
ta d'emmagatzematge de gas
Castor no el pagui l'Estat i sí l'em-
presa titular, després de conèixer
aquest dimecres la renúncia d'ACS
a l'explotació de la mateixa.
La Comissió d'Indústria del Congrés
dels Diputats ha debatut aquesta
proposta d’ICV mitjançant una
esmena en la qual es reclama el
desmantellament sense càrrec a l'e-
rari públic de l'esmentat projecte
situat en aigües del Mediterrani.
L'esmena proposa l'establiment
d'un pla de desmantellament del
projecte, complint amb totes les
garanties mediambientals. Així
mateix, es plantejarà a l'Executiu
depurar totes les responsabilitats

econòmiques i ambientals que
correspongui, a més d'utilitzar tots
els mecanismes tècnics i jurídics al
seu abast, i impulsar les accions
necessàries perquè el cost d'aques-
tes actuacions no recaigui en les
arques públiques.
Segons la diputada d'ICV, davant l'a-
nunci d’Escal UGS de renúncia a la
concessió d'explotació del magat-
zem de gas, el Govern hauria de
procedir al seu desmantellament,
assegurant que els costos gene-
rats i derivats del mateix no se
sufraguin amb diners públics, sinó
que s'assumeixin per part de l'em-
presa, que és la que ha generat l'ac-
tivitat i els impactes de la mateixa.
Escal és una societat participada
en un 67% pel grup ACS i en un
33% per la signatura CLP, que es va
adjudicar en 2008 la construcció i
explotació del magatzem Castor.

“Que ho pagui l’empresa”

Actualitat

Florentino ha de comptar amb que el BEI i la resta de
bonistas acceptin perdre bona part dels 1.400 milions
invertits. L'anunci d'ACS que la seva participada Escal
UGS renuncia a la concessió pública d'explotació de
l'emmagatzematge subterrani de gas natural Castor
deixa entreveure que les reunions mantingudes entre
el president d'ACS, Florentino Pérez, i el secretari
d'Estat d'Energia, Alberto Nadal, han fet efecte.
Segurament, no el desitjat per cap de les parts. Tots
dos es van asseure a negociar fa mes i mig davant els
informes dels experts, que certificaven, com a causa
dels múltiples sismes registrats, les injeccions de gas
realitzades. I, amb això, la impossibilitat de reobrir el
magatzem. A partir d'aquí, no quedava una altra sorti-
da que la renúncia a la concessió per part d'Escal
–participada en un 66% per ACS i en un 33% per la
canadenca Dundee Energy– i la negociació d'una

indemnització a cobrar per la concessionària, molt
per sota dels entre 1.400 i 1.600 milions d'euros
compromesos en el projecte, amb una quitació que
queda pendent de quantificar, com també el mecanis-
me pel qual Govern articuli el pagament. Perquè la
renúncia sigui efectiva, els socis d'Escal han de rebre
l'autorització tant del Banc Europeu d'Inversions (BEI)
i, eventualment, de l'assemblea de bonistes, titulars
dels 1.400 milions d'euros que, al juliol de 2013, va
col·locar Escal en la Borsa de Luxemburg per refinan-
ciar el deute que tenia amb els bancs. L’anunci de la
renúncia, remès a la Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV) per ACS, es realitza cinc dies abans
que venci el primer pagament de 21 milions d'euros
que s'ha d'abonar als bonistes el 2014. 
L'altre, per igual import, va quedar fixat pel 31 de
desembre. 

Editorial

Les conseqüències de la renúncia

La Bandera Blava tornarà a onejar aquest
estiu a la platja de les Cases d’Alcanar. La
qualitat de les aigües de la platja les
Cases-Marjal ha estat novament recone-
guda i ha rebut, per vintena vegada, la dis-
tinció Bandera Blava que atorga, cada
any, ADEAC/Fee, amb l’objectiu de
reconèixer la qualitat ambiental de les
platges, sota els criteris de qualitat de les
aigües de bany, informació i educació
ambiental, gestió ambiental, i seguretat,
serveis i instal·lacions.
Aquest no serà l’únic distintiu de qualitat
que tindrà la platja de les Cases aquesta
propera temporada estiuenca. Per segon
any consecutiu, el recorregut que s’inicia
en aquesta platja i continua per l’Estanyet
fins arribar a Sòl de Riu, ha rebut també el
guardó Sender Blau. Aquest reconeixe-
ment té per finalitat premiar als ajunta-
ments que han fet actuacions per a man-
tenir i recuperar antics senders i camins
naturals, garantint-ne la preservació i
millora, adaptant-los a un ús de fàcil
accés, i transformant-los en recursos per
a la realització d’activitats turístiques,
recreatives, esportives i d’educació
ambiental. 

L’acte d’hissada de la Bandera Blava a la
platja de les Cases-Marjal tindrà lloc demà
dissabte 28 de juny, i tindrà un caràcter

festiu ja que s’emmarcarà en els actes de
celebració de la festivitat de Sant Pere a
les Cases d’Alcanar. A les 20 hores, a l’es-
glésia Sant Pere se celebrarà la tradicio-
nal missa en honor al patró dels pesca-
dors, seguida de la processó marinera,
organitzada per la Confraria de Pescadors
“Sant Pere” de les Cases d’Alcanar. I en
finalitzar la processó, es farà l’acte d’his-
sada de la Bandera Blava, amb la presèn-
cia de les autoritats locals.

20 anys de bandera blava per 
a la platja de les Cases d’Alcanar

Demà, en festes de Sant Pere (20 h)

El Conseller Vila visita les Terres de l’Ebre,
avui divendres

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, visita avui divendres, 27
de juny, les Terres de l'Ebre. A les 12.00 hores, presidirà l’acte de signatu-
ra del contracte per renovar la concessió al Club Nàutic Sant Carles de la
Ràpita.  L’acte tindrà lloc al Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita (Zona del
servei del port s/n). Posteriorment, a les 13.00 hores, el conseller presen-
tarà el llibre del Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre a Les Muscleres
de l’Avi Agustí Bertomeu (Caseta del Parrillo). A l’acte també hi participarà
l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Manel Martin; el president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet; i el director de l’Observatori del
Paisatge, Joan Nogué.  A les 16.30 hores, el conseller Vila, juntament amb
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; presentarà el nou servei de bus que con-
nectarà  les Terres de l’Ebre i l’aeroport del Prat. L’acte tindrà lloc a l’esta-
ció d’autobusos de Tortosa (C.Adrià d’Utrech, 1. Tortosa).
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Arran de l’anunci que ha fet
la companyia Escal UGS
davant la Comissió Nacional
del Mercat de Valors (CNMV)
de que ha decidit renunciar
a la concessió de l'explota-
ció de l'emmagatzematge
subterrani de gas natural
Castor,  el president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Gervasi Aspa ha
demanat, ‘una vegada més,
el tancament i desmantella-
ment definitiu del Castor’. 
Per Aspa ‘la seguretat de les
persones de les Terres del
Sénia no s’ha de mercantilit-
zar i davant el pas que ha fet

l’empresa Escal UGS, el
govern espanyol ja no té
cap excusa per seguir man-
tenint aquest monstre’. Fent
referència així a les declara-
cions del secretari d’Estat
d’Energia, Alberto Nadal,
que va afirmar que el tanca-
ment definitiu del Castor
‘s’ha de pensar’ pels elevats
costos econòmics que
suposa.
El president republicà ha
demanat a Alberto Nadal,
que ‘sigui responsable i
actuï amb diligència i trans-
parència, perquè de
moment l’empresa afecta-
da, que té diferents infor-
mes sobre la situació futura
del projecte vol retornar a
l’administració l’obra, i tot,
perquè no té la seguretat
absoluta de poder seguir
amb èxit i rendibilitat el pro-
jecte’.  Aspa ha acusat
Alberto Nadal ‘d’opacitat i
incompetència’, per no man-
tenir informats als alcaldes
del territori afectat pels sis-
mes. ‘El senyor Nadal hauria
d’estar al servei de la pobla-
ció que ha patit els terratrè-
mols i dels alcaldes que
demanen entrevistar-se amb
ell per saber de primera mà
les actuacions del govern
espanyol. En canvi sembla
ser que el senyor Nadal
defensa uns interessos que
no són precisament els
generals’. Ha afirmat Aspa.
Tot recordant-li a Nadal ‘que
l’argument de no desmante-
llar el Castor per si és
necessari en un futur no s’a-

guanta per enlloc. Ens pren
per tontos’. El president de
la Federació de l’Ebre
d’Esquerra ha volgut expres-
sar el suport del partit a l’al-
calde i el govern municipal
d’Alcanar, ‘per la paciència i
la persistència que estant
demostrant davant la
negligència del govern
espanyol’. Per acabar Aspa
ha demanat al Govern
espanyol ‘que a més a més
de desmantellar el Castor,
ha de defensar els interes-
sos de la ciutadania per
sobre dels interessos d’em-
presaris amics, i per tant,
no s’ha de permetre que
l’empresa de Florentino
Pérez acabi aconseguint,
pel desmantellament del
Castor, grans beneficis a
costelles de tots els ciuta-
dans’.
El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, per la seua part,
s'ha mostrat indignat per la
"manca de transparència"
del govern espanyol des-
prés que, segons ha dit,
s'hagin assabentat a través
dels mitjans de comunicació
de l'anunci del Grup ACS de
renunciar a l'explotació del
magatzem de gas Castor.
No obstant, Pallarès consi-
dera la decisió un "avenç
important" però ha advertit
que "mentre el projecte
Castor continuï viu, el perill
es manté" i, per això, ha
insistit a reclamar el des-
mantellament de la planta
"perquè de moment no

tenim cap garantia".
Jordi Marsal
Jordi Marsal, periodista
autor del llibre ‘Castor: bom-
bolla sismica’, davant de la
noticia, ha declarat que “era
la crònica d’una mort anun-
ciada. L’empresa Escal UGS
i els seus socis canadencs
fa temps que tenen dificul-
tats per assimilar els com-
promisos de l’emisió dels
bons. A més, tot s’allarga
perquè el Govern espanyol
no para de buscar raons
amb informes d’un costat i
d’un altre. Però ara caldrà
esperar que passarà quan
es demostre que l’empresa
ha actuat en males praxis i
que no podrà rebre la quan-

titat de diners que, en princi-
pi, té destinada per recupe-
rar la inversió. Confiem en
què hi hagi justicia”. El final

del malson del Castor està
més prop però encara cal
ser prudents i esperar com
arriba del tot.

La renúncia d’Escal UGS a explotar el Castor «deixa

sense excuses el govern espanyol per desmantellar-lo»

La societat propietària
del magatzem de gas
Castor, Escal, estaria dis-
posada a iniciar el procés
per abandonar el polèmic
projecte i renunciar a la
seua concessió. Una deci-
sió que li hauria comuni-
cat als bonistes, encapça-
lats pel Banc Europeu
d'Inversions amb 300
milions d'euros en bons
sobre una quantitat de
1.400. Tot i que l'audito-
ria de Castor reconeix
aquesta inversió, la pro-
motora en reclama 1.600
pels costos operatius i les
despeses extraordinàries.
Des de l'ajuntament
d'Alcanar s'ha rebut la
notícia amb excepticis-
me.

ERC acusa al secretari d’Estat d’Energia “d’opacitat i incompetència”

El delegat de Govern, Xavier Pallarès, s’ha mostrat indignat per la “manca de transparència”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

“El Govern espanyol ha de defensar els

interessos de la ciutadania per sobre

dels d’empresaris amics. Per tant, no

s’ha de permetre que l’empresa de

Florentino Pérez acabi aconseguint, pel

desmantellament del Castor, grans 

beneficis a costelles de tots 

els ciutadans”
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L'Ajuntament d'Ascó ha
reduït el seu deute munici-
pal a zero després de l'a-
provació al ple d'una
modificació de crèdit que,
entre d'altres aspectes,
destina 2.158.564,45
euros a l'amortització dels
prèstecs amb què comp-
tava. "Avui ja no tenim ni
hipoteca, ni prèstec per-
sonal, ni targetes de crè-
dit", ha explicat l'alcalde,
Rafel Vidal, per explicar el
significat de la mesura
aprovada amb els vots
favorables dels grups que
integren l'equip de govern
-CiU i PSC- i l'abstenció de
l'oposició -IA-FIC-. Per l'al-
calde, l'amortització total
del deute permetrà al con-
sistori disposar de "mans
lliures" a l'hora d'acome-

tre noves inversions ja
que, amb la normativa
actual, mentre un ajunta-
ment estigui endeutat no
pot fer ús del seu roma-
nent de tresoreria per a
inversions, sinó que
aquests recursos s'han de
destinar, obligatòriament,
a liquidar els prèstecs
bancaris. Precisament, l'a-
mortització del deute
municipal s'ha dut a terme
amb el romanent de treso-
reria.
L'endeutament de
l'Ajuntament d'Ascó l'any
2003 era de 2,34 milions
d'euros (el 57% dels
ingressos). Quatre anys
més tard, el 2007, la xifra
total era d''1,28 milions
d'euros (el 19%), i l'any
2011 aquesta xifra va
reduir-se fins als 0,87
milions d'euros (el 6,7%
dels ingressos totals). 
Al marge de l'amortització

total del deute públic, el
ple municipal també va
donar llum verd a obrir
partides pressupostàries
noves o que ja s'han
exhaurit durant el 2014.
Per exemple, la modifica-
ció de crèdit inclou també

una bossa de 300.000
euros per actuar al Castell
d'Ascó, una de 260.000
per l'arranjament dels per-
xes del casc antic, una
altra de 400.000 per ade-
quar vies públiques o
350.000 per una nova

zona verda, entre d'altres.
La partida de més quanti-
tat és una transferència
de capital a Ascó Serveis
de 2,5 milions d'euros per
tirar endavant la construc-
ció de les noves piscines
cobertes.

La Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament d’Alcanar amb la
col·laboració de la Coordinació
Pedagògica de l’IES Sòl de Riu, ha
convocat per tercer any consecu-
tiu el Certamen de treballs de
recerca, amb la finalitat de
reconèixer l’esforç d’investigació
de l’alumnat de 2n de Batxillerat
per realitzar treballs de recerca
relacionats amb el municipi
d’Alcanar. L’alumna Maria Segarra
Queralt ha estat la guanyadora,
amb el treball “Iaia, què m’has fet
per dinar?”. El segon premi ha
estat per a l’alumne Bernat Fibla
Reverter, pel treball “Estem con-
nectats? Anàlisi estadístic de l’ús

de les xarxes socials entre els
estudiants de l’institut Sòl de Riu”.
I el premiat en tercer lloc ha estat
el treball “Si es viu bé a Alcanar!
L’estat del benestar a Alcanar”, de
l’alumna Berta Escura Reverter.
Els treballs premiats en aquesta
edició es van donar a conèixer en
el marc de l’acte de Graduació de
l’alumnat de 2n de Batxillerat cele-
brat a l’Institut Sòl de Riu, que va
comptar amb l’assistència de l’al-
calde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, i la regidora
d’Ensenyament, Ma. Carme
Navarro, els quals van coincidir a
destacar la qualitat dels treballs
presentats al certamen.

El plenari del consell
comarcal del Baix Ebre va
aprovar divendres una pro-
posició presentada per
tots els grups en relació
amb el dragatge del riu
Ebre a la seua desembo-
cadura. La proposició
sol·licita a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre que
incloga en el proper Pla de
Conca l'execució de les
obres d'habilitació de
navegabilitat de la bocana
del riu Ebre. Alhora, també
es demana al departa-
ment de Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya
la inclusió de la neteja del
tram final del riu Ebre, i
s'insta a la Capitania
Marítima de Tarragona
que duga a terme les
actuacions necessàries
per a l'abalisament i la
senyalització del canal
navegable de la bocana
del riu.

El CCBE reclama

el dragatge de la

desembocadura

L’Ajuntament d’Ascó liquida la 
totalitat del deute municipal

“Avui ja no tenim ni hipoteca, ni prèstec personal, ni targetes de crèdit”

L’alumna Maria Segarra, de l’Institut Sòl de Riu, ha estat la guanyadora del III Certamen 

ACTUALITAT

L’Ajuntament d’Alcanar premia els millors treballs de recerca en l’àmbit local
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Les assemblees locals de
l'ANC de Tortosa, Roquetes
i Jesús van organitzar, con-
juntament, la primera 'V'
humana com a assaig i prè-
via de la que es farà el pro-
per 11 de setembre a
Barcelona. Els participants
es van concentrar als tres
municipis i van dirigir-se
fins al punt de trobada, la
plaça de la Corona d'Aragó
de la capital del Baix Ebre,
en un ambient molt festiu.
Minuts després de les vuit
de la tarda es va formar la
'V', entre la carretera de
Roquetes i l'avinguda de
Jesús. Tots els assistents
van aixecar una cartolina
blava per tal de fer encara
més visible l'acció.   
La iniciativa de fer la prime-
ra 'V', segons va explicar

Manel Casadó, de Tortosa
per la Independència, va
sortir espontàniament. "No
preteníem ser els primers".
L'any passat, com a prèvia
a la via catalana, Roquetes
i Jesús ja van fer una via
entre els dos nuclis, i
enguany, després de l'a-
nunci de la 'V' de l'11 de
setembre, van voler orga-
nitzar-ne una al territori.
Segons la mateixa organit-
zació, entre 1.300 i 1.500
persones van participar al
primer assaig de la 'V' de
Barcelona. De fet, l'ANC
preveu fer-ne més, al llarg
de l'estiu, fins arribar a la
'V' gegant que es farà per
la Diada entre la Diagonal i
la Gran Via de la Capital
Catalana. Una 'V' que reivin-
dicarà la "voluntat" de
"votar" i de "victòria" del
poble català. Irene Fornós,
coordinadora de l'ANC a
les Terres de l'Ebre, va dir

als assistents que són les
persones que surten al
carrer amb els actes de
l'assemblea les que "mar-
quen el ritme dels repre-
sentants polítics els quals
tenen un paper molt impor-
tant però no es poden

encantar perquè la gent
tenim paciència, però
també se'ns acaba".
Fornós es va referir a les
paraules d'aquest dissabte
de Forcadell, presidenta de
l'ANC: "no estem per a ter-
ceres vies, no acceptarem

cap via que no ens porti
cap a la independència".
En el seu parlament, la
coordinadora també va
comparar la lluita per la
independència de
Catalunya amb la lluita per
la defensa del riu Ebre que
es viu al territori, i ha elo-
giat el tarannà de la socie-
tat ebrenca. Tant Casadó
com Fornós han avançat
durant l'acte d'aquest dis-
sabte a Tortosa la propera
acció de l'ANC al territori.
Tot i que encara no s'ha
triat la data en què es durà
a terme, sí que se sap el
lloc on es farà, la platja del
Trabucador de Sant Carles
de la Ràpita (Montsià). 
En aquest indret es realit-
zarà un mosaic d'un líder
mundial actual per
interpel·lar-lo per al reco-
neixement de Catalunya
com a nou estat (reportat-
ge a les planes centrals).

Annabel Marcos, diputada
de CiU, ha defensat el
decret de la Llei de taxes i
preus públics de la
Generalitat de Catalunya,
que ha estat aprovat aques-
ta setmana al Ple del
Parlament, perquè suposa
que “els ciutadans i les ciu-
tadanes del nostre país no
hauran de pagar les taxes
judicials, ni persones físi-
ques ni persones jurídiques
que tinguin dret a justícia
gratuïta”.
La diputada de CiU ha expli-
cat que el decret inclou els
supòsits que quedaran

exempts així com l’acord
per mantenir l’aplicació
d’un 25% de descompte en
la presentació telemàtica
de les demandes. “La taxa
catalana s’aplicarà en l’àm-
bit civil i en el contenciós
administratiu però s’ex-
clourà a persones jurídi-
ques amb dret a assistèn-
cia jurídica gratuïtat i a tots
els ciutadans i ciutadanes”,
ha assenyalat. També
estan excloses “les empre-
ses amb una xifra de nego-
ci inferior a un milió d’eu-
ros”. Marcos ha defensat
que la taxa catalana fixa

una quantitat assumible:
60 euros la mínima i un
topall de 120 euros per a
procediments de segona
instància o instància supe-
rior, a diferència de la taxa
estatal, que pot arribar fins
a 10.000 euros. “Des de
CiU hem manifestat en
repetides ocasions que
estem en desacord amb
les taxes del Govern de
l’estat i la Generalitat ja va
interposar un recurs d’in-
constitucionalitat”, ha indi-
cat la diputada.
En aquest sentit, ha recor-
dat que el Departament de

Justícia s’ha compromès a
instar el Govern de l’estat a
modificar la llei d’enjudicia-
ment civil amb l’objectiu de
que es pugui incloure les
taxes catalanes a la taxació
de costes, és a dir, “que
qui hagi d’abonar sigui la
persona jurídica que perd
el litigi”. També es dema-
narà al Ministeri de Justícia
que redueixi les seves
taxes al 20% de l’impost de
la taxa catalana. A més, ha
recordat que la llei de taxes
catalanes es va impulsar
amb l’objectiu “d’incremen-
tar els ingressos en un con-

text de crisis per a desti-
nar-ho al finançament de
recursos personals i mate-
rials de l’administració de
justícia”, tal com s’estableix
a l’article 1.8 de la llei.

Els alcaldes de la comarca
del Baix Ebre, juntament
amb el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, han analitzat, en el
marc del Consell d’Alcaldes,
diferents qüestions relacio-
nades amb el territori. Una
d’aquestes ha estat l’anal̀isi
de l’informe del darrer any
del Departament d’Infaǹcia i
Adolescència de l’ens
comarcal del Baix Ebre i la
presentació de la campanya
“Acull un somriure” per tal de
fomentar l’acolliment.
En aquest sentit, el president
de l’ens comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha desta-
cat la tasca social que realit-
zen el professionals del
Departament i ha subratllat
que la finalitat principal d’a-
quest és “tindre una especial
cautela amb l’atenció d’in-
fants i adolescents en situa-
cions de risc social i desem-
parament, així com oferir
informació i assessorament
a totes aquelles persones
interessades en col·laborar,
acollir i adoptar un infant”. Un
dels altres punts destacats
ha estat la presentació de la
campanya “jo voto per la
meva terra” per tal que la
Llacuna del Garxal sigui la
protagonista de la Guia
Repsol 2014. La campanya
s’esta ̀ duent a terme des de
l’ens comarcal del Baix Ebre,
l’Ajuntament de Deltebre,
l’ens comarcal del Montsia ̀ i
la Diputació de Tarragona.
Tal i com ha comentat el pre-
sident de l’ens comarcal del
Baix Ebre, en el cas que la
candidatura sigui la guanya-
dora es “reforçaria i projecta-
ria la imatge del Delta de
l’Ebre i del conjunt de les
Terres de l’Ebre”. El Consell
també ha servit per analitzar
el catal̀eg de serveis que
prestara ̀ el Centre
d’Innovació i
Desenvolupament Turístic
del Baix Ebre que es fa,
actualment, a Deltebre.

Consell d’Alcaldes
del Baix Ebre

Més d'un miler de persones formen a Tortosa 
la primera 'V' de l'Assemblea Nacional Catalana

L'ANC preveu fer-ne més al llarg de l'estiu en altres llocs de Catalunya per escalfar motors per l'11 de setembre

Annabel Marcos remarca que també s’estableixen exempcions per a empreses amb una xifra de negoci inferior a un milió d’euros

ACTUALITAT

«La ciutadania del nostre país no haurà de pagar les taxes judicials»
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La Comissió territorial d'ur-
banisme de les Terres de
l'Ebre ha aprovat definitiva-
ment aquest dimecres el
Pla especial urbanístic del
conjunt històric-artístic de
Tortosa. Engloba una
superfície de 173.762
metres quadrats en dos
sectors: el nucli antic cen-
tral i el front fluvial.
L'objectiu del pla és fixar i
determinar criteris per

millorar i preservar el patri-
moni cultural de la zona.
D'altra banda, la comissió
ha aprovat, en aquest cas
inicialment, les normes de
planejament urbanístic per
a vuit municipis ebrencs, la
Galera, Mas de Barberans,
la Palma d'Ebre, la Torre
de l'Espanyol, Vinebre,
Caseres, Prat de Comte i
Vilalba dels Arcs.
Així, s'establirà un pla de

protecció que definirà els
elements del conjunt des
d'un vessant cultural i
històric; també una protec-
ció històrica específica per
a espais, àmbits o fronts
d'edificació; s'integrarà
cada element arquitectò-
nic en el seu entorn; s'es-
tablirà un pressupost per a
l'execució del pla, i se sal-
vaguardaran i es conserva-
ran elements arquitectò-

nics complementaris.
D'altra banda, el document
estableix una doble protec-
ció per al patrimoni histò-
ric tortosí. 
Es mantenen les catego-
ries provinents de la Llei
del patrimoni cultural
català i es creen cinc
nivells de protecció -pro-
tecció integral, protecció
tipològica, protecció
ambiental, adequació

ambiental i protecció docu-
mental.
Així mateix, el Pla concreta
la intervenció proposada al
front fluvial, que consisteix
en establir un nou espai
enfront de la Catedral i
transformar la façana del
riu des de Remolins-Sant
Jaume fins a la plaça del
Paiolet, resolent també
l'entroncament del Pont de
l'Estat.

L’Ajuntament de Godall ja
ha enllestit el nou Espai
d’Acollida Turístic i
Esportiu “Serra de Godall
KM 0″,  un equipament
que aposta per l’esport i
la natura i que permetrà
conèixer aquest indret
característic i emblemà-
tic del Montsià i les
Terres de l’Ebre. “Es trac-
ta d’un equipament que
reuneix totes les caracte-
rístiques d’un centre d’in-
terpretació i que a a la
vegada pot incidir positi-
vament en l’economia del
poble pel seu actiu turís-
tic”, ha assenyalat l’alcal-
de, Francesc Miró. Així,
els visitants hi podran tro-
bar uns plafons explica-
tius de la serra i els prin-
cipals atractius turístics
del municipi.

‘Serra de Godall

KM 0’, nou Espai

d’Acollida

Turístic i Esportiu

El festival d'acció poètica
Bouesia celebra la seva dese-
na edició amb un "èxode ultra-
local", un concepte vinculat al
caràcter itinerant del certa-
men per diferents poblacions
de les Terres de l'Ebre. Per
vehicular-ho, l'artista valencià
Rafael Tormo ha ideat una
carrossa que funcionarà
simbòlicament com a mitjà de
transport i escenari. El certa-
men, que va arrencar el pas-
sat 14 de juny i s'estendrà
fins el 20 de setembre, con-
centrarà els principals plats
forts en la jornada del 12 de
juliol a Deltebre amb el con-
cert de Pau Riba així com els
recitals de Marielena Roqué o
Paca Rodrigo.

Festival poètic
Bouesia

Inclou un catàleg amb 294 elements arquitectònics i 42 jaciments arqueològics i en regula les intervencions

Aprovat el Pla especial urbanístic del conjunt històric-artístic de Tortosa

ERC porta al Ple d’Amposta una moció demanant que la Generalitat
pagui als arrossaires les mesures agroambientals pendents

En aquest Ple també es farà efectiva la renúncia de Jesús Auré al càrrec de regidor

ACTUALITAT

Durant el proper Ple munici-
pal de l’Ajuntament
d’Amposta que es celebrarà
el proper dilluns 30 de juny,
es debatrà una moció pre-
sentada pel grup d’ERC
sobre les mesures agroam-
bientals. El portaveu del
grup republicà, Adam
Tomàs, ha recordat que ‘el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
ha presentat una proposta
de noves mesures agroam-
bientals per als propers
cinc anys que reduiria un 33
% la prima i passaria de ser
de 391 euros per hectàrea
a 259,25 euros, fet que
representaria un pèrdua
econòmica molt important
per als arrossers’. A més a
més, Tomàs ha destacat
que ‘a aquest greuge hem
de sumar el fet que la
Generalitat de Catalunya
encara no ha efectuat el
pagament del contracte sig-

nat amb els arrossers el
passat 2013 i que suma un
valor de  8.211.000 euros’.
Davant d’aquests fets, i
tenint present la importàn-
cia que té el sector arros-
saire tant en l’àmbit econò-
mic com social, al municipi
d’Amposta, el grup d’ERC
presentarà una moció al
Ple. La moció insta al
Govern de la Generalitat de
Catalunya a efectuar el
pagament compromès amb
la pagesia arrossera catala-
na, i també a incrementar
els fons destinats a les
mesures agroambientals de
l’arròs per al proper cicle.

Renúncia de Jesús Auré 

Durant aquest Ple també
s’aprovarà la renúncia del
regidor republicà Jesús
Auré al seu càrrec de regi-
dor, que per motius profes-
sionals ha marxat a treba-
llar a l’estranger. Adam
Tomàs ha agraït la tasca
d’Auré tot destacant que ‘ha
estat una persona clau en el
creixement i consolidació
d’Esquerra a Amposta com

alternativa de govern, i tot
un exemple de dedicació,
treball i rigor’. Tomàs li ha
desitjat el màxim d’èxits
professionals i ha desvetllat
que seguirà comptant amb
la seva col·laboració, enca-
ra que sigui des de la
distància. A la renúncia
d’Auré també se sumaran

en aquest Ple la renúncia
dels següents candidats
que anaven a la llista electo-
ral d’Esquerra d’Amposta:
Carles Gonzàlez (7), Antoni
Costes (8) i Rat Peix (9).
Tots tres han manifestat
que per motius laborals i
manca de disponibilitat no
han pogut acceptar el

càrrec de regidor. En el
següent Ple del mes de
juliol Joana Isabel Estévez i
Gonzàlez, d’acord amb l’or-
dre que ocupava a la llista
electoral (10), acceptarà el
càrrec de regidora del grup
municipal d’Esquerra
d’Amposta, convertint-se en
la substituta de Jesús Auré.
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EN UN MINUT

-El cap de l’oficina de Correus
de Santa Bàrbara va ser detin-
gut la vespra de Sant Joan per
la Policia de duanes francesa
quan acabava d’entrar a
França pel Pas de la Casa. La
detenció es va produir
desprès d’haver cursat una
ordre europea de detenció,
fet que obliga el jutge que
porta el cas a tramitar les
oportunes gestions davant les
autoritats franceses a l’espera
que el detingut siga extradit a
l’Estat espanyol. Així ho ha
explicat a La Plana Ràdio la
sots inspectora de l’Àrea
Bàsica Policial del Montsià
dels Mossos d’Esquadra,
Carme Domènec
(aguaita.cat).

-Presentada la nova edició de
la festa “We Are Not Djs” al
Parc de Garbí de la Ràpita.
‘Sempre ens quedaran artis-
tes per descobrir’. Així tanca
el vídeo d’aquesta nova edició
del We Are Not DJs, la carta
de presentació de la festa
que, per primer cop, es va
presentar en públic en una
festa el passat cap de setma-
na. La festa va ser un èxit de
participació amb més d’un
centenar d’assistents, que es
van apropar a la Pensió a gau-
dir del show de Franky
Radiolux, A Quiet Man i The
Noise Of Mutt. El vídeo, més
rapitenc que mai, presenta a
la tia Maria participant del Tu
Tries La Música. És un dels
programes mítics de Ràdio
Ràpita, que celebra els seus
30 anys en antena, i que és
metàfora perfecta de la festa:
connecta a persones de tot
tipus a través del llenguatge
universal de la música. El
tema elegit és ‘Friday I’m In
Love’ dels britànics The Cure,
que serveix per recordar que
aquest any, i per primer cop,
la festa serà en divendres. El
vídeo, publicat diumenge, va
aconseguir 200 reproduc-
cions durant les primeres 24
hores a la xarxa (ebre expres).

-Josep Maria Arasa Fort
(Santa Bàrbara, 1963) és lli-
cenciat en Periodisme i actual-
ment director del Setmanari
l’Ebre i del Canal Terres de
l’Ebre. Serà el Pregoner de la
Festa Major 2014 a Santa
Bàrbara.

-La Terra Alta celebrarà
demà dissabte el primer eclip-
si de garnatxa blanca. El
Poble Vell de Corbera  ha
estat l’escenari escollit per
acollir la festa on es tastaran
més de 40 vins de garnatxa
blanca, la varietat més repre-
sentativa de la comarca.

Més notícies

L'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha celebrat aquest
dimecres 25 de juny de
2014 una sessió plenària
ordinària dels membres de
la corporació. 
Els acords més rellevants
adoptats pel Ple han estat
els següents:
El Ple ha aprovat per 9 vots
a favor (CiU, PP i ERC) i 4
abstencions (PSC) l'adhesió
al conveni de col·laboració
entre l'Agència Catalana de
Residus i ECOVIDRIO per al
període 2013-2018.
S'han designat per unanimi-
tat els representants de
l'Ajuntament al Consell
Escolar Municipal. En con-
cret seran l'alcalde (Joan
Piñol), la regidora
d'Educació (Conxita
Moseguí), la regidora de
Cultura (Montse Pineda), els
caps dels grups municipals
d'ERC (J. Anton Moreno) i
del PP (Francesc Launes), i
la regidora socialista,
Dolors Gurrera.
S'ha aprovat per 8 vots a
favor (CiU i PP) i 5 absten-
cions (PSC i ERC) el Consell
de Govern Municipal, for-
mat pels membres de l'e-
quip de govern (7 regidors

de CiU i 1 del PP) i per la
secretària de la corporació.
Serà presidit per l'alcalde,
Joan Piñol. Es reunirà abans
de cada sessió de la Junta
de Govern. També s'han
establert les indepnitza-
cions per assistència a la
sessió plenària (150 euros
amb un màxim de 6 anuals)
i al Consell de Govern (150
euros amb un màxim de 52
reunions anuals).
S'ha aprovat per unanimitat
la modificació dels fitxers
de protecció de dades de
caràcter personal per tal de

protegir les dades de les
persones que s'inscriguin a
la borsa de treball que vol
crear l'Ajuntament. S'ha
aprovat per 8 vots a favor
(CiU i PP) i 5 abstencions
(PSC i ERC) la massa sala-
rial del personal laboral de
l'Ajuntament per a l'exercici
de 2014, amb un import
d'1.006.556 euros. S'ha
donat compte dels infor-
mes d'intervenció sobre l'e-
xecució del pressupost (1r
trimestre), sobre el segui-
ment del Pla d'ajustament
(1r trimestre) i sobre la

morositat (1r trimestre). En
el capítol d'informacions
d'Alcaldia, s'ha donat comp-
te de l'inici de les  res del
Col·legi Lluís Viñas d'acord
amb el calendari previst, de
la possibilitat de modificar
l'obra de cobriment de la
pista poliesportiva inclosa
al Pla únic d'obres i serveis
2014 per una reforma a
fons de les piscines munici-
pals d'estiu, de la possibili-
tat que l'Institut Català del
Sòl pugui executar l'obra
dels talussos del castell, de
la redacció de les bases de

licitació del projecte d'asfal-
tatge del nucli urbà, de les
converses engedades amb
l'empresa Sorea per acon-
seguir un abaratiment dels
costos de gestió de l'aigua
que permetin mantindrfe el
preu actual, de l'acord amb
la propietat d'una casa al
carrer de la Vila per a ende-
rrocar-la i fer-ne una plaça
(obra inclosa a la Llei de
barris) i de l'acord assolit
amb els propietaris de l'illa
de Saurí per adquirir la finca
que es situa entre els dos
ponts sobre l'Ebre que hi ha
a la població. 
En el capítol de precs i pre-
guntes, i arran d'una pre-
gunta del portaveu del grup
socialista, Josep Solé,  l'al-
calde ha informat de la
posada en marxa d'un
espai d'esbarjo nocturn per
a la joventut durant l'estiu a
l'antiga plaça de bous de la
població, que es va inaugu-
rar amb èxit la passada
revetlla de Sant Joan.

L’Ajuntament de Móra d’Ebre crea 
el Consell de Govern Municipal

Un òrgan que reunirà un cop a la setmana a tots els regidors amb responsabilitats de govern

Farà un seguiment del dia a dia i coordinarà l’acció de govern

ACTUALITAT

L’alcalde d’Alfara, Josep
Mas, ha reclamat una
vegada més que es doti
de recursos humans i tèc-
nics la brigada del Parc
Natural dels Ports. Ho va
fer a principi d’any i hi
torna a insistir ara des-
prés de l’inici d’una “cam-
panya d’estiu nefast per a
les Terres de l’Ebre amb
diversos incendis fores-
tals en pocs dies”.
Ho ha fet en la valoració
dels tres anys de mandat
al municipi i quan falta un
any per a les eleccions
municipals, un mandat
que ha estat protagonit-
zat, segons ha explicat
l’alcalde, per la defensa
de les activitats ramade-
res al municipi després
que aquestes hagin hagut
de tancar. El compromís

parlamentari perquè
aquest tema es solucioni
abans de novembre ha
estat ben vist al municipi
on “defensem aferrissada-
ment està activitat cen-
tenària perquè en volem
la seva pervivència i, a la
vegada, perquè reverteix
econòmicament al munici-
pi”.
A les escoles i el nou con-
sultori, durant aquest
mandat s’ha aconseguit
també posar en marxa
l’alberg i ja està enllestit el
projecte del nou Museu a
l’entorn de L’Evolució del
Paisatge d’Alfara de
Carles. Una aproximació a
la vida rural als ports
durant el segle XX en què
ara només hi fa falta l’e-
quipament del seu interior
per posar-lo en marxa.

Aquesta proposta, tal
com explica Mas, s’afegi-
ria com a element de pro-
moció turística i econòmi-
ca a la Ruta Panxampla
que s’ha posat en marxa

en el marc dels anome-
nats Itineraris Saludables.
També durant aquests
darrers anys s’ha consoli-
dat la Fira del Rovelló que
ofereix “un atractiu més al

nostre poble, on tenim la
sort de tenir un entorn pri-
vilegiat que podem posar
en valor sempre des del
respecte per poder conti-
nuar vivint-hi”.

L’Alcalde d’Alfara insisteix a la Generalitat que doti dels
suficients recursos a la brigada del Parc Natural dels Ports

Va ser un dels punts

aprovats en el ple de

dimecres

“Preocupació per l’inici de campanya”
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Les flors envaeixen els

carrers en la celebració

de Corpus a l’Ametlla

de Mar

El passat diumenge, 22 de juny, l’Ametlla de Mar es va omplir de flors i colors a través de les catifes de Corpus que
enguany arribaven a la 30a edició. Trenta anys que les agrupacions de veïns i veïnes elaboren aquest art efímer. Prop d’un
quilòmetre de catifes que, com és habitual, van transcórrer pels carrers Andreu Llambrich, Bruch, Prim, Plaça Nova, Pau
Casals i Llibertat, oferint als visitants tota mena de dissenys  on el color i l’originalitat  desperten veritable admiració.
Diumenge fou la culminació a dies de treball i a una nit de dissabte on al llarg de les hores els veïns del municipi van con-
feccionar aquestes peculiars catifes. A l’Ametlla de Mar ja fa molts anys que les catifes han deixat d’estar totalment fetes
amb flors i s’utilitzen altres materials com la mata o la fulla de xiprer, el marro de cafè, la grava acolorida o d’altres pro-
ductes similars.
L’Àrea Municipal de Turisme, de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, ajuda a les agrupacions de veïns amb 4.000 euros, que
els veïns utilitzen per adquirir el material. D’altra banda,  amb l’objectiu de donar continuïtat a la tradició i implicar als joves
de la vila, l’Ajuntament també subvenciona amb 1.200 euros els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Mare de Déu de la
Candelera que, a canvi d’aquest ajut al viatge de final de curs, es reparteixen per tot el recorregut donant suport i ajudant
en l’elaboració de les catifes. “Des de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i en concret l’Àrea de Turisme hem contribuït, un
any més, a donar continuïtat a aquesta tradició. Però els que realment la continuen són els veïns i veïnes que durant tren-
ta anys han fet d’aquestes catifes un important actiu turístic”, subratlla Vicent Martí, regidor de Turisme. Finalment el diu-
menge a la tarda es va celebrar la processó de Corpus  pel recorregut de les catifes amb la tradicional participació dels
nens i nenes que han fet la 1a Comunió. 

A l’Ametlla de Mar, des d’avui i fins dilluns

Celebrat el diumenge passat

La música de jazz es
començarà a fer sentir per
Tortosa, a partir d’avui diven-
dres  i fins al 5 de juliol, en la
XXI Mostra de Jazz de
Tortosa. Simultàniament, un
any més, l’associació de res-
taurants Plat i Got s’afegeix a
la festa amb la introducció
de la cuina típica del
Mississipí en les seves car-
tes. Són les XI Jornades
Gastronòmiques de Cuina
Cajún, una excusa perfecta
per fusionar jazz i gastrono-
mia en forma de tapes i
menús. La cuina criolla i
Cajún a Nova Orleans és una
barreja de cuina espanyola i

francesa, condimentada
amb reminiscències africa-
nes i índies: peixos o filets
de carn a la brasa amb una
capa de pebre i espècies; el
Jambalaya i el Gumbo són
estofats amb gustos de
carn, salsitxa i mariscos.
Gran part del menjar Cajún
està condimentat amb all,
encara que no tots els plats
són picants. La presidenta
de l’Associació Plat i Got,
Margaret Nofre, i el director
de la Mostra de Jazz, Xavi
Bertomeu, han presentat
aquesta setmana les jorna-
des gastronòmiques.

Mostra de Jazz de Tortosa

La Confraria de Pescadors
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar ha preparat tot un
seguit d’activitats que s’ini-
ciaran el divendres 27 de
juny amb una festa d’infla-
bes aquàtics a les

instal·lacions del CEM per a
petits. Les matinals del dis-
sabte i el diumenge al matí
tindran un marcat caràcter
gastronòmic amb dues sar-
dinades populars i la
presència de castells infla-
bles pels més petits.
Dissabte 28 a la tarda, la
Trobada castellera amb els
Torraires de Montblanc, els
Xicuelos del delta i els Xics
Caleros complementaran
les tradicionals activitats
nàutiques amb la Barra del
Cos com a acte central i
que aquest any posa la

novetat de fer una competi-
ció per a dones. De cara al
diumenge 29, la recepció
oficial i l’entrega dels pre-
mis de literatura i dibuix, la
Missa i la Processó maríti-
ma en honor al Patró Sant
Pere, seran els actes princi-
pals. Les nits seran amenit-
zades per Tomàs de la
Guitarra i Five in a Row,
Orquestra Costa Este i
Caiman Orquestra Show.
Dilluns dia 30 per la tarda
tindrà lloc la gran festa
infantil amb l’escuma,
espectacle i festa pirata.

Sant Pere Pescador, festivitat del patró

Des d’avui dia 27 al 30
de juny, l’Ametlla de
Mar viurà la Festa Major
d’estiu en honor a Sant
Pere Pescadors. 

Tres Tombs de la Ràpita 

ACTUALITAT

Amb l'objectiu de difondre i
potenciar el coneixement del
patrimoni del Delta de l'Ebre,
el Museu de les Terres de
l'Ebre i l'Ajuntament
d'Amposta, inicien aquest
estiu una nova experiència
turística que permetrà posar
en valor el patrimoni arqui-
tectònic de Poblenou del
Delta, així com ampliar la
seva oferta turística.
S’ha iniciat un servei de visi-
tes guiades gratuïtes a la
població de Poblenou del

Delta que tindrà lloc tots els
diumenges d'estiu fins a
finals de setembre.
Consistirà en una visita a una
exposició ubicada a la sala
d'actes de l'Ajuntament de
Poblenou del Delta i, tot
seguit, es visitarà el casc
urbà. 
Hi haurà 3 torns de visites
que s'iniciaran a les 11h, a
les 12h i a les 13h, i tindran
una hora de durada. Alhora,
el guia oferirà informació
turística de la població. 

Divendres la tarda es va celebrar als jardins exteriors del campus Terres
de l'Ebre la graduació de la promoció 2010-2014 dels graus d'Educació
Primària i Educació Infantil, d'Administració i Direcció d'Empreses i
d'Infermeria. Per primera vegada es va fer la graduació de forma conjun-
ta de tots els graus que s'imparteixen, amb un total de 155 alumnes.

Actualitat

L'Ajuntament de Tortosa ha
reforçat la campanya de pro-
moció "Tortosa, ciutat del
Renaixement. Cultiva l'art de
viure!" amb una acció al
Metro de Barcelona, posant
publicitat en diverses esta-
cions del centre de la ciutat,
com plaça Catalunya, Liceu
o Passeig de Gràcia. Els dis-
positius publicitaris (mupis)
mostren la imatge dels
actors Belén Fabra, Pere
Ponce i Sílvia Sabaté amb
imatges de recurs de
Tortosa i diferents frases
que evoquen la seva relació
amb la ciutat. La imatge es
completa amb informació

sobre les dades de la prope-
ra edició de la Festa del
Renaixement. Aquesta nova
acció promocional arriba
després que en les últimes
setmanes la mateixa cam-
panya s'hagi pogut tornar a
veure en diferents mitjans
d'abast nacional.
Un any més, l'Ajuntament, en
el marc de les accions que
duu a terme a través del Pla
de Foment Turístic, confi-
nançat entre el consistori i la
Generalitat de Catalunya,
continua apostant per la pro-
moció de la ciutat en els
mercats emissors més
importants.

Promoció al Metro de Barcelona

Difusió del Poble Nou del Delta

333 anys de presó
En breu tindrà lloc a l'au-
diència provincial el judici
per la mort d'una dona el
juliol del 2011 al barri Castell
d'Ulldecona, durant un roba-
tori a casa seua. La Fiscalia
demana 333 anys de presó
per als nou processats, ciu-
tadans romanesos que

estan acusat d'un delicte de
robatori amb violència i inti-
midació a casa habitada,
dos de detenció il·legal, un
d'assassinat i una falta de
lesions. A més, el Ministeri
demana una indemnització
de 150.000 euros als fami-
liars de la víctima.
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CRAC de la setmana: Sisco Ollé, Regidor de Festes de Roquetes
MICHEL VIÑAS

«LES FESTES CONTINUEN SENT DE MOLTA QUALITAT»

Més Ebre parla avui amb
Sisco Ollé Garcia, Regidor
de Cultura, Ensenyament,
Joventut i Festes de
Roquetes. És el crac de  la
setmana. La roda de prem-
sa per les properes festes
es va fer dimecres (foto
adjunta). Tot està en
marxa. Divendres vinent, a
gaudir-ne.

Més Ebre: Falta una set-
mana. Comença el compte
enrera?
Sisco Ollé: Ja estem pre-
parats per als deu dies de
festa en actes diversos per
a tots els públics
ME: En uns moments com
els actuals, fer les festes
és...
SO: En uns moments com
els actuals, amb la reduc-
ció pressupostària que
tenim i que sofrim, és d'he-
rois poder fer unes festes
tan variades, tan xaladores
i de deu dies. És un autèn-
tic repte.
ME: Pressupostàriament,
hi ha molta distància de les
festes actuals a les d’anys
enrera?
SO: Tal com he explicat a
la pregunta anterior la
reducció és d'un 50% res-
pecte fa tres anys, no
només per a festes, sinó
pràcticament per al pressu-
post municipal.
L'ajuntament de Roquetes
tira endavant el seu dia a
dia amb una reducció pres-
supostària respecte la pas-
sada legislatura amb la
meitat del pressupost de
funcionament. Estem treba-
llant amb pressupostos de
supervivència i això afecta
també a les festes majors.

ME: Tornem a tenir bous...
un tema de molta polèmica
i que potser no va benefi-
ciar al seu moment?
SO: Si es van deixar de fer
bous va ser a resultes de la
reducció pressupostària
que va afectar a les festes,
i llavors el Patronat de
Festes, que és qui les orga-
nitza, va haver de decidir
no fer-ne per destinar els
diners d'aquesta activitat a
altres actes. Només hem
estat dos anys sense bous,
però ara s'ha creat una
penya taurina al municipi,
anys enrere ja n'hi havia
una altra, que ha decidit
recuperar la festa dels
bous amb el suport de l'a-
juntament.
ME: Ubicació de la plaça.
Canvi.
SO: La plaça estarà ubica-
da entre Roquetes i el Raval
de Cristo, al costat del
camp de futbol vell, lloc on
antigament es feien també
bous a festes.
ME: Pel que jo coneixo de
les festes de Roquetes, el
que més destacaria és el
patriotisme que s’exterio-
tirtza a les festes.
Sentiment roquetenc... 
SO: Més que sentiment
roquetenc, és sentiment de
festa i gresca, ja que són
unes festes molt participati-
ves on tothom es pot sentir
representat en algun dels
molts d'actes que es por-
ten a terme
ME: Per una persona de
fora de Roquetes, que li
transmetria perquè vingués
a festes? Què destacaria?
SO: Primer de tot l'ambient
de festa que es respira als
carrers, els balls de nit amb

molt bones orquestres, les
menjades populars i, és
clar, el cosso-iris del primer
cap de setmana
ME: Novetats. 
SO: La recuperació dels
bous, la recuperació del
correfoc a càrrec de la
colla de diables Lucifers de
Roquetes, concurs de pro-
ves per a joves tipus gimca-
na durant diferents dies, el
grup de joves de Roquetes
que ha organitzat un taller
de capgrossos que sortiran
el dia de proclamació de

les pubilles i l'endemà a l'o-
frena, una ruta lúdica pels
bars organitzat també pel
grup de joves, i des de l'a-
juntament, concretament
des de l'àrea de cultura, es
portarà a terme una exposi-
ció que porta per nom
Roquetes i els rellotges que
donarà a conèixer aquesta
indústria local que va desta-
car durant tot el segle XX al
nostre municipi i que va
portar el nom de Roquetes
a tots els racons de la
península.

ME: Alguna discrepança...
preus dels actes, sobre la
programació...tot contro-
lat?
SO: Tot controlat i espe-
rem que tot surti bé.
ME: Són festes, darreres
abans d’eleccions. 
SO: Sí, ara per ara són les
últimes festes de la legisla-
tura, les de l'any que ve
seran d'una nova legislatu-
ra i, per tant, qui hi hagi
com a regidor de festes
haurà de mirar, segons els
pressupostos, que podrà
fer i que no.
ME: I la foto del programa,
amb el Canalero?
SO: La foto del Canalero
surt perquè el president del
Patronat em va demanar
una foto del Canalero treba-
llant de pagès per incloure-
la al programa, ja que era
el seu ofici, jo com a nét
del Canalero, li vaig donar
la que tenia per la cartera i
li va agradar i és la que surt
al programa de  festes.
Una imatge diferent de la
que tenim del Canalero can-

tant. És una foto de l'any
1970.
ME: Missatge pels ciuta-
dans.
SO: Tant per als roque-
tencs i roquetenques, com
per a la gent que està lle-
gint aquesta entrevista us
animem a vindre a les fes-
tes majors de Roquetes
perquè us asseguro que us
ho passareu molt bé.
Segur!
Les festes majors, malgrat
haver sofert durant uns
anys aquesta retallada igual
que el pressupost munici-
pal, continuen sent unes
festes de molta qualitat.
Per últim agrair al Patronat
de Festes haver fet unes
festes xaladores i de nivell,
igual com a totes aquelles
persones, entitats i
col.laboradors que han fet
possible que del dia 4 de
juliol fins al dia 13 pogués-
sim tornar tindre deu dies
de festa grossa a
Roquetes. Veniu a veure'ns
que us ho passareu molt
bé!.

Tot a punt. Roquetes començarà a 
gaudir de les seues festes el proper

divendres, dia 4 de juliol
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El davanter informa que continuarà jugant

Gilabert vol seguir golejant
ESPERA PODER PARLAR AMB EL SANTA

Carlos Gilabert s’ha integrat a
Santa Bàrbara on ha jugat els
darrers anys. Els últims dies
han hagut comentaris sobre si
tenia intencions de deixar el fut-
bol. El jugador, però, aclaria
que “en cap moment. Em trobo
bé, tot i que enguany he sofert
diverses lesions musculars.
Però com a mínim un any més
jugaré”. El Santa té preferència:
“a manca de tres partits per al
final em vam proposar de se-
guir però vam quedar que en
parlariem en acabar la lliga, so-
bre tot el dia del sopar. He sen-
tit que el Santa Bàrbara ha fitxat
un altre davanter però per mi
continua sent la primera opció

perquè estic força bé. Espero
poder-ne parlar i a veure si po-
dem arribar a una entesa, si no
em diuen el contrari”. El davan-
ter que ha fitxat el Santa Bàrba-
ra és l’argentí Nico, que va estar
al Jesús i Maria i que torna a ju-
gar. Manelet (S. Jaume) també
interessa però sembla que va al
Deltebre. 

Avui assemblea de socis

Borrull jugarà amb la Rapitenca
TAMBÉ VA INTERESSAR A L’AMPOSTA

La Rapitenca farà avui l’assem-
blea de socis i durant la mateixa
s’informarà de l’estat actual tant
en l’aspecte econòmic com es-
portiu, amb les altes que es pre-
veuen. A més de les ja comenta-
des en les darreres setmanes,
es pot afegir la d’Alex Borrull, ju-
gador roquetenc que estava al
Tortosa i que també havia inte-
ressat a l’Amposta. Aleix Robert,

en cartera en molts equips, po-
dria també interessar.

Borrull havia jugat amb el
Tortosa, les darreres

temporades

CD Tortosa

Adrià Valsells pot anar al Tortosa

Manel Royo, prop del Conquense
JUGADORS CANAREUS

El canareu Manel Royo podria
fitxar amb el Conquense de Jor-
di Fabregat. El jove canareu ha
estat a Anglaterra en un projec-
te futbolístic destinat per ob-
servadors i clubs que acaben
fitxant jugadors que allí es tro-
ben entrenant i jugant. Ara po-
dria començar, a manca de l’a-
cord definitiu, una nova etapa
amb el Conquense.
Cal dir que Romero, màxim

golejador de l’Alcanar en la se-
gona volta del campionat, una

incorporació de luxe per a l’e-
quip canareu, es va especular
que faria la pretemporada amb
el Conquense, però finalment,
no serà així.
I parlant de jugadors cana-

reus, Adrià Valsells podria estar
prop del Tortosa, per jugar
amb l’equip roigiblanc la tempo-
rada vinent. Seria un dels juga-
dors que, davant de la situació
actual del club canareu (plana
14), pot acceptar propostes
d’altres clubs. 

“Com a mínim un any
més, espero jugar. I el
Santa, per a mi, és la
primera opció per 

parlar-ne”.

Un any

“Vaig lamentar no poder sal-
var la Rapitenca, però fou una
temporada complicada en la
que vam acabar molt limitats i el
descens es veia venir. La meua
etapa al club ja s’havia acabat i
ara tocava un canvi d’aires. Vaig
tenir un parell d’opcions per
marxar fora però la meua idea
és quedar-me aquí a l’Ebre a viu-
re, concretament a la Ràpita. I si
podia entrenar per aquí, millor.
Va sortir l’opció de l’Amposta i
després de parlar-ho vam aca-
bar arribant a una entesa. Estic
molt agrait a l’Amposta per l’o-
portunitat que em dóna de se-
guir entrenant. I espero no dece-

bre. Entrenar és el que més m’a-
grada, i així continuo vinculat al
futbol, la meua passió. La veri-
tat és que si no hagués hagut
acord, hagués seguit entrenant,
encara que hagués estat en un
equip de futbol base”.
De la nova etapa, es presen-

ten moltes baixes: “bé, hi havia
jugadors que jo ja coneixia i que
preferia no tornar a tenir, i al-
tres, en canvi, que també havia
tingut i que em feia molta gràcia
que puguessin venir. Després
han hagut casos de jugadors
que no han volgut continuar. La
meua idea passava per renovar
als joves que ja havia entrenat
quan vaig estar al juvenil i vete-
rans com Diego o Gustavo. I po-
der portar jugadors de con-
fiança, que ja coneixo”. Així
arriben Marc Vernet, Callarisa,
Barrufet i Obi.
Falta apuntalar la defensa,

principalment l’eix central amb
la marxa de Simó i de Josep Ra-
mon. 
Per aquí van encaminades les

gestions de l’Amposta des de fa
dies. 

“Estic molt agraït a l’Amposta i espero no decebre”

Antoni Teixidó comença
una nova etapa en la seua
trajectòria esportiva. Ara a
l’Amposta, club al que ja va
pertànyer com entrenador
del juvenil. El tècnic creu
que el seu cicle, a la Rapi-
tenca, a qui va lamentar no
haver pogut salvar, ja va
acabar. 

TEIXIDÓ AGRAEIX L’OPORTUNITAT PER PODER SEGUIR ENTRENANT

45 anys de futbol entre jugador i entrenador

M.V.

Antoni Teixidó, quan estava a la Rapitenca.

El CD Alcanar viu uns mo-
ments complicats. El presi-
dent va dimitir i no ha hagut
acord en els plantejaments es-
portius que es volien fer per
un costat, i amb els que es vo-
lien fer per un altre, de part de
la gent que s’ha incorporat no-
va a la directiva. 
Es poden entendre les dues

postures. La de qui vol aspi-
rar, dins de les possibilitats, al
màxim intentant incorporar ju-
gadors que puguin apuntalar
la plantilla juntament amb els
locals que haguessin conti-
nuat. Va ser una política que a
Alcanar ja es va marcar quan
arribaven jugadors de catego-
ries superiors i els de casa ho
acceptaven sacrificant-se pel
fet de poder tenir un equip
més competitiu. Una dinàmica
que, amb matisos, ha funcio-
nat els darrers anys. I que su-
posava l’aposta per un dels
dos plantejaments esportius
de futur a partir dels quals s’-
han originat les discrepances
actuals. Totalment comprensi-
ble. Cal valorar que a la Fane-
cada s’ha gaudit de bon futbol
els darrers anys. I les classifi-
cacions així ho reflecteixen.
Però també cal valorar la posi-
ció més prudent (l’altra) de qui

pot observar
d i f i cu l ta ts
e c o n ò m i -
ques que ja
s’han trobat
enguany i
que no vol seguir en les matei-
xes. Per tant, a banda de cap
altre interés particular, també
és una posició a considerar. 
El problema és la escisió

que s’ha creat. No sé si real-
ment hi ha rerafons polític. Vull
creure que no. Diuen que si.
Però l’entitat passa ara uns
dies d’incertesa. I ara caldrà
esperar per veure si el grup
de directius que s’incorporava
es fa enrera o si tira avant. O
si es confirma un alternativa
que en els darreres dies se n’-
ha parlat per la població com
una altra possibilitat. 
En qualsevol cas, després
d’uns anys en què un grup de
joves ha impulsat l’Alcanar a la
seua directiva, i en els que ha
hagut estabilitat, torna a plou-
re sobre mullat amb uns capi-
tols que semblaven oblidats i
que s’han reproduit en els da-
rrers dies. D’una manera o d’u-
na altra, cal confiar en què tor-
narà la normalitat i que només
parlarem de questions esporti-
ves. 

Alcanar, plou sobre mullat



Primera 'V' de l'Assemblea Nacional Catalana
Les assemblees locals de l'ANC de Tortosa, Roquetes i Jesús van organitzar, conjuntament, la primera 'V' humana com
a assaig i prèvia de la que es farà el proper 11 de setembre a Barcelona. El punt de trobada fou la Plaça de la Corona
d’Aragó, davant de l’Hotel Corona. FOTOS: ANC. Cinta Segarra.
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El CD la Cava ha confirmat dues incororacions. Es tracta del da-
vanter nigerià, Taio, que estava al Càlig i que fa dues temporades
va acabar la lliga al Deltebre, ajudant a evitar, amb els seus gols,
el descens de categoria. Taio aquesta temporada que ara ha aca-
bat estava al Càlig, de la regional valenciana. I per això tan Guiller-
mo Camarero, com Joanma, el seu ajudant, estaven al darrera i l’-
havien fet un seguiment.
L’altre fitxatge és el central de Sant Jaume, Abraham. Un jugador
amb projecció i pel que també s’havien interessat el Perelló, el Del-
tebre i Catalònia. 

Taio (Càlig) i Abraham (S. Jaume),
nous jugadors del CD La Cava

TAIO VA ESTAR AL DELTEBRE

Baltasar Capera és el nou entrenador de l’Ametlla. Balta va estar,
en la lliga passada, al cos tècnic del Jesús i Maria i ara iniciarà
una nova etapa al capdavant de l’equip de la Cala. Una vegada
es va confirmar la marxa de Narcís, la directiva que presideix Jo-
el Solé va començar a fer gestions, tal com vam avançar la set-
mana passada. De la plantilla, de la junta es manifesta que “fins
al moment, que nosaltres tinguem constància, només tenim la
baixa d’Héctor que marxa a l’Ampolla. Cap jugador ens ha dit que
vulgui deixar el club”.  

Baltasar Capera, nou entrenador

SCER L’AMETLLA DE MAR

Pregunta: Estàs segur? Si, la
decisió ja fa mesos que la tinc
presa.  
Resposta: Manca il.lusió? No
es pot jugar només amb
il.lusió. Es necessiten altres
coses. Il.lusió mai en falta per-
què defenso els colors del meu
club de sempre. Les tempora-
des cada vegada es fan més
llargues i costa esar motivat i
amb dedicació al 100%. I si no
estic al 100 %, motivat i amb
dedicació, crec que és el
moment de deixar-ho.
P: Té a veure la situació que
està vivint l'Alcanar actual-
ment? 
R: Per a res. Com he dit, la

decisió està decidida des de fa
mesos.
P: Jugador fidel. Des de petit a
l'Alcanar sent un dels capi-
tans... 
R: Si, per sort he pogut crèixer
i tenir continuïtat per anar com-
plint etapes al club del poble.
P: Entrenadors,
presidents....de qui guardes
milor record?. 
R: Entrenador, Santi Blanco
(pare de David) per ser qui
m'ha format com a futbolista i
sobretot com a persona dels 8
als 19 anys, però de tots guar-
da algun bon record sempre. I
dels presidents: Miquel
Reverter i Paco Reverter, per

ser tan valents quan el club
estava ferit de mort.
P: Millor i pitjor record, has vis-
cut de tot). 
R: Pitjor: sense dubte, l'any
passat al camp del Roda de
Bara, ens jugàvem la promo i
ho vam deixar escapar per

culpa nostra. Dels millors
records, els campionats al fut-
bol base (juvenil)
P: D'aquí uns mesos publica-
rem a Més Ebre: 'Sisco torna a
l'alcanar....’ Pot passar?.
R: Mai es pot dir d’aquesta
aigua no....però haurien de
passar moltes  circumstàncies
que a hores d’ara veig compli-
cades
P: Missatge final? 
R: Desitjo el millor per al CD
Alcanar. Molta sort als com-
panys que es queden al club, i
també als que el deixen.
Sisco tindrà un merescut reco-
neixement per la dedicació
honrada al CD Alcanar. 

Sisco, llegenda del CD Alcanar, penja les botes
Als 32 anys deixa el futbol

HA JUGAT SEMPRE AL CLUB CANAREU, DES DE PETIT

“No té res a veure el que
està passant ara al club. La
decisió ja fa temps que la

vaig pendre”

La situació

El CF Horta va haver de
buscar tècnic una vega-
da Jordi Videllet va anun-
ciar que no seguia. Les
primeres gestions van
anar encaminades a Ro-
ger Blanch, exjugador
del club i que ara està al
juvenil de l’Olimpic,
equip que es va quedar
en portes de pujar a Pre-
ferent. Però, posterior-

ment, va poder assolir
l’ascens per la renúncia
d’un altre equip. Això va
propiciar que Roger in-
formés que volia conti-
nuar a Móra d’Ebre.  I
ara les gestions s’han di-
rigit a Pepe Curto, que
fou entrenador del Ro-
quetenc B i també del Pi-
nell. 
Curto podria respondre

aquest cap de setmana i
podria ser el nou tècnic. 
Finalment, dir que Jordi
Andrés, després de
molts anys al club, serà
el nou president una ve-
gada Benjamin Amposta
ja va comunicar que en
acabar la lliga, deixaria
el càrrec. Benjamin havia
estat el president els da-
rrers anys. 

Pepe Curto podria ser el nou entrenador
CF HORTA. CURTO VA ESTAR AL ROQUETENC B I AL PINELL

El R. Bítem ha confirmat el
fitxatge de José Ramon,
central rapitenc que estava
a l’Amposta i que torna al
club de Bítem. També el
del jove Xavi Bautista del
Roquetenc i de Mario Java-
loyes, procedent també del
club de Roquetes. La plan-
tilla està tancada. 

José Ramon (Amposta)  
fitxa amb el R.-Bítem

TAMBE XAVI I MARIO (ROQUETENC) 

La setmana passada ja vam in-
formar de la situació que es vivia
al CD Alcanar, amb un distancia-
ment en la planificació esportiva
entre un directiu, dels que s’in-
corpora a la junta i la persona de
la plantilla que volia mantenir la
flama il.lusionant de poder por-

tar a Alcanar jugadors referents
que, amb els del poble, pugues-
sin mantenir l’equip com un dels
capdavanters a la categoria. Els
plantejaments de nous mem-
bres de junta són més austers
(o realistes) i apostant principal-
ment per jugadors locals. I dis-

crepen dels altres que, dins
d’uns paràmetres, són més am-
biciosos. Aquest distanciament
entre les dues parts ha estat el
detonant de l’explosió. I el presi-
dent que es va veure al mig i que
va decidir dimitir. 
El debat està servit. Hi ha qui

pensa que és bo tornar a tenir
il.lusió i n’hi ha que creuen que
també s’ha de tornar a tenir il.lu-
sió per d’una altra forma i que
no són moments per dur a ter-
me segons quina mena de plan-
tejaments. I n’hi ha qui pensa
que hi ha una escletxa amb inte-

ressos polítics per part del nou
directiu que havia d’entrar el
club, un fet que s’ha negat. Ara
tot queda sotmès a l’assemblea
de dijous vinet. Hi ha un procès
electoral obert. A veure si surt
algú. Si els nous directius tiren
avant o no. O si es confirma una

altra opció que sona. Si no, s’-
haurà de fer una gestora. Enmig
de la situació, els jugadors ja
han començat a escoltar ofer-
tes. Un pot marxar a l’Ulldecona,
un altre, Adrià, està en tractes
amb el Tortosa i la majoria tenen
ofertes d’altres clubs. Incertesa.  

Xavi Queral dimiteix com a president
De moment, incertesa amb el futur del club, fins l’assemblea

HI HAURÀ NOVA ASSEMBLEA EL DIJOUS DIA 3, AL CD ALCANAR. HI HA UN PROCÈS ELECTORAL



DIVENDRES 27
DE JUNY
DE 2014

diarimés
ebrepublicitat
15www.mesebre.cat



DIVENDRES 27
DE JUNY
DE 201416

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

Cantó ha renovat com a
tècnic del Deltebre

Renovació

Quan es fan castells sobre l'aire passa el que passa. Per no tenir projectes sòlids amb qua-
tre potes els clubs acaben descendint, li ha passat al Tortosa, Amposta, Rapitenca, gaire-
bé a la Cava que va tenir una campanya per oblidar i ara els plats trencats estan a l'equip
del Montsià, Alcanar, l'equip de les estrelles que han revolucionat sempre el mercat de fit-
xatges i que era agosarat portant jugadors de tercera divisió i d'on fessin falta, tot i que
també cal recordar que en gran part la base de l’equip era formada per gent de la casa.
Potser molts no estiguin d'acord en aquesta política però van aconseguir almenys desper-
tar a la població de la letargia futbolística i omplir molts diumenges la grada i en un partit
Alcanar-Valls van aconseguir 1000 espectadors. Quan fa que això no es veu a la capital del
regne, a Tortosa. Fa pocs dies l'ex míster del Alcanar es va absentar de la població per uns dies quan va arribar
al seu poble es va trobar la seva població en el mateix lloc. No hi va haver terratrèmol, però el seu equip havia
patit un petit huracà. Retrocedim la història del últims mesos. Decideix el míster Alfons deixar el club després de
tres anys on no va exercir de president però va fer mil tasques. Entra nova gent a la directiva que intenten donar
el seu punt de vista de fer un equip amb poc money i amb jugadors de la casa. Primers enfrontaments amb la
persona que portava la part esportiva, Genis, i que tenia ja tancats diversos fitxatges Nico, el míster Beto del
Benicarló i volia fer un equip competitiu. Arriben els primers enfrontaments, punts de vista diferents entre els vells
membres de l'antiga directiva i la nova, salten les primeres espurnes i Genis dimarts abandona les converses.
La setmana segueix calenta. Divendres 21,30 hores parlo amb el president i li pregunto si tenen entrenador:
"Joaquin aquesta nit a l'assemblea que celebrem en mitja hora presento la dimissió". Els 25 assistents no sabien
res. Un servidor ja tenia aquesta primícia abans de fer-se oficial, jo des de Madrid sabia més que tota la massa
social d'aquest club. Aquests són els fets desencadenants dels esdeveniments actuals d'un club que és la cin-
quena població d'aquestes comarques en nombre d'habitants i que la propera temporada, si ningú hi posa remei,
podria baixar a la tercera Catalana i seguir la vora d'equips històrics de 2a catalana com Roquetenc, Aldeana,
La Sénia o Ulldecona que s'adapten als nous temps. No fa moltes temporades el Alcanar ba baixar a la tercera
catalana 2003/2004 però un miracle els va salvar en renunciar la categoria el Vendrell. Hi haurà un altre mira-
cle en la propera?. El candidat que pot ser el president Albert Alarcón és polític i vol canviar el club. Ho aconse-
guirà? Fàcil no ho té. El futbol ebrenc segueix amb la seva crisi particular; els descensos dels equips amb més
poder ho justifiquen: la Rapitenca, la passada, Amposta i Tortosa en fa dos, el Jesús i Maria i ara a Alcanar ni
tenen president, ni entrenador, ni plantilla. Això de la directiva era normal perquè per trobar president i en els
últims dos mandats ha costat Déu i ajuda. Primer va ser l'exjugador Paolo i l'últim el dimitit Xavi Queral. Ja fa
diverses setmanes que els anava avançant el culebron, fet que al final va desencadenar dues dimissions, la de
la persona que vigilava de la direcció esportiva i la del president que han posat aquest club cap per avall. Això
és normal en aquesta població, on la política està al roig viu, les banda de música amb els clarinets per un cos-
tat i els bombos per un altre en haver dues bandes i els clubs més del mateix. Hi ha entitats que cadascuna por-
ten un camí dos equips de veterans Alcanar i Canareu, el filial on manen com a junta directiva els pares de diver-
sos jugadors en especial Curto que hauria de presentar-se per a president i el futbol base per altres camins.
Alcanar viu moments difícils espero que les aigües tornin al seu curs però no s'estranyin en veure aquest equip
en 3a. catalana la temporada propera com un altre club històric. Cambrils que es va salvar pels pèls i que no
tenen ni equip, ni entrenador només una directiva que fa 9 mesos que no paga als seus jugadors. Però això ja
comença a ser normal el Torreforta va estar així tota la temporada i va estar a punt de pujar a tercera divisió.
ALEIX, GAIREBÉ MÉS NÚVIES QUE ANYS QUE TÉ. Rapitenca, Amposta, Tortosa i Jesús Catalònia han parlat per
aquest jugador que diumenge pendrà una decisió. Segueix sent la gran núvia. La desitjada. No s’estranyen que
fitxi per a la Rapitenca. Serà el quart equip en 4 temporades, gairebé un rècord Guinnes.
SI EL BARÇA FITXA A LUIS SUAREZ NO GUANYARÀ LA LLIGA. Els directius del Barça juguen amb foc si el fitxat-
ge de Neymar ha estat un fracàs el de Luis Suarez seria una bomba al vestidor amb tres estrelles. El Barça
enguany s'ha equivocat amb la meitat de fitxatges, què vol fer?. Si vol ser diferent, ha de pagar pocs diners pels
fitxatges com fa Monchi al Sevilla. Aquest seria el millor fitxatge.
RAPITENCA NOMÉS QUEDA L’APUNTADOR. Si a algú li haguessin dit que aquest equip fa 1 any només continua-
rien 4 jugadors, ningú s'ho hagués cregut avui és una realitat, i aquests són Josué, Ivan Gasparin, Alexis i Marti
Panisello. Pujaran del juvenil 4 jugadors. Es podrien quedar 2/3 i que arribessin 12 fitxatges que podrien ser
entre d'altres Borrull (Tortosa), Marc Tena i Felipe (Alcanar), dos jugadors que estaven al Vinaròs, Sam (Ampolla),
Xexu (Remolins). La mitjana d'edat serà de 24 anys.
ASCÓ, DIFICULTATS PER FITXAR. Dificultat per tancar les renovacions pendents. Uns tenen núvies, amb d’altres
encara no hi ha acord econòmic i per fitxar encara no arriben ni les gangues ni els fitxatges desitjats però a Ascó
es respira optimisme; de moment aquests són els renovats de l'equip bàsic: Virgili, Chiné, Edu Vives, Gabernet,
Gerard Roca, Joan Pijuan. Amb dubtes: Sergi Duran, Denis Coch, Edgar Canellas, Sergi Moreno. Baixes:
Ermengol. Altes: Munta (Rapitenca) i Xavi Anell de l'Amposta que farà la pretemporada.
AMPOSTA NETEJA TOTAL. Va arribar Teixidó i el primer que ha fet és neteja. Nova etapa, uns se'n van per prò-
pia decisió, altres se'ls ha donat la baixa, altres no s'ha arribat a l'acord però la llista és llarga deu baixes ha tin-
gut de moment aquest equip: José Ramon Vidal i Oscar Benet (Remolins-Bítem), Xavi Anell (Ascó), Albert Arnau
(Tortosa), Ferran Simó (Ampolla), Joab Fatsini, Dídac Rius, Miguel Reverté, Sergi Ventura i Aleix Robert. Cinc titu-
lars que no segueixen. Massa canvis? Altes: Marcel Espanya, Obi (Ampolla), Callarisa (la Cava), Marc Vernet i
Barrufet (Rapitenca). Serà un equip fet a mida de Teixido, que és qui mana. Un jugador que pot donar la campa-
nada, Cristófer que només jugant 7 partits va marcar set gols sent encara juvenil. Aquesta setmana ha renovat
el porter Diego i s’està en camí d’arribar a una entesa amb Gustavo, que va tenir converses amb el Tortosa.
TORTOSA POCA RENDIBILITAT ALS FITXATGES. Tal com vaig avançar.  Manel Puig i Povill nous jugadors; el retorn
d’Albert Arnau (Amposta) i Fouad (Roquetenc-Pinell) i dos o tres al caure. Set fitxatges per a un equip que téel
segon millor planter d'aquestes comarques. Passa com el Barsa, agrada més el de fora. De les 10 incorpora-
cions de la passada campanya només queden dos titulars Javier Asin, David Monge mentre Pere Bosquet enca-
ra no ha estat renovat (en el moment del tancament de la columna). Segueix Albert Forcadell i causen baixa Alex
Guarch, Ramon Ibañez, Marc Rambla, Robert Pujol i Albert Verge. Els que se’n van triomfen. Els quatre que se’n
van anar al Remolins-Bítem la passada temporada i aquesta serà el cas Selu a la Cava i Borrull a la Rapitenca.
Més rendibles els que surten que els que arriben. Gran part de l’afició que estava a favor d'aquest canvi de polí-
tica esportiva per apostar per joventut no comprenen el canvi i diversos directius pensen igual que la massa
social. A l'hora de tancament d'aquesta columna m'arriba el rumor d'un nou fitxatge Adrià Vallsells que va fer 7
gols amb el Alcanar. No poso en dubte la seva qualitat però jugadors de la seva edat en aquestes comarques
hi ha de més nivell i amb més projecció.
ÀNGEL ALVAREZ, UN CRAC DEL FUTBOL EBRENC. Si féssim un anàlisi del futbol ebrenc, aquest personatge
estaria en un TOP 10. "Puc estar un dia sense menjar però ni puc estar un dia sense parlar de futbol". Va ascen-
dir a l'Atlas, va salvar el Benifallet i aquesta temporada al Pinell, equip amb el que va renovar. Parlar amb ell de
futbol és enriquidor,   es coneix a tots els jugadors. És un huracà parlant, quina pena que no hi hagi personatges
com ell plens d'humilitat i grandesa. Aquest entrenador els asseguro que amb cinc magrebins i amb xavals de
20 anys que corrin aconseguiria pujar al Tortosa a 3a divisió i a més ompliria el camp al màxim com va aconse-
guir-ho amb l'Atlas.
CANVIS A LA SÉNIA? El millor de la Sénia per a la propera temporada és que té un entrenador de la casa: Marce
Gómez, que va entrenar el cadet. M’agrada. Com a jugador tenia un caràcter especial, però com a entrenador
ha demostrat la seua vàlua. Si és capaç de fer un equip amb jugadors locals, triomfarà. Si fitxa a algun jugador,
s’equivocarà.  
ELS RIVALS DE L'AMPOSTA I RAPITENCA. Catllar, Torreforta, Torredembarra, Reddis, Mollerussa, Tàrrega,
Almacelles, Balaguer, Igualada, Vilanova, Tecnofutbol,   Sant Idelfons, Juv 25 de setembre, Viladecans, Santboià i
Manresa.
LA CAVA, GAIREBÉ TOT L'EQUIP RENOVAT PERÒ POCS FITXATGES. Fresquet, Llàtzer, Aitor i Yuri són els juga-
dors no renovats, a més de Pau Vila que deixa el futbol. De moment,   fitxatges sols dos: Narcís (Perelló) i Selu

Alcanar, terratrèmol total

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

(CD Tortosa). A més de 4 juvenils, falten tres fitxatges. De moment aquest equip no és el de futures campanyes on
lluien els fitxatges de campanetes. Em sembla un encert. Política austera i en base a les possibilitats. Estic totalment
d’acord. El mister Camarero va estar a punt de quedar-se de seleccionador, pais que recentment ha visitat en viatge
de vacances: “hi ha unes excel.lents instal.lacions allà”. 
CAMARLES. DE MOMENT LES AIGÜES BAIXEN TRANQUIL.LES. Per a la nova temporada el Camarles ha renovat a gai-
rebé tot el bloc principal: Ruben, Alex, Francesc, Centelles, Cristian, Ruben, Pau Monllao, Marc prades i Florin. Falta
tancar en aquests dies la resta de renovacions. Fitxatges s'esperen cinc i l'onze ideal de la passada temporada hi haurà
un màxim de dues baixes. De moment cap crak s'ha fitxat després que Sergio Ruiz digués no a aquest equip. 
SEGONA CATALANA. 7 ENTRENADORS DEBUTEN. Segueixen de la passada temporada:  Dani (Roda de Barà), Edu
Franco (Vilaseca), José Mora (Canonja), Cotaina (l’Ampolla), Nando Crespo (Tortosa), Camarero (la Cava), Enric
(Catalònia), Sergi Navarro (Remolins-Bítem) i Sergi Ferrer que compleix la seva tercera campanya (Camp Clar). Debuten
Dani Muñoz (Tancat), Bartolo (Camarles), Robert Cantó (ja va entrenar a la Cava però ara debuta amb el Deltebre a
Segona), Jordi Rojas (Jesús i Maria), Català (Sant Pere Sant Pau), Rafel Navarro (Gandesa), Mercadé (Valls) mentre
Cambrils i Alcanar encara no tenen entrenadors.
REMOLINS-BÍTEM, APOSTANT PER LA JOVENTUT I DOS FITXATGES ESTRELLA. Si l'any passat els fitxatges dels ger-
mans Bartolomé, Angel i Joel van ser un encert, enguany va per la mateixa vessant amb l'arribada de dos joves pro-
meses, Alex Guarch (Tortosa) i Xavi Bautista (Roquetenc) i amb les incorporacions de Mario Javaloyes (Roquetenc),
Oscar Bonet, José Ramon (Amposta), Vizcarro (Jesus i Maria)  i Claudio (Horta). Falta tancar la renovació de Gerard
Amaré. De l’onze bàsic, només tres baixes: Eric Ubalde que no estarà en uns sis mesos, Manel Puig i Povill (Tortosa).
Si la marxa de Povill i Manel Puig va ser un gerro d'aigua freda, diuen que quan es tanca una porta s'obre una altra i
això és el que li ha passat a l'equip de Sergi Navarro que ha fitxat dos jugadors que són competitius i que poden donar
un gran rendiment. 
L’AMPOLLA, PREPARANT EL FITXATGE D'UN GOLEJADOR DE 3 DIVISIÓ. Tot i les baixes de l'equip bàsic de Sam, Obi
(Rapitenca) i les possibles de Samu i Brigi, encara no han renovat, les altes superen en qualitat a les baixes amb l'arri-
bada de Ferran Simó que va estar en l'onze bàsic de l'Amposta. Héctor el jugador numero u en partits a l’Ametlla,
Maikel del Tortosa, un tros de pa, Sergio Ruiz garantia de gol, Aitor bon porter i falten encara l'arribada de tres juga-
dors i un d'ells ha jugat en tercera divisió. 
ROQUETENC, NOVA ETAPA. En tots els sentits. Retorn a la tercera catalana després de 20 temporades en categories
superiors, nou entrenador, tercer en menys de 365 dies: Ximo Talarn, Harry i ara Subi que després de la seva etapa
com a jugador a la Rapitenca, Amposta, Tortosa, Jesús Catalonia i Roquetenc s'incorpora a la banqueta un cop va
estar com a segon a Alcanar. Les baixes seran 5: Quim Bru, Kazu, Xavi Bautista, Javaloyes aquests dos últims han fit-
xat pel Remolins i la cinquena està per decidir. Els fitxatges Gordo (Ampolla) i Robert Pujol (Tortosa) i en contactes amb
Cuquet, Rallo i Ivan Martin.
VA ARRIBAR EL GRAN MATADOR A SANTA BARBARA. Un gran golejador que no continua i que en principi té previst
deixar el futbol: Carlos Gilabert. I arriba Nico, el gran matador de l'àrea. Va marcar 21 gols al Jesús i Maria fa dues
campanyes, 20 al Salou fa tres i va ser un furor a La Cava fitxant també pel Morell. I no podem oblidar el seu pas per
l’Ascó, equip que va ‘descobrir-lo’ i on es va destapar. Tres baixes al Santa Bàrbara: Edu, Pau, Xavi i les renovacions
de Roda, Johan, Ferran, Abdelasis, Baby, Lleixà, Maga, Pastor, Ximo, Jaume, Esbri, Tafa, Pio, Mata.. Falten tancar 4
fitxatges.
REVOLUCIÓ A SANT JAUME D’ENVEJA. Si no hi ha cap novetat de l'equip bàsic només continuaran dos jugadors David
Magriña i Gerard Benito. Serà pràcticament un equip nou. Pujaran jugadors de l'amateur i de moment no hi ha entre-
nador després de la marxa d'Antón. 
BATEA EL BLOC GAIREBÉ TOT RENOVAT. Només tres jugadors falten renovar de l'equip bàsic. La seva estrella Cristian
Vallés, que té ofertes, Agustíi Fornos i Joan Galende. Segueixen del bloc bàsic: Joan Aubanell, Adrià Sunyer, Miguel
Adrià, Abel, Kiko, Jordi, Aleix, Roger  Enric Suñe. Com únic fitxatge de moment el davanter Enric del juvenil del Gandesa.
3A CATALANA, 7 ENTRENADORS NO SEGUEIXEN. Videllet a Horta, Juanmi a la Sénia, Antón a Sant Jaume, Narcís a
Ametlla, Lizaso a Flix, Molinos del Perelló, Ambrós a Móra Nova. Moltes cares noves a les banquetes.
VALLS, COLECCIÓ D’ENTRENADORS. Enric Gilabert, Piñol, Jordi, Isaac Fernández, Gregori Vendrell, Català, Miguel
Lopez i ara Mercadé exjugador de la Canonja. Es el novè míster, en sis campanyes.

La Junta Directiva UED ha reno-
vat la confianca a Roberto Can-
to per a conformar el projecte
esportiu 2014-15 a 2a Catala-
na. “S'ha valorat el lideratge de-
mostrat pel tecnic per a la con-
secució de l'ascens, superant
les limitacions esportives que la
plantilla que la temporada ha
deparat”. La plantilla i la Junta
de la UE Deltebre van ser rebuts
oficialment per l'Alcalde i Corpo-
racio Municipal de Deltebre el
passat diumenge a la Sala de
Plens Municipal (imatge de la fo-
to). A continuació, la plantilla i la
Junta van efectuar un dinar de
celebracio de l'ascens. 
El divendres 04.07.14 se cele-
brara Junta General Extraordina-
ria de Socis on, com a tema pri-
cipal, s'exposaran les bases del
procès d'eleccions a la Pre-
sidència de l'entitat d'acord

amb els Estatuts, un cop mani-
festada la renúncia de l'actual
president Carlos Garcia des-
pres d'un mandat de 5 tempora-
des al front de l'entitat.   Durant
la Junta General Ordinària del
26.07.14 s'ha previst elegir al
nou President de la UED.
En l’aspecte esportiu, “el gruix
major de la plantilla actual ha
estat renovada i la Comissió

Tècnica treballa per fer les in-
corporacions que aporten con-
sistència i competitivitat al pro-
jecte d'aquest any a 2a Cat”.

Carlos Garcia no seguirà
Divendres dia 4 es comunicarà a l’assemblea

DESPRÉS DE CINC ANYS A LA PRESIDÈNCIA DE LA UE DELTEBRE

Albert Lizaso és el nou entrena-
dor del Móra la Nova.  Així ma-

teix, dir el crac moranovenc Magí
Andreu està en converses amb el

Perelló a qui la temporada prope-
ra entrenarà Paco Brull.

Lizaso, nou tècnic del Móra la Nova
El pichichi Magí interessa al Perelló, equip que estarà entrenat per Paco Brull

TERCERA CATALANA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

ORGANITZAT PER L’ESCOLA DE FUTBOL DELTA

Aquest cap de setmana tindrà lloc a Sant Adrià de Besós, la Copa d’Europa. Hi participaran 11 clubs de Catalunya, 4 d’Eslovènia i 4
d’Irlanda. Per part de Catalunya: Alcanar, Tortosa, Ulldecona, Deltebre, Granadella, Costa Brava, Maçanet, Triangel Sants, Valls, Santa
Bàrbara i Vilobí del Penedès. 

Torneig Albert Juan

Aquest dissabte passat
dia 21 de Juny es va
cel.lebrar la VII edició del
prestigios Albert Juan,
seguint amb la mateixa
linea, però aquesta vega-
da amb més tard per la
participació d´un equip
de Vitoria, l´Aurrerà, que
finalment va ser el cam-
pió en una Final quan l’e-

quip local, l’Escola de
Futbol Delta, va perdre
contra els vascos per un
0 a 2.
Els equips participants
van ser: ULLDECONA,
MASDENVERGE, EBRE
ESCOLA, JESÚS I
MARIA, REMOLINS
BITEM I ACADEMY AVA-
TARS, AURRERA DE

VITORIA, ESCOLA DE
FUTBOL DELTA "A"
ESCOLA DE FUTBOL
DELTA "B".
Premis:
Màxim golejador:  TIM-
BIT MANERO (CD. AURE-
RRA VITORIA).
Millor porter:
RAUL CASANOVA
(JESUS I MARIA)

Millor JUGADOR
ADRIÀ TORTAJADA (CF
ULLDECONA)
3er Class Fase consola-
ció: MASDENVERGE
2on Class Fase consola-
cio:     ESCOLA FUTBOL
DELTA DE L´EBRE "B"
1er Class Fase consola-
ció     UD REMOLINS
BITEM.

Premi al Equip "FAIR
PLAY":        UD JESUS I
MARIA
FASE FINAL
3er Classificat: ACA-
DEMY AVATARS.
2on Classificat:  ESCO-
LA FUTBOL DELTA "A"
1er Classificat:    CD
AURRERA DE VITORIA
Agraïments:

- Als equips participants
- Als pares, mares i fami-
liars
- Regidors i a l’ajunta-
ment de Deltebre.
- A Coca-Cola (va repartir
powerade als partici-
pants
- membres junta
- ORGANITZACIÓ.
-I sobretot a la familia

Albert Juan “pel suport
que ens donen per donar
forma al nostre  millor
torneig per excel.lència”.
Amb la festa final de
temporada d’aquest cap
de setmana, n’acaba una
d’històrica per a l’entitat.
millor torneig per
excel.lència”

Aquest cap de setmana,
s’ha celebrat a Banyoles el
Campionat d‚Espanya de
rem, en categories juvenil,
sub 23, absolut i veterans,
amb la participació de l’al-
deà  Yago Gavilán Espinós
que juntament amb el seu
company Andreu Elies i
com a remers del Club
Nàutic Amposta han guan-
yat la medalla de plata en
la modalitat dos sense, en
categoria juvenil.
A la vegada aquest resul-
tat i la temporada que han
realitzat els dos remers,
ha comportat que els con-
voquessin per la selecció
espanyola de rem, a l'esta-
da que s’està realitzant
actualment al Llac de
Banyoles. 
Patinatge
D’altra banda, també el
passat cap de setmana, la
Seu d’Urgell va acollir el
campionat de Catalunya
sènior de patinatge artístic

en modalitat lliure. Isabel
Repullo i Xavi López van
assolir la medalla d’or de
la màxima categoria. Per
part del Club Patí l’Aldea
van participar les patinado-
res Júlia Ventura i Nerea
Mestre acompanyades pel
seu entrenador Manel
Villarroya. El dissabte, en
el programa curt, Júlia
Ventura va aconseguir la
4a. plaça i Nerea la 20a.
Al dia següent, en el pro-
grama lliure Júlia va tenir
algunes errades que la van
penalitzar i al final va obte-
nir la 5a plaça. El podi va
ser per a Isabel Reullo,
Noemí Isla i Carla Nonell.
La propera cita serà  al
campionat d’Espanya, a
Coslada a finals de juliol,
on les patinadores i patina-
dors sèniors es disputaran
el podi per poder anar a
l’europeu i al mundial que
aquest any es celebra a la
ciutat de Reus.

La Unió Esportiva Aldeana va celebrar el dissabte passat el
tradicional sopar-comiat de la temporada en el que van coin-
cidir tècnics, jugadors, directius així com familiars. Una festa
multitudinària que va servir per fer reconeixement a les tra-
jectòries de la campanya i també per lliurar trofeus als juga-
dors més regulars, esportius i màxims golejadors.

Yago Gavilan, plata
Cloenda temporada UE Aldeana REM. ALS CAMPIONATS D’ESPANYA

COPA D’EUROPA DE TWIRLING

La Comissió Organitzadora dels actes commemoratius del cen-
tenari del CF Ulldecona ha preparat per demà dissabte una sego-
na trobada d‘exjugadors per fer un partit. Els jugadors campions
de la temporada 87/88 contra els que van pujar a Preferent
(2000). Són actes previs als que estan ja confeccionant-se per
l’any vinent. 

Més actes centenari CF Ulldecona
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L’Ampolla, després d'una llarga etapa a la tercera catalana (2003/2009), s'està assen-
tant a la 2a Catalana i si va baixar en la 2011/2012 va ser per la reestructuració del fut-
bol català. Aquesta temporada ha estat l'equip revelació i fins i tot va arribar a la segona
posició. La primera volta va acabar en el lloc 6è amb 28 punts. Només dos equips van
aconseguir guanyar-lo amb comoditat: Reddis per 4-0, marcador enganyós ja que fins al
minut 79 era 1-0 i el Tortosa 0-3 amb una primera part 0-0. La resta de derrotes van ser
per la mínima. Equip que va saber situar bé els jugadors al camp, estil made in del seu
míster Cotaina i amb gran velocitat en els seus jugadors al contraatac, els quatre davan-
ters van marcar i quatre dels seus centrecampistes, també. En el seu terreny va ser un
equip irregular nou equips van puntuar però en camp contrari va ser el tercer equip que
va traure més punts i només 4 van poder guanyar-lo (Reddis, Selva, Canonja i Morell). L'e-
quip bàsic va ser de tretze jugadors: porter Chema, en defensa, Leo Sosa, Xavier Callau,
Edgar Pastor, Samu; al mig camp Oscar Masdeu, Robert Cabrera, Xavier Obiol, Manel Sol,
Brigi i com puntes Sam Garcia, Guillem Navarro i Cristian Regolf. Com a reserves, Eric Sa-
font, Marcel Espanya, Marc Miquel, Jesús Navarro, Albert Gordo, Miguel Gasparin, Ferran-
do i Edu Font. De les altes en l'equip bàsic es van incorporar sis jugadors: Leo, Cristian
Regolf, Obiol, Edgar Pastor, Xavi Callao i Samu Garcia amb la qual cosa l'equip va estar
renovat amb molta joventut. De tota la plantilla només hi ha dos jugadors de més de 25
anys. Un dels equips de 2a. Catalana que va apostar amb molta gent jove. I no només va
donar resultat sinó que va ser un dels equips sorpresa i amb una gran ratxa des de la jor-
nada 12 a la 29 quan només van perdre dos partits. Quatre jugadors destacats Regolf,
Xavi, Marcel i Edgar. Segons el seu mister: "hem fallat en alguns moments de la tempora-
da, poder creure més en nosaltres mateixos. Però també era difícil perquè ja havíem fet
molt".
L’Ampolla, equip amb gran tradició futbolística amb 4 campanyes a Preferent, 17 en 2

Catalana, 16 en 2 regional i 3 en quarta Catalana. El mèrit d'aconseguir situar-se en les
primeres places va ser del seu president que va ser jugador i entrenador i el seu mister
Miquel Cotaina que ja porta quatre campanyes en aquest club amb un ascens i una cam-
panya l'actual plena d'èxits i afegint-se a la festa l’estrena de la gespa artificial.

L’Ampolla, revelació i joventut

Després de 18 temporades entre la Preferent (10) i 2a Catalana (8) aquest equip
torna a la tercera catalana categoria que va estar per darrera vegada en la campan-
ya 95/96. El Roquetenc va començar un projecte amb l'absència del seu jugador
més important: Aleix que va fitxar pel Amposta, una garantia de gols i és que era
gairebé el 50% de l'equip; no es va soplir amb garanties i la defensa tampoc es va
renovar. Ja en la primera jornada es va veure que alguna cosa no funcionava amb la
derrota al propi feu per 1-5 davant del Remolins-Bítem. La tercera jornada, una victò-
ria per 5-2 enfront del Perelló però va ser un miratge i van seguir les derrotes, em-
pats, es va donar una oportunitat més a mister Ximo Talarn però finalment en la jor-
nada tretze de mutu acord es va prescindir de l'entrenador i es va recórrer a nou
míster Harry amb experiència a les banquetes, Sant Jaume d'Enveja, Perelló, Ampos-
ta B, juvenil del Tortosa. Les possibilitats de salvar-se eren poques pel poc poten-
cial de l'equip a més de tenir el club un pressupost ajustat i no es podien fer fitxat-
ges, amb la qual cosa va anar fent del juvenil i dels jugadors del filial com a suplents
i compensant en l'onze de cada diumenge. L'equip continuà seva caiguda lliure i en
acabar la 1a. volta era l'últim classificat amb deu punts, però finalment no va aca-
bar últim però el millor d'aquest conjunt que poc a poc es va convertir en més com-
petitiu i malgrat que seguien les derrotes, els rivals sofrien per guanyar. Des de la
jornada 22 a la 31, dues victòries, dos empats, tres derrotes per la mínima i dues
per distància de dos gols, amb un equip de menys potencial per la marxa de Cris-
tian Navarro, Marc Baiges i Toni Calafat que van marxar al Jesús i Maria, Deltebre i
Corbera. L'equip va millorar amb més joventut. On es van aconseguir menys punts
va ser en camp contrari amb només una victòria, tres empats i només 13 gols a fa-
vor. 
L'equip bàsic va ser en portal Xavier Luero, defenses Ramon Castells, Stephane

Vacherese, Josep Otero; centrecampistes: Mario Javaloyes, Marc Alegre, Kazu, Jo-
aquin Bru, Mouskset i puntes Aleix Chavarria i Xavi Bautista com a reserves Llorenç
Castell, Cristian Navarro, Marc Baiges, Marc Curto, Jordi Valls, Marc Barrachina, Ka-
rim Keita, Abdesssamed, Toni Calafat, David Besoli, Ivan Arasa, Cristian Fosch, Javi
Moreno, Pau Mestres, Marc Joan i Sergi Madueño. L'onze bàsic només van continuar
de la passada campanya cinc jugadors Ramon, Stephane, Otero, Mario i Kazu, hi va
haver un total de 7 novetats massa canvi per a un equip que va començar la cam-
panya amb un conjunt descompensant. El Roquetenc ha militat 10 campanyes a Pre-
ferent, 7 a 2 Catalana i 24 en tercera.

Roquetenc, un equip massa descompensat

Gran temporada del Remolins-Bítem, primer perquè l'objectiu era salvar-se, una
gran primera volta com a segon classificat amb 30 punts i una sola derrota, al Mo-
rell per 1-0 injustament. La segona volta fou per oblidar, l'equip va quedar classifi-
cat en el lloc 11è amb 23 punts i de les jornades 20/23 i 28/32 no va guanyar ni
un partit. Amb un pressupost més ajustat i la marxa de Paco Also aquest club co-
mençava una nova etapa en la crem del futbol provincial. Des de fa onze tempora-
des que es va arribar la 2a Catalana, categoria en la que ja porta 20 campanyes,
altres 13 en 3a catalana, 6 a 4a. i 1 a Preferent. L'equip bàsic d'aquesta campan-
ya va estar format a la porta per Povill: defensa Jordi Fabregat ‘Xexu’, Victor, Aa-
ron, Josep Llaó, Manel Puig, al mig camp Jota, Enric Ubalde i Edgar Bartolomé i
com a puntes Joel i Angel. Com a reserves Sergio Ruiz, Robert Costa, Emili, Sergi
Bel, Sergio Segura, Josep Carles, Ruben Garcia, Mustapha, Gerard Amaré i Sisco
Balagué. Una plantilla curta de 21 jugadors on només 15 van jugar més de 14 par-
tits com a titulars, on hagut poca rotació i quan hi ha hagut lesions la banqueta no
era per tirar coets. En l'onze inicial han entrat de les noves incorporacions dels
cinc fitxatges de la passada campanya: Joel, Àngel, Jordi Fabregat ‘Xexu’, Victor i
Edgar Bartolomé. O sigui que es va encertar amb les incorporacions i quatre d'e-
lles eren del Tortosa. A destacar el trio atacant Jota, Àngel i Joel que entre els tres
van marcar prop de 44 gols i van ser entre els més destacats. Rècord Guinnes
d'Edgar Bartolomé, Angel i Joel que cadascú marcar més gols que en la passada
campanya al Tortosa. Un Remolins-Bítem que juga i puntua millor fora del seu te-
rreny on només va perdre 5 partits i va ser el quart millor equip. I al seu feu no va
estar tan fi, va ocupar la plaça 11 amb només vuit victòries, 1 empat i 8 derrotes.
El balanç d'aquesta temporada ho resumeix així el seu mister Sergi: "s'ha fallat en
moments clau quant a la capacitat de competir i concentració de l'equip en partits
on s'han perdut punts en els últims 10 minuts, també quant a guanyar més partits
a casa i a tenir més concentració defensiva (tot l’equip, no de la defensa) en pilo-
ta parada, jugades d'estratègia on potser ens ha faltat més contundència, per l'al-
tra part crec que l'equip a jugat en gairebé tots els partits molt bé, tenint i volent
la pilota, jugant a partir de la zona defensiva, hem estat valents i mai hem renun-
ciat a jugar el pilota, de vegades millor de vegades pitjor però mai renunciant al
toc".

Remolins-Bítem, de menys a més

EL COL·LECCIONABLE  DE JOAQUIN CELMA. 
BALANÇ TEMPORADA

Com passa gairebé sempre en aquest equip es va patir un any més per poder
mantenir la categoria, ja és un costum però gràcies a la unió del vestidor i del gran
tàndem dels dos entrenadors, Oscar i Tomàs, es va fer el gran miracle un cop més
de salvar i estar ja onze campanyes en l'elit del futbol provincial després de l'ascens
de 3a catalana a la temporada 2002/2003. L'equip va acabar a la primera volta en
el lloc 12è amb 21 punts i gairebé tot igualat 20 gols a favor i 20 en contra, sis em-
patats i perduts, cinc guanyats i en la segona fase l'equip va tenir més mordent amb
35 gols. Semblava que el seu camp seria un fortí i no va ser així, onze equips van
puntuar i dels que van guanyar tots per la mínima (Perelló, Valls, Canonja, Cambrils
i Morell). En camp contrari van aconseguir més punts dels somiats, només es van
perdre 8 partits i en 9 ocasions l'equip va aconseguir no tornar de buit. I una dada
important de les derrotes, 4 per la mínima. Va ajudar molt que fins que en les pri-
meres 9 jornades només es va perdre un partit es van empatar moltes i no va arri-
bar la gran ratxa fins a la segona volta on entre les jornades 17/20 i 27/31 l'equip
va tenir una gran ratxa de marcadors on no es va perdre ni un partit.
L'equip bàsic va estar format per tretze jugadors. En el portal Fran Reolid, en la

defensa Sisco Baila, Dani Iniesta, Juan Manuel Fatsini, Rovira, Cosido, mig camp:
Jordi Tomàs, Cristian Arasa, Pau Diez, Ivan Cornejo i davanters Leandro, Eugeni i To-
ni Ondozabal. Com reserves, Albert Gallego, Nacho Orozco, Jorge Asin, Gerard, Je-
sús Barberà, Ivan Curto, Enric Sebastià, Josep Estrada, José, Robert. Una plantilla
molt curta va tenir aquest equip per afrontar tota la temporada ja que només 15 ju-
gadors van jugar més de 20 partits com a titulars. A destacar els 8 gols de Pau
Diez, Toni i un Eugeni que malgrat la seva lesió va poder jugar 16 partits com a ti-
tular i un dels puntals en la segona volta per salvar la categoria. De les incorpora-
cions com a nous jugadors aquesta temporada van entrar en l'onze bàsic 3, el juve-
nil Jordi Tomàs, Toni Ondozabal i el porter Reolid. Jugador revelació el juvenil Jordi
Tomas. La  clau va ser fitxar un gran porter el senienc Reolid, un dels millors por-
ters de la categoria i destacar també Eugeni, Cristian i Pau Diez. Segons els entre-
nadors Tomàs i Oscar, les errades van estar en "la irreguralidad a casa, no saber
aguantar els marcadors a favor per ser un equip jove i les dimensions del camp que
no afavorien el nostre joc". Aquest equip ha militat 4 temporades en 4 Catalana, 20
en tercera, 17 en 2 catalana i dos en Preferent.

Catalònia, el que es va perdre a casa es va guanyar fora
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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
LA SÉNIA

Ajuntament Carrer de Tortosa, 1
Inforsenia C/ Tarragona, 20
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/ De la Democracia, 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
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
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
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
Consell Comarcal Ribera d`Ebre Plaça Sant Roc, 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
ALTRES POBLACIONS

Ajuntament Benifallet  Calle Afores, S/N
Ajuntament de Pinell de Brai Calle Carretera, 16
Ajuntament de Gandesa   Plaça d'Espanya, 1
Consell Comarcal Terra Alta (Gandesa) Bassa d´en Gaire, 1
Ajuntament de Batea  Pl. Catalunya, 1
Ajuntament de Flix    Carrer Major 16
Ajuntament de Mora d`Ebre Plaça de Baix, 1
Ajuntament de Xerta    Plaça Major, 13
Ajuntament Sant Jaume d’Enveja Av. Catalunya 22-30
Ajuntament de Riba-roja Placa de la Vila, 1

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mésebre

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA 
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN
AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR
MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE
L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 4 escamarlans
• 3 anguiles
• 12 cloïses
• 360 gr. d`arròs
• 800 gr. de fumet de peix
• 1 Tomaquet ratllat
• 1/2 ceba
• 1/4 de pebrot vermell
• 1 all
• Gotet de vi blanc DO Terra Alta

PREPARACIÓ:
1- Fer un sofregit amb l`anguila tallada a trossets,

l`all, la ceba i el pebrot.
2- Afegir l`arròs, donant-li dos voltes i seguida-

ment posem el tomaquet, rl vi, i ho deixem reduïr.
3- Un cop reduït, posarem el fumet que previa-

ment haurem escalfat.
4- Quan veiem que falten uns 5 minuts per a que

l`arròs estigui fet, li afegirem les cloïses i els escamar-
lans.
5- Rectificar de sal i pebre.

Plat de la setmana. 

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Arròs d’anguila i escamarlans  

HOTEL RESTAURANT CAN BATISTE - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

De matinada estarà serè o poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols
baixos a punts del litoral i prelitoral sud i central i també a la depressió
Central. A partir de llavors,quedarà serè o poc ennuvolat. A partir del mig-
dia creixeran nuvolades a punts de muntanya que podran deixar el cel entre
mig i molt ennuvolat, a més, també arribaran algunes nuvolades al terç oest
a partir de mitja tarda. Al final del dia augmentaran els núvols baixos al lito-
ral.

Precipitacions

A partir de mitja tarda no es descarta algun ruixat feble i aïllat a l'oest del
país.

Temperatures

Les mínimes seran similars i oscil·laran entre 10 i 15 ºC al Pirineu,
Prepirineu i depressió Central, entre 12 i 17 ºC al prelitoral i entre 17 i 22
ºC al litoral. Les màximes pujaran lleugerament i es mouran entre 25 i 30
ºC al Pirineu i el litoral, i entre 28 i 33 ºC a la resta del país.

Visibilitat

Bona en conjunt, tot i que fins les primeres hores del matí hi haurà algunes
boires o boirines a l'interior del quadrant nord-est.

Vent

Fins les primeres hores del matí, bufarà tramuntana entre fluixa i modera-
da i mestral entre fluix i moderat, mentre que a la resta el vent bufarà fluix
i de direcció variable. Al centre del dia s'imposarà el vent entre fluix i mode-
rat de component sud al litoral i de component sud i oest a l'interior.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 19°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Gamundi Miret CB   

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

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1  (Alcanar) 977732291/680904459     

Salom Beltran, Artur 

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Mercè Bel - Carles Mur               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

amb Venus i Urà transitant per la teva casa
onze potser coneixeràs algú nou t'arribarà al
cor. Respecte a la teva salut, la meditació i de
descans són els teus millors aliats.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui és un dia perquè gaudeixis de molts
moments amb la teva parella. Respecte a la
teva salut, potser els problemes a la feina
podran afectar el teu sistema nerviós.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor, és el moment de posar-te
en marxa per acabar d'una vegada per sempre
amb els problemes del passat. Per millorar la
teva salut evita el menjar precuinat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor, potser per a tu el fona-
mental és poder assolir més seguretat inter-
na. Mart transitant per la teva casa sis t'ator-
ga abundant voluntat i energia física.

Verge
23/8 al 21/9

Amb Venus, Urà i Mercuri transitant per
la teva casa set et sentiràs atractiu,
seductor i irresistible. Tindràs energia
extra i més entusiasme.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida afectiva s'animarà, agafarà un
altre ritme. Respecte a la teva salut, pensaràs
el que té a veure amb la qualitat de la teva
vida. Període de canvis econòmics .

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació amb la teva parella serà una mica
tibant. És probable que et sentis jutja per ella,.
Respecte a la teva salut, has de buscar algu-
na activitat que et serveixi de teràpia.

Sagitari
21/11 al 21/12

No siguis tímid. Acosta't a la persona que
t'agrada sense cap tipus de pudor. Gairebé
sempre li donés més  valor a les teves
necessitats emocionals que a les físiques. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és impor-
tant que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer  millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

No tractis d'imposar els teus criteris i sobretot
no exigeixis que la teva parella segueixi el teu
camí per força. Has de trobar la forma de repo-
sar l'energia que gastes de manera continua. 

Peixos
19/2 al 20/3

La imatge que ofereixes és més sincera.
T'enfrontaràs a més d'un desafiament
sentimental. S'acosta un període de
molta activitat mental.
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IMMOBILIARIAÑ

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  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/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  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó 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

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 

MOTORÑ

TREBALLÑ

DIVERSOSÑ

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

La Ràpita. C/ Gorria. 
Oficines amb
soterrani i
altell. En llo-
guer al millor
carrer de la
població.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

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

660 58 47 87

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock
y subgeneros:
Prog, psych,
heavy,

etc...Tasamos y
recogemos a
domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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«»

Koto Bonet va nèixer al
Sàhara. Quan tenia 13
anys va venir al Delta
amb altres amics del
seu país, de colònies.
Uns anys abans, la
seua germana havia
estat adoptada per una
familia d’Els Muntells. I
ella va obrir la porta
perquè Koto es pugués
quedar, com ella, a
viure a les nostres
terres. 
La germana de Koto va
contactar amb una
família de Sant Jaume
que va acceptar adop-
tar-lo. Koto, una vega-
da fou presentat, es va
integrar en aquesta
familia de Sant Jaume.
Va ser el primer punt
d’inflexió en la vida del
jove protagonista de la
nostra història.
Koto va passar a viure
a Sant Jaume i es va
adaptar, gaudint del
nostre Delta i de la
seua nova família. A
més, va poder practi-
car la seua gran pas-
sió: el futbol. 

Tot anava bé fins fa dos
anys. Koto ens ho expli-
ca: “anava a jugar amb
el primer equip del Sant
Jaume a Godall. I no
em trobava bé. Tenia
una suor freda, estava
mal posat...pensava
que era un refredat.
Però al cap d’uns dies
vaig caure plegat, pro-
ducte d’un mareig”.
Koto fou traslladat a
l’Hospital Verge de la
Cinta i, posteriorment,
al Joan XXIII de
Tarragona. Proves i
més proves fins que va
arribar el diagnòstic.
“Els meus ronyons no
havien crescut en pro-
porció a la resta del
cos. Eren petits.
Necessitava un tras-
plant d’urgència per a
poder viure”. Va
començar el malson.
La seua mare, des del
Sàhara, i també el seu
pare, amb residència a
Màlaga, van venir fins
Tarragona. El ronyó del
seu pare no era compa-
tible. Si que ho era el
de la seua mare. Però
aquesta no va voler
donar-lo. 
Koto recordava que “jo
m’havia quedat a viure
amb una familia de
Sant Jaume, i, a la
vegada, me vaig distan-
ciar d’ella i de la seua
religió. Potser per tot
això va decidir no aju-
dar-me”. Koto vivia a
través d’una màquina
rebent la diàlisis diària-
ment. Estava ja en llista
d’espera. El problema
podia ser llarg. 

Però la seua mare d’a-
dopció, Cinta
Casanova, va provar a
veure si el seu òrgan
era compatible. I així va
ser... Ho era.
Automàticament, Cinta
va decidir donar el
ronyó a Koto, el seu fill
adoptiu: “Era una gran
coincidència del destí.
Tenir el mateix grup
sanguini i poder donar-
me el ronyó”, diu Koto.
La intervenció va anar
bé. Cinta i Koto (a la
foto) van recuperar-se
en uns dies. “Des del
primer moment, sabia
que sortiria bé. Tenia
moltes ganes de viure. i
estava molt feliç. A par-
tir d’aquell moment ja
tinc sang de la meua
mare. Li dec tot a ella.
Una gran mare, una

gran persona...és
immens el que sento i
el que l’estimo. Me va
acollir i ara m’ha fet tor-
nar a nèixer”. 
Koto es va anar posant
bé. No volia desvincu-
lar-se del futbol.
“Entrenava sol i anava
preparant-me per si
podia tornar a jugar.
Em van dir sis mesos.
El tècnic Anton Flores,
a qui estic molt agrait,
em va comentar que
quan estés bé, que li
comuniqués. Vaig
començar a entrenar
en grup i vaig
començar a jugar amb
el filial, ja en aquesta
temporada. I vaig aca-
bar amb el primer
equip”, col.laborant
amb els seus gols a la
permanència, dos d’ells

al camp de la UE
Deltebre (0-2). Ha jugat
un total de 15 partits i
ha fet, amb els dos
equips de la UE Sant
Jaume, set ‘dianes’.
“He d’agrair també el
suport de tota la gent
de Sant Jaume. Tots
els missatges d’ànim. I
especialment als grans
amics que tinc que han
estat sempre al meu
costat. La vida de Koto
ha canviat. Ha tornat a
nèixer, gràcies a Cinta.
Una veritable història
d’amor, amb grans
valors. Koto té ofertes
per a jugar la tempora-
da vinent: Deltebre o
Camarles. Aquest cap
de setmana es deci-
dirà. 
Es feliç. Té motius per
ser-ho.  

La nova vida de Koto Bonet

Koto Bonet va fer
dilluns 24 anys. La
seua vida ha sofert
un gran canvi arran
d’una història d’a-
mor, de sentiment i
carregada d’emo-
ció. Es la història de
Koto Bonet.
Una història amb un
final feliç. 

Va necessitar una trasplant de ronyó de la seua mare adoptiva i s’ha pogut recuperar tornant a golejar amb el Sant Jaume

EN DOS ANYS LI HA CANVIAT 
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