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Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Deltebre
acata la sentència del TSJC en relació al
Complex Esportiu.
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Esports. Guillermo Amor estarà, durant un
mes, formant part de l’staff tècnic de
l’ampostí Josep Gombau, a l’Adelaide.
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Terres de l’Ebre. Arriba el primer creuer al
port de Sant Carles de la Ràpita, dimecres
passat, dia del Carme.
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Segons l’EGM Baròmetre de Catalunya, qui regula oficialment les audiències dels mitjans, el Més Ebre suma 55.000 lectors, sent el primer,
com a publicació gratuïta, de tota la província de Tarragona i el tercer de tota Catalunya. Un lideratge que comporta un gran reconeixement
per a la feina feta pel grup humà i de professionals que fa possible un setmanari que s’ha convertit en un referent gràcies a la complicitat
i a la confiança rebuda cada divendres. La resposta que tenim actualment és el millor argument per a seguir treballant en la mateixa línia,
amb la mateixa il.lusió. Gràcies!.                   

Més Ebre, líder a la demarcació tarragonina

Segons dades de la segona onada d’audiència del baròmetre de Catalunya de la Fundació d’Audiències de la Comunicació i la Cultura



toca el  celtoca el  celebreebreMés Ebre suma
55.000 lectors

Són les dades d’EGM Baròmetre de
Catalunya. Són les dades oficials de la
segona onada del 2014: 55.000 lectors. Un
fet que situa a la publicació Més Ebre, gra-
tuït líder i referent a la provincia de
Tarragona i com a tercer de tota Catalunya,
només per darrera de La Fura (84.000) i el
Tot Mataró i Maresme (58).

És el resultat de la progressió d’un
mitjà que, en els moments més complicats,
ha sabut impulsar-se i ha arriscat fent una
aposta ferma per poder crèixer i estar més
prop del ciutadà ebrenc. 

A l’inici d’aquest 2014, Més Ebre

pràcticament va duplicar la seua edició,
passant a 10.000 exemplars. Es va adquirir
un vehicle per a fer el repartiment cada
divendres i, així, poder arribar a més indrets,
com així està succeint. Es va efectuar una
nova inversió per tenir nous expositors que
amb el temps han anat renovant els antics.
Hem estat presents a les escoles i hem efec-
tuat xerrades als alumnes per explicar el
nostre funcionament. S’han consolidat els
Premis Ebrelíders o s’han iniciat d’altres
com Fotoebre. Es disposa d’una hemerote-
ca a través de la qual accedint al nostre por-
tal mesebre.cat, es pot seguir a l’instant l’e-
dició que es desitji del setmanari. I tot això
amb l’actualització i modernització pels
canals que generen les noves tecnologies
amb les aplicacions que propicien que des
d’un mòbil, en qualsevol instant, es pot revi-
sar el ‘diariet’, com així és conegut carinyo-
sament el Més Ebre. Tota una aposta que ha
tingut repercussió. Gràcies a la confiança i
la complicitat de tota la gent que forma part
d’aquest projecte llegint-lo cada divendres.
55.000 gràcies. Els resultats impulsen per a
seguir treballant i seguir millorant. Ho
farem. Entre tots ho fem possible. 

Joaquin Celma. Colaboració especial

««Periodisme de Champions»»

“Mai el futbol ebrenc li podrà agrair la gran tasca que porta exercint cada setma-
na Michel Viñas des que fundà Minut 91 fins avui al Més Ebre. Cada setmana al
peu del canó, per la televisió, com a periodista de raça. Més Ebre cada setma-
na creix en lectors. Cada divendres hi ha una cosa gran en aquestes comarques:
un setmanari i, a sobre gratuït. És gairebé un miracle. És important un mitjà que
desperti als ciutadans ebrencs cada setmana. Mentre la tecnologia ens envolta
encara queda paper, encara queden mitjans escrits com Més Ebre que cada
divendres fa feliços a tots els il·lustres ebrencs. Més Ebre és gràcies a un projec-
te però sense Michel Viñas estaria orfe. Gràcies Michel per cada setmana donar-
nos llum, notícies i vida a totes les poblacions ebrenques”.

Segons EGM  Baròmetre de Cat alunya,Segons EGM Barò me tre  de Catalunya,

Més Ebre és la publicació gratuïta líderMés Ebre  é s la publicació gratuïta lí der

a la provincia de  Tarragonaa la pro vincia de Tarragona



«»

toca el celtoca el  cel
««Hem de seguir treballant i millorant»»

Michel Viñas. Director

««Orgullós i agraït de veure el resultat 
d'un treball ben fet»»

Jesús Ruiz. Responsable de maquetació i disseny.

««Més Ebre, un gran grup humà»»

Jesús Lorite. Responsable comercial.

««Apostem per les 
noves tecnologies »»

Dani Mayandía. Responsable edició digital

««GRÀCIES»»

Laia Albiol. Responsable administrativa

“Hi ha vegades en la vida, en
les quals l'esforç i la lluita per
créixer obtenen la seva recom-
pensa. El resultat d'això és la
confiança que han dipositat en
nosaltres i en el compromís que
rebem setmana rere setmana
per informar de tota l'actualitat
del nostre territori. Per tot això,
GRÀCIES PER CONFIAR EN
NOSALTRES”.

“Estic molt orgullós de formar
part d'aquest equip humà del
Més Ebre, del que destacaria
per la seva professionalitat i la
seua gran capacitat per desen-
volupar la feina diària. Molt
meritori. Un gran grup humà
Tantmateix per contribuir en
assolir els objectius que ens
proposem per el futur, els nous
reptes”.

“El Diari Més Ebre aposta per les
noves tecnologies fent arribar a
qualsevol part del món la informa-
ció actualitzada del que passa a la
nostra terra a través de la nostra
pàgina web, i des de fa més de dos
anys, ens pots portar a la butxaca ja
que el Més Ebre disposa d'aplica-
cions per smartphone i tablets, tant
per a iPhone o dispositiu Android.
Gràcies també tots els que ens
segueixen des de la xarxa”.

“Arribar un dia a la feina i que et
diguin saps que sóm els diari
més llegit a la provincia de
Tarragona i el tercer a tota
Catalunya, és tot un orgull.
Suposa un impuls per a tots
nosaltres, per a continuar treba-
llant molt dur i amb molta ener-
gia per mantindre’us informats
tots els divendres. Gràcies”.

“La història de Més Ebre és molt
llarga i l’he viscuda des de l’inici.
Els resultats actuals són un
orgull. No puc ocultar que estic
molt satisfet.  Però no val aco-
modar-se. La lluita i la humiltat
ens han portat fins aquí. Hem
de seguir treballant i millorant.
Molt. Gràcies a tots. I sobre tot a
qui va confiar amb Més Ebre
quan pitjor estava per fer-ho”

Joaquin Celma. Colaboració especial

««Periodisme de Champions»» ««La bona feina sempre t’acosta a l’èxit»»

Yasmina Curto. Fotografia.

“Des que estic a Més Ebre i he
conegut a la seua gent, he
comprovat que l’esforç i el tre-
ball sempre donen resultats. I si
l’esforc i la feina, a més, es fan
bé, l’èxit ha de sortir. Més Ebre
és un exemple de sacrifici i de
lluita dins d’un projecte del que
estic molt satisfeta d’estar impli-
cada i que cada dia notes al
carrer que es fa més gran”

55.000 lectors.55.000 lectors.

I  la tercera I  la  tercera 

de tota Catalunyade to ta Catalunya
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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 

Ja fa dies que volia escriure
sobre el canvi de candidat a
les eleccions municipals de
l’any que ve que ha realitzat el
meu partit a Amposta, però
malauradament tinc una perso-
na gran malalta i, com la Llei
de la dependència, amb l’excu-
sa de la crisi, no dóna el servei
per la qual la vàrem crear hem
de tenir cura dels éssers esti-
mats els de casa, cosa que fa
que el dia no tingui prou hores
per tot el que hem de fer i
encara que, amb molt d’amor,
al final no arribes a tot. Voldria,
en primer lloc, donar les grà-
cies a Toni Espanya. Ha estat
difícil ser el cap de llista socia-
lista a la nostra ciutat. Crec
que ni Toni ni jo érem cons-
cients, el primer cop que ens
vam presentar, que teníem
davant nostre  una màquina
perfecta de guanyar eleccions,
que sap generar rumors, con-
trolar mitjans de comunicació,
demanar el pagament de
favors, vendre fum.... i moltes
altres coses que tots sabem
que passen i que acceptem
com a normals. 
No obstant això, no vol dir que
no reconegui que els resultats
de les últimes municipals no
van ser bons i que era neces-
sari un canvi. Un canvi que el
mateix cap de llista va propo-
sar a l’executiva i que aquesta
va valorar i va acceptar. La
persona que tots vam acordar
que sigui el candidat és un
ampostí que va formar la seva
família a Godall  i que, per
aquest motiu, va marxar a
viure  allí. Al cap del temps, els
godallencs i godallenques, el
van escollir alcalde  i, si bé
sempre ha tingut als seus
pares i el seu negoci a
Amposta, ha estat ara, un cop
separat i amb els fills estudiant
fora, quan ha refet la seva vida

amb una ampostina i ha tornat
al seu poble. Ell diu que va
marxar per amor i ha tornat
per amor. El que més destaca-
ria de Francesc Miró és que és
una persona serena i molt
curosa amb el diner públic. Li
agrada la gent, el contacte
personal, escoltar i treballar
per resoldre els  problemes,
perquè un poble és abans que
res les famílies qui hi viuen i, en
aquests temps tan durs que
passem, el problema de l’atur
a la nostra ciutat eclipsa qual-
sevol altre tema. Té clar, i així
ens ho va explicar en l’executi-
va, que l'endemà de les elec-
cions, tant si el poble vol que
governi com si vol que estigui
a l’oposició, el seu esforç anirà
encaminat  a reduir les xifres
d’atur tan altes que tenim. I un
dels seus objectius és aconse-
guir que Amposta sigui cap de
comarca no només de nom,
sinó de fet. Necessitem que
als pobles del Montsià els sigui
més fàcil vindre aquí amb auto-
bús  que no pas anar a l’altra
capital de comarca a comprar
o a fer gestions. El PSC
d’Amposta estem convençuts
que hem triat com a cap de llis-
ta una persona preparada,
amb experiència, propera i
amb molta capacitat de treball.
Des d’aquí voldria, com a
membre de l’executiva local,
donar-li les gràcies i tot el
suport per haver acceptat i, tot
i ser conscients dels proble-
mes que tenim al davant, tor-
nar a generar il·lusió per treba-
llar pel nostre poble i per la
nostra gent .

Gràcies Francesc Miró.

Lluïsa Lizàrraga, regidora del
PSC a Amposta i membre de

l’executiva local del PSC-
Amposta

Francesc J. Miró Melich

Opinió

La 3 era Trobada de Percussió
va ser suspesa per un greu acci-
dent a l'Aldea. Tots els actes pre-
vistos per la tarda nit van ser
anul·lats. Des de l'organització
donem les gràcies a les 9 colles

que van vindre  a la trobada i  que
es van solidaritzar. ‘El nostre con-
dol a la família per aquesta pèr-
dua de part de l'Ajuntament, de
tots els Tabalers i dels Diables
d'Aldaia’.

Un accident mortal ajorna 
la Trobada de Percussió

A L’ALDEA

55.000 lectors. Una dada que ens diu el
Baròmetre i que és molt significativa per a un
setmanari gratuït de les Terres de l’Ebre. I prin-
cipalment perquè fa que sigui, en aquests
moments, capdavanter a la provincia i el tercer
de Catalunya, entre totes les publicacions gra-
tuïtes del país. Realment, és un resultat que
encoratja per a seguir. Que dóna molta força
per a continuar treballant amb la mateixa serie-
tat que fins ara. I també que serveix per veure
que la insistència i la perseverància tenen reper-

cussió. El Més Ebre ha passat per moments de
tot. Molts de complicats. I en un d’ells, l’aposta
ha estat de potenciar-lo dins de les possibilitats.
I s’ha fet. Des de principis del 2014, hi ha
10.000 exemplars al carrer, a més d’altres cir-
cumstàncies que ens han fet crèixer i sempre
fent-ho també des de l’aparador cibernàutic i
amb la consolidació d’esdeveniments com els
premis Ebreliders o Fotoebre. Gràcies. És un
reconeixement de tots i per a tots. Ara hem de
seguir per mantindre’l i poder ampliar-lo. 

Editorial

55.000 gràcies

Són els fills del franquisme, de la llarga,
fosca i freda nit de repressió i barbàrie.
Són hereus de la pitjor Espanya, de la
madrastra sense compassió per als seus
fills, de l’Espanya Negra de Darío de
Regoyos, del “Vuelva usted mañana” de
Larra. En la seva mentalitat de llops este-
paris, no hi ha lloc per al diàleg (del grec
dia, “dues parts” i lógos, “llenguatge”,
“pensament”). Només entenen el monòleg
de la dominació, perquè la lògica de la
negociació, de la transacció, del comerç i
l’acord és estranya a la seva essència
autoritària.
“Castilla miserable, ayer dominadora /
envuelta en sus harapos, desprecia cuanto
ignora”, va escriure Machado. Des de la
ignorància, pensen la seva història  com
en el versos d’Alberti: “A galopar, a galo-
par/ hasta enterrarlos en el mar”. Diuen
que van arrencar a Astúries i van recórrer
“las grandes, las solas, desiertas llanu-
ras”, fins a expulsar els àrabs i els jueus.
Després, encara es van embarcar per ano-
rrear milions d’indígenes i centenars de
llengües i cultures, més enllà del vast
Oceà. I mentre en treien milers de tones
de plata (40.000, només a Potosí), la seva
gent moria de fam per la corrupció dels
governants, les constants guerres de reli-
gió i la incapacitat de gestionar l’Imperi
amb criteris racionals.
Els temps han canviat, però ells són els
mateixos, els descendents de la vella oli-
garquia establerta a Madrid, una casta for-
mada per les velles famílies aristòcrates,
els alts funcionaris de l’Estat i els poders
fàctics. Al principi guardaven les formes,
temorencs de la nova situació política.
Però, davant la incapacitat de l’altre gran
partit dinàstic i la passivitat de la gent,
han perdut la por, s’han arrencat les màs-
cares i tornen a cavalcar. I tornen a llençar
aigüera avall milers de milions d‘euros en
trens d’alta velocitat, aeroports sense
vols,  autopistes gratuïtes i suborns,  men-
tre les classes populars naufraguen  en la
crisi. Neguen els Països Catalans, però
alhora els afirmen com a territoris singu-
lars, com a unitat de destí en  l’espoli
econòmic i en la persecució lingüística i
cultural.
Perquè legislen contra la llibertat i contra
el poble, sobretot, contra el poble català.
Intenten que  cada dia ens sentim una
mica més desgraciats. I nosaltres pensem
que sentir-se català és, tal vegada, sentir-
se infeliç, pel càstig permanent que ens

imposen, dia
sí, dia també.
Però ens
manté ferms
la idea que ha
de ser pitjor
s e n t i r - s e
e s p a n y o l ,
quan només
és possible
d’acord  amb
el seu cànon
nacional: vol
dir acceptar
el fanatisme religiós i el militarisme, la
intransigència i l’engany com a fonaments
del poder, la cobdícia, l’arrogància i la
desídia com a virtuts teologals, el menys-
preu a la diferència. Vol dir Numáncia i el
Cid, Torquemada i Olivares, Felip V i els
Borbons, els Primo de Rivera i Franco, el
nacionalcatolicisme i Rouco Varela,  Aznar
i les misèries de la  FAES, la caspa i
Bankia, la catalanofòbia més delirant.
Sabem prou bé quin és el seu projecte
nacional i per això en tenim un altre: el
nostre propi. Volem el país que va somiar
Macià: “una Catalunya lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i espiri-
tualment gloriosa”. Haurà de ser un lloc on
tindran cabuda els catalans de sempre i
els nous: no preguntarem d’on ve tota la
gent que ha arribat a casa nostra a fer les
Amèriques, només preguntarem cap a on
vol anar, cap a on hem d’anar per construir
una pàtria per a tothom que vulgui compar-
tir-la, un espai de civilitat i de progrés. La
nostra història està feta de nouvinguts i de
respecte a la diversitat. Aquesta és la nos-
tra grandesa i aquest, el nostre futur.
El 9 de novembre hem  de votar i hem de
votar independència. Perquè tots comen-
cem a estar cansats de ser independentis-
tes i necessitem ser independents per ser,
finalment, un país normal.

Xavier Vega
President de la Secció Local de Flix

d’Esquerra

El país que volem
Opinió
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit
aquest dimarts la darrera
sessió, abans del període
de vacances d’estiu, del
Consell de Direcció de
l’Administració Territorial
de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, que ha
comptat amb la participa-
ció del secretari de Salut
Pública, Antoni Mateu, que
ha presentat el Pla
Interdepartamental de
Salut Pública.
En aquesta sessió, segons
comunicat de la delegació,

el Departament
d’Ensenyament ha presen-
tat el nou servei integral
de l’Institut Obert de
Catalunya (IOC), que
amplia l’oferta formativa ja
existent a l’Institut Terra
Alta de Gandesa el proper
curs 2014-15 amb un nou
punt de suport per a la for-
mació a distància.
D’aquesta manera,
“cobrim una demanda de
la societat civil i la comuni-
tat educativa de la Terra
Alta, fins ara inviable per la
manca de recursos, amb
un servei que serà el pri-
mer que s’implementa al
país i que reforça la poten-
cialitat de la comarca i
evita el desplaçament dels

estudiants arrelant-los al
territori” – ha destacat el
director territorial
d’Ensenyament, Antoni
Martí. 
En aquest sentit, l’alcalde
de Gandesa i president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz, ha
agraït en la seva participa-
ció a la roda de premsa la
decisió del Departament
d’Ensenyament perquè “ha
tingut en compte la singu-
laritat de la nostra comar-
ca, demogràficament i
geogràficament peculiar,
que no ens permetia oferir
un ensenyament de proxi-
mitat, provocant que l’a-
lumnat acabés marxant
dels nostres pobles, ara

podem oferir un servei de
qualitat que ens permet
arrelar els joves al territori

i cobrim una reivindicació
d’anys i anys”.

El Consell de Direcció de
l’Administració Territorial, de
dimecres, segons s’informa
des de la delegació de
Govern, també ha presentat
les referències al nou con-
curs d’ambulàncies que el
Departament de Salut ha fet
públic aquests darrers dies i
que pel que fa a la Regió
Sanitària de les Terres de
l’Ebre preveu “una modernit-
zació dels vehicles i una
dotació més àmplia de per-
sonal mèdic per tractar les
urgències i emergències”.

Concretament, el
director territorial de Salut,
Albert Gómez, ha destacat
que amb el nou concurs “es
pretén optimitzar recursos
amb l’adaptació de les millo-
res tecnològiques a l’abast i
una atenció mèdica imme-

diata, així prioritzem l’aten-
ció dels metges en les
ambulàncies, amb 2 vehi-
cles VIR, des de Vandellòs a
Alcanar, i també amb el man-
teniment dels punts d’aten-
ció mèdica a tots els centres
d’atenció primària de les
Terres de l’Ebre”.
Els objectius del concurs de
transport sanitari urgent a la
Regió Sanitària de les Terres
de l’Ebre preveu: “assegurar
l’atenció més òptima als ciu-
tadans que pateixen malal-
ties greus o accident que
posin en perill la seva vida;
modernitzar els vehicles;
dotar de més personal sani-
tari amb capacitat per trac-
tar urgències i emergències i
fer sostenible el sistema”.
Per això, “té en compte la
dispersió geogràfica i l’allun-

yament dels centres sanita-
ris de tercer nivell, així es
garanteix la presència d’e-
quips sanitaris distribuïts per
les quatre comarques; l’ac-
cés immediat al 061 i la dis-
ponibilitat de mitjans aeris
de transport i vehicles medi-
calitzats amb els nous
Vehicles d’Intervenció
Ràpida Mèdica (VIR)”.
Desacord
Des d’Alcanar, el regidor de
Sanitat, Joan Roig, aclaria
que “estem molt contents
que es potenciï el servei
d’ambulàncies a la Nacional
340, amb l’alt índex de sinis-
tralitat que té, però això no
trau que no estem d’acord
en què el municipi d’Alcanar
no mantingui el servei de 24
hores d’ambulància, indis-
pensable per a Alcanar,

Alcanar Platja i les Cases,
amb més de 47 Km2 de
superficie i tenint en compte
que, per la nostra situació
geogràfica, estem a més de
30 kilometres de l’Hospital
de referència. Pensem que
la reducció hauria de ser
linial i no podem acceptar
que Alcanar es quedi sense
el servei de 24 h. No volem
entrar en greuges compara-
tius perquè voldriem que
totes les poblacions tingues-
sin el millor servei possible,
però nosaltres hem de vet-
llar pels interessos dels nos-
tres ciutadans. La regidoria
de sanitat i el propi ajunta-
ment utilitzarem tots els mit-
jans al nostre abast per recu-
perar l'ambulància 24
d'Alcanar i el reforç de ser-
vei sanitari de les Cases als

mesos d'estiu. I espero que
tots donen suport a la moció
en contra de la reducció del
servei que portem ERC al
proxim ple”. CiU Alcanar ja
ha informat que donarà tot el
suport per evitar la reducció
del servei i que presentarà
una moció pròpia en aques-
ta direcció per poder arribar
a un acord amb tots els
grups.

L'empresa tortosina
Ebrefruit SAT presentarà
aquesta setmana concurs
de creditors per garantir els
avals de l'exportador de
cítrics Agrofruit, al qual està
vinculat i que es troba en
situació concursal des de la
passada tardor. La immi-
nent presentació del conve-
ni per part d'Agrofruit hau-
ria precipitat aquesta deci-
sió, segons ha assegurat el
portaveu de l'empresa,
Javier Faura, dins de l'es-
tratègia dissenyada per
garantir la seva viabilitat. En
el moment de presentar el
concurs Agrofruit, Ebrefruit
-amb la qual comparteix
accionistes- va assumir el
paper de comprador de la
producció de cítrics per a
l'exportació.

Ebrefruit anirà
també al concurs

de creditors

El Consell Comarcal del
Montsià, amb proposta de
la presidència, en el plena-
ri celebrat ahir dijous,
mostra el rebuig a la
reducció del servei de
transport sanitari i mani-
festa que comunicarà al
Departament de Salut que
es mantingui l’actual a les
poblacions de la comarca.
En especial, que Alcanar i
Sant Jaume, ‘les més per-
judicades’ no es vegin
afectades de la forma que
es preveu en la licitació del
concurs. Va existir acord
generalitzat amb la petició
del president Joan Martin
Masdeu. 

El Consell Comarcal
del Montsià mostra

el rebuig a la
reducció del servei
de transport sanitari

L’Institut Terra Alta de Gandesa amplia l’oferta de
formació educativa amb l’IOC integral

Va ser un dels punts de la darrera sessió, abans de les vacances, del Consell de Direcció de l’Administració Territorial

El Regidor de Sanitat creu que ‘Alcanar pateix un greuge comparatiu pel que fa a la licitació del concurs’

ACTUALITAT

Joan Roig: ‘no estic d’acord amb la reducció del servei d’ambulàncies’
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Divendres, 11 de juliol, va
tenir lloc l’assemblea de
militants d’Esquerra
Republicana d’Alcanar per
escollir el candidat a
l’Alcaldia del municipi. 
Alfons Montserrat, que con-
corria a l’elecció sense rival
després d’haver recollit els
avals dels membres de la
Secció Local d’Esquerra
d’Alcanar —tot i que tenia
la possibilitat de demanar

l’aval de l’Executiva canare-
va—, va obtenir el 100 %
dels vots emesos a favor
seu, de manera que va ser
escollit per unanimitat dels
militants, amics i simpatit-
zants que van participar de
la votació, perquè la Secció
Local d’Alcanar va aplicar
el procediment de primà-
ries obertes, per la qual
cosa hi podien participar
tots els membres de la

Secció Local d’Alcanar.  
Un cop escollit, Alfons
Montserrat va formular les
paraules d’agraïment “als
companys de la meva
Secció Local per la gran
confiança” que li van mos-
trar i va afirmar que “no
afluixaré, continuaré treba-
llant a bon ritme al costat
de l’equip municipal actual i
amb el nou equip de les
eleccions municipals 2015

perquè Esquerra
Republicana obtingui la
majoria al consistori”. 
A més, Alfons Montserrat
va expressar la voluntat de
sumar, d’“obrir cada cop
més el partit perquè cada
cop sigui més del poble”,
tot seguint els consells
d’Oriol Junqueras, el presi-
dent d’Esquerra
Republicana.

Durant aquest mes de
juliol, l'Ajuntament
Alcanar posa en funcio-
nament el servei Línia
Verda. D'aquesta forma
pretén crear un canal de
comunicació directe en
temes mediambientals
amb els ciutadans i
empreses del municipi. 
Per accedir al servei
Línia Verda n'hi ha prou
amb connectar-se a la
web www.liniaverdaalca-
nar.com. 
Una vegada registrat, l'u-
suari podrà plantejar
qualsevol consulta a
nivell mediambiental. A
més, també podrà posar
en coneixement de
l'Ajuntament qualsevol
incidència que detecti en
l'equipament urbà del
municipi. 
Per facilitar encara més
aquest nou canal de
comunicació, l'Ajuntament
d'Alcanar ha implantat el
servei Línia Verda també
a través de dispositiu
mòbil. 

Platges verdes
Avui divendres al matí, té
lloc l’acte de lliurament
de guardons de les
Platges Verges
d’Ecologistes en Acció,
a la Cisterna del Vall
d’Alcanar (11 hores).
La platja Timbes de Sòl
de Riu i Desembocadura
del Riu Sénia ha estat
distingida, per segona
vegada, com a Platja
Verge.
Ecologistes en Acció,
que promou aquesta dis-
tinció, lliura les banderes
als municipis que han
obtingut el guardó, avui
en el cas d’Alcanar.

Alcanar implanta
‘Línia verda’, un
nou servei de

consultes

S’inaugura el Casal d’Alcanar
‘Trinitari Bel’

‘El nou equipament dóna resposta a la demanda social del municipi, i en concret, de l’Associació de Jubilats, Pensionistes i Protectors’

‘Pel 100 % dels vots emesos’

ACTUALITAT

Alfons Montserrat, escollit alcaldable d’ERC per Alcanar

La Consellera de
Benestar Social i Família,
Neus Munté, i l’alcalde
d’Alcanar, Alfons
Montserrat, van inaugurar
dilluns el nou Casal
d’Alcanar Trinitari Bel. El
nou equipament està diri-
git a les persones grans,
però també a la resta de
col·lectius del municipi
per tal que desenvolupen
tot tipus d’activitats. 
Després de la visita de
les instal·lacions per part
de les autoritats, es va
descobrir la placa com-
memorativa d’inauguració
i es van fer els parla-
ments oficials.
Alfons Montserrat va des-
tacar que “l’acte d’inaugu-
ració ha estat molt
seguit, i això vol dir que el
poble d’Alcanar ha assis-
tit perquè és una deman-
da que hi havia i perquè
està molt content. Estem

molt satisfets de que, tot
i les circumstàncies que
estem vivint, el projecte
s’ha fet realitat. Des
d’ara, a Alcanar tenim un
equipament que respon a
una demanda social i, de
ben segur, representarà
una millora en la qualitat
de vida de la nostra
gent”. Per la seua banda,
Neus Munté va explicar
que “en aquests
moments té importància
poder posar en marxa un
nou equipament adreçat a
les persones grans però
també a la resta de
col·lectius per tal de
fomentar la cohesió
social i el civisme. És un
projecte compartit entre
la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament
d’Alcanar, i per tant la
suma de molts esforços
des de les respectives
institucions, però també
des de la ciutadania”. 
El Casal dóna resposta a
una demanda ciutadana i
de l’Associació de
Jubilats, Pensionistes i

Protectors d’Alcanar, i
duu el nom de qui en va
ser l’impulsor, Trinitari
Bel. En reconeixement a
la seua iniciativa, el presi-
dent de l’Associació de
Jubilats, Pensionistes i
Protectors, Agustí Vila, va
lliurar un ram de flors a la
vídua de Trinitari Bel,
Teresa Francisco.
L’actuació del Cor Lúbilo
d’Alcanar va tancar l’acte.
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El portaveu del grup
municipal d’ERC
d’Amposta, Adam Tomàs,
ha agafat el relleu de
Jesús Auré, que va dimitir
per motius professionals,
i és nomenat com a nou
president de la Federació
Comarcal d’ERC al
Monstià. 
Tomàs, que va comptar
amb el suport unànime
de tots els membres de

l’Executiva comarcal, va
valorar molt positivament
la tasca duta a terme per
Jesús Auré durant el
temps que va estar al
capdavant de la comarcal
i va aprofitar per desitjar-
li molta sort en el nou
projecte professional. 
El nomenament de Tomàs
com a president comar-
cal comporta que sigui
un dels dos consellers

nacionals d’ERC del
Montsià dintre d’aquest
òrgan del partit. 
Adam Tomàs considera
que ‘ERC té una gran res-
ponsabilitat amb el país i
que s’ha de treballar, en
aquest cas des del
Montsià, per fer el màxim
de llistes municipals que
donin suport al procés
per la independència’,
manifestava. 

El 85% dels votants a
les Terres de l’Ebre van
expressar el seu suport
a Miquel Iceta com a
nou primer secretari del
Partit dels Socialistes
de Catalunya en la con-
sulta que es va celebrar
a tot Catalunya. En
total, Iceta va obtenir
221 vots. Hi va haver
36 vots en blanc i 3
nuls. Des de la direcció
del PSC de l’Ebre, Joan
Sabaté, ha destacat el
suport de les Terres de
l’Ebre al nou líder dels
socialistes catalans “un
suport que li permetrà
redreçar el procés del
PSC i sobretot concre-
tar i comunicar millor
l’oferta del socialisme
democràtic a Catalunya,
en uns mesos a venir
que seran molt comple-
xos i complicats”.
Sabaté també ha titllat
d’”històrica” i inèdita la
cita electoral que ha
representat “un avenç
en un moment que la
societat demana més
mesures democratitza-
dores en les institu-
cions”. A les Terres de
l’Ebre, un 36% de la
militància va anar a
votar en aquestes
primàries.
El dirigent socialista
també ha destacat la
importància de les
primàries al PSOE que a
les Terres de l’Ebre va
guanyar Pedro
Sánchez, amb 113
vots, seguit d’Eduardo
Madina, amb 82 vots, i
José Antonio Pérez
Tapias, amb 69. 

Els socialistes

ebrencs donen

suport a Iceta i

Sánchez

L’Ajuntament de Deltebre acata la sentència del TSJC
en relació al Complex Esportiu

Arran del recurs presentat per dos ex-regidors del PSC l’any 2004

Assumeix el càrrec en substitució de Jesús Auré

ACTUALITAT

Adam Tomàs és nomenat president comarcal d’ERC al Montsià

El Ple extraordinari cele-
brat aquesta setmana a
l'Ajuntament de Deltebre
ha aprovat acceptar ínte-
grament la sentència dic-
tada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
arran del recurs presentat
per dos ex-regidors del
PSC l'any 2004. La pro-
posta, aprovada amb els
vots a favor del PSC, ERC,
CiU i l'abstenció del PP,
declara nuls diversos
acords aprovats per la
junta de govern entre
2004 i 2007, relatius a la
modificació del projecte
d'obres i del contracte de
construcció i explotació
de la piscina coberta i el
pavelló poliesportiu.
D'altra banda la sentència
també anul.la un acord de

2007 de modificació del
contracte de concessió a
favor de Trèvol perquè el
pagament no s'ajusta a
dret i s'ha d'aplicar el sig-
nat el 2002 per la qual
cosa hi ha una quantitat
de 961.986,39€ que ara
l'Ajuntament de Deltebre li
reclamarà a l'empresa. 
L'Alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu, ha
avançat que es crearà una
comissió per tal de bus-
car solucions mentre
subratllava que "l'empresa
Trèvol va presentar con-
curs de creditors a princi-
pis d'any, i la sentència
per la qual li reclamem
aquesta quantitat és del
mes de març. La voluntat
de l'Ajuntament és mante-
nir obertes les
instal.lacions".
El portaveu de CiU, Lluís
Soler, declarava "hem
votat a favor d'acatar la
sentència" mentre dema-
nava "al govern municipal

una sensibilitat especial
amb els treballadors de
l'empresa Trèvol Deltebre
que estan pendents del
futur del complex".
Finalment el portaveu del
PP, Juan Bertomeu, "ens
hem abstingut perquè tot i
estar d'acord amb acatar
la sentència del TSJC els
acords posteriors creiem
que no van en la direcció

correcta" mentre agraïa
"el procés engegat pels
ex-regidors socialistes en
defensa dels interessos
del poble". 

Junta portaveus
Fruit de l'aprovació i pos-
terior posada en marxa
del Reglament Orgànic
Municipal el dilluns, 14 de
juliol, va tenir lloc la prime-

ra Junta de Portaveus de
l'Ajuntament de Deltebre.
La Junta de portaveus,
formada per l'alcalde més
els portaveus de cadas-
cun dels grups polítics
que formen la Corporació
municipal, es reuneix per
debatre temes que des-
prés es tractaran al Ple
Municipal o que són d'in-
terès general. 
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EN UN MINUT

-Demà dissabte, 19 de
juliol, la Platja de l’Alguer,
ubicada al nucli urbà de
l’Ametlla de Mar, serà
un any més el marc de la
XXIIa Cantada
d’Havaneres. Una cita tra-
dicional de les activitats
d’estiu al municipi que invi-
ta a gaudir d’una vetllada
vora al mar amb ambient
mariner. En aquesta edició
a partir de les 22:30 del
vespre el grup Veles i
Vents, de Calafell, i Olla
Barrejada, de Tarragona
portaran les havaneres a
l’Ametlla de Mar però
també altres ritmes com
la rumba, el vals o el bole-
ro. 

-Del 14 al 27 de juliol
tindrà lloc el Festival
Deltebre Dansa 2014,
un esdeveniment dirigit
pel ballarí i coreògraf
Roberto Olivan que es va
crear el 2004 i que tor-
narà a incloure actuacions
de circ, dansa i música.

-L’exdirector de Medi
Ambient a l’Ebre, imputat
per les obres del Xerta-
Sénia. La imputació de
Víctor Gimeno, a instàncies
de la Fiscalia, s'emmarca
en les investigacions ober-
tes arran d'una denúncia de
la PDE sobre la bassa de
regulació del primer tram
del canal.

-Els Mossos d'Esquadra
investiguen un robatori amb
violència i intimidació que
hauria tingut lloc aquest
dimarts cap a les dotze del
migdia en un mas de l'Aldea
(Baix Ebre). Segons la
denúncia, tres homes hau-
rien entrat a l'habitatge,
haurien lligat i agredit a una
parella, un home de 75
anys i una dona de 61 anys,
i els haurien robat joies i
altres objectes de valor.

-L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, i la conselle-
ra de Benestar Social i
Família, Neus Munté, han
realitzat aquest dilluns dia
14, l'acte de col.locació de
la primera pedra de la nova
residència d'avis. 

-L'Associació Amics del
Carrilet del Delta de
l'Ebre ha preparat una
Festa de benvinguda a la
Màquina del Carrilet, que
l'any vinent complirà 125
anys. Demà, 19 de juliol, a
partir de les 16h a la Plaça
de l'Ajuntament es farà la
rebuda a la màquina del
carrilet que ve de Tortosa
per ser restaurada a
Deltebre.

Més notícies

El secretari
d’Infraestructures i
Mobilitat i president de
Ports de la Generalitat,
Ricard Font, acompanyat
de l’alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Joan Martín,
el vicepresident de la
Diputació de Tarragona per
les Terres de l’Ebre, Pere
Panisello, i el president de
la Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora,
han assistit aquest dime-
cres a l’arribada de l’Star
Flyer, el primer creuer que
visita el port de Sant
Carles de la Ràpita, un fet
històric que projecta el
port, el municipi i la seva
destinació turística en el
mapa dels creuers que fan
rutes per  la Mediterrània.
El port de Sant Carles és

un port escala de creuers
que enguany rebrà cinc
escales i al voltant d’un
miler de passatgers dispo-
sats a conèixer el port, la
ciutat i el seu entorn. De
fet, aquesta és una activi-
tat complementària per
aquest municipi que ha d’a-
judar a incentivar el sector
turístic i l’economia a les
Terres de l’Ebre. En aquest
sentit, CLIA Europe
(Associació internacional
de línies de creuers euro-
pees) recull en un informe
l’aportació econòmica de
la indústria de creuers a
Europa. Així, l’estimació de
l’impacte econòmic pel
territori del Delta de l’Ebre
d’aquest vaixell és d’uns
10.000 euros per escala,
que és la despesa prevista
dels passatgers en excur-
sions, restauració, com-
pres, transports i presta-

cions de serveis. També es
calcula que en un port
escala desembarca el 50%
de la tripulació.
Aquesta temporada els
ports de Sant Carles de la
Ràpita, Palamós i Roses
rebran 53 escales de
creuer i 41.000 passat-

gers. Així, s’estima que
l’activitat creuerística gene-
rada pels tres enclava-
ments deixi aquest any un
impacte econòmic d’uns 3
milions d’euros
Un nou perfil de turista 
En el sector de creuers,
les navilieres busquen

cada cop més llocs dife-
rents. En aquest context, la
Ràpita, el Delta  l’Ebre i la
seva àrea d’influència ofe-
reixen als passatgers de
creuer l’oportunitat de des-
cobrir nous paratges, tradi-
cions i cultura dins de la
Mediterrània occidental.

Arriba el primer creuer al 
port de Sant Carles de la Ràpita

El vaixell Star Flyer amarra a les Terres de l'Ebre després que el vent frustrés la seva primera escala fa una setmana

ACTUALITAT

L’ANC, per escalfar
motors de cara a l’11 de
setembre, ha preparat tot
un seguit de mosaics
arreu del territori català.
Aquests mosaics tenen la
finalitat d’internacionalitzar
el procés, ja que van diri-
gits a diferents líders inter-
nacionals i expressen la
voluntat del poble català
de poder votar el proper 9
de novembre.   
Desprès que el cap de set-
mana passat es realitzés
el primer mosaic a
Badalona, ara ja és el torn
del de les Terres de l’Ebre.
“En el nostre cas, el
mosaic es realitzarà
aquest diumenge a les 18
hores a la platja del
Trabucador (Delta de
l’Ebre)”. Tal com ha dit la
coordinadora de l’ANC a

les Terres de l’Ebre, Irene
Fornós: “el lloc elegit és
per donar un doble missat-
ge al món, no solament de
país sinó també de territo-
ri”. L’acte consistirà en l’ex-
tensió de dos mosaics: un
amb la cara de Jucker i
Schulz i l’altre amb una
urna amb el missatge “It’s
time #SíSí”; i estarà ame-
nitzat amb música catala-
na. “També comptarem
amb la presència de Josep
Polet (defensor i divulga-
dor dels valors del delta de
l’Ebre) que serà l’encarre-
gat de fer la lectura del
manifest, de la coordina-
dora de l’ANC a les Terres
l’Ebre i dels representants
ebrencs al Secretariat
Nacional”.
Tanmateix, durant l’acte
també hi haurà  una avio-

neta que sobrevolarà la
platja del Trabucador i que
captarà tot un seguit d’i-
matges que permetran
enviar el missatge arreu
del món.
Un cop finalitzat l’acte,
aquests dos mosaics es
deixaran ben guardats per
tal que l’11 de setembre
siguin carregats a algun
dels busos que sortiran
des de les Terres de l’Ebre
cap a Barcelona i “un cop
allí seran estesos al lloc de
la ‘V’ on estigui la gent del
nostre territori.”
Fornós convida la gent a
que “vingui a passar el diu-
menge a la tarda a la plat-
ja del Trabucador” i anima
a participar de l’últim acte
a nivell de regional que es
realitzarà abans de l’11 de
setembre.

L’ANC enviarà un missatge al món
Diumenge, des de la Platja del Trabucador

Francesc Balada, de l'Associació dels
Eucaliptus, demana la dimissió de la regidora
de Cultura i Festes, Mari Mar Panisello. Hi ha
malestar en considerar que ha existit un
“menyspreu” i s'avisa de que als “Eucaliptus,
enguany no hi haurà festes”. Balada argumen-
ta que des la regidoria es va comunicar, el dia
11 de Juliol, que no se sabia l'import de la

subvenció per a cada barri, “perquè pensen
modificar les bases en el proper ple”. D’aquí
el desacord. Per un costat, s’assegura que la
informació que es va donar el dia 11 fou
aquesta. Però per l’altre, des de l’Ajuntament,
s’aclareix que “la regidora ha trucat directa-
ment al senyor Francesc Balada per demanar-
li una reunió, ja que es tracta d'un malentès,

la subvenció no es modifica respecte a l'any
passat i les informacions que cita Balada no
provenen directament de la regidoria. Per tal
d'aclarir-ho, s'ha demanat una reunió, però el
president de l'Associació d'Eucaliptus ha dit
per carta que no assistirà a aquesta reunió
perquè dóna per bones les informacions que
li han donat per altres vies”. 

Des de l’Associació dels Eucaliptus es demana la dimissió de la Regidora de Cultura i Festes d’Amposta
L’Ajuntament ha informat que es tracta d’un ‘malentès’ i que s’ha convocat una reunió per aclarir-ho ‘però Balada no vol fer-la’

FOTO: YASMINA CURTO
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El conegut pallasso ebrenc,
Muniatto Xou dóna una
col·lecció sencera dels
seus contes, a l'aula
d'Infaǹcia hospitalitzada de
Creu Roja ubicada a la
ciber-aula de l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa, en agraïment pel
tracte rebut per part dels
voluntaris de la Creu Roja,
en els dies que un dels seus
familiars va haver d'estar
ingressat. Ell mateix comen-
tava, “ha estat molt positiu
poder comptar amb aques-

ta aula perquè quan la per-
sona ingressada és un nen
s'agraeix que tingui jocs i
tallers que li permetin obli-
dar que està en un hospi-
tal”. Aquesta aula té per
objectiu acompanyar als
menors i els seus familiars
durant la seva estada hospi-
talària intentant que sigui el
més positiva possible.
La col·lecció de contes que
ha regalat Muniatto Xou va
adreçada a nens i nenes de
4 a 7 anys i està basada
amb les aventures del

pallasso. Es tracta d'una
col·lecció que defensa els
valors, el respecte i l'amis-

tat com a base d'una socie-
tat integra.

Acció promocional de la Festa a Barcelona

Tot a punt per a la XIX Festa del Renaixement, del 24 al 27 de juliol

A l’àrea d’infància hospitalitzada

La presentació del "Mengeu
de Festa"/Jornades
Gastronòmiques del
Renaixement 2014 ha tin-
gut lloc aquesta setmana al
Mercat Municipal amb la
presència dels regidors de
Turisme i de Festes de
l'Ajuntament de Tortosa,
Alfredo Ferré i Domingo
Tomàs, i la presidenta de
l'associació Platigot,
Margaret Nofre, la qual ha
presentat diferents plats
que formen part de l'oferta

de les jornades de la festa
d'enguany
El plat "estrella" de les
mateixes seran els flaons,
recepta del segle XVI que
els restauradors de l'asso-
ciació han reconvertit tot
proposant diferents farci-
ments, desde morterol, a
carabassa o baldana,
davant del senzill farciment
amb formatges que es feia
a l'època renaixentista a la
ciutat.

Els flaons, ‘estrelles’ del Mengeu de Festa 

L’esplendor del segle XVI a Tortosa

La XIX Festa del
Renaixement ja té el
programa a punt per
garantir novament el
viatge al segle XVI en
què Tortosa se submer-
geix tots els anys.

Donació de Muniatto Xou a l’Hospital Verge de la Cinta

ACTUALITAT

Ahir dijous 17 de juliol al
castell de Móra d’Ebre va
tenir lloc un dels actes més
emblemàtics del Campus de
Cultura Popular de la
Generalitat de Catalunya
que coordina l’associació
tortosina “Espai de So”. 
Es tracta de la II Vetlada

d’Enversadors que en l’edi-
ció d’enguany ha volgut
retre homenatge a un dels
enversadors de jota catala-
na més emblemàtic en la
història d’esta tradició poèti-
ca tan singular: Pepe Sanz
Garcia  ‘Lo Canalero’
(Roquetes 1914-2004).

Buscant un rècord Guiness

Avui divendres 18 – a les 18 H – al carrer Rosari, plat gegant de
42 m2. de pernil ibèric per entrar al llibre Guiness World Records. 

A la Ràpita

Els primers moviments de
terres, al costat de les ofici-
nes municipals de l'EMD de
Campredó, indiquen l'inici
de les obres de construcció
del nou consultori mèdic,
que ha de permetre millorar
d'una forma molt notable la
prestació d'aquest servei al
poble de Campredó.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, el director dels Serveis
Territorials de Salut de la
Generalitat de Catalunya,
Albert Gómez, i l'alcalde-pre-
sident de l'EMD de
Campredó, Joan Sanahuja,
han presentat els detalls del
projecte i han fet una visita a
les obres. Aquesta actuació,
inclosa dins del programa
funcional del Servei Català
de la Salut (CatSalut), per-
metrà millorar les condi-
cions de treball dels profes-

sionals així com la conforta-
bilitat i privacitat d'usuaris i
pacients, tal i com ha expli-
cat l'alcalde-president de
l'EMD. Fins ara, el servei
mèdic es presta en un espai
dins el mateix edifici de
l'EMD. De la seva banda, l'al-
calde de Tortosa ha recor-
dat que el nou consultori
donarà servei al poble de
Campredó i també al polí-
gon industrial Baix Ebre, al
temps que ha volgut agrair
l'esforç del Departament de
Salut en la materialització
d'aquesta inversió, tenint en
compte el context de res-
tricció pressupostària
vigent. Finalment, el director
territorial de Salut ha deta-
llat el projecte i ha reiterat la
millora en la prestació del
servei que percebran els
usuaris del nou consultori.

Més de 3.000 ciutadans
vestits d'època i 60 espec-
tacles diaris amb 500
actors són les credencials
d'una de les festes de
recreació històrica més
importants del sud
d'Europa, distingida com a
Festa d'Interès Turístic a
Catalunya i a Espanya.
L'edició d'enguany recupe-
ra alguns dels espectacles
que s'han pogut veure al
llarg de la història de la
Festa, es reforça el compo-
nent internacional dels par-
ticipants amb la incopora-
ció de companyies de cinc
països diferents, i s'intro-
dueix la novetat d'una
acció promocional a
Barcelona, que portarà als

protagonistes de la
Taverna d'Enrico (Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries) a pregonar la
Festa pel Metro, a les famí-
lies nobles desfilant pel
Passeig de Gràcia, i als
Abanderats i a la Fanfara
de la Vegueria fent saber a
turistes i ciutadans de
Barcelona que, del 24 al
27 de juliol, Tortosa agafa
tot el protagonisme amb
una nova edició de la Festa
del Renaixement. 

Nou dispensari mèdic a Campredó

II Campus de Música i Ball

Dimecres vinent, serà el tret de sortida. L’Alcalde, Joan Curto, en
la seua salutació, destacava que “els carrers ja s’han vestit de
gala i han transformat el poble en un ambient festiu. Intentem dei-
xar de banda les preocupacions i sumem-nos tots a la festa,
compartim somriures i estones amb familiars i coneguts i
demostrem que com sempre, a la Festa Major de Camarles hi té
cabuda tothom. La Regidoria de Festes i la comissió de bous
han ideat una programació completa i variada. Igualment, les
entitats també han aportat el seu gra de sorra per fer la nostra
festa encara més rica”. 

Del 23 al 31 de juliol

Camarles, en festes

Sant Jaume viurà la seua festa major des de demà. Joan
Càstor Gonell, l’Alcalde, en la seua salutació, recordava
que “és el moment de deixar per unes dies la rutina i dedi-
car el nostre temps a fer festa, a xalar, a gaudir de la
companyia dels nostres amics i familiars. El nostre caràc-
ter xalador sortirà al carrer mentre gaudim de les nostres
tradicions, de les nostres costums i de la Nostra cultura
popular. Vull donar-vos les gràcies a tots per la vostra
col·laboració, per l’estimació que tots tenim al poble, pel
nostre carácter festero, acollidor i hospitalari”.

Fins el dia 27

A Sant Jaume, demà
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CRAC de la setmana: Miquel Ferré. Regidor de festes de la Ràpita
MICHEL VIÑAS

“LA GENT ÉS EL PRINCIPAL MOTOR DE LES FESTES”
Tot i que la patrona oficial
Sant Carles de la Ràpita és
la Mare de Déu de la Ràpita
i el copatró és Sant Roc, ja
fa temps que la festa major
es va traslladar a les dates
més properes a la diada de
Sant Jaume, el 25 de juliol.
Per això el sant és honorat
amb una ofrena de flors i
fruits. Carruatges guarnits
per les penyes, concurs de
carrosses, cercavila amb
confeti i caramels. No hi
falten tampoc els gegants i
dolçainers d’altres mostres
de la cultura popular, així
com la jota, cantada i balla-
da acompanyada de músi-
ca de rondalla. I com no,
els bous. En parlem amb
Miquel Ferré, regidor de
festes de l’ajuntament rapi-
tenc. Avui comença la
Setmana Gran.

Més Ebre: Tot enllestit?
Miquel Ferré: Si, és evi-
dent. Ja fa uns dies que es
pot dir que està tot apunt. I
és que tot el no ho estigui,
ja no hi ha temps per
poder-ho preparar quan
estàs tan prop. Es un tre-
ball de molt de temps que
es preveu amb l’antelació
necessària. 
ME: La Regidoria de festes
no para en tot l’any?
MF: Es podria dir que sí.
Comences amb els Reis,
després Setmana Santa i
després ja amb les festes
majors, que són el plat fort.
Tot s’ha d’anar acoplant i
s’ha d’estar preparat per
acabar d’organitzar una
festa i ja pensar en la
següent.
ME: Anys de retallades. Es
poden fer festes de quali-
tat?

MF: Jo crec que es poden
fer igualment. Està clar que
ara no tens el mateix pres-
supost que anys enrera,
però la idea és que s’ha de
treballar molt més i que no
pots passar-te per a res del
que disposes. S’ha de tro-
bar l’equilibri i si el trobes,
les festes han de ser de
qualitat. Sense dubte. A la
Ràpita el que vertebra les
festes són les penyes, que
s’integren i que les lideren
amb tot l’entramat d’actes
que organitzen. I això afegit
als bous on cada penya
crea la seua activitat i
amplia aquesta gran festa.
ME: Pels bous, hi haurà
denúncies...?
MF: Segurament, les
poblacions de l’Ebre no ens
lliurem d’això. Però aprofito
l’ocasió per dir que la festa
del bous és una tradició
que hem de lluitar per man-
tenir. Ve de molt lluny, dels
nostres avantpassats. I
nosaltres l’hem de trans-
metre als nostres fills. I
ells, a la vegada, als seus.
És una costum arrelada i
que no es pot perdre.
Sempre amb respecte a l’a-
nimal. I és que els que esti-
mem la festa i el bou, li
tenim tot el respecte. I no
volem cap incidència més
que gaudir del que repre-
senta l’acte dins de la
festa.
ME: La plaça de la Ràpita,
segons els especialistes,
és capdavantera. És així?
MF: Això diuen els tècnics.
De totes formes, s’han de
destacar totes les places,
en general, del nostre terri-
tori. Puc assegurar que
són d’un gran nivell. Pel
que respecta a  la nostra,

el muntatge s’ha anat
modernitzant perquè hi
hagi la màxima seguretat. I
així és. En aquest sentit, he
de tornar a destacar la
implicació de les penyes.
Nosaltres els ajudem en tot
el possible però la gent és
el motor principal de la
festa, i sobre tot amb la
implicació per tot el que
signifiquen els bous.
ME: Tornant a les retalla-
des, quines han exisitit de
fa cinc anys fins ara?. Es
poden quantificar?
MF: De forma exacta,
complicat quantificar-ho.
Però crec que no m’equivo-
co si dic que ha hagut una
retallada entre el 40 o el
50 % de fa uns anys fins
avui. Tots hem acusat les
retallades, totes les regido-
ries. Però en aquest aspec-
te, des de festes, l’esforç,
com he dit abans, és molt

important. Com també l’es-
tan fent altres companys
en altres departaments. El
que passa és que les fes-
tes són per a que el poble
en pugui gaudir i has d’a-
conseguir fer-ho. I estan
més vistes. Per això, les
dificultats poden ser més
considerables. S’ha de
viure tot el procès. I tot el
que comporta. De totes
formes, a mi m’agraden els
reptes i la regidoria de fes-
tes n’és un, i més a hores
d’ara.
ME: Però també hi ha críti-
ques...
MF: Si, i tant. I estem
oberts al que ens puguin
dir per millorar. I escoltem
tot el que ens diuen. I
mirem de parlar-ne per a
no caure en el que ens hem
pogut equivocar. Malgrat
això, també hi ha moltes
mostres de carinyo i valora-

cions positives pel que
hem pogut oferir, tenint en
compte el moment, i això
és el més satisfactori.
ME: Novetats. Es parla
d’una Carpa Jove.
MF: Abans sempre mira-
ves de portar un grup
mediàtic, però ara no pots
perquè s’emportaria la mei-
tat del pressupost.
Enguany, perquè el Jove
pugui tenir el seu espai,
s’ha creat aquesta Carpa
que serà un lloc de trobada
i en el que, a més, actuaran
grups del poble, amb DJ’s
locals que acabaran la vet-
llada. Dimecres, també a la
Carpa, hi ha prevista l’ac-
tuació del grup local de ver-
sions, Afrochiguagua, un
grup que crea molta expec-
tació. Una altra novetat és
l’homenatge que es fa a les
dames del 69, que van ser
les primeres, i també a les

del 84. Aquestes seran les
que rebran el reconeixe-
ment enguany. I el tindran
totes, en els propers anys.
Es una forma de retrobar-
se i de poder fer un acte
que serà popular i de gran
valor sentimental.
ME: Les festes són un
reclam. Però, a nivell turís-
tic, la Ràpita es troba en un
gran moment, independent-
ment que siguin festes?
MF: Penso que sí. La
Ràpita és un poble acolli-
dor. I a més, s’ha fet i es fa
una gestió extraordinària
des de Turisme. Al juliol i a
l’agost, passem de 15000
habitants a gairebé 26000,
pràcticament el doble. Això
és perquè hi ha un reclam.
I les festes són un afegit.
La participació i el fet que
siguin tan populars, com-
porta que hi hagi gent que
aprofiti per venir uns dies a
la Ràpita coincidint amb les
festes.
ME: Moment per gaudir-ne.
Tothom va a una o també a
festes poden haver-hi
divergències polítiques?
MF: Són les festes de tots
i així s’entèn. I es respecta.
Tots anem a una i és que
ha de ser la setmana en
què hem de disfrutar i par-
ticipar. I així és. 
ME: Per acabar, el missat-
ge festiu. 
MF: Agrair la participació i
la implicació de tothom.
Gràcies a la gent podem
tenir unes festes com les
que tenim. Rapitencs i rapi-
tenques disfruteu com
sabeu fer-ho. I a tots els
visitants, que tinguin clar
que seran del tot ben aco-
llits. Com sempre. 



ESPECIAL FESTES MAJORS LA RÀPITA JULIOL 2014
Dia 18 (DivEnDrEs)

A les 18’- h.- A la plaça Carles III, trencada d’olles per als més menuts,
organitzat per la Comissió de Festes. Patrocina Aigües de Catalunya.
Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.
A les 18’- h.- Al carrer Rosari, plat gegant de 42 m2., de pernil ibè-
ric per entrar al llibre Guinness World Records. Organitzat per cafe-
teria Hort del Rei (lo Bar de la Chale). Se repartirà en racions al preu
de 3,00 €.
A les 20’- h.- Al Xiringuito de Mercedes (Carreró del Capri) demos-
tració a tots els interessats de ball Country. Exhibició a càrrec de
Sheriff Country.
A les 20'- h.- Arribada dels bous capllaçats davant la Casa de la
Vila i cercavila. Actes que organitza la Penya Bou Capllaçat.
A les 21'- h..- Exhibició de gimnàstica rítmica al Parc de Garbí, en
els nivells de escolar, Copa Catalana i Base, organitzat pel Club
Gimnàstic Rapitenc.
A les 21,30 h.- A la pista de Patinatge, Festival de Patinatge Artístic
organitzat per la secció de Patinatge del Club Patí Rapitenc.
A les 21.30 h.- A la plaça del Cóc, exhibició dels alumnes de
l'Escola JAS Dansa.
A les 22.30 h.- Cercavila de la Colla de Diables "Diabmonis" de La
Ràpita, pel següent recorregut: av. Catalunya (Església Nova),
carrer Sant Isidre, av. Constitució, carrer Gorria i plaça Carles III
amb espectacle final de foc, organitzat per la mateixa entitat.
Nota.- Es prega als participants a la cercavila prenguin les mesures
adequades per salvaguardar la seva integritat física i la dels béns
públics i privats del recorregut. Veure mesures de seguretat al
darrera de la programació.
A les 24’- h.- A la plaça del Pavelló Firal, Festa Jove “Alfacs Sound
Festival”, amb els èxits dels últims anys, els ritmes de l’estiu, i
actuació del dj’s de Tomorrowland, Miguel Serna, acompanyat de
gogo’s, xanquers, drack queens..

Dia 19 (DissabtE)
A les 00.05 h.- Bou embolat pels carrers condicionats a tal fi, a
càrrec de la Ramaderia Villagrasa i Dilla de Vall-de-roures (Terol).
A les 06'- h.- "Manyanita" al Bar Pepet, organitzada per la Penya
Bou Capllaçat.
A les 07'- h.- Sortida a la rotonda de la plaça Carles III del primer
bou capllaçat pels carrers de la població, de la Ramaderia Hilario
Princep de Lligallo del Gànguil-Camarles. Patrocinat per la Penya
Bou Capllaçat.
Recorregut: rotonda plaça Carles III, carrer St. Josep, av. Sagrat
Cor, Dr. Ferran, Esports, carrer  Sant Isidre,  av. Pare Castro, carrer
Gorria, plaça Carles III, carrer Constància, Sant Isidre, av.
Catalunya, Codonyol, carrers València, Sant Isidre, i av. Catalunya
amb Codonyol.
Es recomana als propietaris de vehicles, no estacionar en els
carrers del recorregut del bou. 
A les 08’- h.- Sortida a l’av. Catalunya amb Codonyol del segon bou
capllaçat pels carrers de la població, de la Ramaderia Fernando
Mansilla de Torreblanca (Castelló) . Patrocinat per la Penya Bou Capllaçat.
Recorregut: av. Catalunya, Codonyol, carrers Barcelona, Sant
Isidre, av. Pare Castro, carrer Gorria, plaça Carles III, carrer
Constància, St. Isidre, Aurora, carreró Aurora, plaça Carles III,
carrer Arsenal, Dàrsena, St. Francesc, Sant Pere, Sta. Eulària i
Bisbe Aznar amb Camp.
Es recomana als propietaris de vehicles, no estacionar en els
carrers del recorregut del bou. 
A les 11’- h.- Al port festa marítima, cucanyes “pal ensabonat”, pro-
ves d’habilitat a la mar, organitzada pel Club Nàutic.
Nota.- Per participar en les proves de pal ensabonat, corda, etc.,
serà imprescindible la inscripció prèvia al Club Nàutic, la qual cosa
es podrà fer fins les 10,30 h. del mateix dia.
A les 12'- h.- Cercavila amb els gegants, cap-grossos i dolçaina,
organitzada per l'Esbart Dansaire Rapitenc.
A les 13'- h.- Anunci oficial de les festes des de la Casa de la Vila,
amb els actes tradicionals de llançament de coets, caramels, volteig
de campanes i amenitzat per la Xaranga Rapitenca.
A les 16’- h.- Al Pavelló Polisportiu, futbol sala de base per nois i
noies en les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, organitzat
per Club Bàsquet La Ràpita.
Les inscripcions tindran lloc ½ hora abans de l’inici de l’activitat.
A les 18'- h.- A la Casa de la Vila, lliurament de premis i inaugura-
ció de l'exposició del concurs de dibuix "Ramon Juan (Garrofero) In
Memoriam", organitzat per la Penya Barcelonista "Vicenç Piera".
A les 18’- h.- A les instal·lacions de la Casa del Mar, actuació de la
Coral, organitzat pel Club de Pensionistes de la Casa del Mar.
A les 18’- h.- Cercavila per la Banda de l'Agrupació Musical
Rapitenca.
A les 19'- h..- Cercavila a càrrec de la Banda de Tambors i
Cornetes Sant Carles.
A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, pregó de festes a càrrec de la
Rapitenca senyora Matilde Torné Verdura.
Després proclamació de la Pubilla Infantil i Reina de Festes 2014,
presentació de les corresponents Dames d'Honor, i actuació de la
Rondalla Rapitenca. L’acte serà presentat per Núria Subirats.
En acabar el Pregó.- Focs artificials a la plaça de Carles III, davant
de l'Església Parroquial, a càrrec de la Pirotècnia TOMÀS de
Benicarló.
A les 00.15 h.- A la  plaça del Pavelló Firal, revetlla popular en
honor a la Reina de Festes, Pubilla Infantil i llurs Dames, amenitza-
da per l’orquestra LA PASARELA.

Dia 20 (DiumEngE)
A les 10'- h.- Al Pavelló Firal (Av. dels Alfacs), XVIIIa. Trobada de
Puntaires del Montsià, organitzat per l'Associació Ràpita Endavant. 

A les 14’- h.- Al Pavelló Firal, dinar popular infantil organitzat per l’Associació Infantil i Juvenil Amics del
Lleure. 
El preu del ticket serà de 3,00 €. La venda tindrà lloc al Casal Cultural “Maset” en horari de 9 a 13 del matí
del 14 al 18 de juliol.
A les 17’- h.- Concurs de Cocs, organitzat per la Residència l’Onada a les seves instal·lacions. Al finalitzar
berenarem tots junts. 
Nota.- El coc s’ha de portar feta de casa, el jurat escollirà els guanyadors.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Tennis Open President
2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Pàdel mixt Open de Festes
2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18,30 h.- Al Casal Cultural el Maset, III Gala Kareoke Infantil organitzada per la Comissió de Festes.
Les inscripcions per participar hauran de fer-se per e-mail a kareokeinfantil2014@gmail.com Heu de posar
el vostre nom , l'edat i la cançó que voleu cantar. La data límit per inscripció serà el proper divendres dia 18
de juliol.
A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Fernando Mansilla de Torreblanca
(Castelló) i amenitzats per la Xaranga Rapitenca. 
Durant el decurs dels mateixos, se soltaran dos bous cerrils en puntes, patrocinats per la Penya Ràpita
Cerril.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de tennis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per la
mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel “Badia dels Alfacs", organitzat per
Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 22’- h.- Concert a càrrec de la Banda Unió Musical Xertolina de Xert (Castelló) i de la Banda de
l'Agrupació Musical Rapitenca, a la plaça del Cóc.
A les 22’- h.- A la plaça de bous, carretilla embolada per al més menuts, patrocinat per la Penya La Cabra.
A les 22.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi i patrocinat per la Penya Ràpita Cerril, bou cerril embolat de
la Ramaderia Sergio Centelles d’Ares del Maestre (Castelló) núm. 30 guarisme 0 de nom Legendario, i bou
cerril embolat de la Ramaderia Gerardo Ortega de Santa Olalla (Huelva) núm. 22 guarisme 9 de nom
Cantinero.
A les 23.45 h..- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l'actuació de l'orquestra MÀGIA NEGRA.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb l’actuació en directe dels Dj’s locals.
Organitzat pels Joves de la Comissió de Festes i “Deejay Sounds Grup".

Dia 23 (DimECrEs)
De 10’- a 13’- h.- A la Piscina Municipal, atraccions inflables d’aigua per als xiquets/xiquetes de 5 a 14
anys. Es imprescindible saber nedar. Preu 1,00 € per nen. Si els pares volen accedir hauran d’abonar
l’entrada. Acte patrocinat per l’empresa Altesport. 
A les 11’- h.- Al Casal Municipal del Jubilat, lliurament de trofeus dels concursos celebrats de guinyot,
buti, dominó, billar, bitlles, petanca i siset. (*)
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la
Ramaderia Fernando Mansilla de Torreblanca (Castelló).
A les 14’- h.- Al Pavelló Firal, dinar d'estofat organitzat per la Penya Bou Capllaçat.
El preu del tiquet serà de 2,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s'ha de portar el plat, got i coberts i, en especial, que només es donarà
una ració per tiquet.
De 17’- a 21’- h.- 32 ANYS DE MORRA A LA RÀPITA.- Campionat Festes Majors de Morra al Pavelló
Firal, organitzat per Morràpita.
A les 18’- h.- A la cafeteria Lluc (St. Isidre, 127), campionat Festes Majors de Dards en la modalitat pare-
lles.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Tennis Open President
2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Pàdel mixt Open de
Festes 2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Vicent Benavent de
Quatretonda (València) i amenitzats per la Xaranga sense nom. Durant el decurs de la tarda se soltarà
un bou cerril de la mateixa ramaderia.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de tennis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per
la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel “Badia dels Alfacs", organitzat per
Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 22’- h.- Al davant de la cafeteria l’Eixam (c/.St. Isidre, 96), exhibició dels vehicles participants en la
IXa. Cursa de cotxes bojos.
A les 22’- h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou cerril embolat a càrrec de la Ramaderia  Vicent
Benavent.
A les 22.30 h.- IXa. Cursa de Cotxes Bojos, organitzat per la cafeteria l’Eixam i amb la col·laboració de
la Comissió de Festes. Itinerari : Av. Catalunya cantonada Av. Codonyol, C/. Sant Isidre, Av. Constitució,
C/. Gorria, Comte Montemolín, Convent i Av. Constitució (Ventall  Freddy). 
Durant la celebració d’aquest acte, la circulació rodada serà desviada per itinerari alternatiu. 
A les 22.45 h.- A la plaça condicionada a tal fi, exhibició de vaques enfundades de la Ramaderia German
Vidal., patrocinat per la penya Los Enfundats..
A les 23.45 h.- A la plaça Carles III, revetlla popular amb l'actuació de l'orquestra FESTIVAL.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb l’actuació en directe del grup AFRO-
CHI GUAWA i dj’s locals. Organitzat pels Joves de la Comissió de Festes.

Dia 24 (DiJOus)
Durant la jornada d’avui, totes les atraccions del recinte Firal al preu d’1,50 €. Patrocinat per
l’Associació de Feriants i la Comissió de Festes.
A les 08’- h.- Al carrer Bisbe Aznar (Escorxador), inici de Batucada matinera a càrrec de la secció de
Tambors de la Colla de Diables “Diabmonis”.

A les 12’- h.- A la plaça del Cóc, II Trobada Castellera a la Ràpita, a
càrrec de les colles de les terres de l’Ebre “Los Xics Caleros” i “Los
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta”.
A les 18’- h.- Concentració a l'Av. de la Constitució cruïlla carrers 12
d'octubre i Jacint Verdaguer per la desfilada de carrosses i "Coso
Iris", amb la participació de la Banda de l'Agrupació Musical
Rapitenca,  Penya Eqüestre, Club d’Escacs La Ràpita, Club Twirling
dels Alfacs, Associació Veïns del Grau, Colla Diables “Diabmonis”,
Banda Tambors i Cornetes Sant Carles, Club Gimnàstic Rapitenc,
Penya Taurina “La Tradició”, Alacrisi, Club Rítmica Xaloc La Ràpita,
Club Tennis “Serramar”, Associació Llançat, Penya Bou Capllaçat,
La Cosa Nostra, Club Bàsquet La Ràpita, Ludoteca “El meu mon”,
Country Sheriff, La Tribu Rapitenca, Penya Mai Fars, Club Patí
Rapitenc –Bàsquet-, Pubilles, Dames i Reina de Festes 2014.  
A les 23.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb
l'actuació de l’orquestra ATALAIA.

Dia 21 (Dilluns)
A les 11’- h.- Al Carrer Sant Isidre, Xª. Cursa de Cambrers, organit-
zat per la cafeteria l’Eixam i la col·laboració de la Comissió de
Festes. Patrocina l’acte Cerveses DAMM.
A partir de les 09.30 h. i fins la finalització de l’acte, romandrà tancat
al trànsit el tram del Carrer Sant Isidre (rotonda Av. Catalunya fins
cruïlla Av. Constitució).
A les 11.30 h.- Inauguració de l'exposició de treballs manuals al
Casal Municipal del Jubilat.
A les 11.30 h.- Cercavila per la Banda de l'Agrupació Musical
Rapitenca.
A les 12'- h.- Al Casal Municipal del Jubilat, demostració de gimnàs-
tica i actuació de la Coral.
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament
condicionats, a càrrec de la Ramaderia Fernando Mansilla de
Torreblanca (Castelló).
A les 16.30 h.- A la platja del Parc de Garbí (entre xiringuito 1 i 2),
volada d’estels a la mar. Acte organitzat per l’associació Llançat.
De 17’- a 21’- h.- 32 ANYS DE MORRA A LA RÀPITA.- Campionat
Festes Majors de Morra al Pavelló Firal , organitzat per Morràpita.
A les 18’- h.- A la cafeteria Lluc (St. Isidre, 127), campionat Festes
Majors de Dards en la modalitat individual.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase clas-
sificatòria de Tennis Open President 2014, organitzat pel Club Tennis
Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase clas-
sificatòria de Pàdel mixt Open de Festes 2014, organitzat pel Club
Tennis Serramar.
A les 18.30 h.- Lliurament de claus de corrals que obrirà oficialment
el correbous rapitenc de Festes Majors, organitzat per la Penya
Eqüestre.
A les 18.35 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la
Ramaderia Hermanos Ozcoz Gracia de La Cartuja Baja (Zaragoza)
i amenitzats per la Xaranga “sense nom”. 
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de ten-
nis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel
“Badia dels Alfacs", organitzat per Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 21’- h. Al Parc de Garbí, exhibició de les modalitats Party
Fitness i Body Combat,  organitzat pel gimnàs Badia Fitness.
A les 22’- h. A la Pista de Patinatge, exhibició del Club Twirling dels
Alfacs.
A les 22'- h.- Al Parc de Garbí, exhibició de Gimnàstica Rítmica a
càrrec del Club de Rítmica Xaloc La Ràpita.
A les 22’- h.- A la plaça de bous, carretilla embolada per al més
menuts, patrocinat per la Penya La Cabra.
A les 22.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou embolat a càrrec
de la Ramaderia  Hermanos Ozcoz.
A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, cantada d'havaneres per l'Orfeó
Pau Casals i repartiment entre els assistents de "cremat" organitzat
per La Cosa Nostra.
A les 23.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal, revista “Nos hemos que-
dao en pelotas” de la companyia de Luís Pardos.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb l’ac-
tuació en directe dels grups locals Mifos, B-sos, i Equus. Organitzat
pels Joves de la Comissió de Festes.

Dia 22 (Dimarts)
A les 11’- h.- Musclada popular al carrer 12 d’octubre (Sindicat), orga-
nitzada per la Penya Alfacs. (*)
El preu del tiquet serà de 1,00 €. La venda horari oficina Casa de la
Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s'ha de portar el plat.
A les 11’- h.- A l'antiga plaça de bous (carrer 12 d'octubre), gran festa
de l'aigua blaveta, organitzat per la Comissió de Festes. Col·labora
Baix-Mont. 
Nota.- Cadascú s'ha de portar el poval de casa (amb nansa de plàstic) i
roba adient per la festa.
A les 11.30 h.- Cercavila per la Banda de l'Agrupació Musical
Rapitenca.
A les 12’- h.-- A l'antiga plaça de bous (carrer 12 d'octubre), entrada
de carretilles per al més menuts, patrocinat per la Penya La Cabra.
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament
condicionats, a càrrec de la Ramaderia Villagrasa i Dilla de Vall-de-rou-
res (Terol).
A les 12.30 h.- Al Pavelló Firal, gimcana infantil organitzada per
l’Associació Infantil i Juvenil Amics del Lleure. Els participants s’hauran
d’inscriure enviant un e-mail a l’adreça amicsdellleure@gmail.com o al
Casal Cultural del Maset del 14 al 18 de juliol de 9 a 13 h., i ho faran
per equips amb un màxim de 8 participants, d’edats compreses entre
els 6 i els 14 anys.
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A les 14’- h.- Al Pavelló Firal, dinar popular infantil organitzat per l’Associació Infantil i Juvenil Amics del
Lleure. 
El preu del ticket serà de 3,00 €. La venda tindrà lloc al Casal Cultural “Maset” en horari de 9 a 13 del matí
del 14 al 18 de juliol.
A les 17’- h.- Concurs de Cocs, organitzat per la Residència l’Onada a les seves instal·lacions. Al finalitzar
berenarem tots junts. 
Nota.- El coc s’ha de portar feta de casa, el jurat escollirà els guanyadors.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Tennis Open President
2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Pàdel mixt Open de Festes
2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18,30 h.- Al Casal Cultural el Maset, III Gala Kareoke Infantil organitzada per la Comissió de Festes.
Les inscripcions per participar hauran de fer-se per e-mail a kareokeinfantil2014@gmail.com Heu de posar
el vostre nom , l'edat i la cançó que voleu cantar. La data límit per inscripció serà el proper divendres dia 18
de juliol.
A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Fernando Mansilla de Torreblanca
(Castelló) i amenitzats per la Xaranga Rapitenca. 
Durant el decurs dels mateixos, se soltaran dos bous cerrils en puntes, patrocinats per la Penya Ràpita
Cerril.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de tennis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per la
mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel “Badia dels Alfacs", organitzat per
Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 22’- h.- Concert a càrrec de la Banda Unió Musical Xertolina de Xert (Castelló) i de la Banda de
l'Agrupació Musical Rapitenca, a la plaça del Cóc.
A les 22’- h.- A la plaça de bous, carretilla embolada per al més menuts, patrocinat per la Penya La Cabra.
A les 22.30 h.- A la plaça condicionada a tal fi i patrocinat per la Penya Ràpita Cerril, bou cerril embolat de
la Ramaderia Sergio Centelles d’Ares del Maestre (Castelló) núm. 30 guarisme 0 de nom Legendario, i bou
cerril embolat de la Ramaderia Gerardo Ortega de Santa Olalla (Huelva) núm. 22 guarisme 9 de nom
Cantinero.
A les 23.45 h..- A la plaça del Pavelló Firal, revetlla popular amb l'actuació de l'orquestra MÀGIA NEGRA.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb l’actuació en directe dels Dj’s locals.
Organitzat pels Joves de la Comissió de Festes i “Deejay Sounds Grup".

Dia 23 (DimECrEs)
De 10’- a 13’- h.- A la Piscina Municipal, atraccions inflables d’aigua per als xiquets/xiquetes de 5 a 14
anys. Es imprescindible saber nedar. Preu 1,00 € per nen. Si els pares volen accedir hauran d’abonar
l’entrada. Acte patrocinat per l’empresa Altesport. 
A les 11’- h.- Al Casal Municipal del Jubilat, lliurament de trofeus dels concursos celebrats de guinyot,
buti, dominó, billar, bitlles, petanca i siset. (*)
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament condicionats, a càrrec de la
Ramaderia Fernando Mansilla de Torreblanca (Castelló).
A les 14’- h.- Al Pavelló Firal, dinar d'estofat organitzat per la Penya Bou Capllaçat.
El preu del tiquet serà de 2,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.
Es recorda a tothom que cadascú s'ha de portar el plat, got i coberts i, en especial, que només es donarà
una ració per tiquet.
De 17’- a 21’- h.- 32 ANYS DE MORRA A LA RÀPITA.- Campionat Festes Majors de Morra al Pavelló
Firal, organitzat per Morràpita.
A les 18’- h.- A la cafeteria Lluc (St. Isidre, 127), campionat Festes Majors de Dards en la modalitat pare-
lles.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Tennis Open President
2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase classificatòria de Pàdel mixt Open de
Festes 2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18.30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la Ramaderia Vicent Benavent de
Quatretonda (València) i amenitzats per la Xaranga sense nom. Durant el decurs de la tarda se soltarà
un bou cerril de la mateixa ramaderia.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de tennis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per
la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel “Badia dels Alfacs", organitzat per
Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 22’- h.- Al davant de la cafeteria l’Eixam (c/.St. Isidre, 96), exhibició dels vehicles participants en la
IXa. Cursa de cotxes bojos.
A les 22’- h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou cerril embolat a càrrec de la Ramaderia  Vicent
Benavent.
A les 22.30 h.- IXa. Cursa de Cotxes Bojos, organitzat per la cafeteria l’Eixam i amb la col·laboració de
la Comissió de Festes. Itinerari : Av. Catalunya cantonada Av. Codonyol, C/. Sant Isidre, Av. Constitució,
C/. Gorria, Comte Montemolín, Convent i Av. Constitució (Ventall  Freddy). 
Durant la celebració d’aquest acte, la circulació rodada serà desviada per itinerari alternatiu. 
A les 22.45 h.- A la plaça condicionada a tal fi, exhibició de vaques enfundades de la Ramaderia German
Vidal., patrocinat per la penya Los Enfundats..
A les 23.45 h.- A la plaça Carles III, revetlla popular amb l'actuació de l'orquestra FESTIVAL.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb l’actuació en directe del grup AFRO-
CHI GUAWA i dj’s locals. Organitzat pels Joves de la Comissió de Festes.

Dia 24 (DiJOus)
Durant la jornada d’avui, totes les atraccions del recinte Firal al preu d’1,50 €. Patrocinat per
l’Associació de Feriants i la Comissió de Festes.
A les 08’- h.- Al carrer Bisbe Aznar (Escorxador), inici de Batucada matinera a càrrec de la secció de
Tambors de la Colla de Diables “Diabmonis”.

A les 09.30 h.- Botifarrada popular a la plaça de bous, organitzada
per la Penya La Cabra.
El preu del tiquet serà de 1,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.
A les 11,30 h.- A la plaça Carles III (Casa de la Vila), Taller de
Titelles. Patrocinat per HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo
A les 12.30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèvia-
ment condicionats, a càrrec de la Ramaderia Villagrasa i Dilla de
Vall-de-roures (Terol).
A les 16,30 h.- A la plaça Lluís Companys, III torneig obert
d’Escacs “Memorial Agustí Lin”, organitzat pel Club d'Escacs La
Ràpita. Obert a tots els aficionats (independentment de l’edat,
gènere, nivell de joc, procedència, etc.)
Inscripcions mitja hora abans de l’inici de l’activitat.
De 17’- a 21’- h.- 32 ANYS DE MORRA A LA RÀPITA.- Finals del cam-
pionat Festes Majors de Morra al Pavelló Firal, organitzat per Morràpita.
A les 18'- h.- Berenar popular a la Torreta, acte organitzat per la
Penya Barcelonista "Vicenç Piera" d'aquesta localitat.
El preu del tiquet serà de 1,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.
A les 18’- h.- Al Camp de Futbol i organitzat per l’Esplai Xerinola,
jocs tradicionals: el piso, bomba, “balón prisionero”, caniques, car-
tes, ..... i gimcana d’aigua. Diferents jocs amb aigua on els nens i
nenes hauran d’anar superant proves per arribar al final. Cal portar
el banyador i roba vella. En acabar ens banyarem. 
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase
classificatòria de Tennis Open President 2014, organitzat pel Club
Tennis Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase
classificatòria de Pàdel mixt Open de Festes 2014, organitzat pel
Club Tennis Serramar.
A les 18,30 h.- Bous a la plaça condicionada a tal efecte de la
Ramaderia Fernando Machancoses de Cheste (València) i amenit-
zats per la Xaranga Rapitenca. 
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de ten-
nis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel
“Badia dels Alfacs", organitzat per Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 19’- h.- Al Bar La Guardiola (av. Constitució, 65) demostració a tots
els interessats de ball Country. Exhibició a càrrec de Sheriff Country.
A les 20’- h.- A la plaça del Cóc, exhibició de les modalitats de Cool
Dance, Step, Hip-Hop, Taekwondo, i Kink Boxing,  organitzat pel
gimnàs Chunkwon.
A les 21.30 h.- A la plaça de bous, carretilla embolada per al més
menuts, patrocinat per la Penya La Cabra.
A les 22’- h.- A la plaça del Cóc, exhibició de dansa a càrrec de
l'Escola de Dansa Esther Roselló.
A les 22’- h.- A la plaça condicionada a tal fi, bou embolat a càrrec
de la Ramaderia  Fernando Machancoses.
A les 22.45 h. A la plaça condicionada a tal fi, vaca embolada patro-
cinada per La Cosa Nostra. Ramaderia Fernando Mansilla de
Torreblanca (Castelló).
A les 22.45 h.- Sortida des de la Casa de la Vila de les Reines i
Dames dels anys 1968 i 1984, acompanyades per la Banda de
l’Agrupació Musical Rapitenca.
A les 23’- h.- A la plaça del Pavelló Firal, Homenatge a les Reines i
Dames de fa 46 i 30 anys, i actuació de l’orquestra MONTESOL.
L’acte serà presentat per Hernan Subirats.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb
l’actuació en directe dels Dj’s locals. Organitzat pels Joves de la
Comissió de Festes i “Deejay Sounds Grup".

Dia 25 (DivEnDrEs)
A les 11.30 h.- Al Pavelló Firal, XLVIIè. HOMENATGE A LA VELLE-
SA, amb l'assistència de les autoritats locals, Reina de les Festes,
Pubilla Infantil i llurs Dames d'Honor i, les actuacions de la Banda de
Tambors i Cornetes St. Carles, Club Twirling dels Alfacs, la Rondalla
Rapitenca, i exhibició dels alumnes de JAS Dansa. El matrimoni for-
mat pels Srs. Jaume Caballé Martí i Josefa Cosme Bel (Casal
Municipal del Jubilat), seran els representants de tots els homenatjats.
A les 14’- h.- Durant el decurs del dinar de germanor, lliurament de
trofeus de les competicions de Billar. Bitlles, Petanca i jocs de cartes
masculí i femení, organitzats pel Club de Pensionistes de la Casa del
Mar. (*)
A les 17’- h.- L’associació Cultural Petit Comitè presenta al Parc de
Garbí (Punt de Trobada), We Are Not Dj’s. 12 hores de música inin-
terrompuda amb 12 convidats diferents amb un denominador comú:

la passió per la música allunyada de les masses.

A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase clas-
sificatòria de Tennis Open President 2014, organitzat pel Club Tennis
Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, fase clas-
sificatòria de Pàdel mixt Open de Festes 2014, organitzat pel Club
Tennis Serramar.
A les 18.30 h.- Concentració per a l'ofrena de flors i fruits a l'Av. de
la Constitució cantonada carrer 12 d'octubre. 
A les 19’- h.- Ofrena de flors i fruits a l'Església Parroquial de la
Stma. Trinitat. En acabar l'ofrena es procedirà a la celebració de la
Santa Missa, amb la participació de l’Orfeó Pau Casals.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, XI Obert de ten-
nis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, VII Obert de pàdel
“Badia dels Alfacs", organitzat per Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 21.30 h.- A la cafeteria l’Eixam, V Open de cartes Festes
Majors. Les inscripcions a l’Eixam fins el 17 de juliol o fins esgotar-
se les places.
A les 22’- h. A la Pista de Patinatge, exhibició de la Banda Tambors
i Cornetes Sant Carles.
A les 22.30 h.- A la plaça del Cóc, 32è. Festival de Rondalles, orga-
nitzat per l’Esbart Dansaire Rapitenc, amb l'actuació de la Rondalla
Rapitenca, el cantador Joseret,  de la Rondalla de Guardet

d’Amposta, la cantadora Silvia de l’Ampolla, de l'Esbart Dansaire
Rapitenc, i dels joves cantadors de Rondalla. (*)
A les 23.45 h.- A la plaça del Pavelló Firal revetlla popular amb l'ac-
tuació de l'orquestra LA FANIA.
A les 24.00 h.- Al vial de la Piscina Municipal, CARPA JOVE, amb
l’actuació en directe dels grups locals Taus, Skupiendo Ira, i Just for
fuck. Organitzat pels Joves de la Comissió de Festes.

Dia 26 (DissabtE)
A les 07’- h.- Sortida a la cruïlla carrers Constància amb Sant Isidre,
del bou capllaçat pels carrers de la població, de la Ramaderia
Villagrasa i Dilla de Vall-de-roures (Terol). Patrocinat per la cafeteria
Hort del Rei (lo Bar de la Chale).
Recorregut: carrer Constància, Sant Isidre, av. Constitució, carrer
Gorria, plaça Carles III, carrers Constància, Sant Isidre, Rosari,
Arsenal, plaça Mare Déu Montserrat, carrer Sant Francesc, plaça
d’Espanya “Cós”, i carrer Constància amb Sant Isidre..
Es recomana als propietaris de vehicles, no estacionar en els carrers
del recorregut del bou. 
A les 09.30 h.- A l’av. Codonyol cruïlla carrer Rosselló, inici del
XXXIVè. CONCURS INTERPROVINCIAL D'ARROSSEGAMENT
PER LA SORRA, organitzat per la Penya Arrastre.
A les 09,30 h.- A la plaça Carles III (Casa de la Vila) concentració i
inscripció dels participants a la cursa cicloturística i concurs de cintes.
A les 10’- h.- Cursa cicloturística per circuit urbà, organitzada pel
Club BTT La Ràpita.
A les 10.30 h.- Al carrer Sant Francesc, Iª cursa tradicional de cintes
amb bicicleta, organitzat pel Club BTT La Ràpita.
A les 12'- h.- Al recinte del Pavelló Firal, ball de vermut rapitenc,
organitzat per Morràpita.
El preu del tiquet serà de 1,00 €. La venda horari oficina Casa de la Vila.
A les 12,30 h.- Tradicional entrada dels bous pels carrers prèviament
condicionats, a càrrec de la Ramaderia Fernando Mansilla de
Torreblanca (Castelló).
A les 16’- h.- Al Pavelló Polisportiu, VI campionat Streetball
Minibàsquet 3x3  (de 7 a 12 anys), organitzat per Club Bàsquet La Ràpita.
A les 18’- h.- A la pista de Bitlles municipal, XXVè. Campionat
Intercomarcal de Bitlles tradicionals catalanes, organitzat pel Club de
Bitlles Alfacs.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, finals de
Tennis Open President 2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18’- h.- A  les instal·lacions del club Tennis Serramar, finals de
Pàdel mixt Open de Festes 2014, organitzat pel Club Tennis Serramar.
A les 18,30 h.- Al recinte de la plaça de bous, exhibició taurina de la
Ramaderia Pedro Dominguez de Funes (Navarra), organitzat per la
Penya Taurina La Tradició i amenitzats per la Xaranga sense nom.
A les 18.30 h.- Al Pavelló Polisportiu, X campionat de streatball 3x3
categoria sènior, organitzat per Club Bàsquet La Ràpita.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, finals del XI Obert
de tennis “Ciutat de la Ràpita", organitzat per la mateixa entitat.
A les 19’- h.- Al centre esportiu Johnny Montañes, finals del VII Obert
de pàdel “Badia dels Alfacs", organitzat per Pàdel Terres de l’Ebre.
A les 19.30 h. Al mirador del Parc de Garbí, 3a. Marató de Body
Combat ciutat de La Ràpita Festes Majors’14. Organitzat per Ramon
La Ràpita. 
A les 20’- h.- Ballada de sardanes a la plaça del Cóc amb la Cobla
Principal Rapitenca, l'Agrupació Sardanista local i la colla Tarragona Dansa.
A les 24'- h.- Castell de focs artificials a la platja del Parc de Garbí,
a càrrec de la Pirotècnia TOMÀS de Benicarló.
A les 00,45 h.- A la plaça del Pavelló Firal revetlla popular amb l'ac-
tuació de l'orquestra VALÈNCIA.

NoTES.- La Comissió de Festes fa reserva d'alterar, modificar o
suprimir qualsevol acte del present programa.
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre, S.L. participarà i col·laborarà
amb la seva assistència sanitària en tots els actes on sigui neces-
sari aquest servei.
Les activitats organitzades per l’Esplai Xerinola el dia 24 a les ins-
tal·lacions esportives municipals, així com les organitzades per
l’Associació Infantil i Juvenil Amics del Lleure, el dia 22 al Pavelló
Firal, aniran adreçades prioritàriament a nens i nenes entre els 3 i
14 anys.
Els dies que se celebrin actes a la plaça del Cóc, es tancarà la cir-
culació rodada abans, per la qual cosa es prega a tothom que se
n'estiguin d'aparcar els seus vehicles en aquell indret.
Així mateix es recorda als veïns dels carrers St. Sebastià,
Constància, de la Cinta, de l'Àngel, Trav. Devesa, Calderón de la
Barca, Trav. de l'Àngel i Migdia, que el dia 20 a les 00.05 h. es
farà un bou embolat, i els dies 21, 22, 23, 24, i 26 de juliol  a les
12,30 h., l'entrada dels bous, circumstància per la qual es prega
se n'estiguin d'aparcar-hi els seus vehicles dintre de la zona deli-
mitada per les tanques.
L’accés dels infants i adolescents menors de 14 anys a les curses
de braus, queda regulat per la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
prohibint-li la seva presència. Tanmateix prohibeix la participació
a tots aquells que mostrin manca de condicions físiques o psíqui-
ques per a fer-ho.
El dia 18 a les 22.30 h. tindrà lloc el correfocs en l'itinerari que
figura en la programació, circumstància per la qual la Comissió de
Festes, demana es prenguin les següents mesures de seguretat:
abstenir-se d'estacionar vehicles, mantenir portes i finestres
tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i
tendals recollits, no tenir roba estesa o altres elements com
banderes, no col·locar cap element que pugui obstaculitzar el
bon desenvolupament de l'actuació o el pas fluid de la gent
(testos, taules, cadires, etc.), no llançar aigua fins que no
hagi passat la cercavila.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Com a tècnic del juvenil A

Anton Flores, al J. i Maria
ESTAVA AL SANT JAUME

Anton Flores, una vegada va
decidir que no seguia a Sant
Jaume, va estudir una de les
propostes que ha tingut, i
aquesta fou la del Jesús i Maria
per entrenar el juvenil A en una
nova etapa en què el futbol ba-
se partidalenc s’està estructu-
rant amb molta il.lusió amb la
coordinació de les persones

que s’han posat al capdavant.
Anton ha acceptat la proposta i
comença una nova etapa al ju-
venil A del Jesús i Maria. 
El juvenil B l’entrenarà Xavi

Zaragoza. El club de l’Aube va
demostrar que batega amb
força  amb la festa cloenda de
la temporada del cap de setma-
na passat: ‘fou tot un èxit’.  

A la plana 21 de Més Ebre

Especial ‘pichichis’
DE JOAQUIN CELMA

A la plana 21 de Més Ebre,
d’aquesta edició, poden trobar
els llistats dels 100 golejadors
del futbol amateur del nostre te-
rritori i també els 100 del nos-
tre futbol base.

Una gran eina informativa
que és un al.licient per als pichi-
chis però que a més ho és per
als tècnics i directius per poder
‘controlar’ als millors artillers i
als que ho seran en el futur. 

Davanter que estava a l’Illueca aragonès

Pascual Boyla, nou fitxatge
UE RAPITENCA

Pascual Boyla és nou juga-
dor de la Rapitenca. Davanter
de 1,84 m i del que hi ha bo-
nes referències. El tècnic ara-
gonès Garcia Sanjuan controla
el mercat de la Tercera divisió
d’aquesta comunitat i ell ha de-
cidit portar al davanter de l’I-
llueca. Jugador guineà que ha
de potenciar la part ofensiva
de l’equip. D’altra banda, la jun-
ta directiva de la UE Rapitenca
confia que en breu comencin
les obres per a instal.lar les

tanques que delimiten el te-
rreny de joc a la Devesa. ‘Es
obligatori que estiguin per a
poder competir i podriem arri-
bar a tenir dificultats per dispu-
tar partits oficials. Esperem
que abans de començar el
campionat pugui estar l’obra
feta i no tinguem cap proble-
ma del comitè tècnic d’àrbitres
o de la Federació”. La tempo-
rada passada ja es  van dispu-
tar els partits amb unes tan-
ques provisionals. 

Els 100 golejadors del
futbol amateur del

nostre territori i els 100
golejadors del nostre

futbol base. 
Una gran eina
informativa.

Gran treball

Josep Gombau va implantar
un nou sistema de joc a l’Ade-
laide. I va ser escollit millor en-
trenador de l’A-League. Ha es-

tat també un dels aspectes
que ha motivat a Amor a mar-
xar fins a Austràlia. Tot això, a
més de l’amistat que té amb el
tècnic ampostí. Gombau deia
que “per la meva part estic
molt il.lusionat de poder treba-
llar en Guillermo, ja que em pot

aportar molts coneixements
degut a la seva trajectòria i ex-
periència. Sobretot des de la
vessant d'exjugador d'èlit. De
fet, en la setmana que fa que
és aquí en nosaltres la seva
aportació està sent molt enri-
quidora per mi.  

Des d’Austràlia amb Amor

Dues setmanes després
de deixar de ser el màxim
responsable del futbol for-
matiu del Barça, Guillermo
Amor s'ha incorporat al cos
tècnic de l'Adelaida United,
que entrena Josep Gom-
bau, tècnic que va treballar
a l'Escola del Barça. “Venir
aquí és una bona experièn-
cia, perquè durant molt de
temps la meva feina no era
al camp. Era l'entrenador
dels entrenadors, ara vull
estar damunt la gespa,
amb els futbolistes”, va ma-
nifestar al web del seu nou
club el que va ser migcam-
pista blaugrana. No han es-
tat poques les ofertes que
ha rebut Amor, que ha vol-
gut allunyar-se de Barcelo-
na i del futbol espanyol.

L’EXJUGADOR DEL BARÇA S’INCORPORA A L’STAFF TÈCNIC DE JOSEP GOMBAU

El tècnic ampostí, “il.lusionat per la gran ajuda que suposa en tots els aspectes”

M.V.

Josep Gombau amb Guillermo Amor, en una foto feta ahir. Amb poca calor. 

De moment, Amor
estarà a Austràlia
durant un mes

Unes setmanes

Avui he de reservar la co-
lumna per insistir en l’agrai-
ment per les dades que
Més Ebre ha assolit i que
s’han conegut per la sego-
na onada de  l’EGM Baròme-
tre de Catalunya. Un resul-
tat força satisfactori i que
cal remarcar perquè és una
mostra evident del carinyo
que des del Més Ebre re-
bem cada setmana i que jo,
particularment, noto i apre-
cio cada divendres quan us
faig arribar el setmanari. Es
el de tots i així s’està ente-
nen. Estem prop i això és
digne de destacar. Es mo-
ment, com no, d’agrarir la
complicitat. 
I també a tots els que col.la-
boreu de forma desinteres-
sada i ajudeu a que puguem
ser un gratuït modest però
competitiu. En especial, en

la columna
de la plana
esportiva,
he d’a-
grair-li la
col.labora-
ció a Joaquin Celma. Estaré
d’acord amb les seues, en
ocasions, ‘particulars’ opi-
nions, però ell, des de la
distància, dóna molta vida
al nostre futbol. Les visites
que té a Icompeticion ho de-
mostren. I aquí, al Més
Ebre, fa un punt i seguit.
Gràcies Joaquin per la teua
col.laboració i sobre tot per
la teua amistat. 
Se t’ha de conèixer per
comprovar la teua dimensió
humana i jo tinc la sort de
que he pogut gaudir-la en
moments en què m’ha fet
falta. 
Gràcies a tots. I a seguir!. 

Agraïment

És un membre més dintre
del staff tècnic del Adelaide.
Aporta variacions tàctiques en
el joc.  La durada de la seva es-
tada és de moment d'un mes.
Període durant el qual disputem
varis partits amistosos”. El dia
25 de juliol, l’Adelaide juga con-

tra el Màlaga i el 10 d’agost el
partit de les estrelles, contra la
Juve, en el que podria ser el da-
rrer de Del Piero, ara jugador
de Gombau. “Estic molt content
d’ell. S’ho està pensant de se-
guir jugant o no”, deia Josep
Gombau. 
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Gerard Fresquet, exjugador del
CD la Cava, ha fitxat amb el Ca-
marles, equip que tanca la planti-
lla. Les altes són: Samu i Brigi
(Ampolla), Victor Reales (Cam-
brils), Edgar (J i Maria), Coto (S.
Jaume) i Gerard. Dani Badea, Da-
ni Fluixà, Quim Sansaloni, Edu, Roger i Jaume han estat baixa. En
uns quinze dies es preveu que comencin les obres per a la
instal.lació de la nova gespa. 

Gerard Fresquet jugarà amb 
el CF Camarles

ESTAVA AL CD LA CAVA

La plantilla del Catalònia no està tancada. ‘Esperem una incorpora-
cio, si pot fer-se’. Altes: Pau Alegria, Aleix Robert, Sisco Baila, Enric
Aleixendri (tècnic). Baixes: Francesc de la vega, Juanma Fatsini i Je-
sús Barberà. Del futbol base faran pretemporada els 4 juvenils que
acaben ‘a fi de donar-los l’oportunitat i de seguir amb la politica del
club que no és cap altra que preparar generacions futures per tenir
el màxim número de jugadors del poble al 1r equip. La faran també
Sergi Escoda (juvenil pref del tortosa i jesusenc), Enric Sebastià, Jo-
sep Estrada i David Ibañez (4a cat). Adrià Chavarria serà el segon
entrenador. També dirigirà l’aleví A de la Rapitenca.

Adrià Chavarria, segon 
entrenador del Catalònia

TAMBÉ DIRIGIRÀ L’ALEVÍ A DE LA RAPITENCA

Les altes han estat: José Ramon i Oscar Benet (Amposta),
Vizcarro (J. i Maria), Alex Guard (Tortosa), Arnau Figueres
(Ametlla), Xavi Bautista i Mario Jabaloyes (Roquetenc), Clau-
dio (Horta). Baixes: Povill i Puig, Sergio Ruiz, Outman, Mus-
ta, Ruben Barriga i Sergi Segura. El nou repte per la nova
temporada, segons el tècnic Sergi Navarro, ‘buscar, com
a mínim, els 50 punts i poder ser un equip competitiu fins
l’última jornada. Enguany, el nivell d’exigència i sobre tot a
casa crec que ha de ser molt superior perquè amb els fi-
xatges hem guanyat solidesa en defensa i si millorem a ca-
sa, crec que podem tenir molts bons resultats’. 

Objectiu: ‘50 punts, com a mínim,
i ser competitius fins el final’

UE REMOLINS-BITEM

La plantilla del Gandesa està tancada amb Rojas, Gerard Cabré, Marc
Domenech, Soriano, Batiste, Barceló, Pere Martínez, Joan Vives, Al-
mestoy, Dani, Jordi Julià, Gumiel, Dilla, Josep Domènech, Genís, Fre-
de, Guiu, Arnau, Pol i Roger. La novetat és Gerard Cabré, porter que
estava al Porrera. Pretemporada: 3 agost: Gandesa-Alcarràs; 9, Gan-
desa-Juvenil FC Barcelona; 15, Corbera-Gandesa; 16, Gandesa-Ascó;
24, Batea-Gandesa; 30 Ginestar-Gandesa. Al cos tècnic s'incorpora Jo-
el Martorell, com a preparador físic, i ell també portarà el juvenil i la co-
ordinació del Futbol 7. Al futbol 11 seguirà Rafel coordinant i  Rins tam-
bé continua com a preparador dels porters i auxiliar tècnic.

Gerard Cabré, nou porter del
Gandesa

VA JUGAR AL TORREFORTA I AL GINESTAR

Josep Maria Figueres, cone-
gut com a ‘Figo’, és un porter
experimentat a la Regional
tarragonina. Va estar a l’Ascó
abans de fitxar amb el
Reddis, equip que va ser el
campió de la Segona
Catalana la lliga passada. No
obstant, no s’ha quedat amb
el filial reusenc i estava lliure.
Temps enrera va sonar que
podia anar al Jesús i Maria
però el club de l’Aube va
poder concretar el fitxatge de
Raül i l’opció va quedar en
nores.
L’Alcanar estava buscant por-
ter i havien hagut diversos
rumors, fins i tot que podia

tornar Rodri (ara al Vilaseca).
Però l’aposta ferma ha estat
la de Figo i el jugador ha arri-
bat a un acord amb la directi-
va que presideix Toni Muñoz. 
Així mateix, cal dir que es
compta amb el retorn d’Edu
Aguilar. Malgrat això, per la
normativa, va marxar a jugar
al Traiguera, no podrà fer-ho
amb l’Alcanar fins avançat el
mes d’octubre. També es pre-
veu la tornada del ‘jugon’ Xavi
Molas, per la bona amistat
que té amb jugadors
d’Alcanar. Raul Vates i Ivan
Diaz segueixen i, per tant,
l’Alcanar, que estarà entrenat
per Carlos Rodriguez, tornarà

a disposar de molta artilleria.
També cal comptar amb Adrià
Valsells, un jugador que ja
vam anunciar que havia fitxat
amb el Tortosa però que final-
ment seguirà a Alcanar,
segons hem pogut saber.
Adrià, per problemes per
poder desplaçar-se, no podia
assegurar estar a Tortosa
tots els dies que se li recla-
mava. Això era un problema
que smebla no ha pogut solu-
cionar. I el fet que el panora-
ma a Alcanar ha canviat
també ha ajudat perquè el
carriler esquerrà es quedi un
any més a l’equip del seu
poble. 

Figo, nou porter de l’Alcanar
Adrià Valsells, que s’havia compromès amb el Tortosa, seguirà al club canareu

VA JUGAR AMB L’ASCÓ I LA TEMPORADA PASSADA AMB EL REDDIS, EQUIP CAMPIÓ. UN PORTER DE LUXE

Dificultats amb els
desplaçaments i els canvis
de plantejaments que han
hagut a Alcanar, li han fet

variar l’opinió. El Tortosa ja
comptava amb ell. I ara

haurà de buscar un relleu.

Adrià

Narcís Labòria (a la foto) és
el nou tècnic del Deltebre.
La setmana passada
deiem que el dilluns es co-
neixeria i així ha estat. Les
altes de l’equip, a hores d’a-
ra són: Sergi Auré (J i Ma-
ria), Robert Lopez (Perelló),
Quim Sansaloni (Camar-
les), Jordi Porres ‘Cacau’
(Corbera) i Mikel que va es-

tar amb el tècnic Narcís a
l’Olimpic i a l’Ametlla Reno-
vacions confirmades: Al-
bert Noguera (recuperant-
se de la lesió), Albert
Queral, Carlos Bullon, Car-
los Curto, David Rovira, Ja-
vier Chacon, Jordi Berto-
meu, Marc Casanova,
Marc Toledo, Oriol Berto-
meu i Pep Lucas. “Es treba-

lla des de la Comissió Tèc-
nica per a la incorporacio
d'un central i dos davan-
ters’. Baixes confirmades:
Paco Casas, Marc Baiges,
Josep de la Torre, Marc Es-
puny, Ricard Salvia, Rafel
Moreso i Josep Pastor.
Pendent de parlar-ne: Jon
Bayo, Alex Ramos, Sergi
Rodriguez, Agusti Valldepe-

rez i Albert Marin.

INSTITUCIONAL
El procès electoral per a la
nova presidència està
obert. La data de presenta-
cio de candidatures acaba
el 30.07.14. 

Narcís Labòria entrenarà el Deltebre

ESTAVA A L’AMETLLA

Guillermo Camarero inicia la tem-
porada amb el CD la Cava. Una
temporada marcada per l’austeri-
tat i per les ganes de la directiva
d’iniciar un nou projecte per po-
der comptar amb jugadors locals
i dels planters, amb la bona feina
de futur que s’està fent a l’esco-

la.  Camarero considera que “la
reducció de pressupost, crec
que no afectarà al rendiment de
l'equip, els jugadors que han de-
cidit quedar-se, tot i la baixada en
les fitxes, demostren la seua im-
plicació en el projecte del club. In-
crementem el nombre de juga-

dors en plantilla i la rejovenim
sensiblement, la qual cosa supo-
sarà una forta competitivitat per
guanyar-se un lloc. si bé no hi ha
tant nom crec que l'equip aug-
menta el seu potencial. El treball
serà la nostra senyal d'identitat,
serem un bloc sòlid que gaudeixi

de la pilota i que jugarà amb mol-
ta intensitat”.
Sobre els objectius, Camarero
comentava que “ls marcarà la
nostra trajectòria ... no tenim
pressió per grans fites i això pot-
ser a un o dos anys sigui un avan-
tatge per arribar a assolir-les”.

‘El treball serà la nostra senyal d’identitat’
‘La reducció de pressupost no afectarà el rendiment de l’equip’

GUILLERMO CAMARERO, TÈCNIC DE LA CAVA

Figo ha assolit quatre ascensos, en els darrers cinc anys.
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C A L E N D A R I

3a. catalana
Grup 1

Temporada
2014/15

Jornada 1. 7/9/14

Ulldecona-Aldeana
Horta-Batea

Campredó-la Sénia
L’Ametlla-S. Bàrbara
Móra Nova-St. Jaume
Godall-Roquetenc
Corbera-Pinell
Flix-Ginestar

Perelló-Alcanar

Jornada 18. 25/1/15

Jornada 2. 14/9/14

Aldeana-Perelló
Batea-Ulldecona
La Sénia-Horta

S. Bàrbara-Campredó
S. Jaume-L’Ametlla

Roquetenc-Móra la Nova
Pinell-Godall

Ginestar-Corbera
Alcanar-Flix

Jornada 19. 1/2/15

Jornada 3. 21/9/14

Aldeana-Batea
Ulldecona-la Sénia
Horta-S. Bàrbara

Campredó-Sant Jaume
L’Ametlla-Roquetenc
Móra la Nova-Pinell
Godall-Ginestar
Corbera-Alcanar

Perelló-Flix
Jornada 20. 8/2/15

Jornada 4. 28/9/14

Batea-Perelló
La Sénia-Aldeana

S. Bàrbara-Ulldecona
S. Jaume-Horta

Roquetenc-Campredó
Pinell-L’Ametlla

Ginestar-Móra la Nova
Alcanar-Godall
Flix-Corbera

Jornada 21. 22/2/15

Jornada 5. 5/10/14

Batea-La Sénia
Aldeana-S. Bàrbara

Ulldecona-Sant Jaume
Horta-Roquetenc
Campredó-Pinell
L’Ametlla-Ginestar

Móra la Nova-Alcanar
Godall-Flix

Perelló-Corbera
Jornada 22. 1/3/15

Jornada 6. 12/10/14

La Sénia-Perelló
S. Bàrbara-Batea

Sant Jaume-Aldeana
Roquetenc-Ulldecona

Pinell-Horta
Ginestar-Campredó
Alcanar-l’Ametlla
Flix-Móra la Nova
Corbera-Godall

Jornada 23. 8/3/15

Jornada 7. 19/10/14

La Sénia-S. Bàrbara
Batea-Sant Jaume
Aldeana-Roquetenc
Ulldecona-Pinell
Horta-Ginestar

Campredó-Alcanar
L’Ametlla-Flix

Móra la Nova-Corbera
Perelló-Godall

Jornada 24. 15/3/15

Jornada 8. 26/10/14

S. Bàrbara-Perelló
Sant Jaume-La Sénia
Roquetenc-Batea
Pinell-Aldeana

Ginestar-Ulldecona
Alcanar-Horta
Flix-Campredó

Corbera-L’Ametlla
Godall-Móra la Nova

Jornada 25. 22/3/15

Jornada 9. 2/11/14

S. Bàrbara-Sant Jaume
La Sénia-Roquetenc

Batea-Pinell
Aldeana-Ginestar
Ulldecona-Alcanar

Horta-Flix
Campredó-Corbera
L’Ametlla-Godall

Perelló-Móra la Nova
Jornada 26. 29/3/15

Jornada 10. 9/11/14

Sant Jaume-Perelló
Roquetenc-S. Bàrbara

Pinell-La Sénia
Ginestar-Batea
Alcanar-Aldeana
Flix-Ulldecona
Corbera-Horta

Godall-Campredó
Móra la Nova-L’Ametlla
Jornada 27. 12/4/15

Jornada 11. 16/11/14

Sant Jaume-Roquetenc
S. Bàrbara-Pinell
La Sénia-Ginestar
Batea-Alcanar
Aldeana-Flix

Ulldecona-Corbera
Horta-Godall

Campredó-Móra la Nova
Perelló-L’Ametlla

Jornada 28. 19/5/15

Jornada 12. 23/11/14

Roquetenc-Perelló
Pinell-Sant Jaume
Ginestar-S. Bàrbara
Alcanar-La Sénia

Flix-Batea
Corbera-Aldeana
Godall-Ulldecona

Móra la Nova-Horta
L’Ametlla-Campredó

Jornada 29. 26/4/15

Jornada 13. 30/11/14

Roquetenc-Pinell
Sant Jaume-Ginestar
S. Bàrbara-Alcanar

La Sénia-Flix
Batea-Corbera
Aldeana-Godall

Ulldecona-Móra la Nova
Horta-L’Ametlla

Perelló-Campredó
Jornada 30. 3/5/15

Jornada 14. 14/12/14

Pinell-Perelló
Ginestar-Roquetenc
Alcanar-Sant Jaume

Flix-S. Bàrbara
Corbera-La Sénia

Godall-Batea
Móra la Nova-Aldeana
L’Ametlla-Ulldecona
Campredó-Horta

Jornada 31. 10/5/15

Jornada 15. 21/12/14

Pinell-Ginestar
Roquetenc-Alcanar
Sant Jaume-Flix

S. Bàrbara-Corbera
La Sénia-Godall

Batea-Móra la Nova
Aldeana-L’Ametlla

Ulldecona-Campredó
Perelló-Horta

Jornada 32. 17/5/15

Jornada 16. 11/1/15

Perelló-Ginestar
Alcanar-Pinell
Flix-Roquetenc

Corbera-Sant Jaume
Godall-S. Bàrbara

Móra la Nova-La Sénia
L’Ametlla-Batea

Campredó-Aldeana
Horta-Ulldecona

Jornada 33. 24/5/15

Jornada 17. 18/1/15

Ginestar-Alcanar
Pinell-Flix

Roquetenc-Corbera
Sant Jaume-Godall

Santa Bàrbara-Móra la Nova
La Sénia-L’Ametlla
Batea-Campredó
Aldeana-Horta

Ulldecona-Perelló
Jornada 34. 31/5/15

Tercera catalana

La setmana vinent es podria concretar l’acord

Edu Català, prop de ser el nou
entrenador del S. Jaume

TERCERA CATALANA

La UE Sant Jaume necessita
una renovació profunda, a ni-
vell de la plantilla. I a nivell
de la banqueta, una vegada
Anton Flores, que ha fitxat
amb el Jesús i Maria per en-
trenar el juvenil A, va infor-
mar que no seguia. El nou
tècnic podria ser Edu Català
amb qui ja hi ha converses
avançades que es podrien
concretar la setmana vinent.
El Sant Jaume ha sofert
nombroses baixes i s’haurà
de rearmar amb jugadors de
casa i altres que poden arri-
bar, dins de les possibilitats
del club. No hi haurà filial
però si juvenil, la temporada
vinent. El president i la direc-
tiva continuen.
Edu Català va entrenar als

Muntells durant la lliga pas-
sada: “vaig estar fins la 1a.
volta. Després, ja em vaig
desvincular per manca d'e-
fectius que feia impossible
entrenar amb mínimes con-
dicions objectives. L'expe-

riència però, fou positiva,
perquè de vegades s'aprèn
molt quantes més dificultats
se’t presenten; desencade-
nant fins i tot una estreta re-
lació humana i de companye-
risme”. Edu afegia que
“estic molt agrait al Sant
Jaume per la confiança que
m’han mostrat, n’hem parlat
i la setmana vinent ho torna-
rem a fer i acabaré de deci-
dir”. Ivan Benito, que farà la
pretemporada amb la Cava,
tampoc continua al Sant Jau-
me que, per contra, ha fitxat
a Alex Benito (Aldeana).

Es va parlar amb Eulogio. Ara podria interessar Tomàs Ballano

Francesc Parra no seguirà a l’Alcanar B
LA TERCERA CATALANA AL DIA. ESTAT DELS EQUIPS

-Francesc Parra, autèntic
impulsor de la reacció de l’Al-
canar B, quan va arribar a la
banqueta, salvant a l’equip, no
seguirà. El fet que des del filial
‘es va parlar amb Eulogio per
a fitxar i no se’m va conside-
rar com a primera opció, m’ha
fet pensar de no seguir una
vegada m’ho van comentar”.
Tomàs Ballano podria interes-
sar. Eulogio seguirà al futbol
base del J. i Maria. De fet, han
pogut haver-hi contactes.  
-El Corbera ha incorporat

als germans Saladie (Albert i
Oriol) i a Bernat Fernandez
(tots tres del Pinell). També al
davanter Marc Miravete (Móra
Nova), jugador inspirat la tem-
porada passada. Podria se-
guir Juan Caballos, jugador ta-
rragoní que festeja a Corbera
i que va ser efectiu quant a
gols. Es busca un porter. S’ha-
via parlat amb Carrasco però
no ha fitxat. El davanter Aleix
Martí, que jugarà a Falset, in-
teressava però no s’incorpo-
ra. Fidel seguirà. No obstant,

haurà de complir els 9 partits
de sanció que li resten per
l’expulsió de l’Ametlla, en el
penúltim partit de la lliga pas-
sada.
-Xavi Marrodan, que va fer

de jugador-entrenador del Pi-
nell durant la temporada pas-
sada, ha fitxat com a jugador
de l’Ascó B. També Sisco Mén-
dez que, del Pinell, marxa al fi-
lial asconenc. Angel Alvarez
segueix treballant per comple-
tar la plantilla pinellana. El pri-
mer partit de pretemporada
és dissabte 26 a Benissanet.
-Toni Domingo és nou juga-

dor del Santa Bàrbara. S’afe-
geix a les altes de Nico i De la
Torre. Baixes: Iker, Edu, Pau,
Moha, Roger i Xavi Tomas. Es
confia en poder arribar a un
acord definitiu amb Carlos Gi-
labert. Hi ha bona predisposi-
ció per les dos parts, però fal-
ta l’entesa final. A Santa
Bàrbara hi ha ilusió per fer una
bona temporada, però en cap
cas buscant l’ascens. ‘Hi ha
equips més potents per da-

vant nostre’, diuen des del
club. 
-Marc Baiges s’incorpora a

l’Horta que està fent gestions
per fitxar a un porter i que ha
parlat amb José Gallego, recu-
perat ja de la lesió que va so-
frir quan jugava amb el Pere-
lló.
-El senienc Monje, que ha

jugat amb el Tortosa, està en
converses amb el Godall, com
també el jove Marc Lleixà, de
l’Amposta juvenil.
-Plantilla del Batea, equip

revelació la temporada passa-

da. Porters: Joan Aubanell i
Oriol; Defenses: Kiko, Jordi,
Didac, Oscar, Abel i Aleix. Cen-
tercampistes: Miquel Adrià,
Galende, Adrià, Roger, Jordi
Vilanova Rios. Davanters:
Agustí, Eloi, Ferran, Enric,
Cristian Vallès, Enric Amado
(Juv. Gandesa).
-Renovacions del CF la Sé-

nia: Rai, Eduard, Quim, Xavi,
Manu, Aitor, Jordan, Pau, Di-
dac Balada, Isaac i Marc. De
moment, a més de juvenils,
l’únic fitxatge és Jordi Garcia
(Rosell). Marce serà el tècnic. 
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Gairebé tots els equips comencen a entrenar la primera setmana d'agost.
Els jugadors vindran amb quilos de més, la forma els costarà mínim un mes
agafar-la, si s’agafa. Tot això unit a un mes d'agost que està ple de festes
majors en molts pobles, i els jugadors van a celebrar-les, a més de ser un
mes que molts dels integrants estan de vacances. Un mes d'agost quan
encara apreta la calor i a més es juguen partits amistosos de vegades
sense pausa. El dia 7 de setembre comença la lliga. Només un mes i una
setmana per preparar-la, una autèntica barbaritat. Per què no començar el
dia 14 o 21? Per què no acabar-la una setmana més tard? Per què no fer la
lliga tota seguida sense pausa?. A la primera setmana de desembre hi ha un aturada; del 21
de desembre al 11 de Gener hi ha tres setmanes. Al carnaval hi ha una altra jornada de des-
cans i a la primera setmana d'abril una altra; sis setmanes durant el campionat per descan-
sar i perdre la forma. I per què enlloc de sis setmanes d'absència de futbol, només fossin
tres? Fa 30 anys no havia ni descans ni i la primera setmana de desembre, ni a nadal, ni reis
ni setmana santa (si no s'ho creuen mirin per exemple l’any 1975). Clar que les competicions
eren de 20 equips però no havien ni pauses ni descansos. ¿O abans eren molt valents o ara
ens hem tornat còmodes?. Un mes per preparar les competicions. Saben quan triga un run-
ner per preparar una marató? Sis mesos. I en un mes es volen fer miracles. La federació està
equivocada amb el plantejament del calendari. Els equips no protesten i els entrenadors han
de fer miracles. Després arriben les lesions i a sobre els místers són poc samaritans amb
els que estan a la banqueta perquè juguin més minuts quan el resultat és còmode. Agost es
passa en un tres i no res, el dia 7 setembre hi ha futbol, amb calor, amb poca preparació.
És una autèntica barbaritat, així estem com estem en el futbol de Catalunya i després els
clubs no es queixen. Però una cosa està clara: si baixen de 2a. Catalana sis equips aquesta
campanya, que és el més segur, només 12 es poden salvar amb la qual cosa les lligues hau-
rien de tornar a 20, perquè no sigui tota la temporada una pressió de tots els components
ja que cada vegada hi ha menys diferència dels llocs 5 a 15. La federació té la mà el fet de
canviar les competicions, penso que aquestes estan totalment en contra del futbol amateur
i ho vinc predicant de fa tres anys. 
LA CAVA-DELTEBRE. RESPECTO TOTALMENT L'OPINIÓ DEL CD LA CAVA. Des de fa
4 anys que escric a Més Ebre només m'han contestat tres persones. Una d'un aficionat i dos
d'un mateix equip: La Cava. ¿Per què serà?. Les casualitats no existeixen. Diuen que la fusió
del Deltebre i la Cava no es podrà fer, que són imaginacions meves. No hi ha raó de ser tres
equips a Deltebre. I jo opino que la Cava podria tenir al costat del seu nom el de Deltebre i
els dos sortirien beneficiats, com La Cava ho ha estat amb l'Escola Delta, que li dóna suport.
El normal, i això només és una opinió, seria una fusió. L'anormal seria no fer-la. Esta clar que
el que mai veurem serà la fusió de la Cava i Jesús i Maria. Jo només els vaig dir que és més
fàcil veure una fusió de la Cava i Deltebre que no veure-la. I és possible que des de la distàn-
cia no entenc algunes coses. Però jo dic el que crec que seria positiu. Una altra cosa és que
això mai es farà o que no és possible. Per tant, respecto l'opinió de la junta del CD la Cava.
D'altra banda, un club tan històric com La Cava no té web, i si l’Ascó, Tortosa, Rapitenca i
Amposta. ¿No hagués estat millor perdre un temps en dissenyar-la, que escriure una carta a
la meva persona?. Per cert jo molt agraït que me la fessin, però no hagués estat millor comu-
nicar-m’ho abans?, tot i que és cert que el responsable de la publicació estava advertit i m’ho
va dir.  Per què la Cava gairebé mai no s’ha comunicat amb mi? No m’ha donat informació.
Per què no m’agafen el telefon? Això ho haurien saber-ho també els socis d'aquesta entitat
amb tanta història. ¿Canviarà mai aquest club?. En qualsevol cas, estic disposat, si volen, a
parlar-ne i a poder arribar a una entesa. Clar que sí. 
RAPITENCA ARRIBEN ELS FITXATGES COM ROSQUILLES. La veritat que tinc els meus
dubtes sobre quin campionat que farà. Serà l'equip revelació o s'hauran de fer fitxatges a la
segona volta per mantenir la categoria? Massa revolució. Van arribar dos nous fitxatges de
la segona Catalana de Lleida, que jugaven en l’Albí, Denis, gran central, David Silva "Peke"
centrecampista creatiu-ofensiu. Té qualitat però necessita que juguin per ell. La mitjana d'e-
dat seran 21/22 anys, falten tres fitxatges. Un defensa central, un migcampista i un davan-
ter. Els tres estan tancats i dos d'ells han jugat a tercera divisió i un a segona B. Tant de bo
aquest equip torni a il·lusionar i donar alegries a la seva afició. 
AMPOSTA. ¿PER QUÈ LA PLANTILLA NO ESTÀ TANCADA? 
La temporada passada es va tancar l'equip en un
plis plas. Els fitxatges per aquesta campanya arri-
ben poc a poc. Les renovacions, també. ¿Què
està esperant Teixidó per tancar la plantilla?  Estic
més preocupat jo que el míster. Falten dos cen-
trals i potser un davanter, encara que sinó arribés
aquest es podria tirar amb Callarisa, si està fi,
Becerra inspirat i Cristòfer que ha de ser aquest
any el Messi d'aquest equip. El president ha infor-
mat que  l'assemblea "va ser una basa de oli", em
diu. No sé que passa en aquestes comarques
que en les assemblees dels principals clubs hi ha
pau i bons aliments. ¿Per què els socis, en gene-
ral, no peguen més canya?. Els abonats quan reti-
rin el carnet els donaran dues entrades gratis per
regalar. El dèficit fou de 884 euros i s'arrossega
un total de 40.000. Els 250 socis ja equilibren
gran part del cost del primer equip 73.000 E
però el total és 101.000, de tot el club. El dèficit,
tot i que m'espanta, ‘està controlat’. Jordi Péez
sap més de números que jo. 

Les competicions de 1a., 2a. i 3a. catalana,
mal plantejades

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

TORTOSA.MASSA REVOLUCIÓ.
Per a un equip que va quedar tercer la temporada passada no havia de tocar molts elements.
Però tot i això el Tortosa ha canviat la meitat dels seus components i ha fet deu altes: l'últi-
ma de la Kazu. Fouad (Roquetenc) Alfons Povill i Manel Puig (Remolins-Bítem), Albert Arnau
(Amposta) i Adrià Vallsels que, no obstant, continuarà a Alcanar després d’haver-se com-
promès amb el Tortosa. Un fet que, com d’altres que ja s’han produit, no és correcte i del
que en parlaré la setmana vinent, quan tingue més arguments que no pas ara. Però per mi
els millors quatre fitxatges són els 4 juvenils Carlos Dàkar, Aleix Salvat, Lotfi i Millan. Aquests
han de ser titulars. Però una cosa és el que jo opino i una altra que opina el seu entrenador.
L'assemblea de l'Amposta i Rapitenca ja s'ha fet. La del Tortosa encara no. Serà al setem-
bre. Els vaig dir la setmana passada que els parlaria de l'afer Remolins Bítem- Tortosa però
serà la propera. O no tinc espai o no tinc ganes. Com vulguin, però l'afer segueix. Per cert,
el Remolins-Bítem ha mantingut la invitació al Torneig Mariano Toha al Tortosa. L'elegància és
l'elegància i això el Remolins-Bítem en té i molta. 
ELS ENTRENADORS MÉS XULOS DE 2 CATALANA SÓN. Sergi Navarro i Miquel Cotaina.
Dos homes de la banqueta amb personalitat, tenen moltes coses en comú, els dilluns pre-
nen cafè junts, els dos van estar al Tortosa o en la seua òrbita: Sergi com a segon entrena-
dor i Miguel Cotaina a punt de fitxar fa dues temporades. Per als dos no hi ha atur: Sergi
Navarro quatre anys tres equips, la Cava, Tortosa, Remolins-Bítem i Miquel en nombrosos
clubs durant 17 campanyes. Els dos saben tancar les plantilles molt aviat. Ho van fer la pas-
sada campanya i aquesta. Els dos juguen un futbol molt definit: Cotaina amb bona defensa,
rapidesa i contraatac. Sergi al Remolins-Bítem a per totes en atac. Dic que aquests entrena-
dors són xulos perquè per dirigir un vestidor en el que hi ha molts egos cal ser molt xulo o
tenir les idees clares. Són dos bons entrenadors, del millor d'aquesta comarca, i si es fes un
rànquing, estarien entre els cinc primers aquests. Xulos ho són, però hi ha altres misters que
a més de ser xulos s'ho creuen. D'aquests avui no parlo, algun dia potser els dediqui unes
línies. 
DELTEBRE, QUATRE FITXATGES I L'ARRIBADA DE NARCIS. Ha estat l'últim equip en tan-
car el seu entrenador, va arribar el perellonenc Narcís que va arribar a un acord res més ate-
rrar el dissabte de Sardenya i així va fer feliç a la seva dona, oferint-li unes bones vacances.
Ha entrenat a l’Ametlla dues temporades traient petroli dels joves jugadors i ja coneix aques-
ta categoria doncs va estar a l’Olimpic quan va pujar. No ho té fàcil aquest entrenador ja que
aquesta campanya baixaran sis equips. Les baixes d'aquest equip són Marc Baiges, De la
Torre, Paco Casas, Sergi Rodríguez i quatre altes de moment Sergio Auré, Jordi Porres,
Robert Lopez i Quim Sansaloni (Camarles) falten fitxatges, dos defenses, un migcampista i
davanter. 
HORTA. ARRIBEN ELS SET PRIMERS FITXATGES. En menys d'una setmana el nou mís-
ter Cantó gairebé ha tancat la plantilla, sis incorporacions de cop Marc Baiges (Tortosa,
Roquetenc, Remolins-Bítem i Deltebre), Sergi Rodríguez (Deltebre), Gerard, Guillem, Xavi
Revuelta (Gandesa) i David Bes (Batea). De l'equip bàsic de la passada temporada no conti-
nuen Isaac, David Cid, Claudiu i Marc Mars. 
ANÀLISI 2 CATALANA (2) ELS RIVALS A BATRE DE LA ZONA DE TARRAGONA.
Excepte sorpreses dels ascendits Tancat, Camp Clar i Sant Pere Sant Pau que poques dona-
ran doncs els seus jugadors no cobren, un Cambrils que tindrà serioses dificultats per man-
tenir la categoria, falten doncs quatre equips ja només de Tarragona per lluitar amb els deu
de les nostres terres. Roda de Barà que complirà la seva tercera campanya i ja porta dues
patint per mantenir la categoria. Només segueixen 12 jugadors de la passada campanya. Els
tres conjunts a batre són Vilaseca, Valls i Canonja. Vilaseca ha tingut tres baixes de l'equip
bàsic: Fran a la Canonja, Dani de Cal es retira i Ivan, i només hi ha tres altes aquestes del
filial, un equip, però, que no estarà en els cinc primers. Valls tenen ganes de pujar. La pas-
sada campanya van acariciar la promoció, estrenen nou entrenador Mercadé. Cal dir que no
encerten amb els canvis de banqueta cada any un fracàs. ¿Per què no van fitxar a Toni Oruj
o Isaac Fernandez?. L'onze bàsic només una baixa i les altes pinten bé: Óscar Pérez (Morell),
Gabri Batalla (Gandesa), Àlex (Catllar), Babil (juvenil Reus Divisió honor; pretemporada), Abel
Yébenes (Juvenil Nàstic) i Javi Rodríguez (Morell). Farà bona campanya. No obstant, no
pujarà. Quedarà entre els cinc primers. L'equip a batre és la Canonja, que només tingut tres
baixes de l'onze bàsic: Vicente, Jaume Pedra i Mercadé. Dues altes importants: el davanter
del Catllar Luis Garcia i Diego Reyes del Morell, a més Raul Tudela (Perelló) Javi Macias, Jordi
Macias (Selva Camp), Fran (Vilaseca), Raül Vàzquez (Bonavista) i Selviu (Sant Pere). En resum
Valls i la Canonja seran els equips a batre. Vilaseca dubtes, Roda es podria salvar i Tancat,
Sant Pere i Camp Clar baixaran els tres o dos. Tot i que també pot passar que un sigui una
revelació. I jo apunto pel Camp Clar . 
LA SENIA CANVI DE TERÇ? Del bloc principial de la passada temporada continuen 9 juga-
dors: Raimon, Quim, Xavi Pomada, Manu, Marc, Issac, Pau Muñoz, Didac Balada i Aitor.
Només dues baixes Javi i Raül que eren jugadors d'altres localitats. L'única novetat aquesta
campanya és que per fi s'apostarà més pel planter després de la mala experiència de la tem-
porada passada que es va portar més jugadors que mai d'altres localitats i es va realitzar la
pitjor classificació de les últimes 20 temporades. El nou míster Marce es casa recentment,
li tocava ja. 
AMETLLA DOS REFORÇOS DE LUXE. Tot i les baixes importants d'Hector i Joan Rullo que
van marxar a l’Ampolla, s'han incorporat a aquest equip dos exjugadors que van estar aquest
club fa tres temporades: David Morillo que va ser al Pinell i Perelló i quan va estar a la Cala
la darrera vegada va fer 9 gols i Sergi Quintana que en marcà 12. 
9 ENTRENADORS NOUS. Per fi ja estan definits els 18 tècnics d'aquesta campanya a sego-
na catalana. Aquesta temporada debuten amb el seu club en ella: Narcís (Deltebre), Bartolo
(Camarles), Rafel Navarro (Gandesa), Jordi Rojas (Jesús i Maria), Mercadé (Valls), Domínguez
(Cambrils), Català (Sant Pere S. Pau), Oscar Muñoz (Tancat) i Sergi Ferrer (Camp clar) 
4A CATALANA. Dos gallets al cim. No cal ser un endeví per dir que AQUESTA temporada
Olimpic i Vilalba tornaran a 3a. catalana. El Vilalba tindrà a Robert, ex Míster (amb Harri) del
Campredó, Perelló, Sant Jaume, La Cava B, Tortosa juvenil. Aquest noi és un rodamón. A
l'Olimpic el míster serà Paco Muñoz que va acabar la temporada passada. Muntells i Sant
Jaume no faran equip i que si ho el faran Camarles i Aldeana, com filials.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

RÈCORD D’INSCRITS: 74

Campus Bítem ‘Pepe Roig’

Aquesta sisena edició
del Campus Bitem, ‘hem
volgut, des de l'organit-
zació, ficar-li el nom d’a
una persona que va ser
de les impulsores, i que
malauradament ja no
està entre nosaltres. I
per això a partir d'a-
questa edició el Campus
portarà el nom d'una
gran persona i amic, en
PEPE ROIG’. El Campus
té una durada com les
últimes edicions de 5
setmanes, enguany del

30 de juny a l’1 d'agost,
i de 9h a 14h. 
‘Pel que fa a inscrip-
cions, aquesta és l'edi-
ció que hem superat el
nostre propi rècord del
2011 (71 inscrits),
tenim un total de 74 ins-
crits al Campuc.
Majoritàriament tenim
nens/es de Bítem (59) i
de la resta de pobla-
cions, Tivenys, Camp-
redó i Tortosa (15), tots
en les edats de 4 a 14
anys. Enguany repeti-

rem l'exitosa Acampada
que vam fer l'edició pas-
sada, i la farem el 17 de
juliol al 18, i on tenim ja
42 inscrits, i moltes sor-
preses preparades,
com jocs, sortides noc-
turnes, jocs d'orienta-
ció, i la visita del Golafre
que ens farà unes
demostracions amb
focs d'artifici’.
D’altra banda, ‘repetim
les visites a comerços
com el Forn de Pedret,
Carnisseries Carmina i

Pallejà, i a la Peixateria
Conxita tots de Bítem,
així veuen els oficis i
coneixen com es treba-
lla a la població!. Hem
tingut i tindrem xerrades
de Mossos d'esquadra,
visita a la comissaria
dels mateixos, xerrades
de Protecció Civil, la visi-
ta de l'Escola de Música
de Tortosa, visita del
Club Twirling Tortosa,
una demostració d'ensi-
nistrament caní a càrrec
de Jonathan Casanova, i

junt amb ell una magnífi-
ca demostració de sal-
vament aquàtic caní, a
la piscina, simulant sal-
vament als xiquets del
campus, també fem
classes d'anglès amb el
professor Pol, i els seus
experiments increïbles.
Comentar també que
gràcies al programa
social del 6/16, hem
pogut facilitar l'inscrip-
ció a 11 nens/es de la
població a través de les
beques que s'han ator-

gat per poder participar
al Campus a les famílies
de la població amb més
dificultats. Per últim
agrair a la EMD de
Bitem, com sempre la
col·laboració en tot el
que poden, sobretot en
tema instal·lacions, ja
que es un luxe poder
comptar amb totes les
instal.lacions possibles
per al Campus, a l’igual
que als comerços que
tenen la paciència de
explicar com treballen

als participants, i als
col·laboradors que
també fan possible
aquest Campus, com
Pol, Àlvaro, Damià,
Manolo, etc.. Per últim
agraïr als Monitors/es:
Lluïsa Escuín, Cinta
Valmanya, Maria Piñol,
Albert Piñol, Xavi
Platero, Anna Ginovart,
Lluís Zaragoza, Laura
Santamaria, Àngel
Miralles, Fran Balart,
Mar Fontané, Anna
Corral i Erika Aleu’, 

Dimecres a l’Hotel SB Corona Tortosa es va fer la presentació
de la pubilla de l’Agrupació Futbol Veterans de Tortosa, Ànge-
la Gómez i Primé que apareix a la fotografia amb Emilio
Descarrega, representant de l’Agrupació. 

Jordi Tomàs va prendre part en la segona prova del
Campionat d'Andalússia, en què va aconseguir resultats des-
tacats en la cita d'Arcs de la Frontera. El pilot ampostí va ser
primer en la categoria F1, per davant de Kevin Moreno i Rui
Sousa, i segon en la categoria F3, on va guanyar Sebastiao
Centeno i va ser tercer Tiago Àlex Silva. Després de la dispu-
ta d'aquesta cita, el de la capital del Montsià ostenta el primer
lloc de la classificació general provisional en les dues catego-
ries. Ara, Tomàs afrontarà unes setmanes de tranquil·litat, en
què seguirà entrenant, però en les que no tindrà competició,
fins que el primer cap de setmana del mes de setembre, pren-
gui part en la tercera prova del Mundial que se celebrarà a
Eivissa. En aquesta cursa, l'ebrenc competirà en la modalitat
de circuit, en la categoria biplaça F1. Després de la disputa
d'aquest compromís, al Campionat del Món encara li queda-
ran les proves de la Xina i Abu Dhabi, que també seran inte-
ressants. Posteriorment, Tomàs continuarà competint en
altres competicions, a diferents nivells, en les que optarà a
ocupar algunes de les posicions de privilegi.

Àngela és la pubilla
Jordi Tomàs, primer en F1 AGRUPACIÓ FUTBOL VETERANS DE TORTOSA

Tivenys ser escenari de la tercera edició de la 'Cursa dels
Cocons', tretzena prova del circuit de curses per muntanya de
les Terres de l'Ebre. La cita va tornar a ser un èxit de participa-
ció, i va aconseguir reunir 124 corredors en la cursa, 9 a la
cursa júnior i un total de 191 en la marxa prevista per a l'oca-
sió. 
En la categoria absoluta masculina, va aconseguir la victòria
Jonatan Costa (Trail CER la Sénia) (2.01.50), que va creuar la
línia de meta amb un còmode avantatge sobre el segon classi-
ficat, Ramon Curto (Trail CER la Sénia) (2.06 .40), i el tercer,
Joan Saragossa (el Corriol-CE La Foradada) (2.07.46). D'altra
banda, en categoria absoluta femenina, les tres millors de la
prova van ser, per aquest ordre, Estefania Barreda (Maestrat-
Canyero s Bar) (2.22.29), Gemma Colomé (Team Flowers-El
Corriol) (2.25.39) i Mònica Olivan (ATE Coll de l'Alba) (2.50.37).
Pel que fa a la classificació local, cal destacar que els primers
van ser Àlex Curto (Cocons.cat) (2.42.38) i Diana Garcia (UEC
Tortosa) (3.16.59). Dins la categoria júnior, el millor en catego-
ria masculina va ser Youssef Abaghad (UEC Tortosa) (1.09.53),
seguit de Cristian Gisbert (UEC Tortosa) (1.19.04) i
d’Abdelghafour Ben Haddou (UEC Tortosa) (1.32.15 ). En fèmi-
nes, es va imposar Bàrbara López (UEC Tortosa) (2.03.05), per
davant d'Alba Prades (independent) (2.44.44) i Núria Adell (inde-
pendent) (2.44.47). Finalment, en la marxa, els primers a com-
pletar el recorregut van ser Guillem Pujol (CEU Sudactiu)
(1.09.51) i Eva Roig (BTT Montbike Amposta) (1.25.35). Amb
aquesta tercera edició, la cursa de Tivenys demostra que està
plenament consolidada i que s'ha convertit en una cita impor-
tant dins del certamen. 
Les proves que resten
Ara, el calendari del certamen ebrenc patirà un parèntesi, i tor-
narà el 30 d'agost, amb la disputa de la catorzena prova pun-
tuable, que serà el 'V kilometre Vertical' de Roquetes.
Posteriorment, arribaran la 'VIII Cursa de Muntanya Vila de
Falset' (11 de setembre).

Cursa dels Cocons, a Tivenys

L'Ajuntament d'Ulldecona, d'acord amb Adam Raga, convoca un
concurs de dibuixos de tipus caricatura i d'aspecte simpàtic
sobre la figura d'Adam Raga amb la seva moto de trial, amb la
finalitat de fer adhesius i altres articles publicitaris. Els dissenys
podran ser lliurats personalment o enviar a ports pagats a
l'Ajuntament d'Ulldecona; i també es podran trametre per email
a: adam@adamraga.com. 
El termini finalitzarà el dia 6 de setembre a les 14.00. Els pre-
mis seran: 400 euros i obsequi el primer; 100 i obsequi el
segon i 50 i obsequi el tercer.

Concurs de dibuixos Adam Raga
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JUGADOR GOLS EQUIPNº
Joan Zaragoza
Marc Prades
Toni Barbera
Cristian Vallés
Santi Sancho
Romero
Florin Marius
Cristian Regolf
Oriol Biarnés
Adrià Miro
Magi Andreu
Chimeno
Narcis Fabra
Raul Gonzàlez
Agusti Fornos
Ismail Aiydir
Cornejo
Jordi Mohedano
Carlos Gilabert
Robert Beltran
Pau Muñoz
Manuel Lopez
Josep De La Torre
Angel Sanchez
Joel Crespo
Joan Miguel Pinyol
Javier Asin
Bernat Galbany
Enric Sentis
Jaime Llorente
Adrià Valsells
Abraham Navarro
Omar Machí
Fidel Guardiola
Candame
Ivan Cendrós
Nicola 
Dani Pitarque
Marc Miravete
Juan Carlos Pachan
Sergi Anguera
Amado Clotet
Ivan Lagunas
Jota
Robert López
Pepe 
Ivan Bladé
Cristian Monllao
Didac Labòria
Sergi Rodriguez
Ramon Masip
Jesús Ferreres
Roger Vidal
Sisco Méndez
Alex Gallego
Josep Becerra
Ruben Cuello
Albert Virgili
Sergi Moreno
Adrià Figuerido
Enric Suñe
Angel Tomàs
Edgar Montserrat
Juan Caballos
Olenguer Baldoma
Javier Dilla
Alex Bladé
Joan Font
Isac Margalef
Ivan Gonzalez
Ferran Roig
Manel Año
Ignasi Vernet
Josep Marti
Victor Bertomeu
Joel Forne
Adrian Fernandez
Jordi Llaó
Brigi Garcia
David Villar
Jacob Papaseit
Jaime Gumiel
Aleix Royo
Ruibal
Ivan Arasa
Ivan Abat
Yassine
Eugeni Del Cerro
Edu Aguilar
Joan Forcadell
Genis Soldevilla
Albert Troyano
Adrià Sunyer 
Joan Labèrnia
Joan Esmel
Toni Ondozabal
José Mari Monfort
Marc Fibla
Laurea Alegret
Moha

38
35
33
32
29
24
24
21
20
20
20
19
19
19
18
18
18
18
18
18
17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Godall
Camarles
Roquetenc
Batea
Ulldecona
Alcanar
Godall
Ampolla
Ascó
Benissanet
Mora Nova
Alcanar
La Cava
La Senia
Batea
Campredó
Corbera
Perelló
Santa Bàrbara
Tivenys
La Sénia
Campredo
Deltebre
R-Bítem
R-Bítem
Tivenys
Tortosa
Ginestar
Ginestar
La Cava
Alcanar
Camarles
Campredo
Corbera
Flix
Flix
Jesus i Maria B
Jesus i Maria B
Móra Nova
Arnes
Olimpic
Aldeana
Olimpic
R-Bítem
San Jaume
L’Ametlla
Benissanet
Bot
Campredó
Deltebre
Catalònia B
Jesus i Maria
Perelló
Pinell
Aldeana
Amposta
Arnes
Ascó
Ascó
Ascó
Batea
Campredó
Campredó
Corbera
Flix
Gandesa
Ginestar
Ginestar
Horta
Jesus i Maria
La Cava
La Cava B
Olimpic
Roquetenc B
Roquetenc B
Tortosa
Alcanar
Ametlla
Ampolla
Ascó B
Flix
Gandesa
Godall
La Cava
Roquetenc B
Ulldecona
Ulldecona
Catalònia
Alcanar
Alcanar
Ascó
Ascó
Batea
Godall
Horta
Catalonia
Jesus i Maria
La Galera
Roquetenc B
Tortosa
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JUGADOR GOLS EQUIPNº
Ivan Capitán
Jack Cid
Roger Miralles
Oscar Albesa
Raül 
Marc Marti
Versiano
Gerard Balada
Igors
Ramon Pitarque
Iker Cid
Ferran Tiscar
Carlos Valverde
Raimon Sanchez
Pau Carcellé
Lluís Espinach
Jordi Berbegal
David Rosales
Cristian Tomas
Arnau Bertomeu
Roger  Mestres
Lluis  Martí
Hugo Arrufat
Francesc Navarro
Roger Royo
Isaac Llaó
Llorenç Ferré
Josep Serral
Jordi Miró
Ivan Paez
Errai Zakarya
Daniel Quesada
Arnau Pardo
Alex Fenàndez
Miquel Callarisa
Juan Fuadimaba
Enric Querol
Dorian Rueda
Carles Tornel
Albert Bardi
Valentin Della
Sergiu Bona
Jordi Boyer
Joan Marsa
Aleix Bayerri
Ruben Julio
Oriol Fibla
Dani Machado
Alfonso Bel
Xavier Ferre
Karim Ben
José Pujol
Joan Benaiges
Andreu Benito
Yasinne Boulayad
Joaquin Martinez
Aleix Sancho
Eric Gil
Enric Simó
Bernat Guiu
Alex López
Nicolàs Gómez
Marc López
Gerard Verge
Aleix Vizcarro
Joan Vendrell
Ferran Samper
Enric Salas
Andreu Arasa
Alfonso Carrillo
Sergi Gilabert
Peré Estellé
Olivier Roe
Iker Melchor
Carles Daker
Borja Godes
Andreu Gonzalez
Alex Salvadó
Alex Damian
Aleix Caudet
Aleix Bertomeu
Agusti Cirera 
Aaron Gonzalez
Ramon Luz
Oualid
Marc Brull
David Soto
Alex Perez
Mustapha
Josep Montesó
Joaquin Ripoll
Aaron Garcia
Younnes
Raül Vicente
Mehmed
Marc Serral
Joaquin Cardona
Guillem Cabre
Adrian Grandos
Miguel Reverté
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La Senia (C/J)
Perelló (J)
Amposta  (I)
Arnes (I)
La Cava (C)
Perelló (J)
Amposta (J)
Ulldecona (C)
Ametlla (J)
Ametlla (C)
Perelló (I)
Rapitenca (I Pr)
Ulldecona (J)
Ascó (C)
Rapitenca (C Pr)
Roquetenc (J)
Jesus i Ma. (C)
Amposta (C)
Camarles (C)
La Cava (J)
Roquetenc (C)
S.Bàrbara (I)
Arnes (I)
Camarles (I)
S Bàrbara (I)
Jesús i Maria (C)
Olímpic (J)
Camarles (I)
Ascó (C)
Rapitenca (J)
Amposta (J)
Rapitenca (I Pr)
La Cava (C)
Olímpic (C) 
Ulldecona (J)
La Cava (J)
La Sénia (I)
Roquetenc (I)
Tortosa (C Pr)
Ametlla (C)
Ebre Escola (J)
La Sénia (I)
Ametlla (C)
Jesus i M (J)
J Catalònia (I)
Ebre Escola (C)
Alcanar (I)
Gandesa (J)
Dertusa (I)
Amposta (J)
R-Bítem (J)
Olímpic (J) 
Ametlla (J)
Jesus i M (C)
Ebre Escola (J)
J Catalònia (C)
Olimpic (I)
Ascó (I)
Ullldecona (C)
Olimpic (I)
Amposta (C)
Jesus i M. (C)
Rapitenca (I Pr)
Rapitenca (C Pr)
Jesus i M (J)
Ametlla (I)
Rapitenca (I Pr)
Ametlla (C)
Rapitenca (C Pr)
Ulldecona (I)
Jesus i M. (I)
Tortosa (I Pr)
S Bàrbara (I)
Olimpic (I)
Tortosa (J Pr)
Arnes (C)
Dertusa (I)
Tortosa (J Pr)
Rapitenca (I Pr)
Camarles (J)
Camarles (C)
J Catalònia (J)
Rapitenca (C)
Gandesa (I)
Ebre Escola (C)
Ametlla (I)
La Cava (C)
Escola Delta (I)
Tortosa (J)
Tortosa (C) 
Olimpic (I)
La Cava (C)
Ebre Escola (I)
Arnes (C)
Ascó (C)
Tortosa (J Pr)
Ascó (J Pr)
Ascó (J Pr)
Ascó (I)
Alcanar (J Pr)

100 golejadors de futbol base i amateur

Els nostres pichichis
ICOMPETICION

La setmana passada, pu-
blicàvem un llistat dels 300 ju-
gadors més regulars del nos-
tre futbol. Els que havien
disputat més partits com a ti-
tulars. Avui, els golejadors. Esl
100 del futbol amateur (a l’es-
querra) i els 100 de futbol ba-

se, un fet inèdit ja que Més
Ebre ho publica per primer
cop, a través d’Icompeticion,
de Joaquin Celma.

Aclarir que al futbol base,
entre parentesi, apareix la ca-
tegoria. 

(Pr vol dir Preferent). 

El senienc J. Zaragoza, pichichi d’un Godall històric i 
del nostre futbol.

Marc Prades ha tornat a brillar amb el Camarles (35 gols).

Ivan Capitan, de la Sénia, pichichi del juvenil i del cadet. 
70 gols en total. Es el nou Messi senienc i ebrenc. 

Jack Cid porta el camí golejador del seu pare. 40 gols amb el
juvenil del Perelló. La lliga vinent jugarà al juvenil de la Cava.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Cel serè amb intervals de núvols baixos al litoral sud, menys nombrosos al cen-
tre de la jornada. A partir de mig matí arribaran alguns núvols alts i mitjans per
l'oest del país que s'estendran al llarg de la tarda i deixaran el cel mig ennuvo-
lat. A més, hi hauran alguns núvols d'evolució al Pirineu i a la meitat sud prelito-
ral.

Precipitacions

No es descarten alguns ruixats al Pirineu i a la meitat sud prelitoral a partir de
migdia.

Temperatures

Les mínimes i les màximes seran lleugerament més altes. A més, l'ambient serà
càlid en general i xafogós al litoral i hi haurà fogony al vessant nord del Pirineu.
Les mínimes es mouran entre 11 i 16 ºC al Pirineu, entre 15 i 20 ºC al Prepirineu,
a la depressió Central, al prelitoral nord i central i al litoral nord, i entre 19 i 24
ºC al terç sud del país i a la resta del litoral. Les màximes oscil·laran entre els
27 i 32 ºC al litoral, entre els 29 i 34 ºC al Pirineu i al prelitoral, i entre 32 i 37
ºC al Prepirineu, a la depressió Central i a l'extrem nord-est del país.

Visibilitat

Bona en general, si bé serà regular al litoral, sobretot al sector sud, i la vall de
l'Ebre al principi i al final del dia.

Vent

Fins a mig matí i de nou a la nit, serà fluix i de direcció variable, si bé a l'Empordà
bufarà el component sud fluix amb cops moderats. A la resta de la jornada s'im-
posarà el component sud en general d'intensitat entre feble i moderada, amb
alguns cops forts a les terres de l'Ebre i al litoral nord. A banda, en moments de
ruixat hi hauran ratxes fortes de vent.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL I NUVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 17°
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272   (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304   

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110     

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental , avui tindràs
l'art  de veure  el costat  millor  de les coses  i
de les persones . Pensa que tens  mil maneres
de fer esport  mentre et diverteixes .

Taure
20/4 al 19/5

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que
reps  per part  de la teva  parella  et mantindran
alerta .Quan  hi ha crisi , el més  important  és
poder aprendre  la lliçó .

Bessons
20/5 al 21/6

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe , la teva
sensualitat  es manifesta  de manera  natural .
Et fa  atractiu  i desitjat  per les persones  que
t'envolten.

Cranc
22/6 al 21/7

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen  senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sen-
sibilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

Viuràs  moments  encantadors  i de molta pro-
ximitat  amb la teva parella .Respecte  a la teva
salut , et convé mantenir una alimentació equi-
librada que et reposi del teu  desgast  diari.

Verge
23/8 al 21/9

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de
parella , fet  que et  donarà  una excel·lent  visió
dels teus  assumptes  sentimentals . Avui  has
d'evitar  conduir  amb presses.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un  període  ideal per prendre  decisions
que et beneficiïn pel que fa a l'amor. Respecte
a la teva salut, una nova filosofia  de vida  et
pot fer canviar  els esquemes.

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit  de Venus  per la teva casa  vuit  reflecteix
que part de la energia  la utilitzaràs a  viure  el
sexe amb més  intensitat. Si generes  més equi-
libri entre oci  i feina , pots millorar  la salut.

Sagitari
21/11 al 21/12

Amb Venus transitant  per la teva casa set la
teva energia  actual millora  les teves relacions
sentimentals o socials. Dintre teu s'aviva el
desig de superar  totes les dificultats.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar , veure  i sentir  fins a on
pots  arribar  en la teva vida sentimental.
Respecte  a la teva salut , cuida  la teva gola ,
evita els llocs  contaminats  pel fum. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , perquè  trobis l'equili-
bri , has d'oblidar-te de situacions  del passat
que a l'actualitat  ja no  tenen valor. Els pul-
mons et poden provocar  problemes.
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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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JOAN ANTÓ, EDITOR DE MÉS EBRE
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L’última onada EGM Baròmetre de Catalunya situa al Més Ebre com la publicació gratuïta més llegida a la demarcació

«La veritat és que 55.000 són molts lectors»

Pregunta: 55.000 lec-
tors. Sorprès?
Resposta: La veritat
és que 55.000 són
molts lectors. De fet,
ens va sorprendre més
la primera onada del
Baròmetre del 2.014
que es va publicar l’a-
bril passat. Ens dona-
ven 54.000 lectors i
vàrem decidir no publi-
car els resultats i espe-
rar-nos a aquesta
segona d’aquest any
que s’acaba de publi-
car, i que ens atorga
els 55.000 lectors.
Amb la informació con-
trastada, hem cregut
que era el moment de
compartir aquesta
bona notícia amb tot el
territori.
P: Primer mitjà de les
Terres de l’Ebre, més
que doblant a tota la
resta i tercer gratuït de
tota Catalunya, per
davant de molts mit-
jans de Barcelona ciu-
tat...

R: Sí. No hi ha dubte
que la gent del nostre
territori ha valorat molt
tots els esforços por-
tats a terme en els
últims anys.
P: A què li pot atribuir
una audiència tan ele-
vada?
R: És una qüestió d’es-
tratègia empresarial.
Quan pitjor han anat les
coses a causa de la
crisi, és quan a Més
Ebre hem fet una apos-
ta més forta. Vàrem
passar tot el diari a
color i el vam redissen-
yar de dalt a baix, hem
quasi duplicat la tirada
arribant als 10.000
exemplars, hem
instal·lat nous exposi-
tors de diaris, hem
ampliat les poblacions
on distribuïm el Més
Ebre, hem comprat
una furgoneta que
reparteix cada dia, aca-
bem d’obrir les noves
instal·lacions al carrer
Cervantes de Tortosa. I
això només pel que fa
al diari de paper.

P: Suposo que fa
referència a la versió
del Més Ebre a inter-
net, no?
R: Si, a internet és on
més ens hem abocat
La nostra condició de
mitjà gratuït ens per-
met poder publicar tot
el diari a internet el
mateix dijous la nit,
abans fins i tot que
surti en format paper
al carrer. Es poden
comentar les notícies i

enviar-li a un amic, bus-
car articles, fotos, per-
sones que surten dins
dels articles, pobla-
cions... No hem inven-
tat res, senzillament
hem fet un ús molt
avançat d’internet. Són
molts els ebrencs que
viuen fora i que consul-
ten la versió “on line” a
l’hemeroteca del nos-
tre portal. De fet a l’he-
meroteca es poden
trobar tots els diaris
que hem vingut publi-
cant. Però el tema de
les noves tecnologies
no s’acaba en un web.
P: A que es refereix?
R: La nostra aposta
realment forta va
adreçada a les noves
tecnologies del futur. El
mòbil, la tablet, la tele
del futur, no parem de
buscar innovacions allà
on hi ha una oportuni-
tat per apropar la notí-
cia als lectors i no al
revés. No volem espe-
rar a que el lector hagi
de buscar un mitjà per
llegir alguna cosa que li
interessi. En aquest
sentit, ja a principis del
2.012, vàrem fer el
llançament de la nostra
APP per Appel i per
Android, sent encara
l’únic mitjà del territori
que ofereix una APP
amb totes les notícies i
tota l’hemeroteca del
seu mitjà. I això no s’a-
caba aquí, ja estem
preparant una nova
manera de interactuar
amb els nostres lec-
tors del futur.

P: Quina creu que és la
veritable clau de l’èxit?
R: Diria que la filosofia
en què vivim el Més
Ebre. És una qüestió
de passió. Va haver-hi
un moment on tots els
membres de l’equip
ens vàrem creure la
realitat de que érem
líders del mercat i
vàrem començar a
actuar com a tals, com
els líders. A partir d’a-
quell moment vàrem
començar a imaginar
que podíem fer millor
que la resta de mitjans
de comunicació del

territori, i va ser a par-
tir d’allí que es van pla-
nificar totes aquestes
novetats que hem anat
aplicant de manera
progressiva, tant en la
edició de paper com a
internet.
P: Sens dubte, la
societat ebrenca ha
captat el missatge i els
ha atorgat aquest
premi.
R: És evident que els
reconeixements agra-
den a tothom, però no
és només per un aug-
ment d’audiència que
es fan les coses. I un

exemple clar és l’orga-
nització d’events relle-
vants per al territori
que no aporten res
més que cohesió
social, com per exem-
ple els premis
EbreLíders, o el con-
curs de fotografia
FotoEbre, o l’Estelada
pel món, o el sopar de
la furgoneta... Són mol-
tes petites coses que
ens apropen a la gent i
que a la vegada ens
ajuden a complir la
nostra missió de cohe-
sionar les Terres de
l’Ebre.

L’aposta i la inversió
ha tingut resultats.
Més Ebre, com a
publicació gratuïta,
suma, segons l’últi-
ma onada EGM
Baròmetre de
Catalunya, 55.000
lector. En parlem
amb Joan Antó, edi-
tor de la publicació. 

ACTUALITAT

REDACCIÓ

“Hem fet una 
aposta ferma. Tot
el diari a color, el
vam redissenyar,
hem duplicat la
tirada fins els

10.000 
exemplars, tenim
furgoneta pròpia i
arribem a més
poblacions.
Així mateix, a 

internet és on més
ens hem 
abocat”


