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Terres de l’Ebre. Nous incendis, causats per
un llamp, a Tivissa, Tivenys, Benifallet, Riba-
roja, Miravet i Ulldecona.                        P4

Esports. Gerard Zaragoza formarà part, com
assistant coach, de l’staff tècnic de Michael
Laudrup, al Lekhwiya SC  de Qatar.          P11

Actualitat. Amposta acull una sessió
preparatòria del 7è Congrès Nacional de la
Gent Gran.                                              P8
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Bloquejats els comptes de la secció de crèdit de la cooperativa d'Ulldecona per la negativa del socis a avalar un crèdit. 
Així mateix, Bitemca, Cooperativa de Bítem, també viu uns moments complicats

L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament als Animals (ACTYMA) ha interposat les tres pri-
meres denúncies de la temporada contra correbous. L'entitat ha denunciat els organitzadors i
controladors dels espectacles de bous a la plaça, a Alcanar el 12 i 13 de maig, i a Mas de
Barberans, el 30. Des de l’Agrupació Taurina de l’Ebre, s’ha aclarit que “ni una ni l'altra denúncia
tenen consistència. Aquesta gent el que haurien de fer és no perdre temps”. P4

Primeres denúncies contra els correbous

La secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola d'Ulldecona (Montsià) ha bloquejat els comptes dels més de 300 impositors davant la negativa de l'assemblea de socis a aportar un 25%
del crèdit que havia permetre retornar els 500.000 euros als seus titulars i fer efectiu el seu tancament. L'entitat, que ha patit un descens del 45% del seu passiu arran els reintegraments
dels socis alarmats per la fallida de la Cooperativa de l'Aldea, havia acordat l'operació amb dos bancs i el Departament d'Economia, que n'avalava el 75%. El president de la Cooperativa,
Àngel Calduch, convocarà una nova assemblea al mes de juliol amb l'esperança que els socis acabin garantint el crèdit per evitar la liquidació. El missatge d’alerta “és que s’ha de fer
aquest crèdit per salvar la situació”. Així mateix, a la Cooperativa de Bítem també es viuen moments complicats. Hi ha socis que manifesten que se’ls hi deu ‘una campanya i mitja’ i l’entitat, a
més, està en concurs d’acreedors ‘amb un administrador concursal que és qui ho regula tot a hores d’ara’. També necessita d’ajuda per redreçar l’estat actual: S.O.S. 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 

Dilluns es va reunir el Ple de
l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja, i per unanimitat dels
membres presents es van apro-
var dues mocions de suport als
pagesos. Després que s’hagi
confirmat la retallada
econòmica del nou Pla de
Desenvolupament Rural, que
suposarà una disminució de gai-
rebé un 25 % dels ajuts per al
període 2014-2020. Retallada
pressupostària que afectara ̀
línies estratègiques claus per al
sector com els ajuts per a la
millora de la viabilitat de les
explotacions o per al foment de
la incorporació de joves al
camp. Per això es demana que
es faci un esforç per igualar el
pressupost del PDR 2014-
2020, al del 2007-2013 i que
era de 1.058,2 milions d’euros.
Per al sector de l’arròs, cultiu
omnipresent en el municipi, el
PDR contempla una disminució
dels ajuts per al sector del
33,6%. Per aquest sector, l’im-
pacte del model d’aplicació de
la reforma de la PAC del minis-
teri d’Agricultura pot suposar
una pèrdua anual de fins a 2,9
milions d’euros, en totes les
Terres de l’Ebre. Sumats als 8
milions d’€ que pot perdre el
sector de l’oli. Tot plegat supo-
sarà una pèrdua de 250 MEUR
en 7 anys, que suposaran un
fort impacte en les polítiques
prioritar̀ies de la modernització
de les explotacions, la incorpo-
ració de la gent jove i ajuts
específics de les zones de mun-
tanya i desfavorides.

Per segon any també s’ha apro-
vat una moció demanant que es
faci efectiu el pagament dels
ajuts agroambientals als page-
sos arrossers del Delta de
l’Ebre. Per segon any els page-
sos han hagut de començar la
campanya de cultiu de l’arròs
sense rebre els ajuts de la cam-
panya anterior. De tots és
sabut, que el conreu de l’arròs
en l’actualitat no seria viable
sense els ajuts europeus, ates
que els costos de producció
superen ara per ara els ingres-
sos bruts de venda. Els arros-
sers del Delta rebien anual i tra-
dicionalment durant el mes de
desembre un ajut europeu en
concepte de gestió agroam-
biental del conreu de prop de
400 euros per Hectar̀ea.
Aquest ajut està cofinançat per
la Unió Europea, l’Estat
Espanyol i la Generalitat i supo-
sa una injecció econòmica
d’uns 8 milions d’euros en el
conjunt del Delta. Però ja s’ha
esgotat el termini per fer efectiu
el pagament i cap pagès ha
rebut la corresponent liquida-
ció.
A més al Ple es van tractar
altres temes com la sol·lictud a
la Diputació de Tarragona d’una
subvenció corresponent al Pla
Especial d’Inversions
Sostenibles 2014 (PEIS), per un
import de 49.240,50 euros.
Aquest import serà destinat en
la seva totalitat per a l’arranja-
ment de diferents carrers que
necessiten algunes millores.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja dóna suport 

als pagesos en dues mocions

Actualitat

Dijous 26 de juny de 2014 a
les 20 hores va tenir lloc a la
Seu de l’Associació
d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre (AECE)
l’Assemblea General
Extraordinària amb un únic
punt a l’ordre del dia, l’elecció
per als càrrecs del President,

Vicepresidents i vocals de la
Junta Directiva. Fou  proclama-
da guanyadora com a única
candidatura presentada, l’en-
capçalada pel Sr. Emilio
Castella ̀ Llorca. S’han incorpo-
rat com a nous vicepresidents,
el Sr. José Daniel Cortijo i el Sr.
Juan José Royo.

Emilio Castellà, president d’AECE

Única candidatura

La crisi de la Cooperativa de l'Aldea podria aca-
bar cobrant-se la primera víctima col·lateral
arran el pànic generat entre els impositors de les
seccions de crèdits. Un origen del problema de
la Cooperativa d’Ulldecona, segons el seu presi-
dent Àngel Calduch, és el descens en picat del
passiu de la secció de crèdit a la retirada massi-
va d'estalvis per part dels impositors en pocs
mesos: més de 300.000 d'uns 800.000 euros
en total. 
De fet, explica el president que la junta directiva
havia decidit tancar la secció fa dos anys i retor-

nar els diners als impositors. 
La Cooperativa -que bàsicament produeix oli d'o-
liva i garrofes i es troba immersa en un procés
de fusió amb altres entitats: Acomont- havia
recorregut tradicionalment a aquests estalvis
per poder finançar les inversions, "aprovades
pels socis", des de mitjans dels anys 90. Però
l'enduriment dels coeficients aplicats per la
Generalitat per garantir la seva solvència, evitant
que l'endeutament de la secció superi el 50% del
passiu, va acabar empenyent cap aquesta deci-
sió.

Editorial

Punt i seguit

“Associación de Municipios en Áreas con Centrales
Nucleares”, això és el que vol dir AMAC. Una entitat
que va néixer fa 25 anys per defensar els interessos
dels pobles que estan a prop de les nuclears.
Defensar-los reclamant millores en la percepció
d’impostos al voltant de l’activitat de les nuclears.
També reclamant millores en els Plans de Protecció
Civil o en temes de desenvolupament local. Va fun-
cionar raonablement bé al principi: es va aconseguir
que el Ministeri d’Indústria obligués mitjançant una
Ordre a que ENRESA –l’empresa pública que gestio-
na els residus nuclears- indemnitzés als municipis
nuclears en funció de les Tn de combustible gastat
que es guarden a les piscines de les nuclears. Per
a l’àrea d’Ascó, per exemple, això suposa més de
dos milions d’euros l’any que es reparteixen (a tra-
vés d’un càlcul de distància i població afectada)
entre els 13 municipis que tenen el terme dins un
radi de 10 km al voltant de la nuclear. Uns diners
que, no cal dir, van ser molt benvinguts per tothom
i són una part important dels pressupostos de tots
els municipis de les àrees nuclears. Des de llavors,
l’associació vivia en un anar fent fins que va sorgir el
debat sobre la necessitat d’un cementiri nuclear per
alleugerir les piscines de combustible gastat. I en
aquest debat, enlloc de posicionar-se per defensar
els interessos dels municipis, l’AMAC es va posar de
costat del Ministeri, facilitant-los municipis voluntaris
i desatenent la diversitat d’opinions que hi havia dins
l’associació. La contraprestació a aquest projecte
era una millora de l’Ordre Ministerial d’Enresa que
mai no ha arribat. En vaig fer un article al seu dia:
http://ebreamunt.blogspot.com.es/2012/12/rom
a-no-paga-traidors.html
Un cop allunyada definitivament aquesta opció l’as-
sociació s’ha centrat els darrers anys en allò que
tant i tant ha excel·lit sempre: en organitzar troba-
des d’alcaldes i regidors un parell de cops l’any en
bonics restaurants de les zones nuclears espanyo-
les per fer assemblees de tràmit i anar fent bullir l’o-
lla. Tot això (així com retribuir al personal que hi tre-
balla, començant pel seu Gerent, el Sr. Marià Vila
d’Abadal) costa uns diners, es clar. Com és lògic,
l’AMAC recorre a unes quotes dels seus associats
per sufragar la seua activitat. I ja hem tocat os.

Donat que la principal conquesta de l’associació
foren els fons d’Enresa, es va decidir que les quotes
anirien en funció dels fons que rep cada municipi.
L’AMAC preveu recaptar enguany 649.000 euros
per aquest concepte. Flix ha pagat des de l’any
2.005 més de 150.000 euros en quotes a l’associa-
ció a les que enguany afegiríem uns 20.000 euros
més. Des d’ERC hem defensat sortir de l’AMAC
durant tota la legislatura per dues raons: la deslleial-
tat cap a una part dels seus associats en el tema
del cementiri nuclear i l’escandalós cost que té per
a les arques municipals. Doncs bé, el que no han
aconseguit els alcaldes més escèptics amb l’orga-
nització i els minsos resultats en la seua acció de
lobby (des de que governa el PP, el Ministeri
d’Indústria ha deixat plantats en més d’una ocasió
als representants d’AMAC) ho aconseguirà la crisi:
durant els darrers mesos els municipis de Riba-roja
d’Ebre i La Fatarella s’han donat de baixa. I ho han
fet, bàsicament, per no haver d’assumir les eleva-
des quotes. Així arribem al passat 27 de juny, on
l’Assemblea General havia d’aprovar una reducció
significativa de quotes a instància de Flix i la majoria
d’ajuntaments de la zona nuclear d’Ascó. Després
de mesos de reunions i treballar els percentatges
de la rebaixa amb les altres zones, la gerència i la
direcció d’AMAC, un gir inesperat va portar a que la
direcció acabés defensant que no es podia assumir
cap rebaixa, malgrat l’associació té més de
570.000 € estalviats en romanent. De la votació
van resultar 30 vots en contra de baixar quotes, 8
a favor i una abstenció. Davant la disjuntiva de
seguir alimentant un pressupost exagerat i un dis-
pendi que fa mal a la vista (a la mateixa assemblea
es va aprovar un viatge de treball a Munich pel pro-
per octubre!), Flix abandona l’AMAC definitivament.
Segurament no serem els darrers en fer-ho, i els
que hi segueixin hauran d’explicar als seus ciuta-
dans perquè en temps de crisi es continuen pagant
uns diners desorbitats per a no se sap ben bé què.
Pel que fa a nosaltres, segur que trobarem infinitat
de coses millors en què gastar el dineral que ens ha
costat fins avui l’associació.

Francesc Barbero i Escrivà
Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Flix

L’AMAC en descomposició
Opinió

Autocars Hife ofereix un nou servei de bus que connectarà l’Ebre amb
l’aeroport del Prat de Barcelona.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha
anunciat la millora en la connexió amb autobuś entre
les Terres de l’Ebre i l’aeroport del Prat de Barcelona,
els mesos de juliol i agost. Actualment no existeix
cap servei que enllaci directament les Terres de
l’Ebre amb l’aeroport. Fins ara, per arribar a l’aero-
port del Prat, era necessari realitzar transbordament
a Barcelona, fet que incrementa el temps del viatge
entre 30 i 40 minuts aproximadament. Hife ha posat
en marxa un servei llançadora que connectarà als
viatgers amb la Terminal 1 de l’aeroport en un temps
de 15 minuts aproximadament. Aquest servei estara ̀
vigent a partir de l’1 de juliol fins al 31 d’agost i tota
la informació relacionada pot trobar-se en la pag̀ina
web de HIFE www.hife.es.
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Jutjat Primera Instància 4 Tortosa 
Pl. Estudis, s/n 
Tortosa Tarragona

EDICTO

Judit Fando Llopis, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia 4 Tortosa,
HACE SABER:

Que en la pieza separada sobre INCIDENTE EXCEPCIONAL DE NULIDAD DE ACTUACIONES dimanante del Expediente de Declaración de Herederos
nº169/10, seguidos en este Juzgado a instancia de Dª Rosario Benitez Aranda, representada por la Procuradora Sra. Gómez Aixendri contra GENERALITAT DE
CATALUNYA, - Departament d’Economia i Coneixement y Ministerio Fiscal, se ha acordado hacer saber  la muerte sin testar de D. JOSE LUIS BENITEZ BALLES-
TEROS, acaecida en Tortosa, el día 4 de Junio de 2009, en el Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, lugar de su última residencia.

Por la presente se anuncia la muerte del citado señor Benítez Ballesteros, sin haber otorgado testamento, a fin de que en el plazo de TREINTA DIAS, com-
parezcan en el Juzgado las personas que se crean con mejor derecho a reclamar la herencia, indicando asimismo su grado de parentesco.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma a los herederos, actualmente desconocidos, de D.JOSE LUIS BENITEZ BALLESTEROS,
extiendo el presente edicto que firmo en Tortosa a trece de Mayo de dos mil catorce. 

La Secretària Judicial

Procedimiento 169/10 Seccion A

Parte demandante ROSARIO BENITEZ ARANDA
Procurador SUSANA GOMEZ AIXENDRI

Parte demandada  GENERALITAT DE CATALUNYA.- Departament d’Economia i
Coneixement 

Ministerio Fiscal

La Cooperativa -que bàsi-
cament produeix oli d'oli-
va i garrofes i es troba
immersa en un procés de
fusió amb altres entitats:
Acomont- havia recorre-
gut tradicionalment a
aquests estalvis per
poder finançar les inver-

sions, "aprovades pels
socis", des de mitjans
dels anys 90. Però amb
l'enduriment dels coefi-
cients aplicats per la
Generalitat per garantir la
seva solvència, evitant
que l'endeutament de la
secció superi el 50% del
passiu, va acabar empen-
yent cap aquesta decisió.
L'operació concreta per
desfer-se d'aquest llast
passava per elaborar un
pla de viabilitat i demanar
un crèdit de 500.000
euros a quinze anys a
dues entitats financeres,
que haurien acceptat la
proposta. 
El Departament
d'Economia s'hauria com-
promès a avalar el 75%
de l'import aquest 2014,
mentre que el 25% res-
tant l'haurien de garantir
els socis via ampliació
obligatòria del capital
social que es remuneraria
amb interessos i seria
retornada al final del ven-
ciment. En funció de la
seva condició com a
col·laboradors o la pro-
ducció aportada, haurien
de pagar 100, 200 o
1.000 euros. Tot i que
l'assemblea de socis es
va pronunciar en un 56%
a favor de la proposta -
dins d'un sistema de vot
ponderat que atorga mes
pes als socis que més
produeixen, la necessitat
d'assolir dues terceres
parts per tractar-se d'a-
portacions obligatòries ha
deixat en via morta l'ope-

ració i ha obligat els res-
ponsables de la secció a
bloquejar els comptes. Fa
dos mesos, de fet, ja
havien limitat els reinte-
graments per evitar mals
majors. 
Convèncer els socis
Calduch, que denuncia la
instrumentalització de la
votació per part d'un grup
reduït de socis, ha decla-
rat a l'ACN que la seva
voluntat és ara intentar
convèncer alguns dels
que s'hi van oposar i tor-
nar a convocar una nova
assemblea a finals de
juliol per desencallar el
bloqueig. "Els hem de
convèncer perquè siguin
solidaris i es puguin tor-
nar els diners", subratlla.
A diferència del cas de
l'Aldea, assegura, l'entitat
no té deutes externs que

llastin la seva activitat,
com tampoc inversions
en productes financers o
pignoracions amb ter-
cers. Devem diners al
propi soci. El préstec és
exclusivament per tancar
la secció de crèdit". 
Núria Balagué, alcaldessa
d’Ulldecona, opinava que
“el soci de la cooperativa
ha de veure que s’ha de
fer el crèdit. Un crèdit que
és finalista. I, d’aquesta
forma, recuperaran els
seus diners. Entenc que
hi hagi desconfiança per
altres motius però hi ha
garanties de que això
serà d’aquesta forma. Es
l’únic camí. Des de la
Generalitat l’aval està
garantit. Per tant, si es fa
el crèdit finalista, la situa-
ció es pot revertir. I
aquest és el missatge”.

Bloquejats els comptes de la secció de crèdit de la Cooperativa

d'Ulldecona per la negativa del socis a avalar un crèdit

La secció de crèdit de
la Cooperativa Agrícola
d'Ulldecona (Montsià)
ha bloquejat els comp-
tes dels més de 300
impositors davant la
negativa de l'assem-
blea de socis a aportar
un 25% del crèdit que
havia permetre retor-
nar els 500.000 euros
als seus titulars i fer
efectiu el seu tanca-
ment. L'entitat, que ha
patit un descens del
45% del seu passiu
arran els reintegra-
ments dels socis alar-
mats per la fallida de la
Cooperativa de l'Aldea,
havia acordat l'opera-
ció amb dos bancs i el
D e p a r t a m e n t
d'Economia, que n'ava-
lava el 75%. El presi-
dent de la Cooperativa,
Àngel Calduch, convo-
carà una nova assem-
blea al mes de juliol
amb l'esperança que
els socis acabin garan-
tint el crèdit per evitar
la liquidació.

Els dirigents de l'entitat demanaven a l'assemblea avançar un 25% del préstec per poder tancar la secció i retornar els 500.000 euros dels impositors

“S’ha de fer el crèdit, que és finalista, i d’aquesta forma es recuperaran els diners. Ha d’haver confiança en què serà d’aquesta forma”

ACN/MV

ACTUALITAT

Bitemca, amb dificultats
A la Cooperativa de Bítem també es viuen moments complicats.
Hi ha socis que manifesten que se’ls hi deu ‘una campanya i mitja’
i l’entitat, a més, està en concurs d’acreedors ‘amb un administra-
dor concursal que és qui ho regula tot a hores d’ara’. Existeix cert
malestar a la població per la ‘gestió que s’ga dut a terme’ i per
pressumptes irregularitats, segons diuen, que podia haver comès
el gerent de la cooperativa. Hi ha pessimisme però també hi ha
veus, dins dels socis, que creuen que la situació es pot revertir.
‘abandonar el barco no és la solució. S’entèn que hi ha malestar
perquè les coses no s’han fet bé, però si tots posem de la nostra part, es podria solucionar. Han hagut socis que han buscat altres
entitats i això ha restat. Dels 4 milions de quilos que haurien d’haver, enguany se n‘han fet uns 800.000 i aquest no és el camí, tot
i que es pot entendre, fins a cert punt, la desconfiança’. També hi ha l’esperança de que pugui arribar un inversor donat que ‘està
tot muntat i es pot posar en marxa d’immediat’. El responsable actual, Eduard Pascual, no ha volgut fer declaracions a Més Ebre,
simplement ha manifestat que la situació s’exposarà en junta, als socis. El president de l’EMD de Bítem, Josep Cugat, de la pro-
blemàtica, ha informat que ‘està clar que ha hagut una mala gestió, d’uns anys cap aquí. I és normal que el soci estigui preocupat
davant de la situació, i més amb el preu que es paga ara el cítric i si a sobre no es cobra’. Cugat afegia que ‘tancar ha de ser la
darrera opció. S’han d’intentar buscar ajudes, alternatives per reconduir l’estat econòmic i recuperar, amb una bona gestió, la con-
fiança. Aquest és el meu desig i espero que el conflicte es pugui solucionar d’aquesta forma’.
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 19/06/2014, va aprovar provisionalment la modificació de l’art.
29 de les Bases d'Execució del pressupost municipal de la Corporació, per a l’exercici 2014.

S’exposa al públic l’esmentada modificació, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en un diari dels de més difusió de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació durant el termi-
ni de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última publicació, a fi que les persones interessades hi
puguin formular al·legacions i reclamacions. L’aprovació inicial d’aquestes bases es considerarà aprovada defini-
tivament si no es produeixen reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició pública, i entraran en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert allò establert en l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 26 de juny de 2014

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Els Bombers de la
Generalitat han donat per
extingits al voltant de les tres
de la tarda de dimecres els
incendis forestals causats
pels llamps a Tivissa i
Tivenys. Tots els efectius
dels Bombers de la
Generalitat ja van retirar-se
de forma gradual. Segons el
Cos d'Agents Rurals, el foc
de Tivissa ha cremat una
superfície d'1,2 hectàrees i
el de Tivenys, 4.600 metres
quadrats, de vegetació
forestal.
Dimecres matí, 24 dotacions
terrestres dels Bombers de
la Generalitat van estar
remullant la zona de l'incendi
de Tivissa, mentre que deu
dotacions més ho van fer a
Tivenys. Quatre helicòpters
també van sobrevolar la

zona afectada pels dos focs,
i van donar suport a les tas-
ques de remull.
Al migdia de dimecres, els
Bombers de la Generalitat
també van fer un vol de reco-
neixement de tota la zona on
aquest dimarts va haver els
incendis causats per llamps. 

Altres incendis

Van revisar novament les
zones afectades pels focs
de Benifallet, Riba-roja
d'Ebre, Miravet i Ulldecona, i
van constatar que no hi havia
cap altra columna de fum
enlloc. 
A més, fins a dos quarts de
quatre de la tarda, el Cos
d'Agents Rurals també va
estar fent una ruta de llamps
en helicòpter per la mateixa
zona, supervisant els incen-
dis i vigilant que no aparegui
cap altra columna de fum.
(Foto: Bombers)

Francesc Miró va presentar
dimecres a la nit la renúncia
com alcalde de Godall des-
prés de quinze anys al capda-
vant del govern del municipi.
Tanca aquests quatre man-
dats en què ha estat reelegit
de forma ininterrompuda pels
godallencs i godallenques
amb la "satisfacció d'haver
aconseguit transformar i
situar en el mapa el poble".
Ho fa amb un full de serveis
carregat d'una rastellera d'ac-
tuacions i obres de millora
que són el seu màxim aval
per afrontar un nou repte, ser
l'alcalde d'Amposta,ciutat
d'on és. La responsabilitat

d'haver de dedicar tot l'any
que resta per les municipals a
treballar per la candidatura
l'ha fet prendre el determini,
segons explica, de deixar el
càrrec que reclama molta
implicació. La regidora
Teresa Esmel, de qui Miró
n'ha valorat l'empenta i tre-
ball, serà elegida demà dis-
sabte nova alcaldessa del
municipi. Miró ha valorat
aquests quinze anys amb la
molta feina feta, però també
n'ha destacat la intensitat i
l'esforç dels diferents equips
de govern que ha presidit per
estar al costat de les perso-
nes. I ha volgut finalment

agrair l'acollida i suport que
ha rebut per part dels goda-
llencs i godallenques al llarg
dels quinze anys i ha assenya-
lat que es posa a disposició
de l’alcaldessa i del poble en
el que necessitin.

Teresa Esmel: Nascuda a
Deltebre, té 37 anys, ha estat
professionalment vinculada a
la branca del comerç i actual-
ment es dedica al lleure infan-
til. És regidora des de l’any
2011. Forma part i col.labora
amb gairebé totes les asso-
ciacions de Godall, on es va
traslladar a viure l’any 1997
quan es va casar. Té dos fills.

L'Associació Contra la
Tortura i el Maltractament
als Animals (ACTYMA) ha
interposat les tres prime-
res denúncies de la tempo-
rada contra correbous.
L'entitat ha denunciat els
organitzadors i controla-
dors dels espectacles de
bous a la plaça, a Alcanar
el 12 i 13 de maig, i a Mas
de Barberans, el 30 de
maig. Considera que es
van vulnerar les lleis que
regulen aquest tipus d'es-
pectacles perquè "no es
van protegir els animals
que van entrar dins del
cadafal, podent causar-los
danys i, així mateix, als
espectadors 'refugiats' en
aquests cadafals". Per
altra banda, assenyala que
no "hi va haver professio-
nal taurí" i que per això no
es van poder cobrir les
tasques que requereix la
llei en aquests especta-
cles.
‘Pèrdua de temps’
Des de l’Agrupació Taurina
de l’Ebre, s’ha aclarit que
“ni una ni l'altra denúncia
tenen consistència. La
d'Alcanar és per un inci-
dent que porta la festa
dels bous, els animals et
poden agafar i pegar cor-
nades i l'altra és simple-
ment que al ser els ani-
mals petits poden passar
pels "barrots" i després
se'ls torna a introduir a la
plaça; ha passat tota la
vida. Aquesta gent el que
haurien de fer és no per-
dre temps i veure que no
tenen cap tipus d'opció de
tirar endavant. Volen aca-
bar amb la nostra festa
però per això estem nosal-
tres, per a lluitar per ella,
valorant que fa més de
600 anys que es fa”.

Tres noves

denúncies contra

correbous

Extinguits els incendis forestals 
de Tivissa i Tivenys

Els focs han cremat 1,2 hectàrees i 4.600 metres quadrats, respectivament

La regidora Teresa Esmel el substituirà demà dissabte, quan prendrà possessió com a nova alcaldessa

ACTUALITAT

Francesc Miró: «Durant els 15 anys de mandat, hem transformat i situat Godall en el mapa»
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 19/06/2014, va aprovar inicialment
el Reglament de Règim Intern del Centre d’Interpretació de la Cultura dels
Ibers - Casa O’Connor.

Aquesta modificació se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi
que les persones interessades puguin presentar al�legacions, reclamacions o sugge-
riments, mitjanca̧nt anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOPT) i el Diari Oficial
de la Generalitat (DOGC), en un dels mitjans de comunicació escrita, amb exposició
al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. El termini d'informació pública comenca̧rà a
comptar des de l'endemà de l’última de les publicacions esmentades. En cas que no
se n’hi presentin durant aquest termini, l'acord es considerarà aprovat definitivament.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 25 de juny de 2014

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 19/06/2014, va aprovar inicialment
el reglament de règim intern del poblat ibèric de la Moleta del Remei, al t.m.
d’Alcanar.

Aquesta modificació se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi
que les persones interessades puguin presentar al�legacions, reclamacions o sugge-
riments, mitjanca̧nt anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOPT) i el Diari Oficial
de la Generalitat (DOGC), en un dels mitjans de comunicació escrita, amb exposició
al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. El termini d'informació pública comenca̧rà a
comptar des de l'endemà de l’última de les publicacions esmentades. En cas que no
se n’hi presentin durant aquest termini, l'acord es considerarà aprovat definitivament.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 25 de juny de 2014

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre ha aprovat per una-
nimitat el conveni de
col·laboració amb el
Consorci Administració
Oberta de Catalunya
(AOC) que fa possible la
prestació de serveis d’as-
sistència tècnica i la millo-
ra dels serveis públics mit-
jançant la utilització de les
tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions
(TIC) als municipis de la
comarca, especialment
als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
Pel desenvolupament d’a-
quests serveis d’assistèn-
cia tècnica, el conveni
estableix que el Consorci
AOC transfereix al Consell
Comarcal de la Ribera

d’Ebre la quantitat de
13.960 euros per l’assoli-
ment dels objectius fixats
al conveni i, a més, 3.200
euros extraordinaris “per
haver potenciat significati-
vament l’ús de serveis
d’administració electròni-
ca durant el 2013”.
El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, ha des-
tacat “la magnífica labor”
que fan els tècnics
informàtics de l’ens
comarcal en la prestació
d’aquests serveis als ajun-
taments de la comarca.
Una labor que, segons
Jordi Jardí, ha estat reco-
neguda pel Consorci AOC i
que “destaca molt per
damunt de la mitjana de la
resta de consells comar-
cals de Catalunya”.
El ple comarcal també ha
aprovat per unanimitat el
conveni de col·laboració

amb el Departament de
Governació i Relacions
Institucionals per a l’encà-
rrec de gestió del Pla Únic
d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) del
període 2008-2012.
L’objecte d’aquest conve-
ni, que serà vigent des de

l’1 de gener de 2013 fins
al 31 de desembre de
2017, és regular l’actua-
ció del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre com a
entitat col·laboradora en
la gestió de les subven-
cions del PUOSC. Per
finançar els activitats

objecte d’aquest conveni,
la Direcció General
d’Administració Local rea-
litzarà una aportació
econòmica al Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre de 2.422,67
euros, igual per a tots els
anys de vigència del con-
veni. Finalment, el ple
comarcal també ha apro-
vat per unanimitat el con-
veni de col·laboració amb
el Departament
d’Ensenyament per al
finançament de les com-
petències delegades per a
la gestió del servei de
transport i menjador esco-
lar i altres prestacions en
matèria d’ensenyament.
La dotació econòmica que
aporta el Departament
d’Ensenyament al Consell
Comarcal per a la gestió
d’aquests serveis és de
1.154.712,16 euros.

La Bandera Blava torna a
onejar aquest estiu a la plat-
ja de les Cases d’Alcanar. La
qualitat de les aigües de la
platja les Cases-Marjal ha
estat novament reconeguda
i ha rebut, per vintena vega-
da, la distinció 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, infor-
mació i educació ambiental,
gestió ambiental, i segure-
tat, serveis i instal·lacions.
Aquest no serà l’únic distin-

tiu de qualitat que té la plat-
ja de les Cases aquesta tem-
porada estiuenca. Per segon
any consecutiu, el recorre-
gut 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
reconeixement té per finali-
tat premiar als ajuntaments
que han fet actuacions per a
mantenir i recuperar antics
senders i camins naturals,
garantint-ne la preservació i
millora, adaptant-los a un ús
de fàcil accés, i transfor-
mant-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 va tindre
lloc el dissabte 28 de juny,
emmarcat en els actes de
celebració de la festivitat de
Sant Pere a les Cases
d’Alcanar, amb la tradicional
missa en honor al patró dels
pescadors, seguida de la
processó marinera, organit-
zada per la Confraria de
Pescadors “Sant Pere” de
les Cases d’Alcanar. 

Móra d'Ebre va celebrar el
dissabte 28 de juny la ter-
cera edició  de Móra
Actua, un sopar benèfic els
ingressos del qual es van
destinar en aquesta ocasió
a l'Associació Jeroni de
Moragas, dedicada a l'a-
tenció de persones amb
disminució psíquica. 
L'acte va tindre lloc a la
plaça de davant de la Llar
del Jubilat de Móra d'Ebre i
va comptar amb la presèn-
cia de 230 comensals.
Móra Actua va obtindre la
col·laboració de 130
comerços, entitats i
empreses per tal de fornir
els premis del sorteig que
es va efectuar després del
sopar. 
L'alcalde de Móra d'Ebre,
Joan Piñol, present a l'ac-
te, va expressar la seua
satisfacció per la iniciativa
i pel fet que Móra d'Ebre
és un poble solidari.
També va tindre paraules
d'encoratjament per a l'as-
sociació Jeroni de
Moragas i per als seus
voluntaris, per la gran
tasca que efectuen en pro
de les persones amb dis-
minució. Piñol es va referir
finalment  a l'orgull que
sentia de la gent del seu
poble en moments com
aquest.

Sopar benèfic per
al Jeroni Moragas

Onze joves asconencs
s'han format durant els
darrers mesos en una titu-
lació específica que impar-
teix l'antropòleg asconenc
i professor de la
Universitat Miguel
Hernàndez d'Elx, Jordi
Ferrús, que els prepararà
per conduir visites guia-
des. El curs, de 60 hores
de durada, s'ha centrat en
la interpretació i divulgació
del patrimoni cultural local.

Visites guiades a
Ascó

El Consell Comarcal de la Ribera aprova el conveni
de col.laboració amb el Consorci AOC

Per la prestació de serveis d’assistència tècnica als municipis de la comarca

També ha rebut la distinció de Sender Blau

ACTUALITAT

20 anys de bandera blava per a la platja de les Cases d’Alcanar
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CUP Tortosa ha realitzat
una roda de premsa per
explicar la “moció popular
que registràrem a
l’Ajuntament de Tortosa. A
la moció es demana la rea-
lització d’una auditoria feta
per una empresa externa i
amb la col·laboració de la
interventora de l’ajuntament
de Tortosa vers la gestió de
GESAT/SAGESSA/GINSA,
també fer públiques les

conclusions d’aquest infor-
me i, si aquestes manifes-
ten irregularitats en la ges-
tió, que l’ajuntament de
Tortosa intervinga les
empreses mitjançant la fis-
calització de la intervento-
ra”. “CUP Tortosa hem deci-
dit presentar aquesta
moció per l’immobilisme de
l’ajuntament de Tortosa
davant d’un cas de pre-
sumpta corrupció de

SAGESSA, empresa que
gestiona el 48,23% del
pressupost de Tortosa (mit-
jançant SAGESSA i GINSA,
filial de SAGESSA). A més a
més, CUP Tortosa és conei-
xedora de la investigació
duta a terme a l’Hospital de
la Santa Creu de Jesús amb
relació amb les presumptes
factures falses pagades a
Carles Manté, exdirector de
Catsalut, per treballs no

realitzats”. D’altra
banda, fonts munici-
pals han qualificat
“d’absurd i incom-
prensible que s’elevi
a categoria d’investi-
gació una pregunta
que va tenir una res-
posta clara”, en el
sentit que l’Hospital
de Jesús “no ha tin-
gut cap relació amb
Carles Manté”.

L’alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Joan Martín
Masdéu, i el conseller
delegat d’Aigües de
Catalunya, Manuel Ayza,
han presentat aquest
dimecres, en la Jornada
“Les estratègies de sos-
tenibilitat ambiental dels
serveis públics i la miti-
gació dels seus impac-
tes al nostre territori”,
diverses novetats tec-
nològiques que contri-
buiran a modernitzar i
incrementar l’eficiència
de la gestió de l’aigua en
aquesta localitat, garan-
tint  així el millor servei
possible als seus més
de 15.200 veïns.
Després d’una sèrie de
ponències sobre medi
ambient i sostenibilitat,
l’empresa concessionà-
ria (Aigües de Catalunya)
ha presentat les seves
innovadores eines de
gestió, entre les quals
destaca el sistema multi-
plataforma de tele-lectu-
ra de comptadors (cone-
guts ara com
intel·ligents), que posi-
ciona a aquesta empre-
sa en l’avantguarda tec-
nològica del sector, atès
que acumula projectes
en marxa per gestionar,
a finals de l’any, un total
de 26.200 unitats opera-
tives en el territori.

Innovadores eines

de gestió de

l’aigua a la Ràpita

Amposta acull una sessió preparatòria del 
7è Congrés Nacional de la Gent Gran

Amb els delegats i els consells consultius de la gent gran de les Terres de l’Ebre

CUP Tortosa demana una auditoria “davant d’un cas de pressumpta corrupció de SAGESSA”

ACTUALITAT

El jutge del cas Innova investiga l’Hospital de la Santa Creu de Jesús

El Consell Comarcal del
Montsià amb seu a
Amposta ha acollit aquest
dimecres una sessió pre-
paratòria del 7è Congrés
Nacional de la Gent Gran
amb els delegats i els con-
sells consultius de la gent
gran de les Terres de
l’Ebre. L’objectiu ha estat
promoure la participació a
l’entorn d’aquest congrés
que celebrarà l’acte princi-
pal el proper 8 d’octubre a
Món Sant Benet.
La trobada s’adreçava a
totes les institucions, enti-
tats del col·lectiu i perso-
nes grans en general per
tal de facilitar la informació
i el debat al voltant del con-
grés. La cita també ha
permès establir lligams
entre els delegats desig-
nats a la demarcació amb
la voluntat de promoure el
treball en equip i l’intercan-
vi d’opinions. També s’ha

fet un reconeixement explí-
cit al paper dels consells
consultius de la gent gran
de cada comarca.
En els darrers mesos fins
a 27 persones grans de
tota la demarcació han
estat designades com a
delegades i suplents al
congrés a través d’actes
precongressuals que s’han
celebrat arreu del territori.
Els participants podran
intervenir en el debat de
les ponències, en les con-
clusions i en la redacció
del manifest final durant
l’acte central previst a la
tardor.
En el transcurs de la ses-
sió de dimeres s’han posat
en comú les esmenes que
s’han fet des de les Terres
de l’Ebre a les dues ponèn-
cies del congrés, planteja-
des inicialment pel Consell
Consultiu de la Gent Gran
de Catalunya (CGGC). La
primera proposta duu per
títol “La Catalunya del
futur” i la segona
“Persona, societat i benes-
tar”.

La trobada ha comptat
amb les intervencions del
president del Consell
Comarcal del Montsià,
Joan Martín; la secretària
de Família, Dolors Gordi; i
la directora territorial de
Benestar Social i Família a
les Terres de l’Ebre,
Manolita Cid, entre d’al-
tres.

Junts podem!
El 7è Congrés Nacional de

la Gent Gran és una iniciati-
va del CGGC i el
Departament de Benestar
Social i Família que s’orga-
nitza cada quatre anys i que
enguany duu per lema
“Junts podem!”. 
La finalitat és reflexionar
sobre les diverses realitats
que viuen les persones
grans al nostre país i tractar
les principals problemàti-
ques, inquietuds o necessi-
tats del col·lectiu. El con-

grés serveix per obrir el
debat social, així com per
perfilar la línia de treball que
cal seguir per donar respos-
ta als reptes a curt i mitjà
termini de la gent gran. Les
seves deliberacions marca-
ran l'agenda política secto-
rial durant els propers qua-
tre anys, fins a la celebració
del següent congrés.
S’han previst tres fases:
precongressual, congres-
sual i poscongressual. 
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EN UN MINUT

-Mor el conductor d’un
camió en caure al canal de la
Dreta. La Policia Local
d’Amposta investiga les cau-
ses exactes que han provocat
la sortida de la via d'aquest
vehicle, a les 9 del matí de
dimecres mentre maniobrava
en una via de servei de la
Comunitat de Regants de la
Dreta, situada a tocar de la
carretera TV-3403, entre
Amposta i Sant Jaume
d'Enveja. Com a conseqüèn-
cia d'aquest accident, el con-
ductor, un home de 41 anys,
hi ha perdut la vida.

-El dissabte 12 de juliol i el diu-
menge 13 tindrà lloc una nova
edició de la festa biennal de
recreació històrica de Móra
d'Ebre: La Móra Morisca,
amb el llema de "Tres visions,
un sol món". Aquesta celebra-
ció recrea pels carrers del
nucli antic, al voltant de la
plaça de Baix, el passat
medieval de la capital de la
Ribera d'Ebre, on convivien
pacíficament les comunitats
morisca, cristiana i jueva.

-Els bars i restaurants de Sant
Carles de la Ràpita ofereixen el
millor de la seua gastronomia
en forma de tapes. La ruta
del tast 2014 continuarà el
pròxim cap de setmana on els
clients assaboriran els millors
productes de la terra. Aquesta
es una de les tapes creades
especialment per a l'ocasió,
"Capritxo de carxofa amb for-
matge", del bar 'La Lola'. 26
bars i restaurants de Sant
Carles de la Ràpita participen
en "La ruta del tast 2014" que
va començar el passat cap de
setmana i continuarà el prò-
xim, els clients gaudeixen de
la gastronomia variades
tapes.

-Móra d'Ebre tindrà piscines
noves l'estiu de l'any vinent.
L'Ajuntament té previst iniciar
les obres de remodelació de
les piscines un cop finalitzi la
campanya estival al setembre,
per tal que l'equipament pugui
estar l'estiu del 2015.

-L'Ajuntament de Flix aban-
dona l'Associació de Municipis
Afectats per Centrals
Nuclears, després que l'AMAC
no acceptés la proposta de
rebaixar la quota anual que
paguen els ajuntaments a l'en-
titat. 

-Santa Bàrbara s'afegeix a la
petició per a que l'Autovia A-7
sigui una realitat. Al darrer ple
i per unanimitat es va aprovar.
També es va aprovar un altra
moció per demanar millores
en el transport ferroviari.

Més notícies

Dimecres la tarda s'ha cele-
brat a la Cambra de Comerç
de Tortosa l'acte públic de
presentació de l'alcaldable
d'ERC Josep Felip Monclús.
Davant un auditori ple de
gom a gom, l'alcalde de
Roquetes, Francesc Gas, ha
glosat la figura de Monclús.
Gas l'ha definit com 'el millor
candidat per ocupar l'alcal-
dia de Tortosa per ser la per-
sona que és i pels valors que
representa'. Després de
recordar que Monclús no
necessita la política per
viure, perquè ja té la profes-
sió de metge, Gas ha desta-
cat el compromís de
Monclús amb ERC i els seus
valors. A continuació, ha fet
un repàs de l'experiència i
l’acció de govern de
Monclús com a director terri-
torial d'Innovació, Universitat
i Empresa, i ha lloat la trans-
parència, l’honestedat i el
rigor que sempre ha demos-
trat en la gestió  institucio-
nal. Tot seguit, Josep Felip
Monclús ha compartit 'opi-
nions, reflexions i senti-
ments' amb els assistents
per explicar per què va optar
a ser l'alcaldable d'ERC. El
candidat ha expressat la

voluntat de defensar els
valors del seu partit, 'que
són els de justícia social, la
democràcia plena i la defen-
sa de les llibertats de
Catalunya'. Monclús ha insis-
tit que 'cal compensar des
de l'acció del govern munici-
pal les desigualtats socials i
garantir condicions de vida
decents per a tota la ciutada-
nia'. Seguidament, ha denun-
ciat que 's'ha estat gover-
nant des de la prepotència i
la manca de transparència',
fet que ha contrastat amb la
seva aposta per 'la participa-

ció social i la coresponsabili-
tat de la ciutadania a l'hora
de prendre decisions trans-
cendents'.
Des del desig de contribuir
des de Tortosa a la llibertat
nacional de Catalunya,
Monclús ha proposat 'fer de
Tortosa una nova ciutat per a
un nou país'. El candidat
republicà ha denunciat la
mentalitat absolutista amb
què l'Estat espanyol sempre
ha volgut governar
Catalunya posant com a
exemple els atacs al riu Ebre
i la submissió a la província

de Tarragona tot negant la
Vegueria, que Monclús ha
reivindicat amb un paper
capital per a la ciutat de
Tortosa.
Des de la reivindicació del
treball col·lectiu i l'exigència,
Monclús s'ha proposat 'si-
tuar les idees de ciutat al
mig del debat'. Des d'un
altre àmbit, s'ha proposat fer
d'ERC un referent electoral,
també en l'àmbit municipal,
com ha estat en les darreres
eleccions catalanes i europe-
es, sent la força més votada
de la ciutat. La  manera d'a-
conseguir-ho i de contribuir a
'fer de Tortosa una nova ciu-
tat per un nou país, és
desenvolupant un projecte
fonamentat en la innovació i
en quatre eixos: la promo-
ció, la cohesió social, l'espai
cívic i la ciutadania'. Per aca-
bar la intervenció, l'alcalda-
ble tortosí ha exposat 'la
necessitat de tenir una ciuta-
dania formada per persones
amb esperit crític, tolerants
amb la diversitat, exigents
amb el compliment dels
drets, però també dels deu-
res; i coresponsable a l'hora
de prendre decisions'.
Junqueras
L'acte l'ha tancat el presi-
dent d'ERC, Oriol Junqueras,
reivindicant  la política com a

instrument per fer que la
gent visqui millor.  El presi-
dent republicà ha explicat
que 'la independència, a
més de ser un dret que
tenim, és, sobretot, una
necessitat urgent i un deure
per ajudar qui ho necessita'.
Tanmateix, ha advertit que la
independència no resoldrà
els problemes però, en canvi
donarà l'oportunitat de resol-
dre'ls amb èxit. Segons
Junqueras, 'és la primera
vegada en la nostra història
que la partida es resoldrà
votant' i per això 'tenim la
millor oportunitat que hem
tingut mai de guanyar, i si la
majoria no es cansa, no es
resigna, no abandona i no es
rendeix, guanyarem'. Una
vegada més, el president
republicà s'ha compromès a
fer tot el possible perquè el
9 de novembre la gent pugui
votar i ha dit que 'la millor
alternativa al referèndum és
el referèndum i, per tant, cal
defensar l'acord que tenim'.
Després de recordar que
l'objectiu d'ERC no són les
properes eleccions sinó 'cul-
minar el procés', Junqueras
ha acabat demanant als
assistents que 'aprofitem l'o-
portunitat del 9 de novem-
bre perquè ens hi juguem
molt'

Monclús proposa fer de Tortosa 
«una nova ciutat per un a nou país»

Junqueras va participar en la presentació de l'alcaldable d'ERC 

A l’auditori de la Cambra de Comerç

ACTUALITAT

L’actual portaveu d’ERC a
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar, Jordi Gaseni, ha
estat elegit alcaldable per
la seva Secció Local de
cara a les eleccions muni-
cipals de 2015. La candi-
datura de Gaseni va ser l’ú-
nica que es va presentar i
va ser avalada per la unani-
mitat de la militància, reuni-
da en Assemblea
Extraordinària. Gaseni
revalida, així, la seva condi-
ció d’alcaldable en repre-
sentació d’ERC, com ja va
ser-ho en les eleccions de
2003, 2007 i 2011. El
candidat ha promès esforç
i dedicació i ha demanat a
tots els militants la màxima
implicació perquè ERC
esdevingui referent a
l’Ametlla de Mar. Jordi
Gaseni, que ha exercit
durant tots aquests anys
de representació municipal

una oposició constructiva
a l’actual equip de govern,
ha destacat que ‘aquest és
un moment molt important
per al nostre poble, i cal
mostrar la màxima trans-
parència en l’activitat muni-
cipal’. Per a Gaseni, l’ob-
jectiu és ‘construir una
alternativa de govern per
fer entrar aire fresc a una
institució que fa molts
anys que està governada
des de la majoria absolu-
ta’. Gaseni ha expressat la
necessitat de ‘conèixer la
situació real de les finan-
ces municipals’ per poder
‘orientar les polítiques
municipals a millorar les
condicions de vida de la
ciutadania i promoure les
potencialitats econòmi-
ques en turisme, i empre-
nedoria que té la Cala’.
El candidat republicà ha
agraït la confiança de la

militància republicana, i ha
afirmat que ‘l’acció d’ERC
es basarà, com sempre,
en els principis republicans

de transparència, rigor i
honestedat, tan necessa-
ris en uns moments com
els que estem vivint’.

Gaseni ha expressat la
voluntat de construir una
candidatura renovada, el
màxim de plural possible, i
que sumi les diferents sen-
sibilitats i opinions que hi
ha al municipi.
Jordi Gaseni ha enviat una
carta a tots els veïns i veï-
nes de l’Ametlla de Mar
amb el títol Embarca’t al
canvi en què manifesta la
voluntat per construir una
alternativa de govern en
aquest moment històric
que viu el país. Gaseni
recorda que la Cala neces-
sita un canvi, i promet
‘posar èmfasi en la sensibi-
litat social, per gestionar
allò que és de tots, en
benefici de tots, i en la
transparència, perquè, de
mica en mica els caleros i
caleres tornem a sentir
que l’Ajuntament és de
tots i per a tots’.

Jordi Gaseni, escollit com alcaldable d’ERC a l’Ametlla de Mar
Ha enviat una carta oberta a tots els caleros i caleres titulada Embarca’t al canvi
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Demà dissabte dia 5 de juliol
tindrà lloc a l’Ametlla de Mar
la IXª Trobada de Vela Llatina
del Golf de Sant Jordi, una
activitat que promou el patri-
moni marítim d’aquest tipus
de navegació tant caracte-
rística a la costa mediterrà-
nia. Tot i que la rebuda de
les embarcacions partici-
pants s’espera pels dies pre-
vis, els actes s’han concen-
trat en dissabte on a partir
de les 10 del matí tindrà lloc
l’amarrada de les embarca-
cions tradicionals que en un
nombre aproximat a 25 es
donaran lloc a la Trobada, en
el moll que dona just al
davant del Centre
d’Interpretació de la Pesca.
En aquest indret hi tindrà lloc
la presentació de la trobada
i l’acte d’agermanament
amb l’Associació de Vela
Llatina Les Pointus de
Sanary, procedent d’aques-
ta localitat del sud de França
la qual compta amb 150
embarcacions tradicional
entre els seus associats.
D’aquesta manera

l’Associació de Vela Llatina,
La Cala, torna la gentilesa
de la visita que van fer ara fa
un mes a la costa francesa.
L’expedició de Les Pointus
de Sanary està formada per
una embarcació i 15 perso-
nes.
Al llarg de l’acte també està
prevista la inauguració al
Centre d’Interpretació de la
Pesca de la 1ª Mostra de
Modelisme Naval i tradicions
d’un poble amb diverses
maquetes i fotografies
sobre el patrimoni marítim i
pesquer de l’Ametlla de Mar.
L’inici de la navegada per la
costa calera està prevista a
partir de les 12 del migdia,
amb un recorregut que unirà
el port pesquer amb la plat-
ja de l’Alguer.
Joan Muñoz, president de
l’Associació de Vela Llatina
“La Cala”, explica que, “ens
estem esforçant per consoli-
dar una trobada anual que
aporti valor a la història de la
navegació catalana i al patri-
moni del sector mariner i
pesquer de l’Ametlla de Mar.

La presència de embarca-
cions d’arreu de la costa
catalana, de Llevant i fins i
tot de França ens esperona
a seguir per aquest camí.
Llàstima que ha darrera
hora, la previsió meteorolò-
gica hagi fet caure del pro-
grama la presència del
Pailebot Santa Eulàlia.
Hagués estat la cirereta del
pastís, tot i que ho intenta-
rem en d’altres ocasions”. A

les 19 hores i a la Sala d’ac-
tes de la Confraria de
Pescadors tindrà lloc la pro-
jecció del documental “La
Galerna 1912”, fet en motiu
del centenari de la catàstro-
fe que va acabar amb la vida
de 160 pescadors del boní-
tol al País Basc, amb la
presència de Juan Antonio
Atraiz, un dels autors del
documental, amb xerrada i
col·loqui posterior.

La inauguració es farà el dimarts dia 8 de juliol 

A l’Ametlla, demà dissabte

Aigües de Tortosa ha
començat les obres de la 2a
fase del projecte que ha de
permetre millorar els proble-
mes d'inundabilitat a la plaça
Unió i a la seva confluència
amb el carrer Barcelona, que
apareixen quan hi ha forts
aiguats. Mesos enrera es va
construir un embornal trans-
versal al carrer que ara es
completarà amb una actua-
ció a la rotonda i al Portal de
Ciutat Nord. Aquest és un
punt negre quan plou amb
intensitat, que obliga a tallar
el trànsit i genera problemes
als baixos de la zona. Aigües
de Tortosa està treballant per

poder facilitar l'evacuació
d'aigua acumulada.
Els treballs, en aquesta sego-
na fase, s'estan fent al Portal
de Ciutat Nord, amb l'objec-
tiu d'incrementar la capacitat
hidràulica aigües avall del
sifó que travessa el canal de
l'Esquerra de l'Ebre, desviant
part de l'aigua cap al barranc
de la Llet. La connexió del
sifó i pas elevat a la xarxa de
drenatge del Portal Nord es
farà amb la disposició de 3
canonades paral·leles d'una
longitud total de 70 metres.
Aquestes obres s'allargaran
durant les properes quatre
setmanes.

Millor evacuació d’aigües a la plaça Unió

La mostra, una trentena
d’imatges de gran for-
mat, evoquen l'important
llegat renaixentista de
Tortosa, la navegació flu-
vial pel riu Ebre i el patri-
moni natural dels parcs
del delta de l'Ebre i dels
Ports units per la Via
Verda de la Val de Safan.
Es tracta d’una iniciativa
de promoció dels recur-
sos turístics de la capital
de les Terres de l’Ebre
que ja s’ha pogut veure a
Barcelona, Tarragona,
Girona i Morella, i que ara
arriba a Madrid, on podrà
visitar-se al Centre
Cultural Blanquerna fins

al 31 de juliol. La inaugu-
ració es farà el proper
dimarts 8 de juliol a les
13.30 hores, en un acte
presidit pel Delegat del
Govern de la Generalitat a
Madrid, Josep Maria
Bosch, i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel.

Aquesta exposició està
cofinançada per
l'Ajuntament de Tortosa i
la Generalitat de
Catalunya, en el marc del
Pla de Foment Turístic, i
la Diputació de
Tarragona.

L'exposició "Tortosa i les Terres de l'Ebre. L'esplendor
d'una època, d'un riu i d'un territori" s'instal·la a Madrid

Els principals actius turís-
tics de la ciutat de
Tortosa, i també de les
Terres de l’Ebre, viatgen
la setmana vinent a
Madrid amb l’exposició
"Tortosa i les Terres de
l'Ebre. L'esplendor d'una
època, d'un riu i d'un terri-
tori".

Trobada de Vela Llatina del Golf de Sant Jordi

ACTUALITAT

Demà dissabte 5 de juliol, a les
20:00 h, Lo Pati – Centre d'Art
de les Terres de l'Ebre i el
col.lectiu La Garba d'Amposta
organitzen una tarda nit amb
música i cinema del territori.
Per una banda, l'actuació de
Rauelsson, el projecte de Raúl
Castor, músic de Castelló que
viu a cavall entre la capital
veïna i Portland, i que ha estat
treballant amb Peter Broderik
o coproduint el seu nou disc
amb el reputadíssim Nils

Frahm, publicat al prestigiós
segell alemany Sonic Pieces.
També es podrà veure el curt
“La Gallina” (2013) amb la
presència del seu director,
Manel Raga, que ha basat el
film en un conte de Rodoreda,
gravat a Bel (Rossell) i amb
música de Carles Santos i Pep
Gimeno “Botifarra”. 
El curt va ser seleccionat a la
Mostra de Venècia, a la
Seminci de Valladolid i prese-
leccionat als Goya. 

Campanya #ActúaDiscapacidad. Una campanya de conscienciació
ciutadana que persegueix acabar amb les situacions de discrimi-
nació que perjudiquen a les persones amb discapacitat i fomentar
aquelles actuacions que tenen com a fi contribuir a la seva plena
inclusió social i que es pot seguir a través de Facebook i Twitter.

Actualitat

El Centre d’Interpretació de la
Pesca (CIP), antiga llotja dels
pescadors, aquest estiu conti-
nua la seva activitat exercint
de plataforma cultural a
l’Ametlla de Mar. Així, a partir
d’aquest dissabte del 5 al 19
de juliol es podrà visitar la 1a
Mostra de Modelisme Naval i
Tradicions d’un poble. Una
proposta de l’Associació
d’Amics del Museu Marítim de
Barcelona, el Museu Marítim
de Barcelona, i l’Associació
Vela Llatina La Cala amb el
suport de l’Ajuntament. Així,
de 10 a 13 h i de 18 a 21h es
podrà visitar. I a la maquetaria
naval la succeirà l’exposició
Les Terres de l’Ebre de la
Neolització a la Romanització.
Així aquesta mostra arqueolò-

gica agafarà el relleu al CIP
del 26 de juliol al 29 d’agost.
L’horari de visita de dilluns  a
diumenge serà d’11 a 14h
dels matí de les 18 a 21h.
Una exposició impulsada pel
Museu de les Terres de l’Ebre,
la Diputació de Tarragona, i
l’Ajuntament calero. Si l’expo-
sició ja és interessant per les
troballes arqueològiques,
aquesta mostra el dia abans
tindrà un aperitiu cultural
important. I és que el 25 de
juliol a les set del vespre Toni
Cartes, tècnic del Museu de
les Terres de l’Ebre, presen-
tarà el llibre Entre Tàrraco i
l’Ebre, l’Ametlla de Mar a
l’Antiguitat. Un llibre on s’expli-
ca les restes trobades al
municipi.

Mostra de Modelisme Naval

Activitats de Lo Pati i La Garba

L’acte, dimarts,
estarà presidit
pel Delegat del

Govern a
Madrid, Josep
Maria Bosch

Festes del Carme 
De l’11 al 16 de juliol,
l’Ampolla gaudirà de les
festes del Carme. Actes
tradicionals i populars, pro-
cessó pel mar amb la imat-
ge de la patrona, bous i
vaquetes, desfilada de
moda, festa infantil, balls
d'orquestra, concert de
música de banda..
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CRAC de la setmana: Joan Mompel. Deixa la presidència 
MICHEL VIÑAS

40 ANYS DE LLUITA I DEDICACIÓ PEL TWIRLING I PEL CLUB TWIRLING TORTOSA

Joan Mompel ha decidit
deixar la presidència del
Club Twirling Tortosa. Han
estat gairebé quatre dèca-
des dedicades a l’entitat i
també a la reividicació d’a-
quest esport. Es el nostre
crac de la setmana.
Més Ebre: Quan decideix
que ha arribat el final?
Joan Mompel: Durant
aquesta temporada, per
motius de salut i cansa-
ment, vam decidir amb la
meva familia que aquest
any seria l’últim, tancant
una etapa molt important
de la nostra vida.
ME: Com i quan va
començar tot?
JM: Quan la meva filla va
entrar com a majorette ara
fa 39 anys, a petició del Sr.
Domingo Audí  que era pre-
sident en aquell moment,
vaig   formar part de la junta
com a vocal, després com
a tresorer, secretari, vice-
president i poc després
com a President.
ME: Vosté i la seua familia
han estat uns grans lluita-
dors pel twirling i per desmi-
tificar aquella relació amb
les majorettes. Aquí es van
centrar els esforços ini-
cials?
JM: Les noies que forma-
ven el grup de majorettes
en aquell moment  es feien
grans i no volien anar
‘ensenyant cuixa’ per les
festes dels pobles. Llavors
vam decidir posar-nos en
contacte en la Federació
Catalana de Twirling per
començar a practicar
aquest apassionant esport
nostre. En aquells moments
encara no estava reconegut
com a esport. Per tant,

s’havia de seguir sortint
pels carrers i festes dels
pobles per a guanyar diners
i mantindre el club per parti-
cipar en competicions. Fins
que va arribar el moment
que des del Consell Català
de l’esport es va reconèi-
xer, tal i com corresponia,
la Federació Esportiva
Catalana de Twirling de la
que en aquell moment en
formàvem part. I des de lla-
vors nomes participem en
competicions i exhibicions
de twirling. Es pot dir que
vam lluitar molt per aconse-
guir-ho.
ME: Qui va ajudar-los més a
l’inici? O a quí destacaria?
JM: De la nostra ciutat,
Vicent Lluesma, Mariano
Curto, Vicent Beguer, però
sense dubte la persona que
més va confiar en nosaltres
va ser en Ramon Cardus i
Llatge. I com a periodistes
Josep Àngel Odena, Conrad
Duran, Marco Antonio
Soria, Ramón Ferrando i
Josep Vaquer. Després ens
hem anat obrint camí poc a
poc amb constància i dedi-
cació.
ME: No ha estat fàcil?
JM: Per a res, tot el contra-
ri. Ha estat un treball cons-
tant de picar pedra dia a
dia, donant a conèixer a
totes les persones que era
el twirling tant a institu-
cions, estaments, etc...i
anant introduint-nos dintre el
món de l’esport. Fins arri-
bar al dia d’avui en què puc
dir molt satisfet que tots
saben que és el twirling, i a
quin nivell està el twirling
tortosí, al que relacionen
amb la familia Mompel.
ME: Millors moments.

JM: N’hi han molts,  però si
n’he de destacar algun a
nivell personal,  el primer
que acudeix a la meva
memòria es l’any 1989  a la
nostra  primera competició
internacional celebrada a
Torbay (Anglaterra) en la
que vam participar com a
grup de banderes, pujant  la
meva filla, que llavors era la
capitana del grup, al podi
en tercera posició.
El segon  record, una altra
competició internacional a
Amsterdam (Holanda) , on
ens vam trobar un dels diri-
gent del Campionat que era
valencià i amb el que guar-
dem una bonica amistat, el
Sr. José Cuenca  i Vila. Però
sense dubte el record que
més m’emociona es la par-
ticipació de la meva neta
Aida al Campionat d’Europa
celebrat a Belgica

(Hamstel), l’any 2012,  al
que en un principi anava
com a suplent en individual,
i al que finalment va partici-
par com a titular, posant-me
la pell de gallina amb la
seua interpretació d’una
salve rociera.
També destacaría la rebuda
que vam fer a l’aeroport de
Barcelona l’any 2009, als
nostres atletes Paco
Rodriguez i Lorena Cases,
que vam participar al
Campionat del Món, a
Sydney        (Australia). Com
jo sempre dic, a l’altre mon,
va ser molt emocionant per-
què ells llavors eren molt
joves i es van portar com a
dos grans campions.
I l’últim  bon record que
m’enduré es la recent parti-
cipació al Campionat
d’Europa de clubs, el cap
de setmana passat on vam

aconseguir ser
Subcampions d’Europa
com a club Twirling Tortosa.
ME: Pitjors. També n’han
hagut. S’ha consolidat el
Club Twirling Tortosa però
també amb els anys han
existit discrepances amb
militants del club i els seus
pares i que han comentat
que l’entitat és patrimoni
Mompel. Com ho veieu? 
JM: Pitjors records no en
tinc cap, però és normal
que com a totes les families
hi ha desavenences o dis-
crepances en algún
moment. Jo et puc dir que
com a president sempre he
mirat el millor o el que he
cregut millor per a tots els
membres del Club Twirling
Tortosa, és evident que
quan un atleta que ha portat
molts anys dintre el club el
deixa, sempre et dol, però
puc dir que la gran majoria
els tinc com a amics i quasi
fills.
ME: En qualsevol cas,
Twirling equival a vida en la
seua familia. Sacrifici, hores
dedicades, lluita...tot plegat
mereix un gran reconeixe-
ment.
JM: Tens raó, hem dedicat
moltes hores, molts
esforços, molta ilusió tota
la meva familia, la meva
esposa Angels, la meva filla
Angi, el meu fill Jordi i la
meva neta Aida, tots hi hem
donat una gran part de la
nostra vida, i ens emportem
uns records meravellosos i
inoblidables per sempre.
ME: Li ha quedat alguna
cosa per fer que li hagués
agradat?
JM: Tot el que ens hem
proposat ho hem aconse-

guit,  però si m’hagues
agradat veure  el mon del
twirling  més unit. 
ME: I a partir d’ara què?
JM: Per la meva part, he
intentat donar continuitat
amb les persones que hem
cregut més adients, però
això no depèn de mi, depèn
de l’assemblea de pares i
socis que són els que han
de donar la seva conformi-
tat. El que si et puc garantir
és que deixo una entitat que
no deu un euro a ningú,
reconeguda a tots els
nivells, amb un patrimoni i
una bona  infraestructura  i
a un molt alt nivell esportiu.
ME: Problemàtica amb la
Federació Catalana? Va
haver-hi molt enrenou.
JM: Hi va haver unes elec-
cions  molt disputades, a
les que es va presentar una
candidatura catalana i una
altra d’espanyola. Va guan-
yar la catalana i a dia d’avui
és la que dirigeix la
Federació Esportiva
Catalana de twirling, en un
bon criteri al nostre enten-
dre, i que compta amb el
nostre suport com a club i
de totes les institucions
catalanes. Per a finalitzar
volia donar les gràcies a
totes les institucions del
nostre territori que ens han
donat suport sempre, a
totes les persones que han
format part del nostre club
en diferents etapes, a tota
la prensa que ens han aju-
dat a fer resó del nostre
esport, i a tots els grans
amics que durant aquest
anys he anat fent gràcies a
la meva constancia i dedica-
ció al meravellós món del
twirling.
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A partir d’aquesta setmana, tots els federats
podran tramitar la seua afiliació. Es posa en
marxa el portal del Federat on cada federat

s’haurà de donar d’alta de forma personal en la
Mutualitat. O sigui, que es pagaran la Mutua.
Llavors, caldrà veure l’acord que tenen amb el

club i si aquest és qui acaba pagant-la. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:

La plantilla encara no està tancada

Adrià Valsells, al Tortosa
DE L’ALCANAR

El Tortosa ha fet oficial el fitxat-
ge del jugador canareu Adrià Val-
sells. Un fitxatge que ja avnçà-
vem la setmana passada.  I que
surt al web del club en el que
també apareix una nota aclaratò-
ria del club sobre el fitxatge de
Povill. La nota diu:

“Arran de les darreres informa-
cions aparegudes a la premsa i
d’alguns comentaris que circulen
a propòsit de la forma de proce-
dir del CD Tortosa en el fitxatge
d’Alfonso Povill, la Junta Directiva
vol manifestar el següent:

- Que el CD Tortosa va entaular
negociacions amb diversos por-
ters, entre ells Alfonso Povill, ju-
gador de la UE Remolins-Bítem la
temporada 2013-14.

-Que un cop rebuda l’oferta del
CD Tortosa, el projecte esportiu
del CD Tortosa i el sentiment que
Alfonso Povill sempre ha profes-
sat envers el club roig-i-blanc el
porten finalment a acceptar l’ofer-
ta del CD Tortosa.

- Que, de la mateixa manera, el
Remolins-Bítem ha entaulat con-

tactes amb diversos jugadors de
l’actual plantilla del CD Tortosa.

- Que la Junta Directiva mani-
festa el seu recolzament a la Di-
recció Esportiva, al Cos Tècnic
de l’entitat i a Alfonso Povill com
a nou jugador de l’entitat com no
podia ser de altra forma, en ser
el propòsit de l’actual Junta Direc-
tiva vetllar pel nom i el prestigi del
CD Tortosa.

- Que, precisament per això,
el  CD Tortosa lamenta
profundament les divergeǹcies
que aquest cas hagi pogut oca-
sionar amb la UE Remolins-Bí-
tem, un club veí i amic amb qui es
vol mantenir la més cordial de les
relacions.

-Que, per finalitzar, aquesta jun-
ta, no pretén donar lliçons a nin-
gú, no ens correspon, però tam-
poc és necessari que des de fora
ens vulguin dir com hem de fer
les coses. És per això que segui-
rem treballant pel futur del CD
Tortosa amb la max̀ima il·lusió i
amb ganes de fer-ne un club
exemplar en tots els aspectes”.

I la Rapitenca també compta amb ell

Un nou culebró
EL JESÚS I MARIA DIU QUE MAURI ESTÀ FITXAT

Ja vam informar fa dues setma-
nes del fitxatge del lateral de la
UE Rapitenca, Mauri, amb la UD
Jesús i Maria. També vam dir
que la Rapitenca aclaria que
Mauri té un document signat
que el vincula al club i que si bé,
el document, no afecta federa-
tivament, sí que pot fer-ho per
la via jurídica ja que és un pre-
contracte que si es trenca
abans del termini, ha de tenir in-
demnització. La Rapitenca, per
tant, espera a Mauri el dia 30
de juliol quan començaran els
entrenaments de pretempora-
da. Si no es presenta, pot deci-
dir denunciar i reclamar els di-
ners que, segons sembla,
aquest preacord estipula que
ha de rebre si els vincles es
trenquen unilateralment. Caldrà
esperar perquè el Jesús i Maria
també confia amb el jugador
argentí, ja que es preveu com
un dels fitxatges.
Plantilla
D’altra banda, ja es coneix la

plantilla de la UE Rapitenca a

falta de tancar-la. Porters: Jo-
sué i Miguel Gasparin (Ampolla);
Xexu (R. Bítem), Joni (torna de
l’Aldeana), Sam (Ampolla), Villa-
rroya (juvenil), Ivan Gasparin
(continua), Borrull (Tortosa),
Martí (continua), Felipe (Alca-
nar), Ventura (Amposta), Toño
Gimenez (Ejea de los Caballe-
ros), Alexis (cont.) i Nasi (juve-
nil). Faran la pretemporada: Te-
na (Alcanar), Albert Sanchez
que torna a jugar, Pujol (juvenil)
i Dani Porcar (Amposta). 

Ja hi ha un fitxatge que s’in-
formarà en unes setmanes i
està previst incorporar un juga-
dor per línia de descarts de
clubs de categoria superior. Ju-
lio, que ha tingut diverses ofer-
tes, en principi no continua per
la lesió. 

S’inicien els entrenaments
i es confia en què Mauri es

presenti

30 de juliol

De la UD Jesús i Maria que ja tanca la plantilla

Ivan Diaz (Catllar) nou fitxatge
ROJAS NO OCULTA LA IL.LUSIÓ AMB EL NOU REPTE

Una vegada no s’ha pogut comp-
tar amb Mansour, que per feina i
una altra oferta del lloc on va ve-
nir, torna a casa, la UD Jesús i
Maria s’ha posat a treballar per
incorporar un centrecampista. I
ja el té. Es tracta d’Ivan Diaz (Cat-
llar), jugador experimentat i que
és, sense dubte, un bon fitxatge.
D’altra banda, sobre l’afer Mauri,
el Jesús i Maria aclareix que “no-
saltres hem presentat la fitxa. No
volem cap conflicte amb la Rapi-
tenca ni amb ningú. Es un tema
aliè i del que no tenim res a veu-
re. Però el jugador ja està fitxat”.
Nou repte

Jordi Rojas, el tècnic, parlava
“d’un nou repte molt encoratja-
dor, i que l'agafo amb molta il.lu-
sio. Sóc una persona que m'en-
trego al 100% i des del primer
dia que estic al club treballo per-
què tot estigui el més controlat
possible”. Amb la plantilla que es
disposa, amb renovacions de ju-
gadors com Teixidó, Ferreres,
Ivan o Sebas i amb els que arri-
ben, pot haver-hi més exigència:

“hem intentant que sigui el més
compensada possible. La tem-
porada és molt llarga. Sempre
dic que hem d anar pas a pas.
Hem contractat bons jugadors,
contrastats i experimentats...ara
es l'hora de treballar per fer d'a-
quest grup de jugadors un bon
equip per consolidar el Jesús i
Maria el més amunt possible. En
principi estic content perquè te-
nim totes les eines per assolir
l’objectiu marcat: arribar al tram
final de la lliga entre els millors...i
després ja veurem”. Raul (porter,
la Cava), Raül Gonzalez, Herrero
i Nico Diaz (Catllar), Albert Marto-
rell (Perelló) i Mauri (Rapitenca)
són els fitxatges. Joan casanova
(Perelló) i Maxi (Reddis) estaran a
prova.

“Em va arribar l'oferta per mig
del representant de Laudrup i no
ho vaig dubtar ni un segon. Tre-
ballar al costat de Michael Lau-
drup és un pas endavant a la me-
va carrera. He firmat com un
dels assisstant coach del staff i
estarem portant el primer equip
i els reserves”, deia Gerard,
força il.lusionat en aquesta nova
etapa en la que segueix progres-
sant.

Gerard que va estar al futbol
base de l’Espanyol, va iniciar una
trajectòria internacional al Dina-
mo de Tiblisi i després al Torpe-
do Kutaisi, amb qui no va acabar
la temporada passada. 

Va ser llavors quan va sorgir la
possibilitat de fitxar amb l’Am-
posta, equip al que va salvar en
la darrera jornada al camp del
Marianao. Gerard ja va dir que el
compromís era fins el final de
temporada. I així va ser. Unes
setmanes d’espera i negocia-

cions i li ha arribat una gran
oportunitat, amb un club que
potser un gran aparador, al cos-
tat del  gran Michael Laudrup. 

Un orgull per a Sant Jaume i
també per a les Terres de l’Ebre
que tenen un altre actiu en el fut-
bol d’èlit. 

Gerard Zaragoza fitxa amb el Lekhwita SC

Avui ja és oficial. Gerard
Zaragoza, tècnic de Sant
Jaume, ha fitxat com a as-
sisstant coach dintre de l’s-
taff tècnic de Michael Lau-
drup amb el Lekhwiya SC
de Qatar, campió de lliga i
que jugarà la Champions
d'Asia.

DEL CF AMPOSTA AL CAMPIÓ DE LA LLIGA DE QATAR

Estarà en l’staff tècnic de Michael Laudrup

M.V.

Gerard Zaragoza formarà part del cos tècnic de Michael Laudrup.

El tècnic de Sant Jaume
estarà en un club que
jugarà la Champions

d’Asia

Champions

El CD Tortosa ha emès un co-
municat arran de les informa-
cions publicades per tot l’afer
Povill i el seu fitxatge una vega-
da estava compromès amb el
R. Bítem. Jo no donaré con-
sells a ningú perquè no és la
meua intenció. Tot i que també
penso que sempre és bo es-
coltar i més quan debutes en
un club o en uns càrrecs. I això
no vol dir que et diguin el que
has de fer. Sempre és bo re-
bre comentaris, encara que no
agradin (parlo en general). 

Simplement, la meua opinió
és que el CD Tortosa està en
tot el seu dret de fer l’aclari-
ment que vulgui. Jo crec que ja
no cal entrar a fer valoracions.
Després d’una tormenta sem-
pre ve la calma i amb aquesta
història, com en d’altres de
l’estiu, amb el temps tot pas-
sarà. No obstant, jo em quedo
en què em van agradar molt

les declara-
cions del
president Ar-
turo Llorca
el primer dia
quan va ma-
nifestar que es parlaria del te-
ma i que la intenció del Tortosa
és fer bé les coses. I estic se-
gur que és així. I també va co-
mentar que si en l’afer no s’ha-
via actuat de forma encertada
que ho lamentava. 

El Tortosa sempre pot dir
que va anar a buscar un juga-
dor i que va arribar a una ente-
sa amb ell. I que no sap res
més. Es evident. Però també
ha d’assumir si en alguna cosa
no ha estat a l’altura.

En qualsevol cas, jo aposto
(és una opinió) per la línia del
president del primer dia. I, baix
el meu punt de vista, és la que
s’hauria de seguir des del club
sempre. 

Després de la tormenta...
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Serà el diumenge 24 d’agost. El degà dels tornejos d’estiu a la
demarcació, el Marià Toha, que organitza el R. Bítem, ja té, a
manca del sorteig, el cartell. A més dels amfitrions, jugaran el
Tortosa, el Jesús i Maria i el Camarles. 

D’altra banda, es confirma el fitxatge del porter Manel Vizca-
rro. Una vegada ja estava compromès, havia interessat a l’Am-
posta però el jugador va respectar la paraula que havia donat al
club bitemenc. Finalment, dir que encara no es coneix oficialment
si el R.Bítem ha donat la baixa al porter Povill perquè pugui anar
al CD Tortosa. 

Remolins Bítem, Tortosa, Jesús i Maria
i Camarles jugaran el Toha

EL 24 D’AGOST

La JE Flix celebra avui l’assemblea de socis. El president Albert
Mani i la seua junta anuncien que pleguen i l’interrogant està en
saber si sortirà algú per agafar el relleu. “Jo ja vaig comunicar
que no seguiria,  per fer-ho m'havia de tornar a presentar i estar
com a mínim uns altres quatre anys, i amb el poc suport que hem
tingut i  la poca gent de junta q som, hagués estat impossible su-
portar-ho. Si surt algú necessita de la nostra ajuda, donarem el
suport que faci falta”, deia Mani. La situació és incerta. Hi ha ju-
gadors que esperen noticies. Però fins que no hi hagi president i
junta, no es pot parlar de tema esportiu. 

El president Albert Mani ho deixa i
“falta saber si algú es presenta”

JE FLIX. AVUI DIVENDRES

Altes CF Gandesa: Pol Bladé (Rapitenca), Pere Martínez (As-
có), Arnau Cugat (inactiu per lesió) i Roger Vidal (Santa Bàr-
bara).

Baixes: Pau Alegria, Quim Sala, Xavi Revuelta i Gabriel Ba-
talla (va al Valls, localitat d'on és ell).

Renovacions: Rojas, Marc, Genís, Gumiel, Soriano, Dilla,
Frede, Vives, Batiste, Jordi Julià, Guiu, Àlex Almestoy, Dani,
Josep Domenech i Barceló.

El Gandesa recupera al davanter
Roger Vidal

VA JUGAR AMB EL PERELLÓ I S.BÀRBARA

Joaquin Celma. No respira el míster Joan Subirats. Ja tenia
un crac, Carlos Gilabert, ara fitxen dos de cop: Nico i Josep
de la Torrre "Es bo jugar amb bons davanters. Ells decidei-
xen el gol" em diu. Aquest Santa Barbara de moment ja és
l'equip milionari de la tercera catalana, només hi ha una co-
sa segura, no baixarà. PERELLO TOCAVA FITXAR A UN
CRAC. Se'n va Mohedano i arriba una altra estrella: Magi.
Es com el fitxatge de Quique Estebaranz pel Barça. Magí,
amb el Móra N., va marcar el gol que va anticipar l’ascens
del Perelló, al camp de l’Olimpic, fa dos lligues. 
Han pujat cinc juvenils que prometen i al Perelló ara falten
dos fitxatges, un serà un central. 

El Santa Bàrbara fitxa a 
Josep de la Torre (Deltebre)

NICO, TORRE I C. GILABERT, QUIN TRIO!

Roldan, habilidós mitjapunta que ha destacat amb el Cambrils i
que va jugar la Pobla de Mafumet i el Catllar, jugarà l’Ampolla la
temporada vinent. Arriba amb Dani Jiménez, centrecampista de
l’Hospitalet i que també s’incorpora a l’equip. 

Han estat baixa Brigi i Samu que fitxaran amb el Camarles que
també incorpora a Reales (central del Cambrils) i a Koto Bonet,
jugador del Sant Jaume. Aquestes són les novetats que presen-
ten el CF l’Ampolla i el CF Camarles.

Roldan, nou jugador del 
CF L’Ampolla

BRIGI I SAMU VAN AL CAMARLES

El CF Vilalba ha confirmat el
fitxatge del tècnic Robert
Avinyó, que la lliga passada
va estar al filial del CD la
Cava. Robert havia fet tàn-
dem amb Harri Arraut en
anys anteriors. L’aposta de
la directiva és ambiciosa:
“hem de lluitar per pujar”.
Rafel, capità de l’equip, va

manifestar a Més Ebre que
deixa el futbol i també la
junta, després de 18 anys.
Robert, de la nova etapa,
deia que “és un repte que
assumeixo amb compro-
mís i responsabilitat sent
conscient que l’objectiu és
pujar de categoria. Treba-
llarem per assolir-lo”.

Robert Avinyó comença una nova
etapa com a tècnic

AL CF VILALBA

Aleix Robert torna al Catalò-
nia. Després de marxar fa
dos anys quan per qüestió
personal va interessar-li
més l’oferta del Roquetenc,
aquell any que amb Talarn
van fitxar un bon nombre
de jugadors del club jesu-

senc amb el roquetenc, el
crac tornarà a posar-se la
samarreta verda. 

Fa dos anys va haver-hi
molt malestar a Jesús, so-
bre tot per la seua marxa,
tot i que també es va enten-
dre la situació i que li con-

venia la proposta que lla-
vors va fer-li el Roquetenc.
V aser pichichi amb el Ro-
quetenc i després va fitxar
amb l’Amposta amb qui
una lesió el va impedir ju-
gar durant la temporada.
S’està recuperant i, quan

ho estigui, serà un gran re-
forç per al Catalònia, tant
en l’aspecte esportiu com
en l’animic. Aleix té molt de
carisma a la Santa Creu i la
seua tornada ha creat il.lu-
sió entre la directiva i l’afi-
ció verd-i-blanca.

Torna el ‘fill pròdig’ a la Santa Creu
El pichichi fitxa amb el Catalònia, dos anys després de marxar

ALEIX FOU PRESENTAT AHIR LA TARDA

El CD Alcanar va celebrar ahir
la nit una nova assemblea. En
la mateixa s’havia de conèixer
si es presentava una o dues
candidatures. Finalment,
només n’hagut una i serà la
que tirarà el club avant. 
Era la candidatura que la set-
mana passada anunciàvem
que es podia presentar i que
sonava com alternativa a la
que suposadament podia
existir amb el grup de gent
que, en principi, s’incorpora-
va a la directiva fa unes set-
manes, quan encara Xavi
Queralt era el president. 
Ja vam explicar que van
haver-hi unes discrepances i

que el president Queralt va
dimitir.
Quedava per saber si aquest
grup de gent, en el que es tro-
bava el soci Albert Alarcón,
es decidia o no a presentar-
se. 
No ha estat així, també per-
què en els darrers dies, amb
tot l’enrenou que es va oca-
sionar fa dues setmanes,
aquesta alternativa va poder
veure frenat l’impuls tal com
van anar els esdeveniments.
Es una possibilitat.
La nova candidatura i que es
va aprovar ahir a l’assemblea
que agafa el club està encap-
celada per Toni Muñoz. Tindrà

suport de jugadors i persones
que han estat vinculades al
club. Un dels objectius és uni-
ficar totes les parts, primer
equip, filial i futbol base i amb

aquesta idea és començaria a
treballar, agilizant la gestió
esportiva del primer equip,
amb jugadors que han decidit
marxar i altres que estan a
l’espera i que seguiran amb
possibles retorns de Xavi
Molas o Edu Aguilar. El pichi-
chi Romero, que ha tingut pro-
postes de Rapitenca,
Amposta i Tortosa, en principi
seguirà a l’Alcanar. També ho
farà Quique Chimeno i la
majoria de jugadors locals.
Ara s’ha de conèixer el nou
tècnic.  
L’opció de Beto es va allun-
yar. En breu es sabrà.

L’Acanar ja té nou president
La l’altra candidatura que semblava que es podia presentar, finalment no va fer-ho

UN SOCI, TONI MUÑOZ, AMB L’AJUDA DE PERSONES QUE HAN ESTAT VINCULADES AL CLUB I TAMBÉ DE JUGADORS, AGAFA LES RENDES DE L’ENTITAT

S’esperava una assemblea
calenta, però no va ser-ho

Cap problema

Toni Muñoz, nou president del CD Alcanar.
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Robert Cantó, fins aquesta setmana entrenador del Deltebre, explicava que “és cert que en principi ha-
via acordat de seguir. Però el principal motiu de no fer-ho han estat qüestions personals i també pro-
fessionals que em complicaran poder seguir amb l’exigència que tindrà la nova categoria. Per aquest
motiu, tot i haver dit que continuava, estava indecís. Perquè no veia clar de poder seguir amb la impli-
cació necessària per entrenar a Segona catalana. Enmig d’això, em va trucar un directiu d’Horta que
em va comentar si els podia ajudar a trobar un entrenador perquè fins ara no havien pogut concretar
cap gestió de les que havien fet. Va ser llavors quan m’ho vaig plantejar i vaig comunicar-ho al Deltebre
i també vaig parlar amb l’Horta per si els interessava que pugués tornar. La veritat és que a Tercera ca-
talana podré compatibilitzar millor la feina amb els entrenaments, que no pas a Segona”. Sobre desa-
venences amb la Comissió Tècnica del Deltebre, Cantó aclaria que “és cert que podia existir desacord
en la forma que s’havia fet alguna gestió però no ha estat el principal motiu, com ja he dit abans”. I so-
bre una possible destitució si els resultats no eren positius, el tècnic deia que “a mi ningú m’ha dit res
sobre això. En cap moment. Però en qualsevol cas, cap entrenador té assegurat el seu lloc. Tot depèn
dels resultats. I per a mi, seguir al Deltebre era un repte que em motivava. Però en ocasions has de
pensar en altres qüestions, de caire personal o professional, que són prioritàries. I més en la situació
actual. Ho he valorat i així he decidit”. Cantó demanava “disculpes si he molestat o pel contratemps
que pugui suposar la meua decisió, tant al president, directiva i afició, així com a tots els jugadors. Ja
els vaig destacar per la seua implicació i estic en deute amb ells. Han demostrat ser grans persones.
Ho van donar tot pel club. Però a la vida s’han de pendre determinacions i tot i que sap greu per molts
motius, he de pensar amb la feina i amb la dedicació que he de tenir a ella i, a la vegada, al club al que
em comprometi a entrenar, per a poder complir al cent per cent i no amb dubtes com em podia pas-
sar cas d’entrenar a Segona catalana, per l’exigència, amb més dies d’entrenament i dedicació”.  

La versió de Cantó

Suposo que cap directiu cobra, fins i tot és possible que posi diners de la seva but-
xaca. El meu cas és igual: no cobro i poso diners de la meva butxaca. Així que dei-
xin treballar a la meva persona i ho dic per si el comentari de la nota de premsa que
manifesten que ningú els digui de com han de fer les coses va dirigit a mi.  Penso
que només cal posar el meu nom. I també penso que quan es llença amb dard posin
el nom que no costa res. Si una persona dóna la seva opinió no passa res. ¿Es que
no hi ha llibertat d'expressió? O estem en temps de Franco? És que no es pot escriu-
re o cal fer-ho a dictat del club?. Acceptar opinions i debatre és de ser persones
sàvies i intel·ligents. Com deia un exdirectiu important del Tortosa, fa uns dies al
veure la nota de premsa: "en els partits quan es perden sempre hi ha un culpable, jugadors, àrbitres o
entrenadors". Penso cal saber perdre per guanyar i aquest club el Tortosa de llarga història necessita de
persones que sàpiguen perdre, acceptar opinions i per guanyar molts partits cal perdre. Si el Tortosa vol
ser el que va ser, han de canviar de tarannà i estil. Jo ho faig tots els dies amb la meva persona per millo-
rar les aptituds de la vida des de la humilitat, la sinceritat, la comunicació i no llençar dards en una nota
de premsa. Amb la passada directiva vaig tenir discrepances puntuals però almenys la llibertat d'expres-
sió la van acceptar. Jo aplaudeixo als directius per perdre el seu temps i per això als membres d'aquest
club. Però ni vostès són perfectes ni jo tampoc. Es diu que caminant es fa camí i l'actual directiva en els
pocs mesos de camí ja han fet una nota de premsa per un tema que va sortir a la premsa del fitxatge
de Povill que vam cobrir la meva persona i el gran Michel. La Rapitenca va tocar jugadors del Remolins-
Bítem però abans parlant amb el club. Això és fer bé les coses. Crec que s'ha d'emprar el temps en altres
coses millors que siguin constructives, parlant de la cantera, de cada jugador dels alevins que són millors
que els del primer equip. Segur perquè són el futur. Si volen construir, construeixin i si volen que pren-
guem un cafè el farem tots junts. Amb la majoria dels clubs em porto bé, amb d’altres mig bé i gairebé
amb cap poc bé. Diria que amb 90% tinc bona o molt bona relació. I si menteixo, tenen les pàgines de
Mesebre per dir que sóc un mentider. El Tortosa sempre és diferent, per què serà? O vostès són dife-
rents o jo sóc un tipus estrany. Pau i bons aliments, pau i felicitat, visca el futbol ebrenc i uns mitjans que
cada setmana fem una tasca de treball que són beneficiats uns lectors que gaudeixen d'un Més Ebre,
que a sobre és gratuït. Deixin que ells gaudeixin, ells són els benificiats. Que seria la societat sense abo-
cadors, directius, metges, bombers i periodistes...un món avorrit i inviable. ¿És el que vol la directiva del
Tortosa? Vostès potser si. Els seus socis, no. Perquè ells tenen aquesta llibertat de donar-se de baixa, el
club és d'ells, vostès són el que són els que dirigeixen però deixin almenys treballar amb llibertat d’ex-
pressió. Fa gairebé quatre anys escrivint cada setmana a Més Ebre i són els lectors els que han de cata-
logar les meves opinions. Jo també he de respectar les opinions. Però m’agraden unes altres formes. Jo
també els hi podria dir que prou tenen amb dirigir un club, tasca difícil i lloable, respectable i aplaudible. 
LA CAVA - DELTEBRE, BODA A LA VISTA. A cada directiva hi ha un familiar: Javier i J.Ramon Salaet. La
fusió aquesta tira endavant és qüestió de dies, mesos o durant els 365 dies propers. Els esdeveniments
manen. Carlos Garcia deixa la presidència i Robert Cantó deixa de ser entrenador dilluns a les 13,45 h.
Torna a Horta de Sant Joan. Dimecres tarda es va tancar l'acord. Amb aquesta fusió guanyaria poderio
el primer equip per fer front al seu rival el Jesus i Maria. La Cava va fer un pas important amb l'acord amb
l’Escola Delta. Ara en donarà un altre amb la fusió amb el Deltebre. Aquesta fusió no sé si se farà però
jo ja la dono per beneïda. El nom podria ser la Cava-Deltebre i amb un filial. L’enemic a batre el Jesús i
Maria com sempre. 
ALCANAR: DOS CANDIDATURES VOLEN LIDERAR EL PROJECTE. Mentre a Amposta va costar trobar una
persona que es fes càrrec del dèficit, a la Rapitenca sinó hagués estat amb Don Ramon Muñoz potser
avui hauria una gestora i a Tortosa més del mateix perquè cap tortosí es va presentar a candidat i si
Arturo Llorca amb residència a la província de Barcelona. A Alcanar tot. De moment hi ha dues candida-
tures, quan vostès llegiran aquest article s’haurà celebrat l'assemblea (ahir nit); la candidatura que ha de
guanyar l'encapçala l'equip de Genis, la plantilla està tancada, faran bon equip. El que si em diuen que
l'assemblea es preveia moguda, amb show i amb focs artificials. 
RAPITENCA A PEL DÈFICIT ZERO. Aquest club vol estar en menys d'un any sanejat i amb una gran baixa-
da de pressupost, de 50.000 euros, de 130.000 a 73.000 quan fa diverses temporades era de
180.000. Aquest any serà l'últim dèficit i es pretén dins de dues campanyes el club tingui superàvit. Ara
té un dèficit de 25.000 euros. De la temporada passada segueixen Alexis, Josué, Martí Panisello,
Gasparin, Mauri (des del Jesús i Maria diuen que és seu), els juvenils Vilarroya, Ivan Paez, Naci, Pujol,
Albert Sanchez, Monforte, Tena... els fitxatges són Sam (Ampolla), Borrull, (Tortosa), Xexu (Remolins-
Bítem), Jony (Aldeana), Felipe (Alcanar) i Sergi Ventura (Amposta). A l'hora de tancar aquest article esta-
ven a punt de tancar el de Toño Jiménez de l'Ejea Caballeros, Miguel Muskiz del Saragossa B i Adrià del
Barbastre, aquests dos últims jugadors només de 20 i 21 anys. Falten tancar tres fitxatges més. De la
plantilla actual només 4 jugadors passen de 25 anys, la mitjana serà de 22. 
TORTOSA, SE’N VA EL TERCER CRAC DE L’EQUIP?. Ja són dos jugadors que han marxat d'aquest equip:
Selu (La cava), Borrull (Rapitenca) i Pere Bosquet que podria marxar en les properes hores. Té dues ofer-
tes, una de l’Ascó i una altra de la Rapitenca.
AMPOSTA FALTEN DUES ESTRELLES. De moment Teixidó està tranquil. Confia en el seu equip però fal-
ten dos fitxatges, un defensa per soplir la marxa de Ferran i José Ramon i un davanter per suplir Aleix
Robert. L'equip ha guanyat efectivitat en el mig camp amb l'arribada de Marc Vernet i Barrufet, a la davan-
tera segueix Becerra que farà tàndem amb Callarisa i els joves Cristofer i Versiano. La defensa la veig
fluixa que és on sempre és el seu punt fort. Teixidó però el sabrà fer ajustos segur. Van signar Diego i
Gustavo, que es van deixar estimar i desitjar. Que llestos són els nois. 
L’AMPOLLA. ARRIBA EL FITXATGE DE TERCERA DIVISIÓ. José Roldan exjugador del Pobla Mafumet de ter-
cera divisió i que a més ha jugat al Catllar d'1a. catalana i Cambrils ha fitxat per l'equip de Cotaina. Ja
són vuit fitxatges d'aquest equip, l'últim Dani Giménez (Hospitalet) i s'uneixen a David Pardo (Tortosa),
Sergio Ruiz, Ferran Simó, Aitor, Héctor i Maikel. Aquest jugador seu punt fort és l'un contra un, mitja punta
de gran habilitat i que poden fer estralls si aprofita el talent de Cristian Refolg i Sergio Ruiz. Té un proble-
ma l'entrenador de tenir tres estrelles com el Barça: Neymar, Luis Suárez i Messi. 
CAMARLES RÈCORD GUINNES. TANCA 4 FITXATGES EN 24 HORES. El capitost d'aquest equip,
Bertomeu, no dormia tranquil. Veia que fitxar per a la 2a. Catalana no era fàcil. Van tocar a Nico i es va
escapar. Van tocar a Sergio Ruiz i es va escapar. Però Bertomeu que és gat vell. No s'ho va pensar dues
vegades. Va parlar a una representant brasilera i en dos dies, aquesta li ha tancat 4 fitxatges: Samu
Garcia i Brigi de l’Ampolla i el gran defensa central Victor Reales del Cambrils (central molt ràpid que s’an-
ticipa però que de vegades es despista). A això s'uneix Edgar Samper gran jugador rapitenc que surt
deen 1 Catalana amb el Jesús i Maria i faran la pretemporada Ferran Forné de Tortosa i Robert del
Tivenys. No donava un euro per aquest equip, era canó de tercera Catalana. Però amb els fitxatges can-
via la cosa. 
PODEN BAIXAR AMPOSTA I RAPITENCA A 4A. CATALANA. Si i no, de moment estan en la 1a. Catalana
però esperem no s'aixequin un dia els aficionats i vegin que la ficció supera la realitat. Això ha passat en
l'equip del Vilassar de Dalt d'1a catalana que ha renunciat a aquesta categoria i podria militar en la 4a.
catalana i el seu lloc l’ocuparia el Lleida B que jugaria amb la Rapitenca i Amposta i s'unirà a altres equips
lleidatans com el Mollerussa, Almacelles, Balaguer i Tàrrega amb la qual cosa aquest any en aquesta
categoria hauran cinc conjunts de Lleida 5 de Tarragona i només sis de Barcelona. 
ACTUALITZACIONS DE PLANTILLES A ICOMPETICION. Ja estan les plantilles de 2a Catalana i 3 catalana
amb els fitxatges, les altes i com queda cada equip, estan al dia el 70% d'equips i cada dia s'actualitzen. 

Puntualització a la directiva del CD Tortosa

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

CAPERA ÉS UN TARZAN. Un entrenador amb caràcter Mister Capera; té un record guines ha entrenat als
tres equips de la població: Deltebre, la Cava, Jesús i Maria (com a entrenador de porters) i a més a
l’Ampolla, Camarles, Perelló i Aldeana. El cessament al Perelló després d'anar 23 jornades sense perdre
perquè uns jugadors li van fer el llit, el van deixar sense dormir. La nit que el van cessar en el Deltebre, hora
de cessament 11 nit quan li anava a donar un petó a la seva dona o fer el salt al tigre mai ho sabrem... el
que si sé és que aquella nit no va haver salt ni del tigre ni de Tarzan. No el van deixar dormir. Només dir
una cosa als jugadors de l’Ametlla: correran i jugaran al futbol. 
EL FITXATGE D’ALEIX AL DESCOBERT Com vaig dir fa dues setmanes, Aleix fitxarà pel Jesus Catalonia. Jo
ho sabia abans que la directiva. Va tenir una important oferta de la Rapitenca i l'Amposta, raons perquè les
va rebutjar: una categoria més i més sacrifici, desplaçaments...rebuig per tercera temporada de l'oferta del
Tortosa tot i ser superior que la del Jesús. Després de cinc trobades de negociació ha influït l'amistat que
té amb Albert de De la Vega que es coneixen des dels 5 anys d'edat i l’afecte que té al Catalònia, perquè
en aquest equip se sent a casa, perquè es penedeix per dir-li al míster Enric NO la passada temporada per
incorporar-lo al Gandesa. En aquesta, el fet que són veïns ha influït. Viuen Als Regues el míster i el jugador,
a més tots dos han jugat junts i es coneixen. A Jesús serà el rei, en altres equips tindria més pressió i més
pressió. Aquest jugador per seva lesió no podrà jugar fins octubre. El Cata ha recuperat al seu idol. 
LA SÉNIA, SE'N VA ANAR DALÍ. Molts el coneixien per Dali. Altres pel pintor. Es deia Plàcid Tomàs potser
un dels homes més importants del futbol de la història d'aquest club senienc. Directiu en diferents etapes
i home clau en 1983/1986 quan el club va desaparèixer de competicions oficials durant tres campanyes.
Però ell va ser un dels propulsors perquè seguís el futbol base i el club no tingués futbol. Membre en les
directives de Guillermo Pamplona, Juanito Zaragoza (en pau descansi) amb Alejandro Segura, aquesta per-
sona ens va deixar als seixanta anys. Home crític quan no era a la directiva era un espectacle en les assem-
blees, amb les seves manifestacions i una vegada va saltar al camp en un partit. I no per enganxar a l'àr-
bitre sinó per dir-li de prop que s'estava equivocant. El futbol senienc es va quedar orfe d'una persona que
va estar 20 anys al club com a directiu en diferents fases i molts dissabtes veia tres partits del futbol base,
amb el seu pantaló de feina d'ofici de pintor tacat de pintura per tal de veure el seu equip i després a seguir
pintant. Per a mi Plàcid era un amic, per a mi Plàcid era un geni, si hagués nascut a Nova York seria milio-
nari perquè era un artista pintant i portava al cor l'escut del club. Ell ja està en el cel juntament amb Juanito
Saragossa el gran president i directiu, els dos seguiran parlant de la Sénia i com, des del cel, poden fun-
dar un nou club. 

Robert Cantó no seguirà entre-
nant a la UE Deltebre. La setma-
na passada informàvem que ha-
via renovat però a principis
d’aquesta tot ha canviat. Se-
gons el president, Carlos Garcia
(a la foto), “Robert Cantó, des-
prés d’haver arribat a un acord
per seguir entrenant l’equip, ha
manifestat, durant el cap de set-
mana passat, que ha pres la de-
cisió de no seguir. Ell argumen-
ta que hi ha desavenences amb
la planificació esportiva i que li
hagués agradat pendre les deci-
sions a ell i no a la comissió tèc-
nica de la que ell també forma-
va part. I que a més havia rebut
pressions d’un soci en les que,
segons ell, aquest soci li havia
dit que no tenia garantida la

continuitat si els resultats no
eren positius. Tot això a més de
que té una proposta de l’Horta
per a ser el tècnic d’aquest
club. Que s’ho ha pensat i que
també hi ha qüestions perso-
nals que l’han conduit a pendre
aquesta decisió”.

Garcia creu que “pensem
que ha hagut falta de serietat
considerant que ja s’havia fet
pública la noticia de que seguia
i que la plantilla també ho sabia.
No és correcte el que ha fet. I
més després de deus dies fent
gestions i reunions per al nou
projecte esportiu, a més d’ha-
ver arribat a una entesa en les
condicions econòmiques indivi-
duals que havia de rebre”. 

El Deltebre ja s’ha posat a tre-
ballar per incorporar un nou tèc-
nic. Res està concretat. Avui es
parlarà de tot plegat en l’assem-
blea de socis, en la que també
s’obre un procès electoral una
vegada el president va anunciar
que ho deixava després de cinc
anys al capdavant de l’entitat. 

Cantó no seguirà al Deltebre
La junta creu que “no és correcte el que ha fet”

AVUI ASSEMBLEA EN LA QUE S’OBRIRÀ UN PROCÈS D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA



DIVENDRES 4
DE JULIOL
DE 2014

diarimés
ebreESPORTS
17www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:

DE LES CAMPANYES 92/ 93 I 93/94

Retrobament d’exjugadors del cadet de la Rapitenca Medalla d’or per a Anouk Vizcarro

El cap de setmana pas-
sat, la Devesa va ser el
punt de trobada altre cop
d’exjugadors rapitencs.
Amb un partit, es troben
jugadors cadets  de les
temporades 92/93 i
93/94. Un d’aquells
cadets, va ser campió de
la Copa Primavera, un
triomf històric per al
club. Aquells jugadors
del cadet rapitenc d’a-
quelles campanyes,
comparteixen vivences

amb una confrontació
amistosa i de germanor.
La idea de fer el partit-
trobada, segons Llorenç
Marin, entrenador d’un
d’aquells equips cadets
de principis dels noranta,
“va sorgir perquè en
aquells anys vam ser els
primers cadets en la his-
toria de la UE Rapitenca.
I vam ser els primers en
guanyar una copa prima-
vera per al nostre club en
totes les categories.

Passats els anys, i amb
iniciativa de Xavi
Sánchez, ens retrobem
amb una jornada com
aquesta”
Van intenvindre també
jugadors invitats de dife-
rents èpoques, tots exju-
gadors rapitencs.
Aquella final de la Copa
Primavera va ser “un
triangular a la Devesa,
entre Deltebre, Dertusa i
Rapitenca i la final la vam
juga nosaltres al Dertusa

de Don José Otero. Vam
guanyar 1-0 amb gol de
Ramon Cruelles
Rosales”. 
La ‘pachanga’ d’aquest
cap de setmana “ens
permet tornar a veure’ns
i així gaudir junts d’una
bona jornada, sempre
amb bon ambient com
ha de ser en el futbol
entre amics”.

Foto: Francisco José
Moya Moras

El cap de setmana pas-
sat, 28 i 29 de juny,  es
va celebrar a Reus el
campionat Territorial de
patinatge en la catego-
ria benjamí, aleví i infan-
til.
Del club patí l’Aldea van
participar cinc patinado-
res. Entre elles, Anouk
Vizcarro, en categoria
aleví, va quedar primera
classificada fent molts
bons discs i demostrant
que tenia la millor tècni-
ca i qualitat artística en
la seva categoria.
Segona classificada
Andrea Corral de C.P.
Constantí  i tercera Laia
Figueroa de Reus
Deportiu.
Laura Chavarria, del

C.P. L’Aldea en catego-
ria infantil, després de
fer un programa curt
impecable que li va val-
dre la cinquena posició,
va tenir alguns errors en
el programa llarg que la
van fer baixar fins a la
vuitena plaça. Gemma
López, en el programa
curt, no va tenir tanta
sort com la seva com-
panya. Tot i això, en el
llarg es van canviar els
papers, i va executar un
programa quasi perfec-
te que li va fer aconse-
guir la novena posició
fent-li remuntar tretze
places. Laia Vergés va
quedar en setzena posi-
ció fent uns discs
correctes i néts. Anna

Vila, va acabar a la  vin-
tena plaça en un cam-
pionat que no va ser
dels seus millors, i no
va poder demostrar tota
l’evolució i progrés que
ha fet aquests últims
mesos. 
El podi per a aquesta
categoria infantil va ser
per a Sheila Hurtado del
C.P.Cambrils, Elena
Casado del Reus
Deportiu i Gemma Curto
del C.P.Roquetes.
La propera cita serà al
campionat de
Catalunya, per a la cate-
goria infantil el 12 i 13
de juliol a Cerdanyola,
per a la categoria aleví  i
benjamí al mes de
setembre a Mataró.

La setmana passada
explicàvem que el CF Horta
estava en converses amb el
roquetenc Pepe Curto i que
aquest podria ser el nou
tècnic. I així era. Però final-
ment, Curto va informar que
“no podia comprometer-se i
vam haver de fer noves ges-
tions”, deia Jordi Andrés,
nou president de l’Horta. Tal
com s’ha explicat en la
plana anterior, es va parlar
amb Cantó buscant informa-

ció per trobar un nou entre-
nador. I va ser llavors quan
el propi Cantó va decidir fer
el pas i plantejar-se no
seguir amb la UE Deltebre
amb qui, a la Segona catala-
na, no veia del tot compati-
ble de poder complir amb
les exigències de la catego-
ria i amb la seua feina.
Cantó, així, torna a Horta
com des del club de la Terra
Alta, pel Facebook, es va
recordar ahir.

El passat dia 26 de juny va donar inici de les 3 jornades de compe-
tició del  1er European twirling club championship de la European
Federation of Twirling Baton. 18 clubs de tres països van competir
per poder aconseguir el primer campionat d’Europa de clubs. El
campionat organitzat per la Federació Esportiva Catalana de
Twirling a la població de Sant Adrià del Besos va comptar amb més
de 200 atletes participants, que van lluitar en les 4 modalitats  (indi-
vidual, parelles , equips i grups). En individual femení l’atleta del CT
Ulldecona Laia Diaz, es va fer en el triomf seguida de l’Ana Kascek
del Deskle (Eslovènia) en tercera posició va quedar la twirler del CT
Tortosa, Lorena Cases. En el individual masculí en primera posició
va quedar Sergi Catalan del CT Ulldecona, Marc Hierro i Joan Callau
del CT Deltebre van ocupar la segona i tercera posició. En el capí-
tol de parelles la classificació va ser Laia Diaz i Sergi Catalan del CT
Ulldecona en primera posició, Lorena Cases i Paco Rodríguez  del
CT Tortosa en segona i Laia Bertomeu i Marc Hierro en tercera
posició. Per el que fa als equips el CT Ulldecona va ser guanyador
en la categoria sènior seguit del CT Maçanet i en tercera posició el
CT Valls. Als grups el CT Ulldecona va completar la seva actuació
en la primera  posició seguit del Clareville d’Irlanda.
El club Campió d’Europa 2014 de la EFBT va ser el Club Twirling
Ulldecona, seguit del CT Tortosa i el CT Deltebre.

L’Horta té nou tècnic
Domini ebrenc a la Copa d’Europa ‘CANTÓ TORNA

Aquesta cursa, puntuable per a la Lliga Catalana de Motocròs i
que organitza conjuntament el Moto Club Roquetes i el Moto
Club Tot Motor Reguers, fou un èxit de participació i espectacu-
laritat amb un total de 61 pilots vinguts de Barcelona,
Tarragona, Girona, Lleida, Castelló,  Andorra i Terol. També cal
destacar la presència de pilots de les Terres de l'Ebre, així com
del seu nivell i resultats, “fruit del treball i esforç què estem fent
els moto clubs en aquestes comarques per tal de mantenir cir-
cuits permanents i organitzar aquestes tipus de competicions
esportives”. Més d'un milers d'espectadors es passaren pel cir-
cuit de motocròs d'Els Reguers en un dia ple d'emocions i riva-
litats entre els diferents participants. Amb la presència de les
autoritats municipals de Tortosa i pedànies d'Els Reguers, la
pubilla del Moto Club Roquetes i pubilla d'Els Reguers van fer
l'entrega de premis. En la categoria MX-Obert el primer classifi-
cat fou Pau Doñate del Moto Club Roquetes.

Pau Doñate guanya el 
Motocròs d’Els Reguers

DEL CLUB PATÍ L’ALDEA
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La clau de la temporada es va basar en tenir una bona
defensa i una bona davantera, prova d'això que entre els
4 davanters i Raül Vates van marcar el 81% dels gols. Un
Alcanar que no va començar fi; a la primera volta només
va aconseguir 22 punts i es va situar en la posició 10
però en la segona va estar impecable i va ser el millor
equip empatat juntament amb el Morell i va superar els
punts de la primera fase fins a 38. I només va perdre tres
partits: contra l’Ampolla, Remolins-Bítem i Roda i dos
d'ells per la mínima. El seu punt fort a casa on va fer 52
gols dels 89 i va ser el quart millor equip i en camp contrari fou un conjunt amb
menys punch situat com conjunt número sis de la seva categoria. L'autèntic rè-
cord d'aquest equip va ser que va ser l'únic d'aquesta categoria que va marcar
en totes les jornades, només cal veure que entre els quatre principals pitxitxis,
dos són de l’Alcanar, amb un Romero matador i un Chimeno per al no passen els
anys i el lloc 12è Adrià que va deixar l'equip en la primera terç de la lliga. Aquest
equip clàssic d'aquesta categoria (39 en ella), a més de 12 en Preferent i 8 en
tercera Catalana, ja fa quinze temporades seguides que competeix en aquesta
primera provincial i és el segon conjunt més veterà només superat per La Cava.
L'estratègia de portar diversos jugadors de qualitat li funciona, si se’n van anar
Subi i Ivan al Jesús i Maria van arribar altres (Adrià i Llamas) i si aquests van ple-
gar cadascun per una circumstància diferent, n’arribarien d’altres que van ser
molt encertats: Romero i Ivan. Alcanar és l'equip de les estrelles jugadors de re-
nom, de qualitat i que han estat en categories superiors i això unit a la veterania
d'Edu Aguilar, Vates o Chimeno fan un club especial en aquesta categoria i amb
una defensa que fa diverses temporades que juguen junts i al que cal afegir el jo-
ve Adrià que cada any garanteix els 14/15 gols. 
L'equip bàsic de la temporada va estar format per tretze jugadors: a la porta

Aitor Arasa, en la defensa Pau Castro, Genís Valls, Jan Esteve, Josep Forcadell,
mig camp David Blanco, Marc Tena, Ivan Diaz, José Reverte, Raul Vates i com a
davanters: Romero, Chimeno i Adria. Altres jugadors amb menys intervencions
que els esmentats abans: Felipe, Edu Aguilar, Marc Bertomeu, Adrian Fernandez,
Moisès Muñoz, Cristian Diaz, Marc Bort, Ion, Pau Bel, Pau Ambros, Llamas i Da-
ni Ghisalberti. En l'onze bàsic com 4 jugadors que militaven al club com a prime-
ra campanya Romero, David Blanco (havia tornat de l’Amposta), Ivan Diaz i Aitor
Arasa. 

Alcanar, l’equip de les estrelles

La inexperiència d'estar en una nova categoria es va pagar i per a fer un bon paper un
equip s'ha de reforçar. No s'ha de donar com a premi a gairebé tots els jugadors de l'equip
campió d'una tercera catalana perquè puguin jugar a la 2a. I aquest conjunt no es va ade-
quar a aquesta categoria o no es van fer reforços necessaris per poder mantenir-se. Dels
fitxatges només dos van entrar a l'onze bàsic: Albert Martorell i Roger. 
El Perelló va patir tota la campanya ja en la primera volta va quedar classificat en el lloc

14è amb només cinc victòries, tres empats i nou derrotes i 18 punts però en la segona
volta va ser més del mateix cinc victòries, quatre empats, vuit derrotes i classificat en el
lloc 14è. Un Perello que confiava mantenir la categoria amb el factor camp i així era fins a
la jornada 20 quan només havia perdut un partit, enfront del Remolins-Bítem però en les
cinc jornades posteriors  en el seu camp només en va guanyar dues. I això va ser un dels
handicaps negatius d'aquest equip, a més que li faltava mordent en camp contrari amb no-
més tres victòries, dos empats i dotze derrotes i una dada ho diu més clar només 16 gols
a favor mentre en el seu terreny encara que nou rivals li van treure punts va ser més agres-
siu i això unit al golejador Mohe va donar una mica d’aire. Però Mohe necessitava més aju-
da per fer gols i el tàndem amb Roger no va funcionar. Per això a Gandesa li van donar la
baixa a aquest jugador. I aquí al Perello, també, en l'última fase del campionat. 
Si aquest equip no va donar el rendiment també va ser per les nombroses baixes que hi

va haver: Andrei, Morillo, Norbert, Alex, Moha i lesions greus de Robert, Domènech, Carran-
za, Sergi... 
A l'entrenador va costar-li trobar la vareta màgica i això unit a les baixes, lesions, targe-

tes, que foren un altre dels punts negatius d'aquest equip van siposar massa inconvenients.
En les últimes jornades van fitxar a Toni Enciso (Pinell-Falset) i Joan Casanova (Pinell) van
arribar els fitxatges però ja massa tard. A meitat campanya el míster va haver de fer revo-
lució baixes i altes. No era la solució cessar Molinos que va fer l’equip campió i va ascen-
dir de categoria però ell i la directiva van pecar de ser massa bons i en això en el futbol no
val. Si vols guanyar i salvar la categoria de vegades has de prendre decisions arriscades,

valentes i atrevides. No obstant, cal mirar també, i valorar, l'aportació al primer equip en
algunes jornades de diversos juvenils com Jack Cid, Oriol Mauri, Rafa, David, Marc, Marti
Barbera, Guillem Franch i Ruben. Jugadors que són el futur del club. Un dels millors cen-
trals en aquesta categoria és Vicent Brull, bon físic, disciplinat i contundent. Destacar tam-
bé David Flox per la seva joventut i sent el seu primer any d'amateur fou 19 partits de titu-
lar i com no destacar dos homes claus en aquest equip Mohe i Àlex Clua per la seva
veterania i ser les ànimes. 
L'equip bàsic de la temporada va estar format per Marc Andreu a la porta; defenses Al-

bert Martorell, Robert Sanchez, Raül Tudela, Vicent Brull. Centrecampistes: Àlex Clua, Nar-
cís Franch, Cristian Carranza i com a puntes Roger i Mohedano. Jugadors amb menys mi-
nuts: David Flox, Jordi Gilabert, Eric Brull, Oriol Mauri, Domènech Figueres Toni Enciso, Jack
Cid, Norbert Callao, Joan Casanova, Marce, Marian, Alex Barberà, Roger Llaó, Sergi Sega-
rra, Didac Subirats, Andrei Basílica, Robert Lopez i José Luis Gallego. Aquest equip és clàs-
sic de la tercera catalana on militat 38 temporades, a més d'1 en 4 Catalana i dos a l'ac-
tual 2a. Catalana.

Perelló, van faltar fitxatges i revolució

La Cava és un equip particular primer perquè és el més veterà d'aquesta categoria i tam-
bé perquè continua el vaivé d'entrenadors. L'actual, Santi era el que més durava en les úl-
times deu temporades, però només va estar un temporada completa, les altres dues a mit-
ges i al final va presentar la dimissió a la jornada 24 abans de començar el partit contra el
Jesús Catalònia. És l'equip d'aquesta categoria de les nostres terres amb més canvis d'en-
trenadors: tretze des de 2002 o sigui gairebé un per any. Un club que cada any intenta ser
competitiu i estar entre els capdavanters però enguany no ha estat així. En les ultimes 9
campanyes sempre queda entre els vuit primers i en 4 ocasions entre els cinc millors però
en aquesta va ser la pitjor classificació de les últimes 10 temporades: el desè. 
La temporada no va ser per tirar coets. Es va fitxar bé, jugadors contrastats, Jaume Es-

teve del Torredembarra, Yuri un rodamón del futbol i   Callarisa de la Rapitenca però aquests
tres fitxatges no van aportar el que l’equip més necessitava i es va haver d'incorporar a
més jugadors els dos de tercera divisió, Ferran i Raül, procedents de la Rapitenca. Malgrat
això l'equip no arrencava i es va col.locar en posicions complicades i per això es va fitxar
a un nou míster, Guillermo Camarero, no sense abans presentar la dimissió Santi Forner,
cantada diverses setmanes abans, tenint en compte que la campana per ser cessat esta-
va preparada. La primera volta d'aquest equip va ser bona, va acabar en el lloc cinquè a
només un punt de la promoció i només 4 derrotes. Però el joc no convencia, es creaven
poques ocasions de gol i en la segona volta la Cava va ser un equip que es va anar estan-
cant amb solament 5 victòries, tres empats i 9 derrotes. Com a equip local va ser el desè
però la seva afició va veure que més de la meitat de conjunts van puntuar amb 5 victòries
i 5 empats. I en camp aliè va ser l'equip número 12, sumant 6 victòries i 3 empats. Llavors
va passar l’afer de l’impagament arbitral un fet que no va donar bona imatge, tot i que cal
dir que la junta després va subsanar-ho. Però no hagués hagut de passar. En general, un
equip que no va ser regular doncs en tota la temporada no va ser capaç de guanyar tres
partits consecutius i només tenir una ratxa de quatre partits sense perdre. L'equip bàsic de
la temporada va ser a la porteria Raul Jiménez en defensa, Agustí Castells, Pau Vila, Mario
Valldepérez, centrecampistes Yuri, Ferran, Roger Santaella, Joan Esteban ‘Xixo’ i com a da-
vanters, David Callarisa, Oscar Rodríguez ‘Ruibal’ i Jaume Llorente. Altres jugadors amb
menys participació que els anteriors: Carlos Herrero, Franklin, Marc Perelló, Marc Pardo,
Aitor, Gerard Fresquet, Llàtzer, Gerard Reyes, Jaume Esteve, Joan, Aleix Ferré, Iker Diaz,
Eric Torres i Albert Bertomeu. Dels nous fitxatges que van jugar més partits en aquest on-
ze: Raül, Ferran, Callarisa, Yuri. L'equip bàsic des de l'arribada el nou míster Guillermo Ca-
marero va ser aquest: Raül, Pardo, Mario, Pau, Marc Perelló, Chicho, Yuri, Roger, Ferran,
Ruibal i Jaime. Club històric que  va militar 12 campanyes a 3a. divisió, 4 a 1a Catalana,
17 a Preferent, 30 a 1a Regional i dos a 2 regional.

La Cava, un club particular

EL COL·LECCIONABLE  DE JOAQUIN CELMA. 
BALANÇ TEMPORADA
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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

GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

• Llom de bacallà

• Tomaquet natural ratllat sense pell ni llavor

• Pinyons torrats

• Oli d`oliva

• Vinagre de Mòdena

• Alfàbrega

• Sal

PROCEDIMENT:

Posem la planxa ben calenta amb unes gotes d`oli

Posem el bacallà amb la part de la pell tocant a la

planxa fins que estigui ben daurat pels dos costats.

Al plat  posem el tomaquet, els pinyons, l`alfàbre-

ga, el vinagre de Mòdena i un rajoli d`oli. Al costat,

posem el bacallà i llest per menjar.

«Primentons i Tomates»
Avui: Bacallà a la planxa concassé de tomaquet  

CAFETERIA·GELATERIA PA D’ART - ALCANAR 

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada estarà molt ennuvolat o cobert. Al llarg del matí la nuvolositat ten-
dirà a minvar, si bé la nuvolositat més abundant es centrarà al terç nord i a la
depressió Central. A partir de migdia el cel tendirà a quedar serè o poc ennuvo-
lat a ponent i al terç sud del país. En canvi, creixeran nuvolades al Pirineu, al
Prepirineu i al quadrant nord-est. En aquests sectors quedarà molt ennuvolat.

Precipitacions
De matinada i fins a primeres hores del matí se n'esperen a qualsevol punt, si bé
les més significatives es centraran al quadrant nord-oest. Al llarg del matí les
precipitacions aniran desapareixent, tot i que encara quedaran alguns ruixats
dispersos al terç nord. A partir de migdia i al llarg de la tarda s'esperen nous rui-
xats al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est. En general seran d'intensitat
entre feble i moderada, si bé puntualment seran forts de matinada a la meitat
oest i a la tarda al terç nord. Les precipitacions localment aniran acompanyades
de tempesta i de calamarsa. A més, de matinada les precipitacions aniran acom-
panyades de fang. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc
abundants, si bé puntualment seran abundants, sobretot al nord-oest del territo-
ri.

Temperatures
Temperatures mínimes similars. Es mouran entre 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 11 i
16 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 13 i 18 ºC al Prelitoral, i entre
16 i 21 ºC al litoral. Les màximes seran entre lleugerament i moderadament més
altes a la meitat sud del litoral i prelitoral, mentre que a la resta la pujada serà
lleugera. Malgrat tot, al Pirineu i al Prepirineu occidental es mantindran sense
grans canvis. Es mouran entre 22 i 27 ºC al Pirineu, entre 28 i 33 ºC a Ponent i
a la meitat sud, i entre 25 i 30 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
De matinada serà regular o puntualment dolenta en moments de xàfec i a punts
de muntanya, amb algunes boires o boirines fins a primeres hores del matí. A
partir de llavors tendirà a millorar fins a quedar entre bona i excel·lent, tret del
Pirineu i nord-est on puntualment quedarà regular durant la tarda.

Vent
Bufarà entre fluix i moderat amb cops forts de component oest a la meitat oests.
Al quadrant nord-est bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini dels com-
ponents sud i est. A banda, de matinada i de nou a la nit, quedarà fluix i de direc-
ció variable.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 20°
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345   

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44  (Cases d’Alcanar) 977737110     

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

Des de fa molt temps estàs perseguint un
somni referent a la teva vida professional  o
laboral , que potser , no s'estigui  complint en
la seva totalitat.

Taure
20/4 al 19/5

No prenguis les teves relacions com un repte.
Si ets lliure, hauràs de ser molt selectiu  en la
teva elecció, per evitar que es doni una situació
difícil i amargada. 

Bessons
20/5 al 21/6

En qüestions laborals, no et conformis amb el
que tens i ves-hi per més. Les iniciatives que
preguis ara , seran fonamentals per al teu
futur més proper. 

Cranc
22/6 al 21/7

Estàs en un moment en què hauràs de prendre el
toro per les banyes, per definir el teu futur en matè-
ria sentimental. Desfés-te de vells comporta-
ments.  

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que la teva inseguretat en terreny
laboral creixi. Tens una gran intel·ligència per
aconseguir el que desitgis . Segueix endavant
amb fe. 

Verge
23/8 al 21/9

Si ets lliure , no estaràs en disposició  de bus-
car  relacions  passatgeres , perquè  voldràs
la seguretat . Però té en compte que això
requerirà de temps i d'atenció. 

Balança
22/9 al 22/10

Aquesta és una bona etapa per encarrilar de
manera seriosa i coherent la teva vida senti-
mental  i decidir quin tipus de relacions de
parella vols mantenir en el futur. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Extrema la prudència en qualsevol activitat forta o
arriscada  que analitzis, perquè hi pot haver un
petit  risc de sofrir accidents deguts  a la distrac-
ció.

Sagitari
21/11 al 21/12

En qüestions de feina , no caiguis en la
desesperança. Al contrari, perquè molt aviat
podràs veure materialitzats alguns dels teus
projectes somiats. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Quant menys materialista et  mostris , més
beneficis obtindràs i podràs treure profit  de les
teves qualitats perquè  puguis  impressionar els
teus superiors.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva vida sentimental pot veure's estimulada ,
però serà important que no et passis  de la ratlla
en la teva vehemència , perquè  això podria
donar lloc a friccions .  

Peixos
19/2 al 20/3

És possible que tractis de relacionar-te amb per-
sones més grans que tu, buscant estabilitat  i
seguretat, però millor escolleix  a una persona
que t'agradi realment.
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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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El portaveu regional,
Àlex de la Guia, ha
recordat que aquest
concurs serveix per
promocionar la música
ebrenca arreu dels
Països Catalans: ‘l'ob-
jectiu és ajudar els
grups novells de les
nostres comarques,
projectar-los i promo-
cionar la cultura ebren-
ca, en un espai que
sigui al mateix temps
punt de trobada de tot
el jovent independentis-
ta de les Terres de
l'Ebre’. El grup guanya-
dor del concurs actuarà
a l’Acampada Jove
2014, festival de músi-
ca organitzat per les
JERC, que se celebrarà
a Montblanc entre el 17
i 19 de juliol. L’any pas-
sat, el grup guanyador
d’A Xalar! va ser
Mascarats. El grup
guanyador a les Terres
de l’Ebre competirà en
la gran final celebrada
al mateix Montblanc, i
que té com a premi
poder obrir, a l’any
vinent, el Festival de
l’Acampada Jove des
de l’escenari principal.

D’acord amb les bases
del concurs A Xalar!,
durant el mes de maig
es va obrir el període
d’inscripció als grups
musicals que volien par-
ticipar-hi. Els inscrits
han estat Contracop
d’Alcanar, Methana de
Benicarló i Alarma
Social de Miravet. Fins
al 23 de juny, s’ha
pogut votar a la pàgina
de Facebook d’A Xalar!
els vídeos dels grups
inscrits i, segons els
vots aconseguits, s’es-
tablirà l’ordre d’actuació
de la final del concurs
que avui divendres se
celebrarà a la Ràpita.
De la Guia ha explicat
que ‘aquest any hem
introduït un petit canvi
sobre l’idioma que calia
utilitzar per concursar.
Així, ara es pot presen-
tar qualsevol grup, inde-
pendentment de l'idio-
ma amb què cantin’. El
portaveu republicà ha
justificat aquest canvi
‘perquè l’objectiu és
prioritzar la promoció
dels grups de música
ebrencs, al marge de l’i-
dioma o idiomes que
facin servir’. La final de
la segona edició del
concurs A Xalar! se farà
a la Ràpita avui diven-
dres, 4 de juliol, a la
Sala la Iguana, a partir
de les 00:00 h i el preu
de l’entrada serà de 3 €.
Aquest concert, que
servirà per escollir el
grup que participarà en
l’Acampada Jove,
comptarà amb la
presència dels falduts

Pepet i Marieta, que el
17 de juliol també
actuaran a l'Acampada.
Àlex de la Guia ha expli-
cat que el guanyador
s’escollirà durant el
mateix concert, de
manera que el públic
assistent podrà votar
els grups participants
mitjançant el tiquet de
la consumició. De fet,
el tiquet de la consumi-
ció amb el nom del
grup s’introduirà en una
de les tres urnes pre-
cintades que es posa-
ran a disposició del
públic, i cada urna
correspondrà a un grup
diferent.  Finalment, la
votació acabarà a la
meitat del concert de
Pepet i Marieta. També
hi haurà un jurat format
per un representant de
les JERC Terres de
l’Ebre, un de
l'Associació Acampada
Jove i un membre de
producció del concurs.
Llavors s’anunciaran
els resultats tenint en
compte que la votació
popular sumarà un 70
%  del resultat final i la
del jurat, el 30 % res-
tant. De la Guia ha
explicat que ‘en aques-
ta edició, el percentat-
ge de vot popular
sobre el resultat final té
un pes superior a l’edi-
ció anterior perquè
volem donar més
importància a la volun-
tat del públic i així tenir
a l’Acampada Jove un
representant amb el
màxim suport del
jovent del territori’.

A Xalar!

La Federació de
l’Ebre de les
Joventuts d’Esquerra
Republicana de
Catalunya organit-
zen per  segon any
consecutiu el con-
curs musical A Xalar! 

Avui divendres, a la Sala Iguana de la Ràpita, amb Pepet i Marieta com a convidat

LES JERC CELEBREN LA FINAL DE LA SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS DE GRUPS DE MÚSICA

ACTUALITAT

REDACCIÓ


