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L'Ajuntament de l'Aldea demana una reunió d'urgència a la Generalitat per l'afer de la Cooperativa

L’Assemblea Nacional Catalana va presentar ahir la campanya d’actes previstos per aquests dos
mesos previs a la Diada. A partir d’avui i durant cada cap de setmana, l’ANC organitzarà grans
actes en què es desplegarà un gran mural interpel·lant cadascun a un líder polític. A l'Ebre el mural
es durà a terme el diumenge 20 de juliol a la platja del Trabucador, interpel·lant Jean Claude
Juncker i Martin Schulz, president de la Comissió Europea i del Parlament Europeu.

Actes de l’ANC, previs a la Diada

Davant “la cada cop més complicada situació de la Cooperativa de l’Aldea, l’equip de govern del nostre ajuntament, invita al Govern de la Generalitat de Catalunya a concer-
tar de manera urgentíssima una reunió per tal de poder tractar possibles iniciatives relacionades amb el present i futur de la entitat”. Aquest és el comunicat emès ahir des
de l’Ajuntament aldeà. L’equip de govern proposa “tractar mesures i solucions similars a  les que s’han dut a terme per part de la Generalitat vers la crisi de la cooperativa
d'Ulldecona. Instem als representants del nostre govern a, de manera immediata, establir una taula de diàleg per tal de no demorar la presa de decisions que podrien arri-
bar massa tard per a futur de la cooperativa aldeana”. P3  

Foto: Seto Gallego
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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 

Després d’estrenar-se l’últim cap
de setmana de juny a Vandellòs,
la carrossa del Festival d’Acció
Poètica Bouesia arriba avui a les
19:30 al Consell Comarcal del
Baix Ebre, a Tortosa. L’ens
comarcal participa enguany per
primera vegada al festival, amb
motiu de la seua desena edició i
ho fa obrint les portes de la seu
comarcal amb una visita guiada
i dansada a càrrec de la ballari-
na Sònia Gómez als racons més
insospitats del que va ser un
antic convent de monges; amb
un recital de bouetes i amb un
concert a càrrec del cantautor
Roger Mas.
Dissabte, la carrossa arribarà a
Deltebre on serà batejada i reco-
rrerà diversos espais del nucli
urbà del municipi on hi ha previs-
tes les actuacions entre altres
del rapsoda local, Eduard
Carmona i el seu grup Recitals a
domicili, i de la cantant Paca
Rodrigo, que oferirà un concert
de veu al mercat municipal de la
Cava. L’acció principal del festi-
val transcorrerà sobretot en un
escenari peculiar: el recinte
exterior de l’antiga Cambra
Arrossera de la Cava, construït
als anys 50 pels pagesos del
poble, que actualment és propie-
tat d’un banc i presenta un estat
d’abandonament deplorable. En
aquest espai, que el festival
Bouesia vol recuperar i posar en
valor, hi haurà les actuacions de
la perfomer Mariaelena Roqué,
que oferirà una acció poètica
inspirada en el cargol poma i les
putes de la carretera; l’escenò-
grafa ampostina Maria Pons,
que estrenarà la representació

del seu conte poètic Quan tu
eres petita i jo era gran; i també
el polifacètic cantant Pau Riba i
el seu espectacle Ribaibal. A
més també hi haurà les projec-
cions dels documentals d’autor
Se fa saber! de Zoraida Roselló i
Matrimoni d’Anna Zaera i Josep
Gutierrez. En aquest mateix
espai de l’antic molí d’arròs, diu-
menge se celebrarà una nova
edició de Poesia als Parcs, coor-
dinada pels poetes Ester Xargay
i Carles Hac Mor, amb actua-
cions de Torreta i la rondalla del
Teixidor i els valencians VerdCel.
Finalment, dilluns els bouetes es
traslladaran fins a Flix per partici-
par en la primera edició de
Sirga-Músiques de Recerca i
Patrimoni. Concretament inter-
pretaran, pels carrers i espais
públics de Flix, textos i accions
d’artistes del moviment ‘Fluxus’
Joseph Beuys, Juan Hidalgo,
Dick Higgins, Nam June Paik,
Yoko Ono i obres pròpies. Maria
Pons també representarà el seu
conte poètic Quan tu eres petita
i jo era gran. Tots els concerts i
actuacions són gratuïts.
Dirigit pel músic Miquel Àngel
Marín, el festival Bouesia, orga-
nitzat per l’associació cultural
Rabera de Bouetes de Deltebre i
que compta amb el suport de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Deltebre, el Consell
Comarcal del Baix Ebre, els ser-
veis territorials del Departament
de Cultura a les Terres de l’Ebre,
Lo Pati-Centre d’Art de les Terres
de l’Ebre i la Diputació de
Barcelona, arriba enguany a la
desena edició i ho fa sota el
lema “Èxode Ultralocal”. 

Festival d’Acció Poètica Bouesia

Actualitat

Una dona de 80 anys ha resul-
tat ferida molt greu aquesta
setmana quan ha estat atrope-
llada per un cotxe que estava
aparcant al carrer Mossèn
Manyà del barri del Temple de
Tortosa. 
Segons ha informat
l'Ajuntament, els serveis

mèdics van evacuar la dona a
l'Hospital Joan XXIII de
Tarragona amb ferides molt
greus. 
La Policia Local treballa per
determinar les causes del sinis-
tre, que s'hauria produït mentre
el cotxe feia les maniobres d'a-
parcament al carrer.

Una dona ferida greu en ser 
atropellada per un cotxe que aparcava

A TORTOSA

Davant la cada cop més complicada situació
de la Cooperativa de l’Aldea, l’equip de
govern de l’ajuntament ha invitat al Govern
de la Generalitat de Catalunya a concertar
de manera urgentíssima una reunió per tal de
poder tractar possibles iniciatives relaciona-
des amb el present i futur de la entitat.  
L’equip de govern aldeà proposa tractar
mesures i solucions similars a  les que s’han
dut a terme per part de la Generalitat vers la
crisi de la cooperativa d'Ulldecona, instant
als representants del govern a, de manera
immediata, establir una taula de diàleg per

tal de no demorar la presa de decisions que
podrien arribar massa tard per a futur de la
cooperativa aldeana. Després del comunicat
efectuat pel consistori aldeà, en el que
també s’aclareix que no han d’haver greuges
comparatius amb l’afer de la Cooperativa
d’Ulldecona, es detecta que hi ha sensació
de que a la localitat del Montsià s’han apor-
tat possibilitats de solucions (depenen ara
dels afectats) que possiblement a l’Aldea no
han arribat de la mateixa forma. Per tant, els
aldeans també reclamen solucions. I ràpi-
des.

Editorial

Solucions!!!

Benvolgut Sr. Celma,
A les Terres de l’Ebre estem acostumats a
rebre setmanalment des de Madrid la seva
particular visió del futbol ebrenc. Ho fa amb
més o menys encerts, però li hem de
reconèixer que té l’habilitat de generar
debat almenys. Tenir aquesta habilitat però,
no l’exempta de desconèixer la realitat d’al-
guns dels municipis del nostre territori fruit
de la distància evident des d’on escriu. De
fet, a vostè li agrada parlar sovint de la Cava
i tot i que ho hauríem pogut fer molt abans
no li hem contestat per cortesia fins ara.
Però sembla ser que el nostre silenci,  no ha
fet més que donar-li arguments per seguir
fent prediccions o el que per a nosaltres es
més greu, creant falsos debats i generant
expectatives inexistents i que per tant hem
de clarificar ja que entenem que cap dels
nostres directius ha estat consultat al res-
pecte.
El C.D. la Cava és una entitat que té més de
vuitanta-tres anys d’història, una entitat refe-
rent al territori i un dels clubs històrics de
Catalunya amb un bagatge esportiu immacu-
lat i amb més de dotze anys a Tercera
Divisió, havent disputat fins i tot eliminatò-
ries de la Copa del Rei. Un club modest amb
les seves ambicions però amb una massa
social potent i compromesa, essent el vehi-
culador de l’anhel cavero molt present al
nostre municipi. A més som un club que no
té i ni vol enemics, té adversaris dintre el
terreny de joc i poca cosa més. Per tant
entendrà vostè que no parlem d’un club qual-
sevol, i entendrà també que no pot caure en

debats sim-
ples de bodes
i de llaços
familiars per-
què aquests
factors són
relativament
superficials.
El nostre, és
un club obert i
tolerant on
pot entrar a
formar-hi part qui hi vulgui, això faltaria.
Però els propòsits de futur i els objectius de
la nostra entitat són els que fixen els nostres
socis i simpatitzants temporada rere tempo-
rada . 
A la Cava som profundament demòcrates, i
el dia que aquesta opció tant desitjada per
vostè es plantegi oficialment als òrgans de
govern del nostre club, la nostra massa
social serà cridada a decidir. Ni es dirigirà
res des d’enlloc ni s’utilitzaran famílies per
beneir absolutament res. Allò que farem
serà el que democràticament decidiran els
caveros. Per tant li agrairíem que deixes
aquest tema aparcat perquè avui aquest es
un tema secundari per nosaltres. Tenim un
acord estratègic i de futur amb l’Escola de
Futbol Delta de l’Ebre i aquesta és avui la
nostra principal prioritat. 
Mentrestant, el que escrigui vostè lliurement
-fet que li respectem-, estarà senzillament en
el camp de la ciència ficció. 

Junta directiva del C.D. la Cava

En resposta al Sr. Joaquin Celma
Opinió

L’Ebre en festes: Recta final a les de Roquetes i de Jesús, 

mentre que avui comencen les de Santa Bàrbara

L’Ebre comença a vibrar amb les festes majors.
Aquesta setmana, de forma simultània, ho estan sent
a Roquetes i a Jesús. Abans vam passar per les dels
Lligallos i el barri de Ferreries. 
Roquetes, sempre les més matineres, i aquest any
també les de Jesús, afronten la recta final amb el
darrer cap de setmana d’actes. Santa Bàrbara, per la
seua part, enceta avui divendres la seua festa. El pla-
ner Josep Maria Arasa, director de Canal Terres de
l’Ebre, és el pregoner en aquesta edició de la festa
de la seua localitat.
Tot això abans de les festes del Carme a l’Ampolla
(dia 16) i d’altres que ja s’estan preparant per a la set-
mana següent. Es estiu. Es temps de festa.
A la foto, un dels actes populars de les festes de
Roquetes (foto: Facebook Patronat de Festes de
Roquetes). 
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L’equip de govern
aldeà proposa “tractar
mesures i solucions
similars a  les que
s’han dut a terme per
part de la Generalitat
vers la crisi de la coo-
perativa d'Ulldecona.
Instem als represen-
tants del nostre govern
a, de manera immedia-
ta, establir una taula de
diàleg per tal de no
demorar la presa de
decisions que podrien
arribar massa tard per
a futur de la cooperati-
va aldeana”. L’alcalde

Dani Andreu, per a Més
Ebre, admetia que “no
entrem en comparati-
ves amb la  situació de
la Cooperativa
d’Ulldecona, a la que
també desitgem que
puguin solucionar els
conflictes el més aviat
que puguin, per des-
comptat (no s’ha d’en-
trar en greuges compa-
ratius en casos com
els que ens ocupen),
però nosaltres hem de
vetllar pels interessos
dels aldeans i les aldea-
nes i demanem mesu-
res similars i que arri-
ben el més aviat millor.
Cadascú en el seu con-
text, estem en uns
moments delicats.   En
el cas nostre, han pas-
sat tres anys i el risc, i
més després de l’as-
semblea, és evident i
no es visualitza ajuda
efectiva. I necessitem
respostes per tenir-les
com pot succeir en el
cas d’Ulldecona”.
Andreu afegia que “la
trobada és en ànim d’u-
nir i de buscar vies de
solució i aquesta és la
idea des de l’equip de
Govern. Es un tema
greu i que necessita la
màxima atenció, amb
celeritat”, diu l’alcalde
de l’Ajuntament aldeà. 
A Andreu Mas-Collell,
conseller d’economia,
ja se li ha enviat la  la
petició de la “reunió
urgent”. 
Foto: Seto Gallego.

. 

Dani Andreu proposa una reunió urgent
amb el Govern de la Generalitat 

Davant “la cada cop
més complicada
situació de la
Cooperativa de
l’Aldea, l’equip de
govern del nostre
ajuntament, invita al
Govern de la
Generalitat de
Catalunya a concer-
tar de manera
urgentíssima una
reunió per tal de
poder tractar possi-
bles iniciatives rela-
cionades amb el pre-
sent i futur de la
entitat”. Aquest és el
comunicat emès ahir
des de l’Ajuntament
aldeà. 

L’alcalde: “per buscar solucions per a la Cooperativa de l’Aldea”

La petició per efectuar la trobada ja s’ha transmès al Conseller Andreu Mas-Colell

MV

ACTUALITAT

Dani Andreu, alcalde
de l’Aldea, insistia en
dir que “no es tracta
de protagonismes ni
de partidismes, ni de
posar-se ningú cap
medalla. Estem par-
lant d’un tema greu
que necessita solu-
cions immediates.
Penso que tots estem
units en aquesta
mateixa direcció i no
importa qui estigui o
qui estarà, o de si sóc

jo o ets tu. Es tracta
de lluitar i de poder
assolir respostes per
tal de que els damnifi-
cats en l’afer de la
Cooperativa puguin
estar prop d’una solu-
ció que, a hores d’ara,
no tenen”.
Per aquest motiu la
reunió convocada
d’urgència amb el
Conseller que “espe-
rem que ens pugui
atendre aviat i que

puguem parlar per
traure conclusions
que desitgem siguin
positives. I, tot i que
pugui ser en un altre
context, o que pugui
ser diferent, a la
Cooperativa d’Ulldecona
s’han aportat idees i
possibilitats per a
poder aclarir el futur.
Nosaltres volem solu-
cions similars per al
cas que ens afecta a
l’Aldea”. 

“Hem d’estar units”
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El vent de mestral va frustar
l'arribada del primer creuer
al port de Sant Carles de la
Ràpita, dimecres. Malgrat
que les institucions, restau-
radors i comerços ho tenien
tot a punt per acollir als 200
passatgers de l'Star Flyer,
el temps els va fer una mala
passada i hauran d'esperar
una setmana més per veure
arribar al port el seu primer
creuer. El vaixell, de la com-
panyia Star Clippers, va fon-
dejar prop de la punta de la
Banya a primera hora del
matí davant la impossibilitat
d'arribar al port pel vent i
l'onatge. Tot i que en un pri-
mer moment es va plantejat
la possibilitat de traslladar
els passatgers amb llanxes,
finalment, el capità del

creuer no ho va autoritzar
per motius de seguretat.
El temps no va deixar que
aquest dimecres, 9 de juliol,
Sant Carles de la Ràpita
pogués acollir el seu primer
creuer i els 200 passatgers
que viatjaven a bord, princi-
palment nord-americans i
francesos, poguessin conèi-
xer el municipi i altres
indrets de les Terres de
l'Ebre, com el Delta. "Ens
sap greu que el primer
intent hagi estat fallit però a
qualsevol port del món li pot
passar que per qüestions
meteorològiques s'hagi
d'impedir l'arribada d'un
creuer", ha lamentat el
secretari d'Infraestructures i
Mobilitat i president de
Ports de la Generalitat,
Ricard Font. Tant Font com
l'alcalde de la Ràpita, Joan
Martín, van respectar la
decisió del capità de l'Star
Flyer que no va voler córrer

riscos i per motius de segu-
retat no va deixar, ni tan
sols, que els passatgers
fossin traslladats amb llan-
xes fins al moll turístic.
"Hem de tenir en compte la
seguretat abans de res i
malgrat la il·lusió que ens
feia no podem precipitar-
nos i tenir un accident", deia
l'alcalde.
Com el vent de mestral no
deixava de bufar el creuer
va decidir continuar la seva
ruta fins a Maó. L'alcalde
afegia que "esperem que en
les pròximes escales que
tenim previstes, la climato-
logia ens acompanyi i els
passatgers gaudeixin d'una
estada excepcional", va afe-
gir. L'Star Flyer, que surt
cada dissabte de Palma de
Mallora i fa una ruta per les
diferents illes Balears i la
ciutat de València, tornarà a
Sant Carles de la Ràpita per
fer-hi escala el dimecres

vinent, 16 de juliol, que
coincidirà amb la diada del
Carme, patrona dels pesca-
dors. A la vila marinera de la
Ràpita s'hi celebra la tradi-
cional processó de barques
per la badia. El creuer tenia
previstes sis escales, la
darrera el 13 d'agost, i ja
està confirmat que l'any que

ve repetirà. A més, dos
companyies americanes
també estan interessades
en atracar els seus vaixells
al port del municipi. 
L'Ajuntament va mantenir,
per aquest dimecres, la
inauguració de la nova ofici-
na de turisme, ubicada a la
zona portuària (plana 8). 

ACN/YASMINA CURTO

En la primera moció sobre el
deute el ple de l'ajuntament
de Tortosa ha votat en contra
amb els vots de CiU. La resta
de partits han votat a favor
de la moció, fins i tot el PP.
Des de CUP Tortosa, ‘la per-
cepció popular veu la banca
com una de les grans culpa-
bles de l'actual situació
econòmica però els grans
partits polítics s'encarreguen
de protegir-la, a la que deuen
massa diners. Declarant
il·legítim una part del deute, al
ple, l'ajuntament de Tortosa
tenia l'oportunitat de fer
pedagogia i encarar amb

valentia el problema del
finançament dels ajunta-
ments. La segona moció rela-
tiva a l'auditoria ha estat vota-
da en contra per CiU i el PSC,
amb l'abstenció d'ERC i el vot
a favor d'ICV i PP. ‘Des de
CUP Tortosa lamentem la
negativa del ple de l’ajunta-
ment de Tortosa a realitzar
una auditoria externa amb la
col·laboració de l’interventora
de l’ajuntament als hospitals
de Tortosa gestionats per
SAGESSA. Entenem aquesta
negativa com una manca de
responsabilitat política i trans-
parència democràtica, ja que

entenem que el fet que dos
hospitals municipals estiguen
gestionats per SAGESSA,
una empresa investigada poli-
cial i judicialment per pre-
sumpta corrupció, hauria de
ser suficient perquè, tant el
govern de la ciutat com
alguns partits de l’oposició,
prengueren mesures per
assegurar-se que la nostra
ciutat no s’estan malbaratant
diners públics’. Des de CUP
Tortosa ‘insistirem perquè la
gestió dels diners públics de
la ciutat sigue transparent,
pública i mirant per l’ interès
de la ciutadania en general’.

En el marc del projecte de
cribratge del càncer del
còlon, destinat a persones
majors de 50 anys, que
s’ha realitzat al CAP de
l’Ametlla de Mar, en la qual
hi ha participat un miler
d’usuaris, s’han detectat
103 positius. És a dir,
prop d’un centenar de per-
sones en les quals s’ha tro-
bat restes de sang a tra-
vés de la femta, per tant
un 9,1% dels casos. Entre
aquests casos s’han
detectat 9 lesions cance-
roses. També s’ha regis-
trat 44 persones amb ade-
nomes de risc mig o alt.  I
és que tot i que la població
a la qual anava dirigida la
campanya era de 2.242
persones a l’Ametlla de
Mar hi ha participat un
50%, fins al maig, segons
les dades facilitades pel
CAP.

Campanya de

cribatge del càncer

de còlon a la Cala

Unitat Planera, proposava a
la Plana Ràdio, rebaixar
dies de festes majors i de
bous per tal d’adaptar els
pressupostos que s’hi des-
tinen a l’actual context de
crisi. En resposta a la quei-
xa de que no els deixen par-
ticipar en la confecció del
programa de festes, des
de CiU denuncia que la
majoria de vegades “no
acudeixen a les juntes
informatives de portaveus”.
L’equip de Govern de Santa
Bàrbara també diu que “UP
fa demagògia fàcil des de
la ràdio”.

“Unitat Planera fa

demagògia fàcil

des de la ràdio”

El vent frustra l'arribada del primer creuer 
al port de Sant Carles de la Ràpita

L'Star Flyer tornarà per fer escala a les Terres de l'Ebre el 16 de juliol

‘Ha votat en contra d'estudiar el deute il·legítim per no pagar una part i destinar-la a fins socials i en contra de sol·licitar una
auditoria externa sobre SAGESSA/GINSA/GESAT‘. 

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Tortosa rebutja les dues mocions de la CUP
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El Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) ha informat
que farà efectiu el pròxim
18 de juliol el pagament del
55% de l’import relatiu als
ajuts agroambientals per a
actuacions en els arrossars
corresponents a la convo-
catòria de l’any 2013. La
part dels ajuts que es farà
efectiva el 18 de juliol
correspon a l’aportació que
pertoca fer a la Generalitat
de Catalunya a través del
DAAM, juntament amb l’a-
portació que, d’acord amb
el percentatge de cofi-
nançament sobre aquesta
part, correspon a la Unió
Europea mitjançant fons
FEADER. No es poden fer
efectius els ajuts per l’im-

port total que correspon-
dria en virtut del que pre-
veu l’Ordre AAM/40/2013,
de 4 de març, de convo-
catòria d’aquests ajuts,
perquè l’Administració
general de l’Estat, a través
del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient
(MAGRAMA), no ha dut a
terme l’aportació que li
correspon en virtut de la
programació del Pla de
desenvolupament rural
(PDR). El conseller
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Ma. Pelegrí
ha manifestat que "davant
la manca de resposta de
l’Estat, hem aconseguit per
primera vegada poder
pagar separadament la
part catalana per facilitar a
les explotacions afectades
que puguin disposar al més
aviat possible d’aquest
suport econòmic".

Per tant, a fi d’evitar un per-
judici per al sector i facilitar
a les explotacions afecta-
des que puguin disposar al
més aviat possible d’a-
quest suport econòmic, el
DAAM efectua aquest paga-
ment parcial, que corres-
pon a la seva part i la del
cofinançament europeu
que pertoca.
“Es tracta d’una decisió

que no s’havia pres mai fins
ara, ja que sempre s’havien
fet els pagaments de totes
les línies dels ajuts emmar-
cats dins del PDR per l’im-
port total. El DAAM ha estat
esperant fins a darrera
hora saber si el MAGRAMA
faria la seva aportació a
través de la Conferència
Sectorial de 8 de juliol de
2014, però, com que això

no ha estat així, s’ha optat
per la solució de pagar par-
cialment aquests ajuts”.
L’import que es farà efec-
tiu el 18 de juliol puja a 4
M€, dels quals 1,8 M€
seran aportats per la
Generalitat de Catalunya a
través del DAAM i 2,2 M€
per la Unió Europea mit-
jançant els fons FEADER.
Això suposa pagar a cada
beneficiari el 55% de l’im-
port de l’ajut que li corres-
pon. En el moment que
l’Administració general de
l’Estat ingressi l’import que
li pertoca, que és d’1,4 M€,
es podrà fer efectiva als
beneficiaris la resta dels
ajuts corresponents per
aquesta quantia total més
el percentatge de cofi-
nançament de la Unió
Europea, que suposarà una
quantia d’1,8 M€, la qual
cosa dóna una quantia total
de 3,2 M€.

La Secretaria General de
l'Esport ha comunicat que, a
través del Consell Català de
l'Esport, destinarà 1,6
milions d'euros per ajudar
Ajuntaments i entitats munici-
pals descentralitzades del
país a portar a terme 161
actuacions urgents d'adapta-
ció a la seguretat, l'habitabili-
tat o la funcionalitat d'equipa-
ments esportius existents.
L'objectiu d'aquests ajuts és
col·laborar a resoldre en el
transcurs de l'any 2014 les
mancances més greus de
les instal·lacions esportives
municipals mitjançant actua-

cions puntuals i urgents per
corregir deficiències que
incompleixen la normativa
vigent.
Un cop feta la valoració de
les 521 sol·licituds rebudes,
s'han pogut atendre 161
actuacions, mentre que 89
no han estat admeses per
raons administratives. La
valoració de les actuacions
s'ha fet d'acord amb les
bases establertes, priorit-
zant aquelles que afecten la
seguretat de la pràctica
esportiva, com la substitució
de porteries i cistelles, el
condicionament dels pavi-

ments dels pavellons,
camps i pistes, així com la
depuració de l'aigua de les
piscines.
També s'han inclòs algunes
actuacions que milloren la
funcionalitat com l'ampliació,
el marcatge o l'enllumenat
dels espais esportius. Menor
puntuació han obtinguts
aquelles obres que feien
incidència en l'habitabilitat,
com els degoters, els reves-
timents o les instal·lacions
d'aigua calenta dels vesti-
dors i els serveis per al
públic. Les obres han de fina-
litzar com màxim el 15 d'oc-

tubre de 2014.
Cal destacar que tots els trà-
mits administratius vinculats
a aquesta convocatòria es
realitzen electrònicament, a
través de l'Extranet de les
administracions catalanes
EACAT, sense fer ús de

paper, com un primer pas
cap a l'Administració digital.
Aquesta convocatòria de
subvencions s'emmarca en
les actuacions del Pla direc-
tor d'instal·lacions i equipa-
ments esportius de
Catalunya (PIEC). 

La Direcció General de
Comerç ha prorrogat la
qualificació de la Sénia
com a municipi turístic
per quatre anys més, fet
que permetrà els establi-
ments comercials del
municipi poder obrir els
diumenges i festius de tot
l'any sense limitacions
horàries. La resolució res-
pon a la demanda efec-
tuada per l'Ajuntament
amb l'objectiu de conti-
nuar complint les condi-
cions establertes en la
Llei d'Horaris Comercials,
especialment, pel que fa
al sector del moble.
Segons la norma, els
establiments en aquests
municipis han d'avançar
el seu horari de tanca-
ment a les vuit del vespre
els dies 24 i 31 de
desembre, a més de
romandre tancats els dies
1 de gener i 25 de
desembre, com a princi-
pals limitacions.

La Sénia
continuarà sent
municipi turístic
a efectes d’horaris

comercials

Salvament Marítim a
Tarragona ha coordinat el
rescat de dues persones a
bord d’un inflable arrosse-
gat pel vent al Delta de
l’Ebre. Es van mobilitzar
mitjans i flota pesquera per
a la seva localització i res-
cat.
El centre de Salvament
Marítim va rebre a les
10:29 h. del dimecres una
trucada del 112 informant
d’un inflable a la deriva amb
dues persones a la platja
dels Eucaliptus al Delta.

Rescat de dues
persones

Agricultura pagarà la part catalana de les ajudes
agroambientals del Pla de desenvolupament rural 

Per evitar perjudicis al sector “davant la manca d’aportacions de l’Estat”

D’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat d’equipaments esportius existents

ACTUALITAT

La Secretaria General de l’Esport destinarà 1,6 milions d’euros per actuacions urgents
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La senadora d’Esquerra
Republicana, Ester Capella,
ha defensat aquesta setma-
na davant el ministre
d’Indústria, José Manuel
Soria, que davant la situació
del Castor ‘tocat de molt’ i un
cop l’empresa concessionà-
ria ha renunciat a gestionar-
lo, ‘quan pensa paralitzar i
desmantellar de manera defi-
nitiva la instal.lació?’. La sena-
dora també ha reclamat ‘qui
pensa acabar pagant la inver-
sió de 1.700 milios d’euros i

si s’efectuarà la investigació
necessària per determinar
les responsabilitat polítiques
pel procediment seguit’.
Capella ha criticat que un pro-
jecte que ha estat un exem-
ple ‘d’opacitat informativa,
falta de transparència i de
deslleialtat insitucional’. Soria
ha respòs dient que ‘les deci-
sions preses amb el Castor
sempre ha tingut com a nucli
central la seguretat de les
persones i mediambiental
perquè si no fos així avui

seguiria havent emmagatze-
matge de gas al Castor’ i s’ha
posat la medalla d’haver
suspès l’activat del Castor
però no ha respost a les pre-
guntes de la representat
d’ERC. Capella ha reclamat,
en el torn de rèplica, al minis-
tre Soria -li que ‘defensi els
interessos generals , els
públics, davant els interessos
particulars, en aquest cas
una empresa privada’ i que
‘no se subordini al poder
econòmic de Florentino

Pérez i que no siguin els ciu-
tadans els que acabin pagant
els seus despropòsits’ i ha
afegit que cal que ‘cadascú
accepti la seva responsabili-
tat i el seu Ministeri, també’.
Soria ha tancat la seva inter-
venció posant-se la medalla
d’haver denunciat la clàusula
que permet la indemnització
a Florentino, però no ha fet
cap referència ni al desman-
tellament ni a si s’haurà d’in-
demnitzar a l’empresa que ha
renunciat a la concessió.

Des de fa molts anys el
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre realitza
diverses accions en l’àm-
bit del desenvolupament
turístic. Els darrers tres
anys, en el marc del pro-
jecte Treball a les 7
comarques, s’ha intensifi-
cat el nombre d’actua-
cions dirigides a la millora
de la competitivitat de la
industria turística de la
Ribera d’Ebre. A partir de
la metodologia de treball
implantada per a l’execu-
ció de les actuacions del
projecte Treball a les 7
comarques en l’àmbit del
turisme, i molt especial-
ment per a la creació de
productes turístics comar-
cals, s’han establert les
bases per tal que la
col·laboració público-pri-
vada sigui una realitat.
Per consolidar aquesta
relació entre els agents
públics i privats del sector
de forma estable i conti-
nuada en el temps, s’ha
creat una Taula de
Turisme Comarcal, inte-
grada per 20 membres
amb representants del
propi ens comarcal, de
l’Associació d’Empresaris
de Turisme Rural de la
Ribera d’Ebre, dels ajunta-
ments de la comarca, i
d’altres entitats relaciona-
des amb el sector turístic.
En el marc de la Taula
Comarcal de Turisme, de
publicitat als mitjans, que
el Consell Comarcal
desenvolupa amb el
suport del Patronat de
turisme de la Ribera
d’Ebre, s’ha decidit, per
aquest any, l’eslògan,
Ribera d’Ebre, l’has de
conèixer! 

‘Ribera d’Ebre,

l’has de

conèixer!’

Rebuig a la retallada del servei d’ambulància d’Alcanar
i es demana mantenir-lo les 24 hores del dia 

Preocupació perquè la licitació del transport d’ambulàncies de Catalunya preveu “reduccions del servei a les Terres de l’Ebre”

“Un projecte que ha estat un exemple d’opacitat informativa, de falta de transparència i de deslleialtat institucional”

ACTUALITAT

Capella reclama a Soria que es desmantelli definitivament el Castor

El diputat ebrenc d’ERC,
Lluís Salvadó, ha mostrat
la seva ‘preocupació’ per-
què la licitació del trans-
port d’ambulàncies de
Catalunya preveu ‘una
reducció del servei a les
Terres de l’Ebre’. Salvadó
ha qualificat d’‘alarmant’ la
reducció que pot patir en
concret el servei a
Alcanar, perquè, ‘després
de disposar des de fa més
de 20 anys de transport
sanitari d’ambulància
durant les 24 hores del
dia, la nova licitació el
redueix a un servei de
només dotze hores’. El
diputat ha explicat que l’À-
rea Bàsica de Salut (ABS)
de la Ràpita – Alcanar
dóna servei a més de
25.000 habitants, i amb la
nova licitació aquesta ABS
només disposarà d’un ser-
vei d’ambulàncies de 24

hores per a la Ràpita, i de
12 hores per a Alcanar.
Segons Salvadó, ‘el des-
concert encara és més
gran perquè encara no
han concretat si aquest
servei per a Alcanar serà
nocturn o diürn’. 
Davant d’aquests fets, el
diputat republicà ha regis-
trat tres preguntes per
escrit demanant al Govern
que ‘expliqui els criteris
amb què justifica la reduc-
ció de serveis d’ambulàn-
cies  tant a les Terres de
l’Ebre en general com al
Montsià i a Alcanar en par-
ticular’. Salvadó ha dit que
‘no entenem que es pugui
treure el servei de 24
hores d’ambulàncies a
Alcanar quan el seu CAP
està a més de 30 quilòme-
tres de distància del cen-
tre de referència,
l’Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa’. Aquesta deci-
sió, a més, segons el dipu-
tat republicà, ‘mostra un
gran desconeixement de
la singularitat i les neces-

sitats d’Alcanar, un munici-
pi format pel nucli de
població originari i dos
nuclis poblats més, situats
a diversos quilòmetres de
distància davant la costa,
com són Alcanar Platja i
les Cases d’Alcanar’.
Un altre argument molt
important a tenir present,
per a Salvadó, és ‘la
cobertura que dóna el ser-
vei d’ambulància d’Alcanar
en un tram de l’N-340

conegut per l’alta sinistra-
litat’. El diputat ha rebutjat
la justificació de reduir el
servei d’ambulància per la
presència d’helicòpters a
la zona. ‘Els helicòpters
proporcionen més rapide-
sa però, en canvi, a la nit i
en dies de vent no poden
volar, fet que redueix de
manera important l’as-
sistència que ofereix l’am-
bulància’, ha manifestat
Salvadó.  

Davant tots els perjudicis i
mancances que pot provo-
car la reducció del servei
d’ambulància a Alcanar, el
diputat republicà ha regis-
trat una Proposta de reso-
lució ‘instant el Govern de
la Generalitat a mantenir
el servei d’ambulàncies a
Alcanar, així com a estu-
diar el rendiment dels ser-
veis d’ambulàncies de tota
la comarca del Montsià,
perquè quan s’hagin de
prendre decisions estiguin
fonamentades en les
necessitats reals i l’oro-
grafia del terreny’. 

Salvadó desitja
que, abans que es pugui
votar la Proposta de reso-
lució, el Govern de la
Generalitat ‘rectifiqui
aquesta decisió’, com va
fer l’anterior legislatura
amb el retorn del servei
d’ambulància a la Sénia
les 24 hores del dia, tot
just abans de votar-se al
Parlament una Proposta
de resolució d’ERC que ho
així ho demanava.
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El portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra
d’Amposta, Adam Tomàs,
ha demanat a
l’Ajuntament mitjançant
una insta ̀ncia la resolució
del contracte amb Romeu
Immobles – Financial,
encarregat per desenvolu-
par el projecte “Amposta
Emprèn”, i ha demanat
que aquestes tasques les
faci Amposta Empresa o
personal propi de
l’Ajuntament.
El Grup Municipal d’ERC
d’Amposta va demanar a
la Comissió de Comerç el
document que recull
aquest projecte i, passat
un mes d’aquesta petició i
no havent obtingut cap
resposta, es va portar al
Ple. Les pobres argumen-
tacions de l’alcalde i de la
regidora de Comerç per
justificar aquest projecte
han portat ERC a dema-
nar aquesta resolució.
En aquest sentit, Adam
Toma ̀s ha exposat que ‘no
podem acceptar aquesta
nova despesa quan dispo-
sem d’una eina que ens
costa 3.600 € mensuals,
com és Amposta
Empresa, que hauria de
fer les tasques relatives a
la promoció de la indús-
tria i el comerç’.
‘Davant la manca de justi-
ficació del projecte, tots
els indicis porten a pen-
sar que es tracta d’un pro-
jecte fantasma que tan
sols pretén justificar una
despesa que oculta altres
interessos, sobretot
tenint en compte que la

regidora de Comerç va
informar la Comissió que
l’empresa en qüestió és
del germà d’Ivan Romeu,
el portaveu de CiU a
l’Ajuntament d’Alcanar’.
‘Des d’Esquerra
Republicana, entenem
que Convergència i Unió
té una majoria absoluta
des de fa 27 anys que li
permet fer i desfer amb
llibertat d’acord a la lega-
litat, però demanem que
almenys aquestes despe-
ses estiguin fonamenta-
des, perquè acaben gene-
rant susceptibilitats i més
en aquests moments en
què la ciutadania té els
ulls posats en allò que
fem els polítics’, ha etzi-
bat Adam Tomàs.
‘Ens preocupa que, un
cop més, l’equip de
Govern de CiU faci despe-
ses innecessàries que no
acaben aportant res a la
ciutat’. El portaveu repu-
blicà ha recordat altres

projectes de l’a ̀mbit
comercial, com és el cas
dels 20.000 € invertits en
la campanya Amposta
Capital Comercial de les
Terres de l’Ebre, de la
qual ‘encara no hem rebut
el balanç de resultats ni el
projecte que la va fona-
mentar, dos anys després
d’haver-ho sol·licitat’.
Esquerra espera que
l’Equip de Govern s’hi
repensi i, finalment, resol-
gui aquest contracte.
Idoneïtat
L’alcalde d’Amposta,
Manel Ferré, per la seua
part, referma “el compro-
mís de l’equip de govern
en treballar per la implan-
tació de noves iniciatives
empresarials a la ciutat i,
en aquest sentit ha defen-
sat la idoneïtat del projec-
te Amposta Emprèn per
donar un nou impuls a l’e-
conomia local”.
Ferré ha fet aquestes
declaracions en resposta

a la demanda del grup
d’ERC de que es rescin-
deixi el contracte menor
de serveis amb l’empresa
Romeu Immobles-
Financial en la que s’ha
externalitzat el desenvolu-
pament d’un projecte que
pretén “dinamitzar els
locals buits a Amposta i
donar sortida a l’oferta
immobiliària existent per
captar empreses que
aportin valor afegit a la
ciutat pel que respecta a
l’oferta comercial”. 
L’alcalde ha recordat “al
portaveu d’ERC que ja
se’ls va explicar en comis-
sió informativa quin era
l’objectiu concret del pro-
jecte i que no es tracta de
duplicar el servei que ja
està donant amb molt
bons resultats Amposta
Empresa des de la regido-
ria d’Indústria i Empresa’.
L’alcalde ha explicat que
‘es tracta de projectes
complementaris des
d’Amposta Empresa es fa
assessorament i acom-
panyament als emprene-
dors de la ciutat per a que
puguin obrir els seus
negocis, i això és una
gran tasca, i vist el bon
resultat que dona decidim
engegar aquest nou pro-
jecte que el que busca és
atreure operadors per a
que s’instal·lin a la ciutat,
no és una tasca d’asses-
sorament sinó de comer-
cial per captar inver-
sions’.
D’altra banda, tant la regi-
dora de Comerç, Rosita
Pertegaz, com també l’al-
calde han assegurat que
‘l’oposició té tota la infor-
mació a la seva disposi-

ció i han lamentat les
al·lusions de l’oposició de
que es tracti d’un projecte
fantasma i que existeixin
altres interessos. CiU
sempre s’ha caracteritzat
per dur els comptes i
també les contractacions
de forma totalme
nt ajustada a la llei’. 

‘Demagògia’
Per acabar, Ivan Romeu
ha aclarit que ‘si Esquerra
veu cap irregularitat, el
que hauria de fer és
denunciar. La resta és
demagògia. El meu
germà Òscar és Agent de
la Propietat Immobiliària i
tasador de fa més de 10
anys. Ell fa assessora-
ments per diversos
Ajuntaments (no només
pel d’Amposta) i per tot-
hom que, en general, li
demana. Es la seua feina.
Jo ni entro ni surto.
Vincular-me a mi o dir que
hi ha cap suposat tracte
de favor és absurd. És
curiós que en altres èpo-
ques, ell també feia
assessoraments per
Ajuntaments i ningú recor-
dava que és el meu
germà”. 
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Ivan Romeu: 

“Si Esquerra veu res 
irregular, el que ha
de fer és denunciar.

La resta és 
demagògia”.

EN UN MINUT

-Flix acull fins diumenge 20
de juliol el primer Sirga
Festival. Un certamen que
naix amb la voluntat d'esta-
blir un diàleg entre música
moderna i patrimoni i inclou
actuacions com la del saxo-
fonista suec Mats
Gustafsson o la pianista
Pina Napolitano.

-Alarma entre el sector
arrossaire per la troballa de
caragol poma a Miravet.
L'amenaça podría multipli-
car-se i arribar a totes les
parcel·les del Delta. La
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre ha detectat diver-
sos exemplars aigües
amunt de l'assut de Xerta,
en concret a Miravet, un fet
que podría estendre la
plaga riu amunt i arribar a
les parcel·les del Delta pels
sistemes de regadiu.

-La plaga de la mosca
negra s'expandeix i,
remuntant el riu, ha arribat
a localitats banyades pel
Segre. L'arribada d'aquest
molest insecte ha provocat
que alguns turistes hagin
abandonat localitats com
Mequinença o la Granja
d'Escarp.

-El president de la
Generalitat, Artur Mas, va
presidir ahir dijous a la
tarda l'acte de commemo-
ració dels 25 anys del
Consorci d'Aigües de
Tarragona. A l'Estació de
l'Ampolla.

-Surtdecasa.cat consolida
l'aposta per la difusió cultu-
ral en xarxa. El digital
compta amb les edicions
de Terres de l'Ebre,
Penedès, Camp de
Tarragona, Empordà i
acaba d'estrenar la de
Ponent amb el nom "El digi-
tal de cultura de proximitat". 
El portal Surtdecasa.cat,
nascut a les Terres de
l'Ebre l'octubre de 2010, ha
estrenat aquest estiu una
capçalera nacional que
inclou les cinc edicions
actuals, que recullen la
informació cultural i d'oci
dels diferents territoris
catalans, a través de repor-
tatges, entrevistes i opinió,
així com també amb una
exhaustiva agenda d'esde-
veniments.

-La coordinadora territorial
de Joventut a les Terres de
l’Ebre, Teresa Marcelino, va
presidir la jornada «Destí
Europa», organitzada per
l'àrea de Treball de l'Oficina
Jove del Montsià, en
col·laboració amb la Xarxa
Montsià Jove.

Més notícies«Demanem la resolució del contracte de serveis en 
Romeu Immobles – Financial pel projecte Amposta Emprèn»
“Les tasques les ha de fer Amposta Empresa o personal del propi de l’Ajuntament”

ERC d’Amposta: ‘l’empresa en qüestió és del germà d’Ivan Romeu, el portaveu de CiU a l’Ajuntament d’Alcanar’

ACTUALITAT

L’Ametlla de Mar avui
compta amb vuit distin-
tius blaus. Així, la bande-
ra blava oneja a les plat-
ges de Cala Calafató,
Sant Jordi d'Alfama, Cala
forn, Pixavaques i
l'Alguer. 
També ha renovat el dis-
tintiu el Port del Club
Nàutic. El Centre
d’Interpretació també
compta amb el reconei-
xement de Centre Blau i
el Camí de Ronda el de

via blava. 
A més, l’Ametlla, la Cala,
compta amb moltíssimes
cales de tots els tipus
pels amants del contacte
amb la natura per aquest
motiu també hi ha la plat-
ja naturista del Torrent
del Pi i la Cala on està
autoritzat l’ús de masco-
tes com és la de Bon
Caponet. 
“Tenim una vintena de
cales i platges en els nos-
tres 17 quilòmetres de

platja. Naturalment no
podem donar manteni-
ment a totes però si a
les principals. De fet
des del 15 de juny que
portem fent el segui-
ment i treball intens a
les platges per a tindre
les a punt per als ban-
yistes”, explica Vicent
Martí, regidor de
Turisme i Platges de
l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar.

Platges de qualitat a l’Ametlla de Mar
Compta amb cinc platges amb bandera blava i un camí de ronda distingit com a via blava



DIVENDRES 11 
DE JULIOL
DE 2014

diarimés
ebreOPINIÓ

9www.mesebre.cat

«»

Les Àrees de Turisme i
Cultura de Deltebre han
editat un programa que
sota el títol "Deltebre fa
estiu!" recull totes les pro-
postes culturals, lúdiques i
festives programades al
municipi per aquest perío-
do estival. Durant els
mesos de juny, juliol,
agost i setembre, més de
50 activitats han animat,
animen i animaran els
equipaments, carrers i pla-
ces del municipi amb pro-
postes culturals de tots
els àmbits artístics, desti-
nades a tots els públics i
gratuïtes, que compten
amb la col.laboració d'en-
titats i associacions del
municipi. Consulteu el pro-
grama
El regidor de Cultura de
Deltebre, Joan Alginet,
destacava que com l'any
passat es tracta "de pre-
sentar als ciutadans i visi-
tants un únic programa
amb totes les activitats de
les que podran gaudir
aquest estiu. Una clara

aposta per la cultura popu-
lar" tot agraint la col.labo-
ració de moltes entitats i
associacions participants.
Aquest cap de semana
tindrà lloc la Mostra d'Art,
Cultura, Comerç i
Gastronomia finestЯaviva
organitzada per Cian i
Fecotur en col.laboració
amb les àrees de Comerç
i Turisme de l'Ajuntament
de Deltebre. 
FinestЯaviva es fusionarà
amb el 10è Festival
d'Acció Poètica Bouesia,
que sota el lema "Èxode
Ultralocal" oferirà recitals
dels bouetes, cinemes o
els concerts de Paca
Rodrigo i Pau Riba entre
altres activitats.

Deltebre Dansa
D’altra banda, del 14 al 27
de juliol tindrà lloc el
Festival Deltebre Dansa
2014, un esdeveniment
dirigit pel ballarí i coreò-
graf Roberto Olivan que es
va crear el 2004 i que tor-
narà a incloure actuacions

de circ, dansa i música.
La formació continua sent
un dels pilars del Deltebre
Dansa. Els 150 alumnes
inscrits, de 35 nacionali-
tats diferents, participaran
en una trentena de tallers
exclusius impartits per
ballarins i coreògrafs de
tot el món. Pel que al
Festival Deltebre Dansa
s'ha programat més de 30

d'espectacles de música,
circ i dansa, cada nit. A
més de nou, i amb la
voluntat d'apropar el
Deltebre Dansa a la ciuta-
dania, enguany s'han tor-
nat a programar els tallers
d'iniciació gratuïts
adreçats a tots els
públics. Per més informa-
ció podeu visitar la web
www.deltebredansa.cat

Al Parc de Garbí. La inauguració fou dimecres

Amb més de 50 propostes culturals, festives, turístiques i lúdiques

L'Ajuntament de Tortosa i
Port Aventura han renovat
el conveni de col·laboració
que es va signar el passat
any 2013, des d'aquest
mes de juliol i per a la resta
de l'any 2014. El conveni
permetrà als més de
30.000 socis del parc
temàtic gaudir d'un des-
compte del 50 % en la tar-
geta turística Tortosa Card,
la qual amb un preu de 7
euros permet entrar gratuï-
tament a l'Exposició
Permanent de la Catedral,

al Centre d'Interpretació del
Renaixement, al Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa, als Jardins
del Príncep i al Museu de
Tortosa. 
Així mateix, permet tenir
descomptes en establi-
ments de restauració i
altres serveis turístics de la
ciutat.
Per la seva banda, Port
Aventura promocionarà els
actius turístics de la ciutat
de Tortosa entre els socis
del Club Port Aventura.

Conveni amb Port Aventura

Nova oficina de Turisme a la Ràpita

L’ajuntament de Sant
Carles la Ràpita ha
inaugurat aquest dime-
cres la nova Oficina de
Turisme situada al Parc
de Garbí, acte que ha
comptat amb la presèn-
cia del president de
Ports de la Generalitat,
Ricard Font, acompan-
yat de l’alcalde, Joan
Martín Masdeu.

Deltebre fa estiu!

ACTUALITAT

Aquest cap de setmana es
donarà el tret de sortida a la
Mostra d'Art, Cultura, Comerç i
Gastronomia finestЯaviva. Una
proposta de cooperació per
dinamitzar i promocionar l'art,
la cultura, el comerç, l'empre-
nedoria i la gastronomia local,
on es creen espais a peu de
carrer, atractius i dinàmics, a fi
d'estimular la creació i la parti-
cipació. La iniciativa, organitza-
da per Cian i Fecotur i amb la
participació de les Àrees de

Comerç i Turisme de
l'Ajuntament de Deltebre, trans-
forma zones i espais de poca
activitat i /o visibilitat al carrer
amb espais vius d'exposició i
promoció oferint una finestra
plena d'estímuls i creativitat.
Aquest cap de setmana
finestЯaviva se situarà al vol-
tant del Mercat de La Cava, per
traslladar-se el dissabte 26 al
Mercat Municipal de Jesús i
Maria i finalment el 10 d'agost
a l'urbanització de Riumar.

Els principals actius turístics de la ciutat de Tortosa, i també de les
Terres de l’Ebre, són presents des de dimarts a Madrid amb l’ex-
posició "Tortosa i les Terres de l'Ebre. L'esplendor d'una època,
d'un riu i d'un territori", que s'ha inaugurat al Centre Cultural
Blanquerna.

Actualitat

Demà dissabte 12 de juliol i
el diumenge 13 tindrà lloc
una nova edició de la festa
biennal de recreació històri-
ca de Móra d'Ebre: La Móra
Morisca, amb el llema de
"Tres visions, un sol món".
Aquesta celebració 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 pacífi-
cament les comunitats
morisca, cristiana i jueva.
La Móra Morisca està
estructurada en tres barris:
el morisc, el cristià i el jueu,
i té com a eix el Mercat de
les Tres Cultures, un merca-
det d'època de productes

artesanals i d'oficis tradicio-
nals que se situa a la plaça
de Baix i carrers adjacents,
on es podran adquirir pro-
ductes com ara formatges
naturals, escuts heràldics,
joguines de fusta, plantes i
herbes remeieres, embo-
tits, objectes de cuir, cerà-
mica, cristall, esmalts i per-
fums, entre d'altres..
També hi haurà una zona de
tavernes àrabs on es
podran degustar productes
agroalimentaris de diferents
procedències, la represen-
tació d'espectacles itine-
rants de carrer i d'animació,
activitats per a infants i
diverses exposicions i acti-
vitats complementàries. 

Es tracta d'un equipa-
ment funcional de planta
baixa, que constarà d'un
espai d'atenció al públic i
d'una zona privada amb
tres despatxos. Amb una
inversió de 159.936
euros, l'obra ha donat lloc
a "un edifici lleuger, per
evitar generar un gran
impacte visual en l'en-
torn", segons destacava
l'alcalde de la ciutat, Joan
Martín Masdeu. Així, l'ob-
jectiu del projecte ha
estat mostrar l'equipa-

ment com un "moble
urbà" col·locat a l'entrada
del Parc de Garbí, que, al
mateix temps, dóna
accés peatonal a la platja
més urbana de la pobla-
ció.  
En aquest sentit, Masdeu
ha volgut destacar la ubi-
cació d'aquest equipa-
ment, "just en el punt que

connecta el port esportiu
amb les platges i on pen-
sem que ha d'estar l'ofici-
na d'informació turística
d'un municipi que viu de
cara al mar".
El nou equipament dispo-
sa d'un sistema antisís-
mic i ha estat construït
amb criteris de sostenibi-
litat i d'estalvi energètic. 

La inauguracuració havia
de coincidir amb l'arriba-
da del primer creuer Star
Flyer a Sant Carles de la
Ràpita, que finalment no
va poder atracar al port
pel fort vent. 

Ebrexpress
(foto: Yasmina Curto).

La Móra Morisca

Arriba a Deltebre finestЯaviva’14

100 anys del Roser
Avui divendres dia 11 de
juliol de 2014 l'església del
Roser del barri Ferreries-
Sant Vicent fa 100 anys. I
per aquest motiu hi ha pre-
vistos una serie d’actes
commemoratius que culmi-
naran a les 20.30 hores,
davant l’esglèsia. 
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CRAC de la setmana: Pepet i Marieta. ‘Corre l’estiu’, cançó d’estiu de TV3
MICHEL VIÑAS

“EL PODER DE LA TELEVISIÓ ÉS GRAN”
Pepet i Marieta està de
moda. El grup ebrenc, amb
la cançó de l’estiu de TV3,
‘Corre l’estiu’ ha fet un altre
pas endavant. Molt ferm. La
seua progressió ha estat a
còpia d’esforç, sacrifici i
també qualitat. El grup és el
nostre Crac de la Setmana.
Parlem amb Josep Bordes,
ànima mater de Pepet i
Marieta.
Més Ebre: Cancó de l’estiu
de TV3....com va anar tot
des de l’inici?
Josep Bordes: No teníem
res previst. Es una cancó
que feia un any que utilitzà-
vem abans del bis, per pujar
el to festiu en les actua-
cions, ja al final. 
Un dia, setmanes enrera,
estàvem assatjant i se’ns va
ocòrrer fer-la arribar a TV3.
Havíem estat, l’any anterior,
en un programa, Òpera en
Texans, i vam parlar amb
Alan Fàbregas, un realitza-
dor que vam conèixer. Ens
va dir que li enviéssim i ell,
a la vegada, va fer-ho a
Carles Checa, cap creatiu
de TV3. Els va agradar el
ritme i....i aquí estem. Va
ser escollida la cançó de
l’estiu. Es podria dir que va
sonar la flauta... 
ME: Un gran impuls. Fins
ara ja ereu coneguts...però
ara!
JB: La veritat és que sí. Ha
hagut una gran repercussió.
Mai podíem esperar aquest
boom. El mòbil no para de
sonar, tenim més ofertes,
ve més gent als concerts i
la veritat és que el poder de
la televisió és gran. Tenim
molts més ‘bolos’, ens
demanen més samarretes,
hi ha més
expectació...també ens

demanen poder-nos fer mol-
tes més fotografies...tot
plegat, és una passada. No
obstant, toquem de peus a
terra. I ho fem. Seguim sent
els mateixos. I sabem que
ara estem vivint un gran
moment, arran de la cançó
de l’estiu, però també que
pot passar el temps i que
podem tenir menys incidèn-
cia. Per això continuem tre-
ballant, ja pensant en el pro-
per treball que hem decidit
que surti al carrer al novem-
bre, amb marge de temps
per digerir el moment actual
i que es pugui respirar des-
prés de tot el que està suc-
ceint. 
ME: Ha canviat la vostra
vida? 
JB: La vida no ens ha can-
viat. L’agenda és evident
que sí. De fer 15 ‘bolos’ a
poder-ne fer 25 o 30 per la
popularitat actual. Però tots
sabem que després de l’es-
tiu hem de tornar a la nostra
feina, conscients, això sí,
que tindrem ocupats més
caps de setmana, un fet
que és molt satisfactoria. 
ME: I la cançó?
JB: La cançó, com et deia
abans, ja feia un any que la
teníem com a punt àlgid de
la festa, en les actuacions.
Funcionava molt bé. Mai
pensàvem que podia arribar
tan lluny, però hem tingut
aquesta sort. I s’ha fet i, a la
vegada ens ha fet, més
populars.
ME: Com i quan neix Pepet
i Marieta?. 
JB: Fa 15 anys vaig
començar jo sol, amb la gui-
tarra. Al cap d’uns anys,
vaig tenir la sort de poder
arribar a la final de dos con-
cursos. Però llavors, per

una lesió, una tendinitis,
vaig haver de buscar ajuda i
muntar una banda, per a
anar a les finals. I les vam
guanyar les dues. Des d’a-
quell instant que formem el
grup. Vam fer el primer disc
i ara estem treballant pel
sisè...a més de l’èxit de la
cançó de l’estiu.
Extraordinari.
ME: I per què aquest nom...
JB: Pepet de Josep, que
era jo, i Marieta...per altres
raons...hi ha gent que creu
que era el nom que jo li
posava a la guitarra... n’hi
ha que pensa que era una
núvia...cadascú pot pensar
el que cregui...
ME: Qui forma Pepet i
Marieta?
JB: Tres ulldeconencs, tres
de benicarlandos i un cor-
dovès. Josep Bordes, Xavi
Riba, Camil Burato, Carlos
Manzanares, Ignasi Palau,

Francesc Albiol, Lluís
Villegas i Josep Lanau.
Mestres i professors de
primària i secundària, un
informàtic i un tècnic de gra-
vació que té el seu propi
estudi. 
ME: Els principis, no van
ser fàcils?
JB: La veritat és que quan
fas el que t’agrada i tens
molta il.lusió, tot és més
senzill. Amb els anys, poc a
poc, ens hem anat profes-
sionalitzant però la música
és la nostra passió i la millor
recompensa. Sabíem qur
no ens fariem milionaris. No
era el propòsit.  Defensem
la nostra terra i la nostra
llengua, i és un orgull cantar
en català. I cada cop hi ha
més projectes i més diversi-
ficació, però és evident que
el mercat és més reduit
com per tenir grans preten-
sions. Nosaltres ho fem per-

què ens agrada la música i
estimem la nostra llengua i
el nostre objectiu no ha
estat mai dedicar-nos en
exclussiva. On estem ara ja
era impensable 10 anys
enrera. Per això estem molt
contents. 
ME: Pitjor moment? De
defalliment. N’han hagut?.
JB: Jo crec que no. No obs-
tant, sí que és cert que fa
dos anys vam tenir una gira
molt minsa i en feia tres que
no traiem cap disc. Però
vam refer-nos i, amb la nos-
tra essència i amb la matei-
xa il.lusió que el primer dia,
vam tornar a crear un altre
treball i ara ens ha tocat una
vareta màgica amb la cançó
de l’estiu. Per tant,
moments de defalliment no
han existit. 
ME: El grup també té una
vessant solidària i de
suport.

JB: Sense dubte. La músi-
ca és una bona forma de
reivindicar problemàtiques
de la societat. I nosaltres
donem suport per acabar
amb conflictes del territori
com el Castor o el Pla de
Conca i també apostem pel
dret a decidir. I ho manifes-
tem. Entra dins de la nostra
forma de ser. Al costat sem-
pre de la nostre gent. 
ME: En general, és un bon
moment per als grups
ebrencs, tot i que les dificul-
tats són grans. 
JB: Les dificultats hi són.
Han estat i hi seran. Però
penso que és un gran
moment. Hem de parlar
sempre primer dels ‘Kikos’
com els mestres, els autèn-
tics, els referents que van
ensenyar el camí a altres
grups que hem recollit
l’herència. I ja era hora que
ens féssim notar. Ho hem
aconseguit. Tot això sense
oblidar a tota la gent que es
va dedicar anteriorment, els
que van obrir el camí.  
ME: Per acabar, Georgie
Dann va començar
així....amb la cançó de l’es-
tiu. Ara ja fins la propera...!
JB: (jajajajaja). Què bona!.
No, no. La veritat és que,
tot i que el que ens està
passant és gratificant, el
cert és que no em veig fent
cançons d’estiu cada any.
Això no vol dir que no ho
intentem, o que no ens
agradaria, però no és la
nostra intenció inicial. 
En qualsevol cas, aprofito
l’ocasió des de Més Ebre
per agrair a tota la gent el
seu suport i les mostres de
carinyo. Aquest és el millor
dels premis per nosaltres,
per seguir treballant.
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Joaquin Celma, amb un gran treball, ens facilita
avui a Més Ebre, a la plana 18, un rànquing de gai-
rebé 300 jugadors que més partits han jugat en la
temporada, com a titulars. Aviat, oferirà també els

màxims golejadors de tot el futbol base. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Ha arribat a una entesa amb el club canareu

Carlos Rodriguez, nou tècnic
DE L’ALCANAR

Carlos Rodriguez és el nou en-
trenador del CD Alcanar. Carlos,
que ja fou jugador del club cana-
reu, va estar temporades enrera
com a segon de Teixidó a la Rapi-
tenca. Ha acceptat la proposta
d’un Alcanar que també es va in-

teressar per Nacho Pérez i pel ra-
pitenc Xavi Sánchez. 
Carlos ja treballa per comple-

tar una plantilla en la que es con-
fia mantenir jugadors com Rome-
ro i recuperar-ne d’altres com
Xavi Molas o Edu Aguilar.

Sergi Auré fitxa amb el Deltebre

Sorteig del Marià Toha
EL 24 D’AGOST

Ja es coneix el sorteig del tor-
neig Marià Toha. El dia 24 d’a-
gost. A les 18 hores jugaran el
Tortosa i el Camarles. Posterior-
ment, 19.15 h, ho faran el Jesús
i Maria i el R. Bítem. D’altra ban-
da, com a novetat a la Segona

catalana, dir que el porter Sergi
Auré s’ha compromès amb el
Deltebre, club que ha iniciat el
procès electoral, una vegada el
president va deixar el càrrec. El
nou entrenador es podria concre-
tar dilluns vinent. 

Emigdi Subirats ha estat l’autor del llibre

80 anys d’història
UE CAMPREDÓ

La UE Campredó, a més de
pujar a Tercera catalana, viu uns
grans moments amb motiu del

80 aniversari. A més d’activitats
programades, l’escriptor Emigdi
Subirats ha fet un llibre. 

Aquest cap de setmana

Festa Final de temporada
UD JESÚS I MARIA

La UD Jesús i Maria comunica que el proper cap de setmana
farà la festa de fi de temporada, amb molts d’actes previstos,
destacant el reconeixement a l’exentrenador juan josé arasa
fosch, la festa jove i el sopar cloenda en reconeixement a tots els
equips de futbol base de l’entitat partidalenca.
Pel que fa a la plantilla del primer equip, tal i com va informar

la setmana passada el mister Jordi Rojas, ja està tancada i comp-
tarà amb els següents jugadors: porters: Raül Jiménez (CD la Ca-
va) i Albert Ventura (UD Jesús i Maria B). Defenses: Albert torres,
Sergi Curto, Aleix Arques, Hugo Fornós (juvenil UD Jesús i Maria),
Mauri (UE Rapitenca), Carlos Herrero (el catllar), Raül González
(ce el catllar) i Albert Martorell (perelló). Centrecampistes: Sebas
Albacar, Víctor Pujol, Jordi Esmel, Aleix Masdeu, Jesse Pareja (ju-
venil UD Jesús i Maria), Andreu Bertomeu (UD Jesús i Maria B) i
Nico Diaz (el catllar). Davanters: Jesús Ferreres, Ivan González,
Raül Teixidó, José Mari Montfort, Iku i Joan Ramon Mars (juvenil
UD Jesús i Maria). També faran la pretemporada Maxi (reddis) i
Joan (perelló).
Partits: diumenge dia 3 d’agost: Ginestar–J. i Ma; dia 9: Corbe-

ra d’Ebre –J. i Ma; diumenge dia 10: Reddis –Jesús i Maria. Di-
vendres dia 15  (festa major): J. i Ma –Reus juvenil Lliga Nacional;
dissabte dia 16: Torreforta-J. i Ma; diumenge dia 24: mariano to-
ha: R.-Bítem, Camarles, Tortosa i J. i Ma. Diumenge dia 31: Jesús
i Maria–Nàstic juvenil Divisió d’honor. També informar que Oscar
Rodríguez, “Rodri”, s’incorpora a l’staff tècnic com entrenador de
porters, tant del primer equip com del futbol base. Pel que fa al
futbol base cal dir que “s’ha creat una gran estructura al capda-
vant de la qual estarà Juan José Gilabert com a coordinador ge-
neral i José Mari aliau com a coordinador tècnic. S’han inscrit els

següents equips: 2 juvenils, 2 cadets, 2 infantils, 2 alevins (1 a
preferent), 2 benjamins, 3 prebenjamins i patufets. Destacar tam-
bé la incorporació a l’staff tècnic del futbol base de Rafa Flores
tal de coordinar la preparació física de tots els equips de la ba-
se. Es comptarà amb l’amateur a quarta catalana entrenat un any
més per Gerard Capera i un equip femení que s’incorporaran
ambdós a l’estructura del futbol base”.

Silva va tenir una experièn-
cia, a través de Jaume Bonet,
al PSV Eindoven. Després va ju-
gar amb la Pobla i va marxar al
Valls on també va coincidir amb
Denís. Tots dos van fitxar a l’Al-
bí de Lleida, equip del que pro-
cedeixen. Tenen 21 anys i en-
tren dins del nou pèrfil de la
plantilla i de l’objectiu que té el
club, en els paràmetres econò-
mics marcats. L’altra novetat
aquesta setmana és que el jove
Ivan Paèz, que ja va debutar en
la lliga passada amb el primer
equip, no se’n va al Reus juvenil
de Lliga Nacional. Es queda i,
per tant, és una ‘incorporació
més’.
La Rapitenca comença els

entrenaments el dia 28. Els pri-
mers partits seran a casa con-
tra l’Ulldecona (dia 2), S. Bàrba-
ra (9) i Ascó (13). El dia 15
visita al Casp, el 16 al Blai San-
chís de la Cava i el 20 a Roque-
tes. El 23 a l’Ampolla i falta
concretar el partit del dia 27. El
30 la Rapitenca rebrà el Marto-
rell. Des del club es segueix
confiant en què Mauri s’ha de
presentar el dia 28 per fer la
primera sessió d’entrenament.
Finalment, dir que la Rapitenca
té un fitxatge a la recàmara i
que segurament ja es podrà fer
oficial la setmana vinent. Un ju-
gador conegut al nostre futbol.
Ferrando, exjugador rapitenc

i que va acabara  l’Ampolla,
anirà a l’Amposta. 
FC Ascó
L’Ascó, únic representant

ebrenc a la Tercera divisió, ha
confirmat les altes que té fins
el moment:. Ivan Cristino, Tara-
nilla i Artur Godia
Les baixes confirmades: Er-

mengol, Sangrà, Denis Coch
. Pere Martinez, Pijuan, 

Canadell i Sergi Moreno. Hi
haurà jugadors a prova com
Xavi Anell, centrecampista que
ha estat molt buscat i que hi ha
clubs que esperen si es queda
a l’Ascó o no per poder incor-
porar-lo. 

David Silva i Denís, nous fitxatges

El migcampista David Sil-
va i el central Denís Fer-
nandez, són els darrers fit-
xatges de la Rapitenca.
Tots dos van estar al futbol
base del Reus. 

UE RAPITENCA. DES DEL CLUB ES SEGUEIX COMPTANT AMB MAURI

El juvenil Ivan Pàez no va al Reus. Es queda

M.V.

Fernando Garcia, amb els nous fitxatges.

L’Ascó ha fet oficials les
primeres altes i també

les baixes

Tercera

Una setmana més calmada
després d’unes quantes en les
que els moviments han estat
frenètics. Encara ens queden
coses per veure amb juga-
dors que sembla que estan en
un equip i acabaran en un al-
tre. De totes formes, el neguit
ara ja és per altres raons. Les
noves modificacions i aplica-
cions tecnològiques agraden
a més d’un però preocupen a
més de quatre. “Amb la feina
que tenim els directius, ara no-
més ens falta això, haver d’a-
pendre més coses que, d’en-
trada, ens complicaran
encara més la situació”. Es
una opinió d’un dels directius
que he parlat aquesta setma-
na. El dubte, però, continua
estant amb el pagament de la
Mutualitat, i si aquesta se la
pagaran els jugadors o seran
els clubs els que abonaran la
quantitat econòmica  poste-

riorment. Hi
ha dubtes en
aquest apar-
tat. En qual-
sevol cas, la
meua opinió
és que és un encert que, d’u-
na manera o d’una altra, es
comenci la pretemporada
amb la Mutualitat pagada. Si
no, ens podem trobar amb si-
tuacions desagradables com
l’estiu passat quan un jugador
es va lesionar greument i no
tenia encara la fitxa feta i, per
tant, no tenia la Mutualitat co-
rresponent. I necessitava una
intervenció de més de 6000
euros. Tot es va poder arre-
glar però va poder ser un gran
contratemps. La conclusió és
que tothom s’hi haurà d’adap-
tar, comprar més pilotes re-
glamentàries i “pagar una mi-
ca més que l’any passat”. Ens
haurem d’adaptar. 

Més neguit entre els clubs
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Primera catalana C A L E N D A R I

1a. catalana
Grup 2

Temporada
2014/15

Jornada 1. 7/9/14

Tàrrega-Almacelles
Balaguer-Viladecans

Igualada-Torredembarra
Mollerussa-Reddis
Rapitenca-Morell

S. Ildefons-Jov. 25 Setembre
Torreforta-Catllar
Vilanova-Amposta
Santboià-Lleida

Jornada 18. 25/1/15

Jornada 2. 14/9/14

Almacelles-Santboià
Viladecans-Tàrrega

Torredembarra-Balaguer
Reddis-Igualada
Morell-Mollerussa

Jov. 25 Setembre-Rapitenca
Catllar-St. Ildefons
Amposta-Torreforta
Lleida-Vilanova

Jornada 19. 1/2/15

Jornada 3. 21/9/14

Almacelles-Viladecans
Tàrrega-Torredembarra

Balaguer-Reddis
Igualada-Morell

Mollerussa-Jov. 25 Setembre
Rapitenca-Catllar
S. Ildefons-Amposta
Torreforta-Lleida
Santboià-Vilanova

Jornada 20. 8/2/15

Jornada 4. 28/9/14

Viladecans-Santboià
Torredembarra-Almacelles

Reddis-Tàrrega
Morell-Balaguer

Jov. 25 Setembre-Igualada
Catllar-Mollerussa

Amposta-Rapitenca
Lleida-St. Ildefons
Vilanova-Torreforta

Jornada 21. 22/2/15

Jornada 5. 5/10/14

Viladecans-Torredembarra
Almacelles-Reddis
Tàrrega-Morell

Balaguer-Jov. 25 Setembre
Igualada-Catllar

Mollerussa-Amposta
Rapitenca-Lleida
S. Ildefons-Vilanova
Santboià-Torreforta
Jornada 22. 1/3/15

C A L E N D A R I

Jornada 6. 12/10/14

Torredembarra-Santboià
Reddis-Viladecans
Morell-Almacelles

Jov. 25 Setembre-Tàrrega
Catllar-Balaguer
Amposta-Igualada
Lleida-Mollerussa
Vilanova-Rapitenca

Torreforta-Sant Ildefons
Jornada 23. 8/3/15

Jornada 7. 19/10/14

Torredembarra-Reddis
Viladecans-Morell

Almacelles-Jov. 25 Setembre
Tàrrega-Catllar

Balaguer-Amposta
Igualada-Lleida

Mollerussa-Vilanova
Rapitenca-Torreforta
Santboià-Sant Ildefons
Jornada 24. 15/3/15

Jornada 8. 26/10/14

Reddis-Santboià
Morell-Torredembarra

Jov. 25 Setembre-Viladecans
Catllar-Almacelles
Amposta-Tàrrega
Lleida-Balaguer
Vilanova-Igualada

Torreforta-Mollerussa
S. Ildefons-Rapitenca
Jornada 25. 22/3/15

Jornada 9. 2/11/14

Reddis-Morell
Torredemb.-Jov. 25 Setembre

Viladecans-Catllar
Almacelles-Amposta

Tàrrega-Lleida
Balaguer-Vilanova
Igualada-Torreforta

Mollerussa-St. Ildefons
Santboià-Rapitenca
Jornada 26. 29/3/15

Jornada 10. 9/11/14

Morell-Santboià
Jov. 25 Setembre-Reddis
Catllar-Torredembarra
Amposta-Viladecans
Lleida-Almacelles
Vilanova-Tàrrega
Torreforta-Balaguer
S. Ildefons-Igualada
Rapitenca-Mollerussa
Jornada 27. 12/4/15

Jornada 11. 16/11/14

Morell-Jov. 25 Setembre
Reddis-Catllar

Torredembarra-Amposta
Viladecans-Lleida
Almacelles-Vilanova
Tàrrega-Torreforta
Balaguer-S. Ildefons
Igualada-Rapitenca
Santboià-Mollerussa

Jornada 28. 19/5/15

Jornada 12. 23/11/14

Jov. 25 Setembre-Santboià
Catllar-Morell
Amposta-Reddis

Lleida-Torredembarra
Vilanova-Viladecans
Torreforta-Almacelles
S. Ildefons-Tàrrega
Rapitenca-Balaguer
Mollerussa-Igualada

Jornada 29. 26/4/15

Jornada 13. 30/11/14

Jov. 25 Setembre-Catllar
Morell-Amposta
Reddis-Lleida

Torredembarra-Vilanova
Viladecans-Torreforta
Almacelles-S. Ildefons
Tàrrega-Rapitenca
Balaguer-Mollerussa
Santboià-Igualada

Jornada 30. 3/5/15

Jornada 14. 14/12/14

Catllar-Santboià
Amposta-Jov. 25 Setembre

Lleida-Morell
Vilanova-Reddis

Torreforta-Torredembarra
S. Ildefons-Viladecans
Rapitenca-Almacelles
Mollerussa-Tàrrega
Igualada-Balaguer

Jornada 31. 10/5/15

Jornada 15. 21/12/14

Catllar-Amposta
Jov. 25 Setembre-Lleida

Morell-Vilanova
Reddis-Torreforta

Torredembarra-S. Ildefons
Viladecans-Rapitenca
Almacelles-Mollerussa
Tàrrega-Igualada
Santboià-Balaguer

Jornada 32. 17/5/15

Jornada 16. 11/1/15

Santboià-Amposta
Lleida-Catllar

Vilanova-Jov. 25 Setembre
Torreforta-Morell
S. Ildefons-Reddis

Rapitenca-Torredembarra
Mollerussa-Viladecans
Igualada-Almacelles
Balaguer-Tàrrega

Jornada 33. 24/5/15

Jornada 17. 18/1/15

Amposta-Lleida
Catllar-Vilanova

Jov. 25 Setembre-Torreforta
Morell-S. Ildefons
Reddis-Rapitenca

Torredembarra-Mollerussa
Viladecans-Igualada
Almacelles-Balaguer
Tàrrega-Santboià

Jornada 34. 31/5/15

2a. catalana
Grup 6

Temporada
2014/15

Jornada 1. 7/9/14

Cambrils-Canonja
J. i Maria-Ampolla
R. Bítem-Camarles
Tortosa-Tancat

SP i SP-Catalònia
Valls-Alcanar

Camp Clar-Vilaseca
Gandesa-la Cava
Deltebre-Roda Berà

Jornada 18. 25/1/15

Jornada 2. 14/9/14

Canonja-Deltebre
Ampolla-Cambrils
Camarles-J. i Maria
Tancat-R. Bítem
Catalònia-Tortosa
Alcanar-SP i SP
Vilaseca-Valls

la Cava-Camp Clar
Roda Berà-Gandesa
Jornada 19. 1/2/15

Jornada 3. 21/9/14

Canonja-Ampolla
Cambrils-Camarles
J. i Maria-Tancat
R. Bítem-Catalònia
Tortosa-Alcanar
SP i SP-Vilaseca
Valls-la Cava

Camp Clar-Roda Berà
Deltebre-Gandesa
Jornada 20. 8/2/15

Jornada 4. 28/9/14

Ampolla-Deltebre
Camarles-Canonja
Tancat-Cambrils

Catalònia-J. i Maria
Alcanar-R. Bítem
Vilaseca-Tortosa
la Cava-SP i SP
Roda Berà-Valls

Gandesa-Camp Clar
Jornada 21. 22/2/15

Jornada 5. 5/10/14

Ampolla-Camarles
Canonja-Tancat

Cambrils-Catalònia
J. i Maria-Alcanar
R. Bítem-Vilaseca
Tortosa-la Cava
SP i SP-Roda Berà
Valls-Gandesa

Deltebre-Camp Clar
Jornada 22. 1/3/15

Jornada 6. 12/10/14

Camarles-Deltebre
Tancat-Ampolla
Catalònia-Canonja
Alcanar-Cambrils
Vilaseca-J. i Maria
la Cava-R. Bítem
Roda Berà-Tortosa
Gandesa-SP i SP
Camp Clar-Valls

Jornada 23. 8/3/15

Jornada 7. 19/10/14

Camarles-Tancat
Ampolla-Catalònia
Canonja-Alcanar
Cambrils-Vilaseca
J. i Maria-la Cava
R. Bítem-Roda Berà
Tortosa-Gandesa
SP i SP-Camp Clar
Deltebre-Valls

Jornada 24. 15/3/15

Jornada 8. 26/10/14

Tancat-Deltebre
Catalònia-Camarles
Alcanar-Ampolla
Vilaseca-Canonja
la Cava-Cambrils

Roda Berà-J. i Maria
Gandesa-R. Bítem
Camp Clar-Tortosa

Valls-SP i SP
Jornada 25. 22/3/15

Jornada 9. 2/11/14

Tancat-Catalònia
Camarles-Alcanar
Ampolla-Vilaseca
Canonja-la Cava
Cambrils-Roda Berà
J. i Maria-Gandesa
R. Bítem-Camp Clar
Tortosa-Valls

Deltebre-SP i SP
Jornada 26. 29/3/15

Jornada 10. 9/11/14

Catalònia-Deltebre
Alcanar-Tancat

Vilaseca-Camarles
la Cava-Ampolla
Roda Berà-Canonja
Gandesa-Cambrils

Camp Clar-Jesús i Maria
Valls-R. Bítem
SP i SP-Tortosa

Jornada 27. 12/4/15

Jornada 11. 16/11/14

Catalònia-Alcanar
Tancat-Vilaseca

Camarles-la Cava
Ampolla-Roda Berà
Canonja-Gandesa
Cambrils-Camp Clar
J. i Maria-Valls
R.Bítem-SP i SP
Deltebre-Tortosa

Jornada 28. 19/5/15

Jornada 12. 23/11/14

Alcanar-Deltebre
Vilaseca-Catalònia
la Cava-Tancat

Roda Berà-Camarles
Gandesa-Ampolla
Camp Clar-Canonja
Valls-Cambrils

SP i SP-J. i Maria
Tortosa-R. Bítem

Jornada 29. 26/4/15

Jornada 13. 30/11/14

Alcanar-Vilaseca
Catalònia-la Cava
Tancat-Roda Berà
Camarles-Gandesa
Ampolla-Camp Clar

Canonja-Valls
Cambrils-SP i SP
J. i Maria-Tortosa
Deltebre-R. Bítem
Jornada 30. 3/5/15

Jornada 14. 14/12/14

Vilaseca-Deltebre
la Cava-Alcanar

Roda Berà-Catalònia
Gandesa-Tancat

Camp Clar-Camarles
Valls-Ampolla
SP i SP-Canonja
Tortosa-Cambrils
R. Bítem-J. i Maria
Jornada 31. 10/5/15

Jornada 15. 21/12/14

Vilaseca-la Cava
Alcanar-Roda Berà
Catalònia-Gandesa
Tancat-Camp Clar
Camarles-Valls
Ampolla-SP i SP
Canonja-Tortosa
Cambrils-R. Bítem
Deltebre-J. i Maria
Jornada 32. 17/5/15

Jornada 16. 11/1/15

Deltebre-la Cava
Roda Berà-Vilaseca
Gandesa-Alcanar
Camp Clar-Catalònia

Valls-Tancat
SP i SP-Camarles
Tortosa-Ampolla
R. Bítem-Canonja
J. i Maria-Cambrils

Jornada 33. 24/5/15

Jornada 17. 18/1/15

la Cava-Roda Berà
Vilaseca-Gandesa
Alcanar-Camp Clar
Catalònia-Valls
Tancat-SP i SP

Camarles-Tortosa
Ampolla-R. Bítem
Canonja-J. i Maria
Cambrils-Deltebre

Jornada 34. 31/5/15

Segona catalana
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Vostès veuen normal que normal que el millor equip d'1a.Catalana de
la provincia,  el Torreforta, que gairebé va estar a punt de pujar a la
tercera divisió, els seus jugadors portin 7 mesos sense cobrar.
Vostès veuen normal que hi hagi equips d'aquestes comarques que
prometin i prometin als seus jugadors amb unes quantitats que pot-
ser no puguin complir? Ja és normal i no diguem noms o millor dit
equips que els últims mesos no van estar al corrent de pagaments i
fins i tot alguns jugadors que des de Gener no han vist ni un euro.
Avui hi ha unes expectatives, unes il·lusions dels principals equips de les nostres
terres però només són il·lusions i són pocs els clubs que puguin garantir que fins a
l'últim mes sigui efectiu i puguin complir. Posaria noms però feriria la sensibilitat d'uns
i altres, però com es diu aquí tots ens coneixem. El que no comprenc és que hi hagi
jugadors que escoltin 4 ofertes de diferents equips i se les crequin totes sabent que
alguns d’ells no van estar al corrent de pagament. O els jugadors són uns masoquis-
tes o els agrada ser enganyats. Avui hi ha clubs que prometen unes quantitats que
no podran complir i mentre encariran el mercat, mentre clubs honestos que n'hi ha
en aquestes comarques paguen els plats trencats, com li passa al Jesus Catalònia fa
dues temporades quan li van pendre 6 jugadors d’un tall. O com li ha passat al
Remolins-Bítem. Cada any en aquestes categories del futbol ebrenc canvi de cromos;
és com un joc. L'entrenador demana, el president o la directiva determina. Cada club
té una política diferent. Fitxa el secretari tècnic, l'entrenador o el president. Quina
diversitat d'espècies tenim en aquestes comarques. Els agrada a tots ser els millors.
Volen fer el millor equip davant la seva afició per abans que tot ser els millors d'a-
questes comarques. El poderio del Tortosa, la il·lusió de la Rapitenca, el talonari del
Jesús i Maria, que mai s'acaba, l'efectivitat de Jordi Pérez amb l'Amposta, mira el
pressupost amb lupa, gairebé compta els reals que sobren al club en el seu 100 ani-
versari (per si no ho saben el real era una moneda, jo la vaig conèixer). Cada any la
mateixa història. Callarisa canvia de bàndol de la Rapitenca a la Cava i tiro perquè em
toca. I Aleix, més del mateix: Jesús Catalània, Roquetenc, Amposta i ara una altra
vegada Jesús Catalònia. Nico oferta de 5 equips. Ferreres o  Xavi Anell, més núvies
que anys tenen i un servidor sua tinta per seguir els fitxatges i que els divendres tin-
guin l'última hora o millor dit gairebé avançant els fitxatges que després fan oficials
els clubs. Jo crec que no serveix per a res fitxar, els pressupostos augmenten.
Tortosa i Rapitenca tenen pedrera suficient o poderio d'atracció perquè vinguin juga-
dors gairebé gratis però curiosa la dada que diu que a Tortosa molts vindrien gratui-
tament si la política esportiva canviés. Al Barça passa igual; tenen una gran pedrera
o jugadors per aquest món joves amb projecció però prefereixen pagar milionades
per Luis Suarez, Neymar, Cuadrado o Marquitos. Al Nàstic fa anys que no aposten per
una política de pedrera. Sempre fitxen jugadors d'altres llocs. El curiós és que l'eco-
nomia està per terra. Els socis dels club en minoria, els espectadors baixen. De 3a.
divisió van baixar de 500 de mitjana a 300 i no diguem en les nostres regionals que
han viscut un declivi total. Però els fitxatges aquest any en els principals equips Ascó,
Rapitenca, Jesús i Maria, Tortosa, Amposta i Rapitenca passen dels trenta. Una bar-
baritat. Els vaig a demostrar un exemple de com actuen els clubs i el que es perden
en en el camí. Cristian Regolf el desaprofita el Tortosa quan estava al juvenil. Va anar
a l’Amposta on no li van donar afecte ni oportunitats; va anar a l’Ampolla, on no
només li van donar tendresa, també van exigir-li al màxim: "o corres o no jugues". I
va triomfar. El va cridar l'Amposta al final de la temporada passada i no va voler anar.
Ho va intentar la Rapitenca i va rebutjar l'oferta. Jugadors com Cristian Regolf hi ha
centenars al futbol base ebrenc però cal donar-los afecte, oportunitat, confiança i
paciència i d'això no en té molt el futbol ebrenc. El club que vulgui triomfar ha d'apos-
tar pel planter però com en aquestes comarques aquí tots mouen fitxes, cromos o
fitxen qualsevol jugador que surt sota les pedres o el mercat és una selva i un bere-
nar de negres, però això els asseguro que en els propers cinc anys s'acabarà. Els
que vulguin jugar potser en molts clubs hauran de fer-ho gratis 
PRIMERA EXCLUSSIVA: REMOLINS-BITEM, L’AMPOLLA, JESÚS   CATALÒNIA I GANDE-
SA no baixaran. GARANTIT. Començo les primeres anàlisi del que serà la propera tem-
porada. La meva primera aposta és per aquests quatre equips que han sabut fer una
cosa important. Els quatre tancar les seves plantilles en un tres i no res. I això gaire-
bé mai falla. Si es planifica bé la temporada és més suportable i al final arriben els
bons fruits. Ho afirmo amb tota rotunditat i si fallo, el càstig serà una setmana de no
escriure la columna. I vaig a dir més. Un dels quatre quedarà entre els 5 primers. Cap
ascendirà i un d'aquests equips farà una primera volta molt fluixa mentre la segona
serà espectacular.
Remolins-Bítem, a falta només d'un fitxatge, ha reforçat molt bé la davantera i la
defensa. Van marxar Povill i Manel Puig però va portar dos jugadors de categories
superiors: José Ramon i Òscar Benet, a més de les incorporacions d'altres jugadors
que donaran joc i rotació com Xavi Bautista, Mario Javaloyes o Alex Guarch. Té un
equip millor que la passada campanya. A Jesús només l'arribada del míster Enric i la
tornada d’Aleix garanteixen la categoria a més de la renovació de tot el bloc i comp-
tar des del principi amb Eugeni. L’Ampolla van marxar 5 jugadors a 1a Catalana entre
l'Amposta i Rapitenca però una vegada més mister Cotaina va muntar la plantilla en
un plis-plas. Manté la seva estrella Cristian Regolf i arriben dos jugadors de gran
nivell: Sergio Ruiz i Roldan jugador aquest que pot jugar perfectament en tercera divi-
sió. Potser no faci la gran campanya com la passada però la única meta és mante-
nir-se. L'última incorporació, Joan Rullo, de l’Ametlla. Gandesa només una baixa la del
seu entrenador però arriba sàvia nova: Rafel Navarro. Es manté el bloc d'aquesta
temporada passada, ni una baixa i arriben tres bons fitxatges un bon defensa Pere
Martinez de l’Ascó. I la davantera molt reforçada amb Pol Bladé i la tornada de Roger,
jugador que va deixar el club per no comptar molt per a l'ex míster Enric. Cada set-
mana publicaré una anàlisi de tots els equips d'aquesta categoria, estiguin atents. 

Berenar de negres

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

REMOLINS BITEM-TORTOSA. EL TEMA SEGUEIX CALENT. Si tingués un programa noc-
turn de futbol fitxaria Arturo Llorca ja que és un personatge que se sól ficar al llit a les
3 del matí. Gairebé tot el que durà el partit Brasil - Alemanya vam estar parlant:
"Joaquin, el sisè gol". No vam aclarir molta cosa. Això si, vam parlar de coses de la
vida.. de tot menys de brasileres. Avui, no comentaré res del tema del Remolins-Bítem
i el Tortosa. Però si que ho faré la setmana vinent. Seguirem amb aquest tema: "Per
què no te’n vas una temporada a Mèxic?", em va preguntar
Arturo. “No, aquest any no vaig a Mèxic. Però quan vagi
portaré a Ochoa porter de la selecció per al Tortosa, si fos
necessari”, li vaig respondre amb carinyo. 
RAPITENCA I AMPOSTA, ESPERANT MÉS FITXATGES
Aquests dos equips en la jornada 4 s'enfrontaran primer al
camp de l'Amposta, suggereixo que en el partit de tornada
li facin a Teixidó ‘el passadís’ a l'entrada s'ho mereix. A
Amposta, sense novetats. Falten dos fitxatges que no arri-
ben. A la Rapitenca li falten mínim 6 altes, no hi ha pressa:
"Si a l'agost només tenim 15 jugadors no passa res, ens
queda temps i diners per fitxar", diuen fonts autoritzades
d'aquest club. Qualsevol dia Fernando agafarà un autobús
i el portarà ple de jugadors murcians. 
QUI SÓN ELS ENTRENADORS MÉS XULOS DE LA 2A CATA-
LANA. Volen saber-ho? Volen saber els seus noms? Esperin
una setmana més i els sabran. 
XAVI ANELL I PERE BOSQUET, MÉS COTITZATS QUE SHAKIRA. Ascó, Jesús Catalònia,
Remolins-Bítem i Rapitenca liciten per qui serà qui fitxarà a Xavi. Serà el culebron de
l'estiu, mentre Pere Bosquet, que tenia gairebé tancat l'acord amb el Tortosa, finalment
va preferir fer la pretemporada a l’Ascó. I té ofertes del Remolins-Bítem, la Cava,
Amposta, Rapitenca i Tortosa. 
RECORD GUINNES A ALCANAR. 5 PRESIDENTS EN 8 ANYS. ARA ARRIBA TONI MUÑOZ.
A l'assemblea de l’Alcanar no passa res. Ni hi va haver trets, ni focs artificials però això
si va acudir molta gent. Sobre 80 persones i que estrany que d'aquestes només van
parlar dues. Poc debat entre els assistents que tenien l'oportunitat de fer-lo sobre el
futbol d'aquesta població. Es va aixecar i va agafare la paraula Toni Muñoz: "Vull ser
president d'aquest club, unir esforços i a tota la massa social, i al primer equip amb el
filial i el futbol base". Estic segur que ho intentarà però no serà tasca fàcil, mentre els
egos de cada persona vagin per una banda. La gent del futbol base ha d'entrar a la
directiva i donar més vida a aquest club. L'altre candidat Albert Alarcón no va es va
manifestar. Toni Muñoz el nou president ja va ser directiu de l’Ulldecona durant 14 anys
és treballador i bona persona. Un club molt particular que en els últims vuit anys ha tin-
gut a cinc presidents: Miguel Reverter, Paco Reverter, Paulo Medina, Xavier Queralt i
ara Toni Muñoz. Divendres hi haurà una assemblea per presentar el nou projecte,
rècord guiness en un mes 3 assemblees. Carlos Rodríguez que va ser segon de
Teixido, és el nou entrenador, home de gran caràcter que va retirar tots els jugadors
del benjamí al camp del Sant Jaume pel lio que es va muntar en un partit de la catego-
ria.
ULLDECONA, AQUEST ANY TOCA ASCENDIR SI O SI. Plantilla tancada A Ulldecona
excepte sorpreses com diuen d'aquesta entitat. Tres altes Oriol i Davide del juvenil i el
fitxatge de Josep Millan del Preferent juvenil de la Rapitenca. Tres baixes i cap de l'e-
quip titular de la passada campanya, amb la qual cosa si tenen el mateix equip, més
reforços i recuperar diversos lesionats aquest Ulldecona presenta la candidatura per a
l'ascens. Ull a la propera temporada. Vaig dir que era el màxim candidat, vaig fallar jo,
l’equip o la directiva?. Potser ni uns ni altres van ser les lesions. Aquest any l’Ulldecona
ascendirà si o si, perquè és el 100 aniversari i per milers coses més que no puc expli-
car. Genis de l’Alcanar va estar a punt de fitxar per aquest equip i Dani Fluixà que va
causar baixa a Camarles es deixa estimar. 
GINESTAR PINTA BÉ. Segueix gran part del bloc de la temporada passada i han causat
6 altes Sergi Anguera, Albert Batiste, Arnau de l’Olimpic, Jordi Sabaté del futbol base
d'aquest últim equip, Joan Piñol del Vilalba i Gaspar Bayarri del Xerta. 
ALDEANA, APOSTANT PER LA JOVENTUT. Segueix el 80% del bloc de l'equip bàsic, de
moment només una baixa Jony que va anar a la Rapitenca a falta de dos dubtes de dos
jugadors. Les úniques quatre altes són jugadors del juvenil Carlos Gilabert, Oscar Insa,
Marc Monteso i Florenci Alegre. Segueix el crak d'aquest equip Alex Gallego que tot i
tenir 37 anys va marcar marc 9 gols la temporada passada. 
CORBERA, AQUESTA TEMPORADA TORNARÀ A DONAR GUERRA 
Després de la gran campanya de la temporada passada, aquest any pot donar una nova
campanada per estar en les primeres posicions. Tres raons per a això: mantenen el seu
bloc a més de les últimes incorporacions que va tenir durant la temporada i l'arribada
de tres fitxatges. De moment la baixa Jordi Porres que marxa al Deltebre, Caballos gai-
rebé segur serà baixa i s'espera el fitxatge d'Aleix Marti que ha militat al Reddis, Falset
i Gandesa. El míster Jordi Roca potser sigui la seva última campanya en aquest club.
Fa dos caps de setmana van jugar un partit amistós contra l’Ascó B i van guanyar per
6-1, aquest equip no descansa ni en vacances. Era el partit de festes de Sant Pere, 
BATEA, RENOVEN ELS DOS CRACS. Si bé aquest equip la passada temporada va ser
la revelació, aquest any no hi ha terme mig: o ascendir o fer una temporada desil·lusio-
nant. Serà doncs una intriga, el que és segur és que quedarà entre els 8 primers. Va
renovar tot el bloc i els dos únics jugadors que no havien dit el si, ja ho han fet recent-
ment. Cristian Vallès que tenia oferta de l’Ascó i Agusti Fornos temptat pel Corbera. 

TORTOSA I JESUS   I MARIA, PREPARANT L'AGOST. Els primers 4 rivals del Tortosa a la
pretemporada seran Batea, Nàstic juvenil, Roquetenc i Campredó o sigui que fins l'arri-
bada del Mariano Toha, partits descafeïnats, després es faran els plats forts contra el
Vinaròs o Benicarló i com colofó contra l'Amposta. La veritat que els rivals del Tortosa
en pretemporada són descafeïnats excepte l'Amposta. Trobo a faltar que s'enfronti a
l’Ascó o la Rapitenca. El Jesús i Maria jugarà amb Aldeana, Corbera, Reddis o
Vilafranca, Torreforta, juv nacional del Reus, Mariano Toha, juvenil nacional del Nastic. 
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Cambrils Team es
va imposar en la

final de 
consolació, al

Muxarra-
Taverneta

SECCIÓ PATROCINADA PER:

XVII OPEN FUTBOL PLATJA CIUTAT DE L’AMPOLLA. VA VÈNCER A MOUGLY MANOLITOS (6-2)

Frankfurt Tere, campió El Nàutic Amposta, quart

El campió del dissetè
Open de Futbol Platja
fou el Frankfurt Tere (de
l’Ampolla), després
d'imposar-se al Mougly
Manolitos per 6 a 2, en
la gran final. 
El tercer i quart lloc el
van jugar Cambrils
Team contra Muxarra-
Taverneta. Els cambri-
lencs, amb jugadors
coneguts en el nostre
futbol, van imposar-se
als benissanetencs,

acabant tercers.
El millor porter va ser
FERRAN ARGILAGA, de
l'equip Muxarra-
Taverneta. El màxim
golejador va ser Samuel
Garcia del Cambrils
Team amb 16 gols, i el
millor Jugador va ser
Suliman Ovatatrad
també del Cambrils
Team.  Els premis amb
metàl·lic són 1500€ al
campió, 1000€ al
segon, 600€, i 300€ al

quart. Hi van haver 12
equips, i es va jugar
durant tot el cap de set-
mana passat, fins diu-
menge avançada la
tarda quan fou la final. 
Destacar el relleu gene-
racional de l’equip de
Mougly-Manolitos, man-
tenint encara la colum-
na vertebral de l’equip
però ja incorporant els
fills. Els anys passen.  

Foto:  Digitalebre/Damian.

La Cartoixa (Sevilla) va
acollir el Campionat
d'Espanya per clubs en
les categories d'alevins,
infantils i cadets. En
aquesta competició, el
Club Nàutic Amposta va
ser quart; mentre que el
Club de Rem Tortosa va
ocupar la setena plaça,
el Club Nàutic
Tarragona la desena, el
Club Nàutic Sant Carles
de la Ràpita la vint cin-
quena i el Club de Rem
Delta la trentena. El ven-
cedor de la prova va ser
el Club Nàutic Sevilla.
L'expedició ampostina
va aconseguir dos ors
amb el 2 skull aleví for-

mat per Pepe Porres i
Marcel Gálvez, i amb el
4 skull cadet d'Albert
Barrera, Àlex Pagà, Xavi
Royo i Oriol Mateu, i una
plata del 2 sense cadet
compost per Núria Puig
i Dàmaris Beltri. Per la
seva banda, el Club de
Rem Tortosa va aconse-
guir un or gràcies al 4
skull aleví d'Elena Cid,
Georgina Canalda, Cinta
Domingo i Àngela
Monclús.; una plata en
aquesta mateixa modali-
tat de la mà de Teresa
Jiménez, Àngela
Ferreres, Laura Oraá i
Ariadna Espelta, i dos
bronzes mitjançant el 4

sense cadet d'Enric
Jardí, Ismael Forés,
Òscar Guillen i David
Miró, i el 4 skull cadet
de Júlia Blanch, Mireia
Llambrich, Gemma
Pellisa i Blanca Adell.
D'altra banda, el Nàutic
Tarragona va signar un
or en 4 skull aleví amb
Isaac González, Gerard
Suñé, David Benet i
Guifré dels Rius, i un
bronze amb el 2 skull
aleví de Joana Pàmies i
Maria Monfort.
Finalment, el Nàutic La
Ràpita va ser bronze en
skiff infantil amb Natàlia
Gómez.

Dissabte 21 de juny es va
celebrar a la localitat Basauri
el VII Campionat “The
Masters” de Taekwondo,
categoria júnior, en la modali-
tat de lluita, en la que partici-
paven les millors seleccions
autonòmiques  d’Espanya
d’aquesta modalitat i on la
Selecció Catalana es va
enfrontar a Madrid,
Andalússia, Euskadi,
Navarra, entre altres, i on van
aconseguir 4 medalles d’or,
3 de plata i 7 de bronze.
Genis Gisbert i Cristian Ferré

d’Amposta van formar part
d’aquesta Selecció Catalana
Junior, i com ja ens tenen
acostumats, Genis va acon-
seguir la medalla d’or de la
seva categoria, mentre que
Cristian Ferré  va perdre con-
tra el representant de
Navarra al punt d’or.
Genis i Cristian han estat
becats pel Consell Esportiu
de Catalunya i la Federació
Catalana de Taekwondo per
formar part del grup de taek-
wondistes d’èlit al  CAR de
Sant Cugat.

El tennista tortosí Xavi Marti Royo, aquesta setmana passada va
guanyar el Torneig  Ouatt Kids Cup a la localitat francesa  de
Nantes. OUATT KIDS CUP és el major torneig de tennis del món per
a joves de 9 a 16 anys. Juguen en funció de l'any de naixement. És
un concepte únic i amb èxit  per als joves jugadors, amb l'objectiu
de descobrir el millor jugador i la millor jugadora de cada any.
A vuitens, va guanyar al francès Florian Grasset per 6/0 6/0, des-
prés va jugar quarts contra l’anglès Bradley  Stoneham i el va derro-
tar per 6/0 6/2. La semifinal la va disputar contra el cap de sèrie
Nº 1 l’italià Tommaso Bagon, i el va derrotar per 6/4 6/2. La final
contra el francès  Ali Hassan Butt la va guanyar per 6/0 6/2.
El premi per haver guanyat el torneig és d'una setmana d'entrena-
ment en la prestigiosa escola de tennis MOURATOGLOU TENNIS
ACADEMY per als guanyadors dels quadres finals d'individuals valo-
rada en 2.000 €.

Cristian i Genís, a l’èlit
Xavi Martí, tennista amb projecció

TAEKWONDO

El passat dissabte 05 de juliol al Club Tennis  Tortosa es va fer un
clínic de pàdel dut a terme  pels nous monitors al Club, Ivan
Ròdenas i Marcos Palma. D’aquesta manera es dóna tret de  sor-
tida a una nova etapa, dirigida per  noves persones amb molta
il·lusió i apostant molt fort per a poder oferir el millor servei a tots
els socis del club i totes les persones interessades amb el món
del pàdel. En aquest nou projecte s’inclou escola de pàdel infan-
til, escola de pàdel d’adults, classes particulars, campionats i
diferents serveis que “facin falta per tal de millorar en el món del
pàdel a la nostra ciutat i a les nostres terres”.

Clínic de pàdel al CT Tortosa

REM. CAMPIONAT D’ESPANYA
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1
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13
14
15
16
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22
23
24
25
26
27
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30
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

JUGADOR PARTITS EQUIPNº
Xavier Gabernet
Ruben Aliau
Pau Sansaloni
Héctor 
Alex Castells 
Francesc Melich
Joaquin Vila
Ivan Abat
Josep Forcadell
Diego Becerra
Sergio Duran
Joan Aubanell
Marc Prades
Carlos Sole
Joan Esmel
Fran Reolid
Albert Torres
Pau Muñoz
Sergi Vila 
Jordi Mohedano
Joan Barrufet
Javier Asin
Jan Esteller
Andreu Queralt
Ricard Reverter
Samu Garcia Figueras
José Ramon Vidal 
Denis Coch
Alex Ramos
Jordi Bertomeu
Sergi Rodriguez
Jose Llorens
David Rojas
David Cid
Narcís Miró
Julio Pardo
Alexis Giménez
Migue A Rosch
Jose Reverté
Gerard Curto
Manel Llambrich
Cristian Valles
Oscar Casals
Barceló
David Cosido
Ivan Cornejo
Marc Fonollosa
Xavi Pomada
Albert Martorell
Marc Andreu 
Ruben Barceló
Mauri
Josep Vilanova
Moha
Cristian Ventura
Santi Sancho
Moha Gouchmiti
Jonatan Tomas 
Guillem Navarro
Chema Esteban
Adrià Sunyer
Enrique Cornejo
Paco Casas
Oriol Bertomeu
Ramon Grau
Joan Porta
Jaime Soriano 
Victor Pujol
Jaime Llorente 
Aitor Fuster
Javi Garcia
Raul Gonzalez
Ignacio Aroca
Joel Crespo
Manuel Puig
Carlos Gilabert
Alan Sabate
Yassine Boutzakhati
Albert Aubanell
Genis  Valls
Josep Queralt
Xavier Callau
Samu Garcia  
Albert Virgili
Edu Vives
Miquel Adrià 
Pep Lucas
Ivan Cendròs
Siddhart
Oscar Celma
Joaquin Bonet
Ionel Balea
Magi Andreu
Gerard Jornet
Jose Maria Pio 
Josep Fibla
Cesar Herrero
Robert Broksabank
Xavier Obiol
Edgar Canellas

36
35
35
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31  
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28

Asco
Camarles
Camarles
Ametlla
Camarles
Camarles
Olimpic
Ulldecona
Alcanar
Amposta
Ascó
Batea
Camarles
Camarles
Horta St Joan
Jesus Catalònia
Jesús i Maria
Olimpic
Olimpic
Perelló
Rapitenca
Tortosa
Alcanar
Alcanar B
Alcanar B
Ampolla
Amposta
Ascó
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Flix
Gandesa
Horta St Joan
Mora Nova 
Rapitenca
Rapitenca
Vilalba
Alcanar
Alcanar B
Aldeana 
Batea
Flix
Gandesa
Jesús Catalònia
Jesús Catalònia
La Sénia
La Sénia
Perelló
Perelló
Pinell
Rapitenca
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Ulldecona
Alcanar B
Aldeana 
Ampolla
Ampolla
Batea
Corbera
Deltebre
Deltebre
Flix
Flix
Gandesa
J. i Maria
la Cava
La Sénia
La Senia
La Senia
Mora Nova 
Remolins- Bitem
Remolins- Bitem
Santa Bàrbara 
Ulldecona
Ulldecona
Vilalba
Alcanar
Alcanar B
Ampolla
Ampolla
Ascó
Ascó
Batea
Deltebre
Flix
Flix
Horta St Joan
La Senia
Móra Nova 
Móra Nova 
Pinell
Santa Bàrbara 
Ulldecona
Alcanar B
Ametlla
l’Ampolla
Ascó

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

JUGADOR PARTITS EQUIPNº
Gerard Roca
Agustí Fornos
Kiko
Abel 
Juanjo Centelles
Pere Pitarch
Jordi Porres
Josep Vicens
Daniel Iniesta
Juanma Fatsini 
Juanjo Rovira
Pau Diez
Chicho
Mario Valldeperez
Didac Balada
Carlos Tabera
Joan Alerany
Yélamos
Josep Llao
Lluís Zaragoza
Josep Otero
Xavier Pastor
Saül Lopez
Younnes Moksete
Amado Clotet
Ruben Bonachi
Josep Becerra
Victor Calsina
Dani Bel
Abraham Navarro
Carlos  Bullon
Javier Dilla
Joan Cortiella
Issac  Margalef
Toni Ondozabal
Sebas Albacar
Isaac Rodriguez
Alex Robles
Ignasi Vernet
Sergi Anguera
Alex Clua
Narcis Franch
Aaron Navarro
Angel Sanchez
Jota 
Cristian Melero
Enric Ubalde 
Xavier Lucero
Mario Javaloyes
Toni Domingo
Eduard Roig
David Monge
David Moya
Lluc Pepiol
Daniel Jerez
Cristian Regolf
Oscar Benet
Jordi Vilanova
Marc Toledo
Cristian Arasa 
Pau Vila
Manu Fernandez
Jordi Jose Moya
Vicent Brull
Robert Sanchez 
José Luis Muntané
Cristian Bertomeu
Miguel Piñol
Xavi Bautista 
Marc Alegre
David Magrinyà
Pau Valmanya
Albert Arrufat
Ivan Diaz
Albert Monforte
Gerard Cañagueral
Pepe
Gustavo Soriano
Joan Pijuan
Florin Taidler
Alex Sanchez
Fidel Guardiola
Oscar Colat
Oscar Gomez
Dani Benaiges
Jesús Ferreres
Ferran Roig
Ruibal
Pau Muñoz
Alex Carré
Roger Vidal
Joan Casanova
Alfonso Povill
Xavier Platero
Jordi Arasa
Aleix Chavarria
Abdelaziz
Gerard Estrella 
Jose Faiges
Andreu Borras

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28  
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
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27
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27
27
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27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24

Ascó
Batea
Batea
Batea
Camarles
Corbera
Corbera
Horta St Joan
Jesús Catalònia
Jesús Catalònia
Jesús Catalònia
Jesús Catalònia
La Cava
La Cava
La Senia
Olimpic
Pinell
Rapitenca
R.-Bítem
R.-Bítem B
Roquetenc
Santa Bàbara 
Ulldecona
Vilalba
Aldeana 
Ametlla
Amposta
Amposta
Amposta
Camarles
Deltebre
Gandesa
Horta St Joan
Horta St Joan
Jesús Catalònia
Jesús i Maria
La Sénia
Móra Nova 
Olimpic
Olimpic
Perelló
Perelló
R-Bítem
R-Bitem
R-Bitem
R-Bítem B
R-Bitem 
Roquetenc
Roquetenc
Sant Jaume
Santa Bàrbara 
Tortosa
Aldeana 
Aldeana 
Ametlla
Ampolla
Amposta
Batea
Deltebre
Jesús Catalònia
La Cava
La Sénia
Olimpic
Perelló
Perelló
Rapitenca
Rapitenca
R.-Bítem
Roquetenc
Roquetenc
Sant Jaume
Tortosa
Vilalba
Alcanar
Aldeana 
Ametlla
Ametlla
Amposta
Ascó
Camarles
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Gandesa
Jesús i Maria
La Cava
La Cava
La Sénia
Olimpic
Perelló
Pinell
R-Bitem
R-Bítem B
R-Bítem
Roquetenc
Santa Barbara 
Tortosa
Alcanar B
Aldeana 

201
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216
217
218
219
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226
227
228
229
230
231
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

JUGADOR PARTITS EQUIPNº
Robert Cabrera 
Manel Sol
Xavier Anell
Sergi Moreno
Aleix Muñoz
Joan Galende
Genís Navarro
Salvador Clua
Claudiu Ianau
José Maria Monfort
Ferran Arliaga
Johan Perez
Raül Tudela 
Sisco Médez
Damià Fernandez
Joan Pallarès
José Luis Amador
Mouskset
Gerard Benito
Ximo Marti
Johan Vasconcellos
Jordi Roda 
Rafel Esteruelas
Alex Gallego
Paul Sabin
Jordi Llaó
Avram Paskalev
Isaac Casanova
Enric Suñé
Pau Monllao
Daniel Fluixà
Lahcen Ouhdadi
Jacob Papaseit
Jaume Gumiel
Ernest Asensio
Ivan González
Marc Castellví
Ernest Rosell
Cristian Carranza
Oriol Saladie
Alex Excarihuela
Raül Teixidó
Victor Bartolome
Edgar Bartolome
Alex Fernandez
Quim Bru
Kazu
Alex Nofre
Joel Gimenez
Pau Castro
Jose Romero
Joan Forcadell
Pau Morralla
Marc Garcia
Edgar Pastor 
Oscar Masdeu
Jordi Chiné
Juan Caballos
Jaime Guiu
Joan Batiste
Marc Mars
Yuri
Albert Vidal
Xexu
José Pozo
Stephane Vacherese
Andreu Cervera
Ruben Subirats
Daniel Bangau
Oriol Grau
Alberto Sole
Xavi   Gilabert
Chimeno
Edgar Dorado
Adrià Sanchez
Miquel Mola
Jonatan Llorach
Roger
Albert Noguera
Albert Viñas
Pau Cortiella
Agusti Castells
Raül Jimenez
Raimon Tolosa
Jordan Alvarez
Marc Miravete
David Flox
David Martinez
Ramon Castells
Oscar Carrasco
Joan Marc Llambrich
Edgar Esbri 
David Vilanova
Pere Bosqued
Elies Gombau
Xavier Corella
Leo Sosa
Brigi Garcia

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23 
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20

Ampolla
Ampolla
Amposta
Ascó
Batea
Batea
Gandesa
Horta St Joan
Horta St Joan
Jesús i Maria
Móra Nova 
Olimpic
Perelló
Pinell
Rapitenca
R.-Bítem B
R.-Bítem B
Roquetenc
Sant Jaume
Santa Bàrbara 
Santa Bàrbara 
Santa Bàrbara 
Vilalba
Aldeana 
Aldeana 
Ametlla
Ametlla
Amposta
Batea
Camarles
Camarles
Corbera
Flix
Gandesa
Horta St Joan
Jesús i Maria
Olímpic
Olímpic
Perelló
Pinell
Pinell
Rapitenca
R-Bitem
R-Bitem
R-Bítem
Roquetenc
Roquetenc
Ulldecona
Vilalba
Alcanar
Alcanar
Alcanar B
Alcanar B
Ametlla
Ampolla
Ampolla
Ascó
Corbera
Gandesa
Gandesa
Horta St Joan
La Cava
Móra Nova 
R-Bitem
R-Bítem B
Roquetenc
Sant Jaume
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Vilalba
Vilalba
Alcanar
Alcanar B
Aldeana 
Ametlla
Amposta
Ascó
Deltebre
Flix
Horta St Joan
La Cava
La Cava
La Senia
Móra Nova 
Móra Nova 
Perelló
R.-Bítem B
Roquetenc
Sant Jaume
Sant Jaume
Santa Bàrbara 
Tortosa
Tortosa
Aldeana 
Aldeana 
Ampolla
Ampolla
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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
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS :

• Formatge de cabra 200 grs
• Formatge fresc 100grs
• Alfàbrega un grapat
• Julivert una rameta
• Oli de girasol
• Tomaquets verds
• Codonyat 4 llesquetes
• Quatre llesques de pa
• Sal

PROCEDIMENT:

Barrejar els dos formatges i fer bole-
tes.
Escaldar les herbes, assecar- les amb

un paper.

Picar- les amb ganivet i  barrejar amb
l’ol i .
Ficar les boletes dins l ’ol i ,  deixar- les

macerar.
Tal lar el tomaquet, f icar- l i  sal.Damunt

e l  codonyat ,punxar la  bo leta i  co l · lo -
car- la damunt amb una mica d'herbes.

«Primentons i Tomates». Avui: 
Muntadet de formatge de cabra al "pesto"

L’ESQUELLA D’ENGAUDÍ - ALCANAR

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

De matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat al quadrant nord-est del país
amb l'arribada de núvols alts i mitjans. També hi haurà intervals de núvols baixos
al litoral. A partir de migdia creixeran nuvolades al Prepirineu i a l'interior del
nord-est del país que deixaran el cel mig ennuvolat. Al final del dia la nuvolositat
minvarà en general. Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà
molt ennuvolat per núvols baixos al principi i al final de la jornada.

Precipitacions

No se'n descarten de febles i minses al vessant nord del Pirineu a al final del dia.

Temperatures

Pujaran lleugerament, sobretot les màximes. Aquestes voltaran entre 22 i 27 ºC
al Pirineu, entre 25 i 30 ºC al litoral, i entre 27 i 32 ºC a la resta del país. Les
mínimes oscil·laran entre 6 i 11 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 10 i 15 a la
depressió Central, al prelitoral i al sud de la Costa Brava, i entre 15 i 20 ºC a la
resta del litoral.

Visibilitat

Serà bona en general, si bé serà entre regular i dolenta al vessant nord del
Pirineu al principi i al final del dia.

Vent

Bufarà de component nord i oest amb mestral a les terres de l'Ebre, d'intensitat
entre fluixa i moderada amb cops forts. Si bé, a partir de migdia, al litoral i a la
meitat est del país bufarà de component sud i est. Independentment, bufarà la
tramuntana a l'Alt Empordà entre fluixa i moderada, amb alguns cops forts a l'ex-
trem nord del sector al principi i al final del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 17°

diarimés
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21   (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921     

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut , la
teva activitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals. 

Bessons
20/5 al 21/6

Obre't amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per netejar
el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor és probable que es pro-
dueixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d'un compromís que teniu
en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol ini-
ciativa que vulguis experimentar , Estàs en una
etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indi-
ca que pots viure un enamoraments ocults,
sense que ho expliquis a ningú. Qualsevol
susceptibilitat et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el vent bufa al teu favor.
Deixa't dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l'hora d'atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de parella.
Aprofita el dia d'avui per desconnectar de les
teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent
pel que fa als teus assumptes sentimentals.
Estàs en un procés personal de canvi que et
duu a tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions de
la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte . Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella . Respecte a la salut ,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor deixa't conduir per la
teva creativitat , però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries  de canviar certs
hàbits que perjudiquen  la teva qualitat de vida. 
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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

RELAXÑ

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

610 20 33 25

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

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
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«»

Una trobada
referència a les Terres

de l’Ebre

Es consolida

Estela Estorach regi-
doria de Cultura: "ens
trobem amb la tercera
trobada de percussió a
l'Aldea, després d'ha-
ver assolit molt d’èxit
en les dues primeres.
Aquesta tercera arriba
amb més força. El
grup de Tabalers
Diables Aldaia milloren
dia rere dia per la seva
constància i el seu tre-
ball. Cal dir que aquest
any tindrem 9 colles
de la provincia i de
fora que ens acompan-
yaran a les places del
poble. Cada colla serà
ubicada a cada plaça
del poble per fer tre-
molar l'Aldea".
Enguany la 3era.
Trobada compta amb
2 novetats importants,
la primera, l'horari,
que s'endarrereix con-
siderablement perquè
tant el públic assistent
com les colles partici-
pants puguin combatre
millor les altes tempe-
ratures de l'estiu i l'al-
tra novetat consistirà
en fer tocar simulta ̀nia-
ment totes les colles

participants al mateix
moment, cadascuna a
una plaça diferent del
poble, aconseguint
que a tota la Vila es
pugui sentir la musica
dels tabals i de les
colles.
La posterior rua i l'ac-
tuació final a la plaça
de l'Ajuntament donarà
molt de color i molt de
ritme a la 3era.
Trobada de Percussió
a l'Aldea, una trobada
de referència a les
Terres de l'Ebre.

Programa d'actes:
19 h. Concentració de
totes les colles a
l'Ajuntament
19.30 h. Actuació de
cada colla a la plaça
corresponent
20.30 h Trobada de
totes les colles a la
Plaça Paï̈sos Catalans
per fer rua fins
l'Ajuntament.
20.45 h Foto oficial de
totes les colles juntes i
presentació amb
actuació individual de
cada colla (màxim 10
minuts per colla).
22 h Sopar per totes
les Colles.
24 h Festa Revival
amb Ricard Dj.

Trobada de Percussió

Demà dissabte 12 de
Juliol, l'Aldea serà
testimoni de la 3era
Trobada de
Percussió que s'or-
ganitza a la Vila.

Demà dissabte, a l’Aldea

TERCERA

ACTUALITAT

REDACCIÓ


