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Terres de l’Ebre. L’ANC envia un missatge al
món des de la Platja del Trabucador, diumenge
passat.                                               P5

Esports. L’ampostí Miguel Reverté, nou jugador
del Reddis, filial del Reus, de la Primera
catalana. Ahir fou presentat.                         P14

Actualitat. El COPATE crea polèmica amb
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Des d'ahir dijous i fins diumenge, els carrers i places de Tortosa es vesteixen d'època per donar la benvinguda al segle XVI

Aquest dijous 24 i dimecres 23 de juliol s’han constituït els cinc grups de treball que con-
formen el Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. Uns grups
de treball que han comptat amb la participació d’uns 150 representants dels diversos sec-
tors socioeconòmics i del patrimoni natural i cultural de les comarques ebrenques, i que
s’han estructurat en 5 disciplines.                                                                         P4

Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera

El periodista Xavier Graset, bon coneixedor de Tortosa i de les Terres de l'Ebre, ha estat enguany l'encarregat de llegir el pregó de
la XIX Festa del Renaixement. El vila-secà, vestit també per a l'ocasió, ha fet un viatge al 1600 per evocar el passat esplendorós de
Tortosa i per lloar l'aposta de la ciutat per reviure'l amb aquesta festa. La XIX Festa del Renaixement ja ha començat per garantir
novament el viatge al segle XVI en què Tortosa es submergeix tots els anys. P3  

XIX Festa delXIX Festa del

RenaixementRenaixement
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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 

Divendres 18 de Juliol al
Saló de Plens de la Casa
de al Vila ha tingut lloc la
presentació oficial del
projecte Live l'Aldea, dut
a terme per dos joves
aldeans Albert Gas i Fortu
Simon.

Albert Gas:"Fortunat i jo
estàvem xarrant i em va
proposar de fer una cami-
seta per les 3 o quatre
colletes d'amics que sem-
pre anem junts, amb
aquesta idea vam anar
més enllà i volíem intentar
aplicar-la a tot el poble. A
partir d'allí vam parlar
amb l'Ajuntament per
poder portar aquest pro-
jecte a tot el poble i a
totes els edats perquè
tothom pogués gaudir d'a-
questa samarreta. Tots en
sentim orgullosos de ser
aldeans però també s'ha
anat perdent la unió que
es tenia 20 o 30 anys
enrere. Els joves per una
banda i els gran per l'al-
tra, quan hi han pobles
del Delta que és totalment
el contrari, per això volí-
em portar aquest projecte
a l'Ajuntament".

Aquest projecte destaca
del concepte d’unir tot el

poble. La camiseta en sí,
és el mitjà pel qual s’inten-
ta transmetre aquesta
idea.

La marca “Live L’Aldea”,
està conformada per la
paraula LIVE, que signifi-
ca viure o viu. S’ha repre-
sentat la “I” amb l’emble-
ma per excel·lència de
l’Aldea(Torre de l’Ermita).
Per altra banda s’ha creat
un eslògan que expressa
els valors de l’amistat i la
unió, relacionant-los amb
la FESTA.

La samarreta Live l'Aldea
es podrà trobar als punts
de venda indicats dins del
poble ,tindrà un preu de 5
€, amb un percentatge de
la venda que anirà desti-
nat per l'establiment i l'al-
tre percentatge anirà des-
tinat per ajuts socials del
poble.

El primer dia de festes del
bou cap llaçat tothom
amb la camiseta dissenya-
da per aquests 2 joves
Aldeans. A partir del 28
de juliol ja estarà a la
venda la camiseta LIVE
L'ALDEA

Live l’Aldea

Actualitat

L’Ebre continua gaudint de les
seues festes. Avui és dia gran
a Sant Jaume, a la Ràpita i a
Campredó mentre que altres
poblacions com Arnes i
Benissanet també viuen les
seues festes. 
Altres ja es preparen per a la
seua setmana festiva. 

Dia Gran a Sant Jaume, la Ràpita, 
i Campredó

Festes

Viatjar a Tortosa aquests dies és el mateix que
fer un viatge al Renaixement. La Festa vesteix
d'aquella època tot el nucli antic. Els seus
nobles edificis i les centenàries muralles s'enga-
lanen de manera exuberant mentre els ciutadans
acaben de bastir les seves tavernes, preparen
els obradors i enllustren els seus vestits
d'època; els procura- dors -el Govern local- i les
famílies nobles es mos- tren ufanosos i passe-
gen amb senyoriu. Els obra- dors i fogars dels
restauradors, forners i pastis- sers recuperen
centenàries receptes que ofereixen als visitants
i comensals. Durant tots els dies de festa la gas-
tronomia baixmedieval i renaixentista

és present tant als restaurants que hi participen
amb el menú Mengeu de Festa, com als forns i
les pastisseries que elaboren les Llepolies de la
Festa i a les tavernes de la Ruta de la Saboga
que recre- en una sèrie d'espais més populars
de trobada. Artistes, músics i rodamons vinguts
d'arreu donen vida als carrers i animen els
palaus i els edificis nobles de la ciutat amb
espectacles i actuacions. Hi arriben grups itine-
rants i d'altres que recreen la vida quotidiana a
l'edat moderna, en els seus cam- paments o
tallers, on conviuen durant els quatre dies de
celebració de la festa. Al mateix temps, els
actes i les cerimònies es van succeint.

Editorial

Tortosa llueix l’esplendor del S. XVI

Després del fortuït accident del passat 8
de juliol, succeit al carrer Mossèn Manyà
de Tortosa,  voldria fer extensiu aquestes
petites ratlles que l’hi vam dedicar el dia
del seu funeral, a través d’aquest mitja de
comunicació, com a agraïment, i  fent
émfasi de la seva personalitat i del seu tre-
ball envers als altres. 

Estimada tia;

El passat dimarts va ser un dia tràgic
per tota la nostra família. I encara ens
va, afectar mes quant l’equip de SEM et
va traslladar a la pista de l’heliport i d’a-
llí et van derivar a la Unitat de cures
intensives de l’hospital Joan XXIII amb un
traumatisme cerebral amb un pronòstic
greu.
La nostra vida havia canviat per segons,
i de quina manera, uns dies de trasbals,
dolor i angoixa que sempre ho recorda-
rem.
Però, el mes important es que no vas

patir, i vam estar al teu costat fins a l’úl-
tim moment.
Has marxat molt ràpidament, i no vam
tenir temps d’acomiadar-nos, ens has
deixat un sentiment de buidor i soledat
però el teu record perdurarà per sempre
en els nostres cors. 
Al llarg de la teva vida has demostrat
una gran fortalesa, saviesa, has estat
respectuosa, treballadora, fent el bé,
d’una manera humil  i callada, així com
discreta, tenint  molta cura amb la nete-
ja i l’ordre, sempre amb temps pels
demés donant resposta adequada a
qualsevol circumstancia o moment, que
feia que el respecte i la sinceritat estigui
per damunt de tot. Vas  implantar una
bona ensenyament i uns grans valors
quant formaves part del Col·legi de la
Puríssima on tants alumnes han passat,
i que a hores d’ara  molts  d’ells  ja són
pares de família.

Josep Cid

Agraïment
Opinió

El Ebro

A la Plataforma tortosina, 
gracias por defender el agua del Ebro. 

Porque somos soberanos
en toda la franja “ebreña”,

defendemos como hermanos
nuestra tierra deltebreña.

Nuestro Ebro se vestirá de gloria
cuando llegue el juicio final, 

y alcanzaremos por fin la victoria
por la lucha del bello caudal;

Y la plataforma entera
gritará y cantará en su jolgorio:

Tenemos cuatro banderas
en un solo territorio. 

MANOLITA ARRUFAT, 
Una ampostina, resident de L’Onada Alcanar
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Abanderats, famílies
nobles, Procuradors,
Fanfara de la Vegueria,
els Quicos de la Taverna
d'Enrico o els misterio-
sos Ourobouros, han
donat el tret de sortida
a quatre dies farcits
d'activitats i d'especta-
cles que retornaran
Tortosa al segle XVI.
Després de la inaugura-
ció, el seguici de les
banderes de la Ciutat i
de la Vegueria, acom-
panyades del Consell i
seguides pels
Procuradors, s'ha endin-
sat cap al centre histò-
ric de la ciutat, fent
parada al Portal del
Romeu, on s'ha fet la
tradicional cerimònia
d'obertura de portes.
Entrats ja al segle XVI, la
plaça de l'Absis ha estat
l'escenari del jurament
dels Procuradors de la
Ciutat, presidida pel
Procurador en Cap,

Ferran Bel.
El periodista Xavier
Graset, bon coneixedor
de Tortosa i de les
Terres de l'Ebre, ha
estat enguany l'encarre-
gat de llegir el pregó de
la XIX Festa del
Renaixement. El vila-
secà, vestit també per a
l'ocasió, ha fet un viatge
al 1600 per evocar el
passat esplendorós de
Tortosa i per lloar l'apos-
ta de la ciutat per reviu-
re'l amb aquesta festa.
Graset ha fet diferents
picades d'ullet a l'actua-
litat, com la llengua o el
procés que està vivint
Catalunya. També s'ha
referit als seus amics de
Quico el Célio i ha posat
la nota emotiva en
recordar l'escriptor
Gerard Vergés, mort el
Sant Jordi passat, quan
ha recitat el poema que
l'autor va dedicar al qua-
dre "El jardí de les delí-
cies". 
La XIX Festa del
Renaixement continua
demà divendres amb
els mercats d'època,
els campaments, les
actuacions de carrer i
els diferents especta-
cles. Tot el programa
pot consultar-se a
www.festadelrenaixe-
ment.cat. Aquest diven-
dres, a les 19 hores, es
fa l'acte d'inauguració
del Taulell al Carrer, que
aquest any presideix la
presidenta d'Òmnium,
Muriel Casals.

. 

Un multitudinari acte inaugural dona

el tret de sortida a la XIX Festa del Renaixement

La plaça de
l'Ajuntament s'ha
tornat a quedar peti-
ta un any més en
l'acte d'inauguració
de la XIX Festa del
Renaixement, per on
han desfilat alguns
dels elements més
representatius de la
Festa. 

Des d'avui i fins diumenge, els carrers i places de Tortosa es vesteixen d'època per donar la benvinguda al segle XVI

El pregó de Xavier Graset 

MV

ACTUALITAT

El Renaixement trans-
forma la capital del
Baix Ebre durant uns
dies. I la repercussió
és majúscula. Els
hotels de la ciutat
tenen plena ocupació
durant el cap de set-
mana. 
Josep Rodrigo, direc-
tor de l’Hotel SB
Corona Tortosa, ens
comentava que “ho
tenim complert dijous,

divendres i dissabte”.
Rodrigo destacava que
un “la majoria de
clients repeteixen des-
prés d’haver vingut a la
Festa en anteriors edi-
cions. Tornen a venir
any rera any”.
Tortosa Parc,
Berenguer o el Virginia
també estan en plena
ocupació avui diven-
dres i dissabte remar-
cant que un ampli nom-

bre dels visitants d’a-
quests dies “repetei-
xen” una vegada han
conegut l’esdeveni-
ment.
Es nota que el
Renaixement és una
de les festes de recre-
ació històrica més
importants del sud
d'Europa, distingida
com a Festa d'Interès
Turístic a Catalunya i a
Espanya.  

Màxima ocupació hotelera
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Aquest dijous 24 i dimecres
23 de juliol s’han constituït
els cinc grups de treball que
conformen el Consell
Consultiu de la Reserva de la
Biosfera de les Terres de
l’Ebre. Uns grups de treball
que han comptat amb la par-
ticipació d’uns 150 repre-
sentants dels diversos sec-
tors socioeconòmics i del
patrimoni natural i cultural
de les comarques ebren-
ques, i que s’han estructurat
en 5 disciplines: Turisme,
Patrimoni natural, Patrimoni
cultural, Agroalimentari i
Recerca. L’objectiu d’a-
quests grups de treball és
fer seguiment del Pla
d’Acció d’EbreBiosfera i
impulsar les propostes per
implementar la Reserva de

la Biosfera a les Terres de
l’Ebre.
Concretament, en aquestes
primeres comissions de tre-
ball, celebrades a la
Delegació del Govern, s’ha
presentat l’estructura i
model de governança de la
Reserva de la Biosfera i
s’han exposat els sis eixos
que desenvoluparan el Pla
d’Acció d’EbreBiosfera, per
tal que tots els agents impli-
cats concretin les accions
que s’han d’implantar;  els
objectius a assolir amb
cadascun d’aquests eixos i
les funcions que haurà de
fer cada grup de treball. El
Pla d’Acció d’EbreBiosfera ja
compta amb el suport de la
Fundació Biodiversidad del
Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient.
Al mateix temps, en les
comissions de treball també
s’ha donat a conèixer l’estat
actual els treballs que duu a

terme el Comitè Avaluador
de la Marca, qui s’encarrega
de l’elaboració del
Reglament d’ús de la marca
EbreBiosfera. En aquest
sentit, el Reglament i els
annexos que recolliran els
diversos productes, béns i
serveis de les Terres de
l’Ebre que es podran acollir i
fer ús de la marca es troben
gairebé enllestits. Així, en
les properes sessions dels
grups de treball s’exposarà
aquest Reglament i annexos
per tal que facin les aporta-
cions i consideracions opor-
tunes, amb l’objectiu que
pugui estar a punt abans de
finalitzar l’any.
Les comissions de treball
han estat dirigides per Imma
Juan, assessora en
Polítiques Ambientals a les
Terres de l’Ebre, i Josep
Aragonès, director del
Consorci Agroambiental de
les Comarques del Baix Ebre

i Montsià (CODE) i de
l’Oficina Tècnica
d’EbreBiosfera. També han
comptat amb la presència
del responsable de l’Oficina
del delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Joan Pere
Gómez.
El passat 28 d’abril, es
constituïa el Consell
Consultiu de la Reserva de la

Biosfera, sota la presidència
del conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep M. Pelegrí, i el dele-
gat del Govern, Xavier
Pallarès, i marcava el camí
per a la implementació de la
Reserva de la Biosfera a les
Terres de l’Ebre.

Aquest Ple de juliol, els repu-
blicans ‘defensarem una
moció per demanar que es
tinguin en compte les al·lega-
cions presentades pels veïns
afectats pel projecte d’urba-
nització del carrer Major i de
la plaça de l’Ajuntament’. 
Esquerra ja va portar al Ple
aquesta qüestió pel fet que
l’Ajuntament tragués a licita-
ció les obres abans de la
finalització del període
d’al·legacions. ‘Considerem
que és una falta de respecte
a la participació, aquest fet,
perquè denota la poca volun-
tat d’incorporar les propos-

tes veïnals, tal com s’ha mos-
trat en la desestimació de
totes les al·legacions’, va dir
el portaveu republicà, Adam
Tomàs, al ple de juny en un
prec fet a l’alcalde.
Aquesta falta de voluntat de
l’Ajuntament ha provocat que
‘una quarantena de veïns
hagin signat un document
que insta l’Ajuntament a la
incorporació d’algunes de
les seves demandes’. 
Precisament, la moció dels
republicans posa en èmfasi
que moltes de les al·lega-
cions presentades són ade-
quades i que, per tant, s’hau-

rien d’incloure al projecte.
Concretament, una al·lega-
ció que es considera del tot
necessària és la de la ‘previ-
sió del soterrament del
cablejat (instal·lacions elèctri-
ques, enllumenat i telefonia)
per evitar haver d’aixecar de
nou el paviment si en el futur
es volen soterrar’.
‘No és el primer cop que la
pressa de CiU per executar
obres en període preelecto-
ral provoca que no es facin
amb totes les garanties que
es farien si l’objectiu real de
l’obra fos la millora del nos-
tre municipi. No voldríem

que, a la llarga, una obra pre-
cipitada derivés en futurs
problemes per manca de
previsió’, ha afirmat Adam
Tomàs.   
En aquest mateix Ple, el grup
municipal d’ERC d’Amposta
també presentarà una moció
per rebutjar el projecte de
Reial Decret que vol canviar
la titulació dels estudis artís-
tics superiors, que passaria
de ser de grau universitari a
ser titulació superior, una
proposta que afectaria molts
ampostins i ampostines que
actualment es troben cur-
sant aquests estudis.

L'Ajuntament de Tortosa ha
obert el termini per sol·lici-
tar subvencions per al
foment de la millora en ele-
ments col·lectius dels edifi-
cis inclosos en l'àmbit d'ac-
tuació del Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa (PIN-
CAT). Els immobles objec-
te d'aquestes subvencions
no poden haver-se cons-
truït ni haver sofert grans
rehabilitacions durant els
últims 5 anys. La tinent
d'alcalde de Serveis al
Territori, Meritxell Roigé, ha
recordat l'efecte multiplica-
dor que estan tenint aques-
tes subvencions en l'àmbit
on s'actua i ha recordat
que aquest és l'últim any
en què es lliuraran, atès
que finalitza l'última prórro-
ga del PINCAT. Per això
Roigé ha fet una crida als
titulars d'habitatges sus-
ceptibles d'acollir-s'hi.

Subvencions per

millores en edificis

inclosos al PINCAT

Dimarts es va conèixer  nou
moviment ciutadà que té
com objectius ‘canviar la ciu-
tat de Tortosa a partir de la
defensa dels drets socials i
d'una nova manera de fer
política’. Movem Tortosa farà
una primera assemblea
oberta i també té per objec-
tiu presentar una candidatura
a les properes eleccions. Els
integrants són: Cristina Bel,
Jordi Bonilla, Pere Cabanes,
Agustí Forner, Oriol Forner,
Cinta Galiana, Pere Genaró,
David Jarque, Jordi Jordan,
Cinta Llasat, Rafel López,
Elena Mars, Jesús  Monche,
Francesca Pérez, Alma
Sentís, Àngel Tafalla, Joan
Maria Torres, Paco Vallespí i
Xavi Varela.

Naix ‘Movem

Tortosa’

Uns 150 agents de sectors socioeconòmics i del patrimoni

natural i cultural conformen els grups de treball 
Del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera

“En l’execució de les obres d’urbanització del carrer Major i la plaça de l’Ajuntament”

ACTUALITAT

ERC d’Amposta confia que “l’equip de govern s’escolti els veïns” 



DIVENDRES 25
DE JULIOL 
DE 2014

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

5www.mesebre.cat

«»

El Delta de l'Ebre ha servit
d'escenari aquest diumen-
ge per al segon mosaic
que desplega l'Assemblea
Nacional Catalana en
defensa del dret a decidir,
aquest cop dedicat a Jean
Claude Juncker i Martin
Schulz, presidents de la
Comissió i del Parlament
Europeu. 
Més de 300 persones
s'han concentrat a la plat-
ja del Trabucador, a la
desembocadura del riu,
un entorn especialment
fràgil afectat pel pla de
Conca. 
L'ANC ha triat aquest
espai fer mostrar el
segon dels deu mosaics
que vol desplegar aquest
estiu pel territori català.

En un ambient familiar i
festiu, més de 300 perso-
nes han aguantat dues
lones, una amb els ros-
tres de Juncker i Schulz, i
l’altra amb una urna amb
el missatge: “It’s time
#SíSí”. 
L’acte fou amenitzat
amb música catalana. 
També va comptar amb
la presència de Josep
Polet (defensor i divulga-
dor dels valors del delta
de l’Ebre) que fou l’enca-
rregat de fer la lectura
del manifest, de la coor-
dinadora de l’ANC a les
Terres l’Ebre i dels repre-
sentants ebrencs al
Secretariat Nacional.
En l’acte també va estar-
present el nus antitranssa-
ment i s’ha fet al·lusió a la
defensa del riu Ebre
dixant palesa l’oposició al
pla de conca. Foto. ACN

Els socis de la
Cooperativa Agrícola
d'Ulldecona (Montsià)
faran, finalment, aporta-
cions voluntàries, i no
obligatòries, per poder
aconseguir els 150.000
euros que els permetin
tancar la secció de crèdit
i retornar els 500.000
euros als impositors des-
prés del bloqueig de
comptes ordenat a finals
de juny. 
L'assemblea general va
aprovar la fórmula aquest

dimarts a la nit després
de rebutjar, novament,
les aportacions obligatò-
ries en funció de la pro-
ducció. Ara, la
Cooperativa disposa de
nou dies hàbils per acon-
seguir dels socis els
150.000 euros que han
de servir per fer l'amplia-
ció de capital i aconse-
guir l'aval de la
Generalitat per al 75%
del crèdit de 530.000
euros que subscriuran
amb un banc.

Aigües de Tortosa tindrà
enllestit a principis d'agost
la segona fase del projec-
te que millorarà els proble-
mes d'inundabilitat a la
plaça de la Unió, al barri
de Sant Llàtzer a Tortosa.
La finalització del projecte
culminarà a finals d'any
amb la construcció d'una
xarxa d'embornals a la
plaça de la Unió i la conne-
xió amb el desaigüe. El
projecte que du a terme
Aigües de Tortosa per
solucionar els problemes
de drenatge i d'inundabili-
tat a la plaça de la Unió
del barri de Sant Llàtzer a
Tortosa, ja es troba en la
segona fase i està previst
que en tres setmanes fina-
litzen els treballs que
incrementaran la capacitat
hidràulica, desviant part
de l'aigia al Barranc de la
Llet, per evitar les conti-
nues inundacions que es
produeixen quan plou.

Segona fase de les

obres per evitar

inundacions per

pluja a la plaça Unió

Una quarantena de perso-
nes entre regants, membres
de Seo Birdlife i personal de
l'administració han resseguit
tot el trajecte del canal prin-
cipal de la part dreta del
delta per intentar localitzar
alguna posta de cargol
poma. La setmana passada
es va detectar al canal prin-
cipal a la part dreta de l'Ebre
-part on no s'ha expandit fins
ara l'espècie invasora- una
posta de cargol poma, i per
això ara s'ha treballat a la
recerca de noves presèn-
cies al canal i a totes les
seves derivacions.

Cargol poma al
canal de la dreta

L’ANC envia un missatge al món des de 
la Platja del Trabucador

Es van mostrar dues lones, una amb els rostres de Juncker i Schulz i l’altra amb una urna amb el missatge: ‘It’s time #SíSí’

Per tancar la secció de crèdit

ACTUALITAT

Els socis de la Cooperativa d'Ulldecona aproven fer aportacions voluntàries 
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Una desena d'empreses
van participar en una jor-
nada de grups de treball
en el marc del projecte
de reflexió estratègica
per a les empreses vitivi-
nícoles de la Terra Alta,
impulsat pel Consell
Comarcal en el marc de
treball de "Terra Alta +".
La jornada va resultat ser
un pas destacat en el
projecte, ja que va assolir
l'objectiu de definició

d'accions i va permetre
consensuar un Pla d'ac-
tuacions per dinamitzar
el sector i reforçar la
posició competitiva de
les empreses vitivinícoles
que en formen part. Ja fa
mesos que el Consell
Comarcal de la Terra
Alta, amb el suport del
SOC (Servei d'Ocupació
de Catalunya), amb el
finançament del Servei
Públic d'Ocupació Estatal

i el Fons Socials
Europeus (FSE), va
estructurar un projecte
que permetés dinamitzar
la competitivitat de les
empreses vitivinícoles de
la Terra Alta. Un cop rea-
litzada la diagnosi del
sector i identificats els
principals canvis en el
negoci i els reptes
empresarials, el projecte
ha arribat a la seva darre-
ra fase, caracteritzada

per definir accions que
responen a les estratè-
gies de futur del sector.
Per tal de fer-ho, es van
organitzar dos grups de
treball: un dedicat a
determinar accions per a
una estratègia enfocada
al gran consum i un altre
destinat a decidir accions
de definició d'una
estratègia de terroir de
gamma mitjana-alta. 

El comerç local amb la
col·laboració de la
Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar ha encetat una
nova campanya de promo-
ció que consisteix en obrir
tots els divendres fins a les
12 de la nit. Aquesta és
una mesura que sorgeix
del propi sector i que pre-
tén apropar l’oferta comer-
cial de la població als visi-
tants i ciutadans conver-
tint-la en una proposta de
lleure que es pot fer en
hores no habituals.
Divendres és l’inici del cap
de setmana i, ja sigui en
forma de passeig o per la
seva estada en bars i res-
taurants de la localitat, la
franja de 8 a 12 hores és
una hora amb molta gent
al carrer, cosa que volen
aprofitar els comerciants.
Els dimarts i els divendres,
en col·laboració amb l’Àrea
de Turisme, s’organitzaran
tasts de vi que protagonit-
zaran els millors cellers de
la DO Terra Alta en diver-
sos indrets comercials del
casc urbà, a les que els
comerciants podran invitar
directament als seus
clients d’aquesta franja
entre les 19 i les 24h dels
divendres, mitjançant el
lliurament d’unes butlletes.
A més, totes les vendes
que tinguin lloc entre les
19h i les 24 hores dels
divendres, entraran direc-
tament en uns sortejos
que se celebraran els
dilluns al migdia a La Cala
RTV, on els clients podran
guanyar viatges al
Tunatour per gentilesa del
Grup Balfegó, sortides de
snorkel per a nens per gen-
tilesa de Plàncton i sorti-
des en caiac i snorkel per
gentilesa de Natur Bike La
Cala.

Nova campanya

de promoció

comercial a la Cala

L’Ametlla de Mar rep 7 distintius de 
Platges Verges 2014

Els guardons són concedits per l’entitat Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre

Dins del mercat vitivinícola

ACTUALITAT

Empresaris de la Terra Alta defineixen accions per assolir nous reptes 

En un acte que va tenir lloc
el passat divendres a
Alcanar, es va fer entrega
dels guardons a les plat-
ges seleccionades per
Ecologistes en Acció de
Tarragona i Terres de
l'Ebre i té com objectius
valorar i felicitar des del
punt de vista ecològic i de
preservació del Medi, els
esforços de municipis i
entitats socials per mante-
nir les platges dels seus
termes municipals amb el
seu estat natural, protegi-
des d'agressions tant
urbanístiques com indus-
trials. L'acte de lliurament
dels premis va comptar
amb la presència de diver-
sos alcaldes i regidors-
regidores dels diferents
municipis participants en
aquesta V edició del guar-
dó, entre els que s'hi tro-
bava el regidor de

Turisme, Vicent Martí, així
com també de les entitats
conservacionistes que han
participat en varis projec-
tes de regeneració d'a-
questes platges. L'acte ha
estat presidit per la regido-
ra de Medi Ambient de
l'Ajuntament d'Alcanar que
va participar com amfitrio-
na de l'acte de lliurament
d' enguany i d'Eloi Nolla,
president d'Ecologistes en
Acció de Tarragona i
l'Ebre. Durant el mateix
també es va donar a conèi-
xer el catàleg de Platges
Verges 2014 que
Ecologistes en Acció ha
elaborat amb motiu d'a-
quest V aniversari dels
guardons. L'Ametlla de
Mar, amb set guardons
per les platges del Torrent
del Pi, Santes Creus,
l'Estany Podrit, l'Illot, Port
Olivet, Cala de la Llenya i
Caleta del Cap de l'Àliga
ha estat el municipi més
guardonat, per davant de
Tarragona amb 4 guar-
dons, Deltebre amb 3,

Alcanar i Viladecans amb 2
i l'Ampolla, Creixell,
Torredembarra i Vilanova i
la Geltrú amb un. Vicent
Martí, regidor de Turisme
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, va expli-
car que, "en principi vam
agafar el Torrent del Pi,
l'Estany Podrit i Santes
Creus per l'entitat que
tenen al municipi i pel con-
dicionament que tenen d'a-

parcament, tot i que el que
premien no són els serveis
sinó tot el contrari, i també

perquè són molt significati-
ves dels hàbitats que
tenim a la nostra costa.
Aquest any hem decidit
presentar altres platges,
en primer lloc perquè mol-
tes d'elles formen part de
la Xarxa Natura 2000 i
L'Espai d'Interès Natural
que tenim a la part sud
com a figura de protecció i
pel sentit que tenen de
platja verge". Ahir dijous
dia 24 de juliol a les 12 del
migdia, va tenir lloc al
Passeig Marítim de
l'Ametlla de Mar, l'acte ofi-
cial d'Hissada de les 5
Banderes Blaves i les 7
banderes de Platges
Verges del litoral de
l'Ametlla de Mar.
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EN UN MINUT

-La Generalitat traspassa
1,9 milions d'euros a con-
sells comarcals i municipis
de Catalunya per invertir en
promoció turística. En el
primer trimestre del 2014
s’ha recaptat 5,6 milions
d’euros, el que suposa un
7% més respecte al primer
trimestre de l’any anterior.

-L'Ajuntament d’Ascó
engega un nou procés par-
ticipatiu per reformar l'àrea
adjacent al pavelló cobert.
Una nova de lleure que con-
centrarà diverses activitats
i recuperarà per a l´'us
públic un espai que actual-
ment es troba en mal estat. 

-Conclou “II Campus de
Música i Ball de les
Terres de l’Ebre” de Móra
d’Ebre amb un èxit de parti-
cipació d’alumnes i públic.

-L'Institut Ramon
Muntaner ha obert aques-
ta setmana dues noves
convocatòries d’ajuts per
als instituts i centres d’es-
tudis d’arreu dels territoris
de parla catalana per a
l’any 2015. Es tracta de la
XIII Convocatòria d’ajuts
per a l’organització d’activi-
tats, congressos, jorna-
des, itineraris i trobades i
de la X Convocatòria de
subvencions per a l’edició
de publicacions periòdi-
ques i d’obres de recerca,
prioritàriament de l’àmbit
humanístic.

-El tren turístic que està
previst que unisca
Tarragona amb Casp
podria estar en funciona-
ment al 2016. Així ho asse-
guren des de la Fundació
per la Preservació del
Patrimoni Ferroviari de
Móra la Nova, que treballen
a contrarellotge en la repa-
ració de locomotores i
vagons per a crear un actiu
turístic de primer nivell.

-Front comú antitransvasa-
ment i ecologista per
demanar a la Convenció
Ramsar que censuri el
PHE.
Abans de presentar la quei-
xa davant la Comissió
Europea, la Plataforma
en Defensa de l'Ebre ha
volgut fer un pas més en la
seua lluita contra el pla
hidrològic de la conca de
l'Ebre aprovat pel govern
espanyol. Aquesta vegada
s'han dirigit a un organisem
internacional de prestigi, la
convenció Ramsar.

-El periodista Víctor
Sorribes serà el pregoner
de les Festes de Deltebre
2014. 

Més notícies

Dimarts matí, en roda de
premsa, han comparegut el
president d’Esquerra
Republicana a les Terres de
l’Ebre, Gervasi Aspa; el
secretari d’Organització,
Albert Salvadó; el portaveu
d’ERC al Consell Comarcal
del Montsià Alfons
Montserrat, i el conseller
comarcal del Baix Ebre Paco
Gas, per fer una valoració
sobre el COPATE, un cop
que s’ha aprovat inicialment
als dos consells comarcals
esmentats.
El president de la Federació
de l’Ebre, Gervasi Aspa, ha
explicat la compareixença
per la importaǹcia que té la
creació del COPATE per a
tots els ajuntaments de les
Terres de l’Ebre i per la preo-
cupació que genera algun
aspecte referent al projecte.
El secretari d’Organització
de la Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana,
Albert Salvadó, ha recordat
que el COPATE surt condicio-
nat per ‘la falta d’entesa de
CiU al territori i que genera
desconcert el fet que els
tram̀its que cal dur a terme
vagin a deshora als consells
comarcals del Baix Ebre i el
Montsia’̀. Salvadó ha afirmat
que ‘preocupa’ perquè ‘és un
ens d’una importància trans-

cendental per al territori que
ens faria ser capdavanters
en la gestió de residus i
ambiental a tot el país’, però
també perquè ‘si ara tenim
dues urgències a l’Ebre són
la gestió dels residus, que,
al cap i a la fi, es podria
resoldre amb un conveni
entre els actuals consorcis, i
la gestió de la marca
Ebrebiosfera perquè aquest
reconeixement aporti valor
al territori’. En aquest sentit,
Salvadó ha afirmat que a
Esquerra la desconcerta
que la gestió de la Reserva
de la Biosfera s’emmarqui
en un consell comarcal o un
altre, perquè ‘es tracta d’una
qüestió de territori i, per
tant, no s’entén que l’òrgan

encarregat de la gestió de la
marca no correspongui a tot
el territori de la reserva’.
En aquest sentit també ha
parlat el portaveu del grup
comarcal d’ERC al Consell
Comarcal del Montsià,
Alfons Montserrat, que ha
reiterat la ‘importància’ del
COPATE per a les Terres de
l’Ebre i ha assegurat que
‘Esquerra estem realment
tranquils i, alhora, realment
preocupats. Tranquils, per-
què el nostre vot en contra i
que presentem les al·lega-
cions no endarrerirà la crea-
ció del COPATE; preocupats,
perquè des del moment en
què el Consell del Montsia ̀
ha aprovat inicialment el pro-
jecte, només hi ha sis

mesos per executar tots els
tràmits que comporta la cre-
ació del nou Consorci i,
havent-lo aprovat el mes de
juliol ja es redueix a 3
mesos, perquè d’aquests sis
mesos caldrà restar-hi tots
els períodes de vacances’.
Montserrat ha volgut mos-
trar la ‘confiança en Soler i
Masdeu, presidents dels
consells comarcals del Baix
Ebre i el Montsia,̀ i espera
que ‘tinguin prou capacitat
per aconseguir fer els
tràmits de creació del COPA-
TE en 6 mesos, com diu la
Llei’. Per part nostra, ‘no
hem especulat, haguéssim
pogut esperar 6 mesos i
denunciar-ho després. En
canvi, dijous 17 de juliol es

passa al plenari del Montsià,
i  a 22 de juliol ja traslladem
la necessitat que es posin a
treballar per poder complir
amb tots els requisits neces-
saris per la seva creació’.
Montserrat ha volgut remar-
car que el COPATE és un ens
que ‘proporcionaria un gran
estalvi i una millora en la ges-
tió de residus dels municipis,
de manera que als ajunta-
ments ens aniria molt bé
enllestir-lo al més aviat possi-
ble’. El que segons
Montserrat no acaba de
generar confiança és que
‘els tempos, els marca la dis-
solució dels 5 consorcis
actuals i no la creació del
nou consorci’. Finalment,
Paco Gas, conseller comar-
cal d’ERC al Baix Ebre, s’ha
referit a la diferència d’inte-
ressos entre CiU del Baix
Ebre, el Montsia ̀ i la Ribera
d’Ebre, ‘una evidència que fa
que el procediment de crea-
ció del COPATE no sigui tan
ag̀il com caldria’. A més, ha
volgut remarcar que ERC
sigui l’únic partit que presen-
tara ̀ al·legacions al projecte
fa palès que tenim interès,
pel bé dels nostres pobles,
que es creï amb totes les
garanties possibles i, ‘si CiU
no veu clares les nostres
propostes però, malgrat tot,
tenen la voluntat de crear el
COPATE, tenen prou majoria
per fer-ho’.

«Confiem en la capacitat de Soler i Masdeu per aconseguir fer els
trà�mits de creació�  del COPATE en 6 mesos, com diu la Llei»

“Presentem al.legacions al projecte pel bé dels nostres pobles i perquè es creï amb totes les garanties possibles”

Esquerra va votar contra el projecte del COPATE per “poder presentar unes al·legacions que el millorarien si CiU les accepte ́s”

ACTUALITAT

Lluís Soler, president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre,  ha manifestat que
'el COPATE ha de ser una
eina de gestió de primer
ordre, amb estalvis
econòmics importants,
increment en la qualitat
dels serveis i una referèn-
cia de nova governança a
la resta del país. ERC no
pot quedar fora. Hem tre-
ballat massa mesos per-
què tots es poguessin
sumar a l'acord, hem
caminat en la direcció
d'acceptar gran part de
les seves propostes però
han d'entendre que no
poden guanyar 10 a 0 i
que la democràcia és bus-
car l'equilibri en els plan-
tejaments i no el pensa-
ment únic’. Soler ha afegit
que ‘des del mes de
desembre que els vam

emplaçar, davant tots els
partits, a fer una proposta
formal escrita, només
hem tingut resposta per la
premsa però, en cap cas,
han complert el que vam
quedar. No podem perdre
més temps. I per això cal
apel.lar a la responsabili-
tat d'ERC. El procés no
serà fàcil i, si tot va bé,
l'àrea de la biosfera del
COPATE podria estar en
funcionament a l'octubre i
així progressivament amb
la resta d'àrees i simultà-
niament a què es vagin
prenent els acords d'inici
de dissolució dels consor-
cis preexistents’. 
El president del CCBE ha
considerat també que ‘si
ERC presenta al.legacions
al projecte d'estatuts,
malgrat les posicions no
estan tan allunyades, hau-

ran de donar explicacions
a la ciutadania per posar
en risc la constitució del
COPATE i obstaculitzar la
posada en marxa l'àrea
de la Biosfera, que tan
reclamada està. Cal que
pensin racionalment diver-
ses vegades abans de
precipitar-se i actuar en
contra del que és neces-
sari per al territori'. 

Joan Martin
El president del Consell
Comarcal del Montsià,
per la seua part, ha
comentat que ‘ERC fa el
doble llenguatge. En vuit
anys que va governar el
Consell Comarcal fou
incapaç de fer un sol pas
per reduir estructures
adminstratives. Al contra-
ri. Van fer tot el possible
per crear-ne de noves i

col.locar els càrrecs de la
seua conveniència”.
Martin ha explicata també
que ‘i ara ens diuen que
en sis mesos ho tingués-
sim tot enllestit. Ho inten-
tarem sense pauses però
no és fàcil perquè s’ha de
tenir tota la documentació
i no hem de tenir precipi-
tació’. El president del
Consell Comarcal del
Montsià ha afegit que
‘sorprèn que l’any 2006
quan ERC manava a la
Generalitat i al Consell
Comarcal van aprovar un
text refós dels Estatuts
del Consorci de residus i
allí els alcaldes i el consell
d’alcaldes no es van tenir
en compte per a res. En
els Estatuts del Consorci
van posar com a organs a
la Junta de Govern, al pre-
sident i al director.

L'agencia catalana de
residus tenia vot ponderat
doble. ¿On estava el res-
pecte per als ajunta-
ments?. El ple del Consell
designava lliurement 5
representants, oblidant-se
dels alcaldes. Però com
manaven a la Generalitat i
al Consell res passava’.
Martin demana ‘més
coherència a ERC i que no
posen més pals a les
rodes. Si no arriba ser per
la coherència de PP, CiU i
PSC els Estautats del
COPATE no s’haguessin
aprovat. Ells voten en con-
tra per a poder fer al.lega-
cons. Si tots votem en
contra, no s’haguessin
aprovat els Estatuts i no
s’hagués fet el que tant
volien temps enrera. I que
en vuit anys van ser inca-
paços de fer”. 

Lluís Soler: “la democràcia és buscar equilibri en els 
plantejaments i no pretendre guanyar 10 a 0’’

Joan Martin Masdeu: ‘ERC fa el doble llenguatge. Han de ser més coherents i no posar tants pals a les rodes’
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Conèixer com van viure
Tortosa i els seus habi-
tants els bombardejos de
l'aviació l'any 1938.
Saber els detalls de l'èxo-
de massiu de la població
cap a les muntanyes.
Escoltar les cròniques de
la televisió italiana sobre
els ràids aeris que van fer
els seus pilots sobre la
ciutat. O passejar pels
mateixos escenaris del
front de guerra a Tortosa
que va deixar escrits
Ernest Hemingway en els
seus reportatges.
L'atractiva proposta de
l'empresa Terra Enllà, que
ofereix "un viatge diferent
per la Batalla de l'Ebre",
inclou aquestes i altres
possibilitats de la mà dels
seus impulsors, el perio-
dista Andreu Caralt i l'an-
tropòloga Maite
Hernández, que han incor-
porat Tortosa en la seva
oferta de visites guiades
pels espais que van prota-
gonitzar la Guerra Civil a

les Terres de l'Ebre i al
Priorat. Aquesta setmana
han ofert un tast de la visi-
ta que estrenen el proper
dissabte 26 de juliol (a les
10h i 19h), acompanyats
del regidor de Turisme,
Alfredo Ferré.
Allò que fa singular
aquests itineraris comen-
tats és que depassa la
típica visita amb guia
turístic i ofereix un relat
ben documentat i molt
plàstic dels fets ocorre-
guts durant un dels perío-
des més convulsos de la
nostra història recent.
Andreu Caralt explica que
Tortosa és rellevant des
de molts punts de vista,
com per exemple el fet de
ser una de les ciutats del
país que va registrar un
grau de destrucció més
elevat, que hi va haver un
acarnissament amb les
esglésies -se'n van cre-
mar una quinzena, la mas-
siva evacuació de la seva
població, o el fet que la

ciutat va requerir vora 20
anys per tornar a ser
reconstruïda. Amb tots
aquests elements, Terra
Enllà ha bastit una ruta
que recorre llocs com
l'antic pont del ferrocarril i
el pont de l'Estat -objec-
tius de les bombes de l'a-
viació, l'església del
Roser, el Mercat munici-

pal, l'edifici de
l'Ajuntament, l'antic barri
dels Pescadors o la
Catedral.
El públic objectiu d'aques-
ta nova proposta és força
transversal. 
Des del familiar fins a
aquelles persones verita-
blement interessades en
la història.

L’entitat Amics del Carrilet és l’encarregada de la reparació

Arran d’una iniciativa privada

Una desena de persones
van visitar aquest dilluns
l'escenari del gran incendi
d'Horta de Sant Joan, just
el dia en què es van cum-
plir cinc anys de la mort
dels cinc GRAF Lleida en
les tasques d'extinció de
l'incendço. L'expedició va
estar organitzada per l'ul-
trafondista roquetenc
Albert Giné i la va encapça-
lar el bomber Joan Farnós,
que es trobava a pocs
metres del grup de Graf
Lleida quan els va atrapar

el foc. 
Recorrent els escenaris
devastats pel foc, els
excursionistes van visitar
emplaçaments com Mas
Pixantó, on es va originar
l'incendi pressumptament
causat per dos piròmans;
també el lloc on van que-
dar envoltats per les fla-
mes els cinc bombers del
GRAF i on avui s'hi troba un
monòlit en el seu record.
Allà, els excursionistes van
fer un breu homenatge a la
tasca dels cinc bombers.

Homenatge als bombers morts

La màquina del Carrilet deixa 
Tortosa per ser restaurada

Feia gairebé 50 anys, des
del 1967, que la màquina
del Carrilet estava al parc
municipal de Tortosa. Des
de dissabte, ja no hi serà
perquè la van traslladar a
Deltebre on romandrà
com a mínim durant els
quatre mesos, mentre
duren els treballs de res-
tauració.

Ruta sobre la Guerra Civil a Tortosa

ACTUALITAT

Un concert de música
acusmàtica a càrrec del
col·lectiu francès Alcôme al
Cinema de La Social de Flix,
va cloure el passat diumenge
20 de juliol la primera edició
del Festival Internacional de
Música Contemporània i
Patrimoni Local. Sirga-
Músiques de Recerca i
Patrimoni. 
Durant catorze dies, del 7 al
20 de juliol, Flix va acollir una
vintena de concerts de músi-

ca contemporània instrumen-
tal, electroacústica, acusmà-
tica, free jazz i experimenta-
ció sonora, a més de dos
masters class i altres activi-
tats com conferències o
accions sonores. El festival
també va programar con-
certs a Ascó, Tortosa i
Barcelona i va aconseguir la
implicació directa de més
d’una setantena de músics
provinents d’arreu del món.
“Ha estat tot un èxit”.

Les regidories de Mitjans de Comunicació i de Cultura i Festes
de l'Ajuntament d'Amposta, juntament amb Amposta Ràdio han
organitzat un concurs per premiar la samarreta més divertida i

original de les colles de la Festa Major.

Actualitat

El festival Deltebre Dansa
viu aquesta setmana la
recta final. Abans d'acomia-
dar-se, però, el centenar
d'artistes que hi formen
part van poder viure una
experiència que ja s'ha con-
vertit en tot un ritual.
Aquest diumenge, els arros-
sars del Delta van ser l'es-
cenari d'aquest festival. La
'perfomance' s'ha convertit
un any més en l'espectacle
més visual i atrevit del pro-
grama Deltebre Dansa, que
aquesta setmana viurà les
últimes sessions. Aquest
diumenge, prop d'un cente-
nar d'artistes van ballar
entre els arrossars del
Delta. El reconegut ballarí

Roberto Olivan, director de
Deltebre Dansa, recordava
com aquesta activitat s'ha
convertit ja en ineludible. I
és que aquesta és una
experiència pràcticament
única. Durant les dues set-
manes de festival s'ha pro-
gramat un espectacle per
dia. Deltebre Dansa atrau
mig miler de persones dià-
riament de públic d'arreu.

Unes 200 persones van
ser testimonis del trasllat
de la locomora.
Moments d’emoció per-
què fins i tot va haver-hi
gent que recordava haver
viatjat de Tortosa a
Deltebre amb l’emblemà-
tic ‘Carrilet’. L'acte va
estar amenitzat pel grup
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, que van
interpretar la cançó com-
posada per Josep Bo
dedicada a aquest tren,
amb motiu del seu últim
viatge, el 31 de desem-

bre del 1967. 
Els anys que la locomoto-
ra té  i els que porta físi-
cament al Parc l’ha
malmès i per això es va
decidir restaurar-la ja que
té un gran valor en la
història ebrenca pel que
va significar per molts
ciutadans. Ara, l'entitat
Amics del Carrilet del

Delta de l'Ebre s’encarre-
garà de rehabilitar-la a un
amb unes millores per les
que l'Ajuntament de
Tortosa invertirà més de
16.000 euros.
La màquina, construïda al
1890, és el patrimoni
que resta d’aquell tren
que tants records porta
per generacions ebren-

ques. L'Ajuntament valo-
ra ara la possibilitat de
reubicar la màquina, una
vegada restaurada, a la
plaça situada al costat de
l'antiga estació, o bé tor-
nar-la a deixar al parc
municipal. L'any que ve
es compliran 125 anys
de la construcció d'a-
questa locomotora.

Dansa en fang

Sirga Festival

3 Platges Verdes a Deltebre
Ecologistes en Acció ha con-
cedit un any més el distintiu
"Platges Verges" a les plat-
ges de la Bassa de l'Arena,
el Fangar i la Marquesa de
Deltebre, un distintiu ecolò-
gic que destaca la qualitat
de les platges que encara
mantenen el seu valor natu-
ral inalterable i té com objec-

tius valorar i felicitar des del
punt de vista ecològic i de
preservació del Medi, els
esforços de municipis i enti-
tats socials per mantenir les
platges dels seus termes
municipals amb el seu estat
natural, protegides d'agres-
sions tant urbanístiques com
industrials.
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CRAC de la setmana: Domingo Tomàs, regidor de festes de Tortosa
MICHEL VIÑAS

“VISC LA FESTA DEL RENAIXEMENT AL 1000 X 1000”
La XIX Festa del
Renaixement ja ha
començat per garantir
novament el viatge al
segle XVI en què Tortosa
es submergeix tots els
anys. Més de 3.000 ciuta-
dans vestits d'època i 60
espectacles diaris amb
500 actors són les cre-
dencials d'una de les fes-
tes de recreació històrica
més importants del sud
d'Europa, distingida com
a Festa d'Interès Turístic
a Catalunya i a Espanya.
En parlem amb Domingo
Tomàs, Regidor de
Festes de l’Ajuntament de
Tortosa.  

Més Ebre: Un nou viatge
ha començat.
Domingo Tomàs: Sí.
Tot en marxa per un nou
viatge en el temps. 
ME: Abans que res,
sobre l’acció de promoció
de la Festa i que vosté va
viure, quina sensació va
tenir de la mateixa, desfi-
lant la setmana passada
pel Passeig de Gràcia i
amb els Kikos pel Metro?
Quina valoració en fa?
DT: La valoració és posi-
tiva pel resultat mediàtic
assolit i a l’hora extraor-
dinàriament satisfactòria
per la capacitat d’entre-
ga, treball, i professionali-
tat de tots el col·lectius
desplaçats a Barcelona el
passat 17 de juliol.
ME: La Festa és
gran...encara ho serà
més.
DT: La Festa del
Renaixement pot anar
molt més lluny dels rep-
tes assolits fins al

moment, la vitalitat de
l’extens conjunt de perso-
nes, entitats, i administra-
cions implicades avala-
des per la resposta del
gran públic així ho acredi-
ten.
ME: Té marge de millora?
Es pot innovar encara? 
DT: Evidentment, com
en tot a la vida, és millo-
rable sempre que esta-
blim la correlació correc-
ta entre projecte i pressu-
post, en aquesta línia
hem treballat en la pro-
posta d’enguany donant
un perfil molt internacio-
nal a la festa i una dina-
mització especial a la
plaça de l’absis de la
catedral.
ME: I estem en portes
dels 20 anys...Es un viat-
ge amb el temps, i això ja
es pot aplicar a la pròpia
festa. Quina evolució...
DT: La fita imminent dels
20 anys és una motivació
extra que tothom espera,
i és bona atès que és el
moment de posar alguna
cosa exclusiva i puntual.
ME: I no oblidar els inicis
i qui va impulsar-la.
DT: Evidentment el reco-
neixement permanent als
impulsors representats
pel president d’honor de
la mateixa Festa, Ramon
Cardús, i posteriorment
tota la gent que ho ha fet
possible amb molt treball
i dedicació altruista.
ME: A més del temps,
què li ha preocupat més a
Domingo Tomàs aquesta
setmana?
DT: La voluntat de no
fallar a ningú en la relació
i acords que mantenim en

les persones i col·lectius
que fan gran la Festa.
ME: Com la viu Domingo
Tomàs?
DT: Al 1.000 per 1.000.
ME: Quin és el moment
per vostè en què el cor li
batega amb més força? 
DT: Sense dubte l’acte
inaugural, un cop supera-

da aquesta gran posada
en escena la resta podrí-
em dir que va per si
mateixa.

ME: Per a una persona
que visiti el Renaixement
per primer cop, què li
diria? 
DT: Que no es plantegi

en cap moment intentar
veure-ho tot, és impossi-
ble. Cal seleccionar bé i
escollir allò que un vol
veure.

ME: Cada any té més
exigència? O només té la
que es posa vostè per a
poder millorar en un

època difícil per fer-ho?
DT: Tant jo com l’equip
estem acostumats a tre-
ballar sota pressió, i evi-
dentment ens proposem
reptes a mig i llarg termi-
ni, és la única manera de
arribar a una programa-
ció del nivell i la qualitat
de la d’aquesta edició.
ME: Com li agradaria
estar el diumenge la nit?
DT: Molt cansat, pràcti-
cament esgotat, sinònim
de molta i molta feina.
ME: Missatge final de
Domingo Tomàs, quan la
festa ja ha començat.
DT: Que tothom aprofiti
l’ocasió de viure aquesta
proposta única i que és
deixen portar i seduir per
la màgia i l’encant i l’es-
plendor de la Festa del
Renaixement.

“Que tothom 

aprofiti l’ocasió

per viure aquesta

proposta única i

que es deixi portar

i seduir per la

màgia i l’encant i

l’esplendor de la

Festa del

Renaixement”
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ADELAIDE-MÀLAGA

Avui divendres, dia de Sant Jaume, a les 12 del
migdia (hora catalana), l’equip de Gombau s’en-
fronta al Màlaga. El partit es pot veure per GOL
TV o per la web de la lliga de futbol professional

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Feia la pretemporada amb la Pobla

Raül Istoc, a la Rapitenca

Escola de porters

CENTRAL RAPITENC QUE ESTAVA AL NÀSTIC

Raül Istoc va marxar de la Ra-
pitenca quan era infantil al Nàs-
tic de Tarragona on ha jugat fins
al juvenil de Lliga Nacional. Els
darrers dies ha estat entrenant
amb la Pobla però, segons
fonts del club, ja es pot dir que
dilluns començarà a entrenar a
la Rapitenca. Falta concretar si
ho farà com a cedit o si serà ju-

gador del club rapitenc altre
cop. D’altra banda, informar
que des de l’Ajuntament s’ha
aclarit que ja es disposa del
pressupost per al tancat del te-
rreny de joc i que els tècnic es-
tan treballant per acabar-lo d’a-
justar i es creu que per a l’inici
de lliga “bona part del camp ja
tindrà la tanca”. 

Chema Esteban, actual-
ment un dels porters de l’Am-
polla, ha creat un nou projecte
enfocat a perfeccionar la pre-
paració de porters de futbol
base i de 3a i 4a catalana. Un
treball especifici que es durà a
terme a la Santa Creu de Je-
sús (dos dies) i a Móra d’Ebre
(un dia), durant la temporada

propera. Chema, que ja té so-
brada experiència en la prepe-
ració de porters després de la
feina feta al CD Tortosa,  ha
agrait les facilitats mostrades
pel Catalònia i l’Olímpic per po-
der dur a terme el projecte. 
Els interessats es poden di-

rigir a: chemaescoladepor-
ters@gmail.com. 

Estava al Deltebre

Paco Casas, a l’Ampolla
TORNA A CASA

Paco Casas va deixar l’Am-
polla i va fitxar amb el Delte-
bre, equip en el que va jugar la
lliga passada quan va pujar a la
Segona catalana. Paco no ha
seguit al Deltebre on hi haurà
una amplia renovació, obligada
per les baixes existents i altres
que s’han produit com la de Ra-
mos. Paco tornarà a l’Ampolla,
equip amb el que ha fitxat.   

Dilluns comencen els entrenaments

Buscant un central
CF AMPOSTA

L’Amposta comença a en-
trenar el dilluns. Com sempre,
Teixidó matina. La plantilla no
està tancada i és que falten
dos o tres jugadors per apun-
talar-la, principalment falta po-
tenciar l’eix central de la de-
fensa. Cap de les gestions ha
fructificat i ara ja és compli-
cat, tot i que es seguirà bus-
cant. Antoni Teixidó n’és cons-
cient: “si, ens falten un parell
o tres de jugadors per com-
pletar la plantilla. Però comen-
cem amb el que tenim i amb
molta il.lusió. Cal valorar que
hi ha molta gent jove i d’Am-
posta, un fet que s’ha de des-
tacar. I sabem que haurem de
treballar molt per assolir la
permanència. No obstant,
amb la feina i amb l’ajuda de
l’afició, que estic segur que
estarà al costat d’aquest
equip jove i molt local que té
l’Amposta, ho podrem aconse-
guir”. Sobre si ara sap greu el
fet de donar la baixa a cen-
trals com Ferran o José Ra-

mon, el mister deia que “va
ser una decisió esportiva. En
el cas de Ferran no m’acabava
de convèncer i en el de José
Ramon és un jugador que no-
més pot venir un dia a entre-
nar. I tot i ser un bon central,
no podia fitxar amb aquesta
condició”. 
De moment, davant de la

manca de centrals, un centre-
campista veterà podria fer de
defensa improvisat. 

Serà una incorporació
més a afegir al 

conjunt de Cotaina.

Fitxatge

Pregunta: Sentiment?
Resposta: El Remolins Bí-
tem és una part molt impor-
tant de la meva vida futbolís-
tica, ja no sols pels anys que
porto jugant allí, sinó pels
moments que he viscut i és
evident que pel sentiment
que li tinc al club. La veritat
és que tots aquests anys do-
nen per a moltes vivències
bones, menys bones,  com-
panys, amics, entrenadors,
però en definitiva sempre he
intentat tornar al club tot el
que sempre ell m'ha donat a
mi.
P: Nova temporada, com es
presenta? En la passada fo-
reu irregulars. Segona volta
deficient.
R: Bé, a l'igual que l'any pas-
sat tornem a ser una plantilla
molt renovada i amb molta

gent jove, que juntament
amb els 4 veterans que ens
quedem, intentarem quedar
en la més alta posició possi-
ble. Fent un futbol que agradi
a la gent que ens vingui a
veure jugar i que ens divertei-
xi als jugadors.

P: Camí dels 400.
R: El récord no és una cosa
que em preocupi a hores d'a-
ra, això es valorarà més el
moment que deixi de jugar,
ara bé he de donar gràcies
que de moment les lesions
m'han respectat, i que tant la

junta com l'entrenador han
seguit confiant en mi. Al ma-
teix temps que els companys
que tinc, que em fan sentir
important dintre del grup i
amb moltes ganes de seguir
disfrutant de l'esport que
més m'agrada. Tot això unit
a que la meva família segueix
acompanyant-me tots els
partits, fa que la meva il.lusió
segueixi intacta i amb moltes
ganes de seguir jugant.

P: Per acabar, què és això
de Dj Jota i Dj Lee In Ses-
sion? 
R: Jeje, a part de ser com-
panys desde fa 7 tempora-
des, Jota i jo guardem una
molt bona amistat fora dels
terrenys de joc, que unit a un
dels nostres hobbies, que és
fer de Dj, col.laborem apor-
tant el nostre gra de sorra,
fent de Dj’s a festes de la Cin-
ta i a Bítem, per col.laborar
amb el club en les diverses
activitats que realitza per tal
de poder finançar les tempo-
rades. Vos esperem.

Camí dels 400

Emili Descarrega té 36 anys
i la temporada vinent en
farà 12 que juga amb el R.
Bítem. Tot un rècord. 

EMILI DESCARREGA, JUGADOR DEL REMOLINS-BÍTEM

Serien els partits que podria arribar a disputar la lliga vinent amb el club blanciblau

M.V.

Emili, amb el seu fill, i amb el seu company Jota.

Aquest cap de setmana
comencen els partits de
pretemporada. És una
pretemporada diferent. La
delegació ebrenca de la
FCF està fent xerrades in-
formatives sobre el tema.
Però tinc la sensació de
que no tothom ho té clar.
Enguany la mutualitat se
l’han de pagar els juga-
dors. I si no la tenen paga-
da, poden jugar (a la pre-
temporada) però en el cas
de lesionar-se, no dispo-
saran d’assistència de la
Mutua i la responsabilitat
serà seua. 

Hi ha jugadors que m’-
han comentat que no pen-
sen pagar-la i que el club
els ha d’avançar els di-
ners. Hi haurà clubs que
ho faran però no sé si tots
podran fer-ho. A partir d’a-

quí, hi ha
una segona
part. Fa
dues set-
manes ja
vaig parlar
d’aquest tema. I arran
dels comentaris que vaig
fer, un president d’un club
em va dir: ‘n’hi ha que
s’estan aprofitant de la no-
va normativa i no contem-
plen posteriorment liqui-
dar al jugador l’import de
la mutualitat’. Es un co-
mentari d’un directiu. Jo
crec amb les bones per-
sones i la meua opinió és
que s’ha de parlar i con-
cretar-ho. I jo al jugador li
diria que el millor que pot
fer és pagar la Mutualitat i
després que miri si ha
acordat de cobrar-la o no.
Evitarem maldecaps. 

Atenció



EL LÀSSER. TAMBÉ A L’ESTIU
Una de les principals preocupacions dels nostres clients

del centre d’estètica és la incomoditat del pèl no desitjat,
principalment als mesos d’estiu, en part per l’aspecte estè-
tic i també per la calor que ens dóna. Per aquest motiu,
l’estiu és l’època de l’any que ens demanen més aquest
servei. Mètodes de depilació com la cera calenta , tèbia i
freda, es continuen emprant, però les noves tecnologies,
cada cop més innovadores i eficaces, s’imposen als nos-
tres centres i acaparen tot el protagonisme, perquè el client
està ben informat i exigeix la millor qualitat de servei.

Tècniques com la fotodepilació o llum polsada han que-
dat obsoletes per la seva baixa eficàcia i les molèsties que
causava, i el client cada cop demana més el làsser de
díode, molt més eficaç i ràpid.

Les tecnologies làsser de depilació no han parat d’evo-
lucionar i millorar en aquests darrers temps, i cada cop han
anat eliminant aquells petits problemes que posaven al
principi.

PER QUÈ NO EM PUC FER LÀSSER? 
A aquesta pregunta , abans li podiem respondre, per
exemple, perque tens la pell massa fosca i et pots cre-
mar, o bé perque la tens massa sensible i no aguantaràs
el calor, perquè tens el pèl molt fi o ros, o simplement,
perquè és estiu .

Ara mateix, totes aquestes respostes ja no tenen sen-
tit, ja que els làssers de darrera generació han evolucio-
nat per aconseguir molt millor resultat amb les mínimes
molèsties.

Us presentem el nou làsser diode. Acaba de sortir al
mercat pero natros ja l’estem treballant i us garantim que,
per estrany que semble, tot el que anem a dir és veritat.

No fa gens de mal, ni tan sols en les zones i pells més
sensibles, pel seu nou disseny i sistema revolucionari.

Permet treballar tots els fototipus de pell, des de la més
clara fins la de raça negra

Es efectiu amb tots els tipus de pèl, des del més ros
fins el negre.

Es pot fer durant tot l’any, inclosos els mesos
d’estiu.Per tant no cal aturar el tractament al juny amb la
incomoditat que suposa passar te tot l’estiu amb la nava-
lla després d’haver te gastat una  gran quantitat de diners
amb les sessions de l’hivern.

Amb tots aquests avantatges i la seguretat que ofereix
un equip d’alta tecnologia com aquest, us podem garan-
tir un servei ràpid, efectiu, segur i indoloro. Ja veieu que
no se li pot demanar res més.. Ara a provar-lo, i per fi, a
depilar-nos definitivament sense dolor.

I ara que no tenim pèl i estem suaus com un  bebé, perquè no acabar amb les arrugues de la
zona del front i contorn d’ulls, o amb la flaccidesa de la barbeta o la papada? I amb les taques ?

El làsser ens ofereix aquestos avantatges, amb un
tractament altament rejovenidor, ja que treballa molt
eficaçment les fibres de col.làgen i elastina que formen
la estructura de suport de la pell, la qual es va debilitant
amb el pas dels anys, causant les arrugues, taques i
despenjament. Aquest làsser emet pulsades curtes de
micro-raigs de llum que arriben fins les capes més pro-
fundes de la pell regenerant-les de manera natural i

substituint el teixit envellit per un altre reconstituït i jove. 
La pell es veu lluminosa, les arrugues desapareixen

i la pell recupera la fermesa desitjada.
El tractament es pot completar amb altres equips com
ara la radiofreqüència o la mesoteràpia virtual per ofe-
rir un servei encara més complert i efectiu, i amb una
mascareta de vitamines o minerals per aportar un plus
de vitalitat.

Us recomanem una altra aplicació de làsser que no us
podeu perdre aquest estiu: El lipolàsser, el mètode indo-
loro que aconsegueix liquar els dipòsits de greix millorant
la textura i fermesa de les zones treballades i sense dolor
ni efectes secundaris de cap tipus ni contraindicacions.

Després de totes aquestes novetats encara us fa por
el làsser a l’estiu? Segur que no. ‘Es un plaer cuidar-se i
mimar-se amb la tecnologia més puntera i els millors
tractaments, justament a l’época de l’any que més ens fa
falta.

Aquet estiu estarem irresistibles, pero i si necessitem perdre greix abdominal 
o d alguna zona conflictiva del cos?

SILVIA FORCADELL GARCIA. Terapeuta acreditada en grau superior d´estètica , naturopatia, màster en massatge terapèutic i assessoria d´imatge.

E S P E C I A L   E S T È T I C A   E S T I U   2 0 1 4



INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I EXPERIÈNCIA
L’estiu ha passat i el sol, la calor i les calories han fet estralls en el nostre
cos i la nostra pell. Aquest mes és el moment adequat per començar a
posar-nos a punt

E S P E C I A L   E S T È T I C A   E S T I U   2 0 1 4

Quan un decideix que ha arribat el moment de cuidar-se, desitja que el seu esforç sigui visible ràpidament i sobretot
que sigui durador. Per aquest motiu us parlarem d’una dieta que funciona i una trilogia perfecta en tractaments amb
la millor tecnologia.

És molt important que aquests tractaments i d’altres com
el Lipolàser, indicat especialment per la reducció del
greix en cartutxeres, abdomen, glutis i cintura, els deter-
mini l’especialista. Aquest serà qui, amb més coneixe-
ments, determinarà el més adient per a cada cas, depe-
nent de la necessitat de cadascun, de l’edat, del tipus de
pell, de si tenim problemes de retenció de líquids o de cir-
culació… Tots aquests tractaments segueixen un mèto-
de no invasiu, sense dolor i sense efectes secundaris.
Consulteu a l’especialista!

JESICA BERTOMEU. Directora de New Jesica

La Dieta proteica, on s’exclouen totalment els hidrats de car-
boni i els lípids obligant al nostre cos a obtenir l’energia
necessària de les reserves de glúcids i lípids, provocant una
disminució molt important dels greixos, la qual cosa es tra-
dueix en la pèrdua de pes i volum. Conservarem la massa
muscular, millorarem l’elasticitat de la pell i en 10 dies podem
perdre gairebé una talla. Un mètode senzill i que sobretot
funciona.

LA DIETA PROTEICA

La Radiofreqüència, és ideal per reafirmar i rejovenir la pell.
Facialment aconseguirem un rostre fresc, lluminós i sense
arrugues, reduirem bosses i ulleres i a nivell corporal en
poques setmanes tindràs un cos remodelat, milloraràs la
flacciditat i la pell de taronja. 

LA RADIOFREQÜÈNCIA

La Cavitació, recomanada en casos amb cúmuls de greix
més difícils d’eliminar. Els resultats són extraordinaris i diver-
sos ja que a més de destruir el greix més compacte, també
eliminarà la cel·lulitis, reduirà volum i farà que la nostre pell
sigui més llisa i suau.

LA CAVITACIÓ

La Presoteràpia, la seva aplicació aconsegueix d’una forma
natural i relaxant resoldre problemes de retenció de líquids,
edemes, cel·lulitis, i ens ajudarà a reduir volum, prevenir les
varius i sobretot ens produirà una sensació de relaxament i
benestar. 

LA PRESOTERÀPIA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

David Cid està prop de tornar al Ro-
quetenc, club en el que va co-
mençar a jugar i en el que va estar
en una segona etapa. Del Roque-
tenc va anar al Castelló on va debu-
tar a Primera divisió, el darrer par-
tit de la temporada 89/90, al
Sadar. 
La lliga passada, David, que té 41
anys, jugava amb l’Horta. 

David Cid tornarà a jugar 
al Roquetenc

ALLI VA COMENÇAR ABANS D’ANAR AL CASTELLÓ

La Cava comença la pretemporada el dimecres. El dia 10
d’agost serà el primer partit de preparació al camp del San-
ta Bàrbara. I el dia 16, el de la festa Major, la Cava rebrà a
al Rapitenca.
Pel que respecta a les incorporacions, dins de la política

marcada, cal dir que poden fitxar dos jugadors que proce-
deixen del juvenil del Reus dels que hi ha molt bones re-
ferències i que començaran entrenant a les òrdres de Gui-
llermo Camarero ja la setmana vinent, quan comencen les
sessions.

La Cava comença la feina
el dimecres

DOS JUVENILS DEL REUS ENTRENARAN

L’Ametlla de Mar, segons el seu tècnic, Baltasar Capera, seguirà
“amb la politica ja establerta els darrers anys, confiant amb gent
jove i de la casa”. Les baixes ja confirmades són dels de Rullo i
Héctor, que han marxat a l’Ampolla. Es preveu que Eric Torres (la
Cava B) i Jon Bayo (Deltebre) facin la pretemporada amb el con-
junt de la Cala i podrien quedar-se. Els partits previstos de pre-
temporada són: dia 9 J. i Maria B-l’Ametlla; dia 13, Ametlla-R. Bí-
tem (20 h); dia 23 Ametlla-J. i Maria B i dia 30 Ametlla-Camarles.
Falta concretar un partit entre setmana amb la Cava. Capera co-
mença una nova etapa, ara a la banqueta de la Cala. 

Eric Torres i Jon Bayo faran la
pretemporada amb Baltasar

SCER L’AMETLLA DE MAR

Miguel Reverté ja és jugador del
Reddis. Ahir la tarde fou presen-
tat com a nou davanter del filial
del Reus Deportiu, a la Primera
catalana. Miguel, que ha estat
en diversos equips en poc
temps (Valls, Rapitenca, Tortosa
i Amposta) inicia una nova etapa:
“amb molta il.lusió i amb ganes
de començar-la”. El jugador
ampostí agraia “la confiança del
Reddis i del seu tècnic per
donar-me aquesta oportunitat de
poder seguir jugant a Primera
catalana una vegada no vaig
poder quedar-me a l’Amposta,
on la veritat m’hagués agradat
fer-ho. Però no va haver-hi possi-

bilitat”. Amb Teixidó ja va estar a
la Rapitenca, en dues ocasions,
i una tercera ja era complicada,
tot i que al davanter li hagués
agradat.
Miguel va marcar el gol de la sal-
vació de l’Amposta en la darrera
jornada de la lliga passada al
camp del Marianao (0-1). 
En la propera temporada, com a
rival, ara al Reddis, visitarà el
camp de l’Amposta (23-11). El
derbi al camp de la Rapitenca ja
serà el darrer partit de la lliga
(31-5-15). 
Possiblement, sigui un duel en el
que hi haurà molt en joc per als
dos equips.  

Miguel fitxa amb el Reddis
Ahir es va fer oficial

EL JUGADOR AMPOSTÍ JA TÉ EQUIP, EL FILIAL DEL REUS

Miguel assegura estar molt

il.lusionat en aquesta nova

etapa en la seua trajectòria

esportiva.

Il.lusió

Oriol Romeu ha signat
la seva renovació amb
el Chelsea FC per tres
temporades més, fins al
2017. El jugador d'Ull-
decona tenia contracte
fins al juny del 2015,
però el club anglès li ha
ofert dues temporades
més.  
El migcampista de 22
anys va arribar a Stam-
ford Bridge el 2011 pro-

cedent del FC Barcelo-
na B. Després d'una pri-
mera etapa marcada
per les lesions, va ad-
quirir més protagonis-
me en la temporada
2012-13 fins que al de-
sembre, durant un partit
contra el Sunderland, es
va trencar el lligament
anterior creuat del ge-
noll dret. La temporada
passada, ja recuperat,

va jugar cedit al Valèn-
cia on fou alineat en 18
partits. 
Aquesta pretemporada
Oriol Romeu ha tornat
per entrenar-se a les or-
dres de José Mourinho.
Va participar durant 70
minuts de la victòria del
Chelsea davant el Wy-
combe Wanderers (5-0).
Aleix
El que es quedarà al

Vila-real CF B aquesta
temporada vinent serà
el jove migcampista in-
ternacional Aleix García.
És juvenil de segon any
i en la campanya passa-
da ja va jugar dos par-
tits a Segona B, encara
que va ser titular al juve-
nil A de Divisió d'Honor.
Ara realitza la pretempo-
rada amb el primer filial
i es quedarà, encara

que tindrà llicència C o
juvenil, per així poder ju-
gar en equips d'inferior
categoria en cas de no
ser citat per Paco Ló-
pez.
Es una altra ‘perla’ de

la cantera ulldeconenca
que, com sempre, ha
donat bons jugadors. I
ho continua fent. Aleix
és fill de Quim, que va
ser porter ulldeconenc.

Cracs ulldeconencs
ORIOL RENOVA AMB EL CHELSEA I ALEIX GARCIA, SENT JUVENIL, JUGARÀ AL FILIAL DEL VILAREAL

Aleix Robert torna a la Santa
Creu. Es el retorn d’un dels pi-
chichis més destacats del nos-
tre futbol. Un crac. I el seu re-
torn ha generat molta il.lusió a
Jesús. 
Aleix ha tingut diverses ofer-
tes, com cada estiu, però ha

volgut jugar al Catalònia de
nou: “vaig marxar per unes cir-
cumstància que s’havien d’en-
tendre, en aquell moment, en
la situació que em trobava.
Però sempre he tingut clar que
tornaria a Jesús on vaig co-
mençar a jugar als 5 anys i on

estic com a casa. 
El cert és que tenia moltes ga-
nes de tornar-hi i per això em
vaig decidir per aquí”. Aleix
farà 33 anys a l’octubre, “em
queden dos o tres anys de fut-
bol i els vull viure a casa”. 
El jugador es recupera de l’o-

peració: “estic perfectament i
jo penso que, tot i que m’han
dit a l’octubre, podré jugar ja al
setembre”. 
Es segur que Aleix tornarà a
ser un dels pichichi a Segona
catalana. Com sempre. 

Aleix Robert: ‘tenia moltes ganes de tornar a jugar al Catalònia’
‘La meua il.lusió sempre ha estat acabar jugant a Jesús, on vaig començar’

TORNA EL CRAC A LA SANTA CREU

Miguel fou presentat ahir com a nou jugador del filial del Reus. 
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Vam avançar-ho la setmana passada

Edu Català és el nou entrenador

de la UE Sant Jaume

TERCERA CATALANA

La setmana passada informà-
vem que Edu Català estava
en converses amb el Sant
Jaume i que podria ser el
proper entrenador del primer
equip. I així ha estat. Ja s’ha
confirmat. 
Edu Català remarcava la con-
fiança de la junta i ja treballa
en poder apuntalar una plan-

tilla que ha sofert moltes bai-
xes. Manelet (Deltebre) tam-
poc segueix. El tècnic decla-
rava tenir molta il.lusió
davant del nou repte.
El Sant Jaume ha fitxat a

Ramon (Muntells) i està con-
versant en diversos jugadors
per a poder-los fitxar en els
propers dies.

Va estar al R. Bítem, fa dues temporades

Bartolí, prop de l’Alcanar B
PODRIA SER EL PROPER ENTRENADOR, AMB R0BERTO BLANCO

Josep Lluís Bartolí està en
converses amb l’Alcanar per
a poder ser el proper entre-
nador del filial del club cana-
reu. No hi ha res confirmat
però és cert que existeixen
aquestes converses, tot a
l’espera de com queda la si-
tuació del filial canareu, que
ha plantejat de canviar el ca-
lendari perquè li ha tocat ju-
gar a casa quan també ho fa
el primer equip. Sembla ser
que es va comunicar però no
al lloc adequat. 
En el cas d’aclarir-se tot i

de fitxar, Bartolí estaria amb
Roberto Blanco, formant tàn-
dem, com al Remolins- Bítem
B, la seua darrera experièn-
cia. Recordem que Bartolí va
estar al Deltebre, a l’Ampos-

ta i al R. Bítem. Ara podria ini-
ciar una nova etapa a l’Alca-
nar B, un cop ja vam manifes-
tar que Parra no va decidir
no seguir. D’altra banda, in-
formar que avui divendres hi
ha una assemblea important

per acabar de decidir com
queda el futbol base. La in-
tenció del nou president era
agrupar-ho tot però fa falta
aclarir com queda la direcció
dels planters i si hi ha canvis
o no. Avui es podria saber.  

Pregunta: Com va sorgir la
idea de fer el llibre de la
història de la ue campredó?
Resposta: Va ser una petició
de la Junta Directiva, amb la
qual col·laboro amb un munt
d'activitats esportives, molt
especialment en el foment de
l'esport base.
P: Per a qui no l'ha vist, què
pot trobar al llibre?
R: Hi ha molts d'apartats. Hi
ha una detallada història del
club, que pot sorprendre
molta gent. Hem pogut realit-
zar retrats força brillants de
la trajectòria esportiva de
l'entitat. Hem fet un repàs de
la carrera futbolística dels
jugadors més importants
(Josep M. Príncep, Jaume
Climent, Martí Labòria,
Augusto Prades, David
Escandell,etc.). Al final hem
fet una recopilació anomena-
da Nissagues familiars, on
hem inclòs els cognoms més
lligats a la història del club,
on retratem el pas de iaios a
néts.
P: Quanta gent ha intervin-
gut? quant de temps ha cos-
tat? 
R: Ha estat una tasca en soli-
tari, tot i que he comptat amb

l'ajut i consell habitual de l'a-
mic Gerard March, i he estat
en tot moment explicant què
estava fent al president Raül
Prats. He pogut fer el llibre
en uns sis mesos.
P: Inversió? Sempre és cos-
tós fer un llibre, tot i que el
que més val és la dedicació
de qui el fa. Aquí és on cal
destacar la voluntat de l'au-
tor.
R: Per suposat, que la meua
activitat és totalment des del
voluntarisme, com ho és tota
la meua trajectòria literària.
Si hi ha algun benefici, serà
per a l'entitat, i jo orgullós
que així sigui. L'Editorial
Onada Edicions, de
Benicarló, s'ha portat molt bé
amb nosaltres i ha volgut
difondre aquesta interessant
història del club.
P: El futbol a Campredó ha
tingut intermitències però ara
es va consolidant. Això indica
que el club i el poble tenen
vida?
R: La UE Campredó és l'as-
sociació amb més antiguitat
de Campredó. Ha tingut
moments delicats, però sem-
pre ha renascut. Quant a
Campredó, el teixit associatiu

està en un moment molt bo.
Hi ha una activitat cultural i
lúdica de molt de pes. També
en l'àmbit de l'ensenyament.
Malgrat les mancances que
suposa no ser municipi, un
hàndicap important, la vida
pública compta amb molts
agents dinamitzadors.
P: Futbol de sacrifici, de
poques ajudes i de molt de
treball per la gent que ha
estat al capdavant. Un llibre
és un reconeixement a molta
gent que, en aquest cas al
Campredó, s'hi ha dedicat en
cos i ànima. És així?.
R: És clar. El futbol ha ocupat

l'espai d'oci durant dècades i
dècades. De fet, la trajectò-
ria de l'equip ha estat molt
més important del que m'es-
perava quan vaig endegar la
investigació. El paper que
han jugat les Juntes
Directives i l'abnegació dels
jugadors és veritablement
admirable. 
P: Quines anècdotes coneix
ara que no coneixa i que
podem trobar en el llibre?
R: Les primeres expulsions
documentades de jugadors
locals daten de 1944 i van
rebre una multa de 15 pesse-
tes, de ben segur que es van
jugar les setmanades de tot
el mes. La construcció dels
camps de futbol ha passat
sempre pel voluntarisme.
Molts jugadors d'altres pobla-
cions que han defensat la
camiseta del club han fet
nòvia a Campredó i han sem-
brat arrels.
P: Quin preu té i on es pot
comprar?
R: Es pot comprar al preu de
15 euros, amb un documen-
tal inclòs. Hi ha a la llibreria
de Campredó, en alguna de
Tortosa, o posant-se en con-
tacte amb la Junta directiva.

80 anys d’història
‘La trajectòria de l’equip ha estat molt més important del que m’esperava’

MÉS EBRE PARLA AMB EMIGDI SUBIRATS, AUTOR DEL LLIBRE DE LA UE CAMPREDÓ

“La UE Campredó és

l’associació amb més

antiguitat de Campredó.

Ha tingut moments

delicats, però sempre ha

renascut”

Emigdi:

Portada del llibre.

Rius, nou tècnic

Hi haurà
futbol a Flix

BREUS TERCERA

-Els darrers dies s’havia es-
peculat que no hi hauria futbol
a Flix, una vegada dilluns tam-
poc va sortir ningú. Però ja
està solucionat. Un grup de
pares liderat per Damian Peral
agafa l’entitat. No continua
ningú de la junta anterior però
‘ajudarem amb el que faci fal-
ta’, deia Albert Mani expresi-
dent. Ja s’ha parlat amb juga-
dors per fer l’equip en el que
hi ha baixes. Rius, exentrena-
dor i exjugador, torna a entre-
na el Flix.
-Cristian Carranza, per

motius personals, deixa el Pe-
relló i fitxa amb el Falset.
-José Gallego està prop de

ser nou porter del Corbera.
Una vegada operat i recupe-
rat, tornarà a jugar al futbol
després del pas pel Perelló. 
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PATINADORA DE L’ALDEA

Núria Gas aconsegueix l'or al Campionat d'Espanya

Els dies 17, 18 i 19 de
juliol es va celebrar a
Rivas-Vaciamadrid el
campionat d’Espanya
en categoria júnior de
patinatge artístic. 
La única participant de
les terres de l’Ebre,
Núria Gas, patinadora
del CP l’Aldea després
d’estar lesionada i no
poder participar en el
campionat provincial ni
el campionat de

Catalunya, va procla-
mar-se campiona
d’Espanya 2014.
El fet d’haver quedat
entre les 5 primeres al
mundial de Xina-Taipei
(2013) li va possibilitar
la plaça directa al
Campionat d’Espanya.
El divendres van
començar els entrena-
ments oficials al matí, i
a la tarda s’executaven
els discs curts. 

Gas va sortir a per
totes per a no perdre la
plaça de campiona
d’Espanya 2013, i va
patinar una brillant
coreografia, del seu
entrenador Manel
Villarroya, al so de
Nessun Dorma de
Puccini. La patinadora
del CP l’Aldea va execu-
tar la dificultat que
sabia i va transmetre
tant, que es va posicio-

nar en primera plaça
provisional.
L’endemà, dissabte 19,
havia d’executar el pro-
grama llarg on es deci-
diria tot el campionat.
Núria Gas va arriscar
amb la màxima dificul-
tat, rapidesa i l’estil
que la caracteritza i
que l’ajuda a estar als
primers llocs. Darrera
de la patinadora aldea-
na, van executar disc

les 4 patinadores que
es jugaven el podi,
però no van poder
superar la puntuació de
Núria Gas. 
Va ser així, quan de
nou, Gas va obtindre
l’or del Campionat
Estatal seguida de la
catalana Nàdia Alsinet
(CP Tordera) i la madri-
lenya Paula Naranjo
(UP Rivas). Les altres
dos tarragonines que

van competir van ser
Gisela Bargalló (Reus
Deportiu) i Natàlia
Medina (CP Valls) que
van quedar en catorze-
na i vint-i-sisena posició
respectivament.
El podi en modalitat
masculina va ser per al
català Pere Marsinyach
(Foment Cardoní), el
madrileny Sergio
Canales (UP Rivas)
seguit d’un altre català

Llorenç Àlvarez (CN
Terrassa). En els pro-
pers dies, la federació
espanyola decidirà qui
són els seleccionats
per anar al campionat
d’Europa i el campionat
del món, que se cele-
brarà a Reus. A les
fotos apareix Núria Gas
al podi i també quan va
ser escollida millor
esportista de l’any en a
festa de l‘esport aldeà. 

Diumenge passat es va celebrar el Trilimit Deltebre 2014. Joaquin Catalan fou el
guanyador seguit d’Enric Boldú i de Pedro Roldan, en categoria masculina. En la
femenina, Leonor Font, Ada Carrasco i Olga Pons van ser les primeres. En Spring
individual, Gerard Marsal i Carmen Alfonso van imposar-se. Uns 400 participants
hi van pendre part en la primera edició. ‘Fou tot un èxit’. A la foto, Cristian
Bertomeu, jugador del Camarles, en la seua arribada. 

El MC Moto-motor Tivenys va
sortir doblement reforçat de la
segona edició del ‘Mototerra’,
celebrada el passat diumenge,
ja que el pilot local i membre de
l’entitat Jordi Piñol guanyà la
prova, a més d’assolir un des-
tacat èxit organitzatiu. 
La jornada comptà amb un
total de 27 inscrits en la cate-
goria Open i de quatre en la
categoria 65-85cc, procedents
majoritàriament del mateix

municipi i de localitats veïnes
com Benifallet, Bítem, Tortosa
o Roquetes, i practicants habi-
tuals tant d’Enduro com de
motocròs.
Per darrere de Piñol, el segon
lloc de la general definitiva l’o-
cupà Xavi Ferrer (MC Segre),
seguit de Miquel Vidal (MC
Reguers). Per la seva banda,
en les cilindrades petites s’im-
posà Albert Fontova (MC
Segre), per davant de Ferran

Ferré (MC La Sénia) i d’Àlex
Puey (MC Móra d’Ebre).
Fins a 250 espectadors van
presenciar les mànegues i les
finals, una xifra de públic que
permeté viure un gran ambient,
i que encoratja aquest grup de
joves tivenxans a seguir perfec
cionant l’esdeveniment de cara
als propers anys, vista l’accep-
tació al poble i al territori.

Foto: Òscar Llop

Trilimit Deltebre 2014
El ‘Mototerra’ de Tivenys es queda a casa DIUMENGE PASSAT

La platja de Pixavaques acollirà aquest dissabte el 16è Torneig de Futbol Platja
Júnior, un dels esdeveniments esportius més importants de l'estiu a l'Ametlla de
Mar i que omple d'ambient jove aquest indret durant el cap de setmana.
Obriran el foc els més petits, més d'un centenar de participants, un 20% més
que en edicions anteriors,  que repartits en cinc categories,  jugaran bàsicament
en grups de tres equips a doble partit. Dissabte a partir de les 10 del matí i fins
a les 14h es dirimiran les categories Patufet, benjamí i prebenjamí, mentre que
dissabte a partir de les 16h i fins a les 20h, tindrà lloc la competició en catego-
ria aleví i infantil.

16è torneig de futbol platja júnior a l’Ametlla
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¿Pegarà un cop a la taula Arturo Llorca per donar una altra imatge de club?
Presentarà la dimissió Miguel Cotaina per no estar d'acord amb un direc-
tiu? Neixerà un altre equip a Alcanar? L'At. Alcanar?. El president del
Gandesa acabarà la temporada vinent el seu mandat? Tornarà Paco Also
al club com a directiu? Faran un acte oficial el Tortosa i Remolins-Bítem per
demostrar que no passa res? Es saltarà l'entrenador Enric la clàusula de
bons modals amb el seu ex-equip per fitxar un defensa de l'Gandesa? Es
trobaran dos jugadors amb una sorpresa que no els vulguin renovar per
anar escoltant ofertes d'altres equips un cop ja han confirmat la seva reno-
vació? Serà la portaveu del Camarles per als mitjans de comunicació la núvia de Marc
Prades? Faran algun dia oficial l'idil·li d'un jugador d'aquestes terres amb una dona que arbi-
tra? Fitxarà el Jesús i Maria a Jordi Prades ex-Reus i que està al Vilanova o fitxarà al Catllar?
Faran les paus dos entrenadors de segona catalana o trauran els revòlvers de joguina quan
es trobin a mig camí? És estiu, ara arriben els rumors d'aquesta temporada. D'aquestes pre-
guntes que han llegit algunes són certes, altres gairebé, altres es poden produir i només
dos o tres són una mica imaginatives però ja saben que la ficció supera la realitat. De
moment la propera setmana si hi ha temps tindran un extra dels deu equips de segona
Catalana i les previsions per a la propera lliga. 
65 FITXATGES DELS EQUIPS EBRENCS. A Segona Catalana, un any més rècord de fit-
xatges; una mitjana de set altes per equip, amb les de nous jugadors inclosos els juvenils.
Estan inclosos els tres fitxatges que falten a Deltebre i un que falta en Tortosa encara que
puguessin ser dues i estan pendents a La Cava d'alguna nova alta, el mateix que al Jesús
Catalònia. Els conjunts que han fitxat més han estat l’Ampolla (10 altes), Tortosa (9),
Camarles (8), Remolins-Bítem (7), Deltebre, Gandesa, Jesus i Maria (5), Jesús Catalònia (4)
i Alcanar (3). 
AMPOSTA SEGUEIXEN SENSE ARRIBAR ELS DEFENSES PERÒ HI HA UNA BONA
NOTÍCIA. Primer que tot felicitats a Teixidó va celebrar el seu aniversari amb una paella de
marisc que ell mateix va cuinar. Una ampolla de xampany i ho va celebrar amb la seva mitja
taronja. 9 anys porta Teixido en aquestes terres. És el lloc que ha durat més. A Salamanca
i a Pamplona va estar tres campanyes, 4 a l’Orense, 2 al Burgos. No troben central
"Històries per no dormir". Provaran a Gustavo en aquesta demarciació? Però mirin una dada:
dels 18 jugadors 8 són nascuts a Amposta, quatre els ha entrenat Teixidó al juvenil:
Ulialque, Batalla, Ferrando, Marcel a més de Dani Bel (de Tortosa). A aquesta llista cal afe-
gir a Diego, Becerra, Jonatan i Cristofer. Set són joves, aquest és el futur de l'Amposta,
joventut i pedrera. 
RAPITENCA, PEDRERA I MÉS PEDRERA. Miquel, Jony, Vilarroya, Ivan Gasparin, Felip, Ivan
Pàez, Naci, Raül són els vuit jugadors del planter que de moment són al primer equip.
Alguns podrien anar cedits a altres equips. Ja només falten dos fitxatges, els últims el jove
rapitenc Raül Istoc que jugava al juvenil del Nàstic i anava fer la pretemporada la Pobla
Mafumet i Pascual Boyla de l’Illueca, jove de 23 anys, que és un rebel o crac doncs ja ha
militat en set equips des que està en la seva etapa d'amateur. Cinc partits amistosos hau-
ran a la Devesa: davant l’Ulldecona, Santa Bàrbara, Ascó, Tortosa i Martorell i cinc desplaça-
ments: Casp, la Cava, Roquetes i Ampolla. Misió número un del seu mister Garcia SanJuan
als seus jugadors, que la pilota soni a música: "Cal gaudir de la pilota, tocar-la i tocar-la amb
amor". Els prometo que aquesta temporada ens divertirem amb aquest equip. El dia 28
comença una nova etapa en aquest equip: pedrera, joventut i un mister guanyador.  
ADRIÀ, FITXATGE FRUSTRAT DEL TORTOSA. Li vaig dir al president Arturo Llorca que
el fitxatge no era normal, que hi havien millors jugadors al juvenil i a més dels quatre debu-
tants de primer any d'amateur, tres eren de més qualitat i així ha estat. Adrià va donar la
paraula al Tortosa i finalment va tornar
Alcanar, un cop més veiem que els juga-
dors com ha passat amb Povill, Adrià i
altres més, les paraules se les emporta el
vent.  
L’ASCÓ CONFIA POC AMB JUGADORS
EBRENCS. De l’equip bàsic de la passada
temporada de l’Ascó no continuen 4 juga-
dors: Denis Cosch, Sergi Moreno (Pobla
Mafumet) Edgar (El Catllar) i Pijuan
(Tàrrega). I les altes han estat: José Luis
Munta (Rapitenca), Iván Cristino (Figueres),
Artur Godia, Paco del Moral (At. Monzón),
Ivan Taranilla (Reus), Xavi Anell (Amposta) i
Pere Bosqued (Tortosa). Una cosa signifi-
cativa d'aquest equip és que els fitxatges
els fan cada cop més de la zona de Lleida,
o la zona de Tarragona i aquí al sud no tro-
ben potencial. L'esdevenidora temporada
aquest serà el primer representant ebrenc
amb la població més petita a 3a. divisió. El
mai vist i amb l'avantatge que té a la seva
mercè als jugadors que vulguin per jugar
en tercera ja a la província de Lleida no hi ha ni un equip i en Tarragona només hi ha la Pobla
de Mafumet que s'alimenta en gran part de la pedrera i jugadors d'altres províncies.  
LA CAVA, NOVA ETAPA. Si no fitxen Guillermo Camarero igual la temporada vinent hagués
estat molt complicada. Mostra és que en la passada va fer la pitjor classificació de les últi-
mes nou. En aquesta no hi ha tants fitxatges de renom, menys pressió però jo he fet una
aposta amb el seu mister, que no quedaran entre els cinc primers. Ell diu que si, que quedi
escrit com a prova. La Cava espera que arriben a prova dos jugadors que han acabat la
seva etapa de juvenil de la zona de Tarragona. 

Les bombes de Segona catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Gran part de la comarca critica aquest equip per fer fitxatges de campanetes. Senyors
aquest equip el Barça o el Madrid d'aquestes terres segons es miri. Molts clubs voldrien tenir
el poderio d'aquest que per cert una cosa que té bona és que el que promet ho compleix i
els jugadors sempre cobren. Altres equips prometen i en els últims mesos no reben el money.
El míster Jordi Rojas em diu: "qui no corri i no posi la cama ho tindrà complicat" i des de la
directiva matisen més: "el que no rendeixi li donarem la baixa i fitxarem a un altre". Aquesta
setmana s'ha ofert a aquest club un exNàstic i exreus amb gran qualitat però no corre. ¿Que
pretén el Jesus i Maria amb aquesta política ser l'equip més potent de la segona catalana?
Estar per sobre de la Cava seu màxim rival o ser els més xulos d'aquestes terres? Posen els
adjectius que vostès vulguin tots són vàlids. El que està clar que un equip que era un clàssic
de tercera catalana ha passat a militar en la 1a. Catalana. I perdre aquesta els ha posat enca-
ra més braus. ¿Però qui finança a aquest club que és el que paga més d'aquesta comarca?
El vaticà? Un partit polític? Un grup rus o tres personatges amb cares i ulls? Que importa això
l'important és que aquest Jesús i Maria està. Només diré que els components d'aquesta junta
són gent humil, són gent del Delta que han nascut gairebé en els cultius de l'arròs i l'esforç.
La propera campanya és el màxim candidat per equip, per potencial, per ganes i per mil
coses més. Però en futbol res és matemàtic, si el desembre no és líder el míster Jordi Rojas
serà cessat, si al febrer no trau cinc punts al segon hauran tres fitxatges de campanetes.
Mèrit té aquest equip que d’aquell que va ser campió 2010/2011 continuen 4 jugadors: Jordi
Esmel, Albert Torres, Ferreres i Sebas. El proper any batran rècord de futbol base: 2 juvenils,
2 cadets, 2 infantils, 2 alevins un d'ells a Preferent 6 equips de futbol-7, un de fèmines i dos
d'amateur, amb una població de 3000 habitants són capaços de tenir més equips que
Tortosa que en té 40.000. Aquesta és la grandesa d'aquest club, que tenen a més tenen un
filial. A Tortosa això no existeix. No és fàcil dir que aquesta directiva si agafés el Tortosa el
portaria a segona divisió en un plis-plas. Són gent de futbol i ho viuen al límit. El Jesus i Maria
és un màxim candidat a pujar i serien en sis campanyes, tres ascensos, bestial, mirin quin
equipàs: un gran porter de Tercera divisió: Raül; defenses un de 3a. divisió: Mauri, 2 de 1a.
Catalana Raul i Carlos Herrero a més d'Albert Martorell, Albert Torres. Mig camp: Sebas,
Victor Pujol i Nico. Davanters: Ferreres, Teixidó i Ivan. Aquest equip jo els garanteixo que
Tercera divisió potser baixaria però no quedaria l'últim a 1a. Catalana, quedaria de meitat cap
amunt i a 2a. Catalana llevat desastre el primer lloc el té gairebé garantit. Igual rellisco.  
EL MISTERI DE L’ALCANAR. Jo esperava que amb l'arribada del nou president baixés una
mica la pistonada de fitxar estrelles i fes un equip més mòdic. Doncs no. A aquest conjunt li
va la marxa de ser ‘dandis’ dels nostre futbol i ara torna: Xavi Molas. Fitxen a Figo com a por-
ter i segueix Raul Vates, Ivan Diaz, fins Romerito que tenia una oferta la Rapitenca, entre
altres. Li vaig preguntar al seu president perquè aquests jugadors prefereixen Alcanar i no
altres equips: "Vostè sap en els últims 40 anys quants jugadors han vingut a aquestes terres
i s'han casat amb dones del nostre poble?. O s’han volgut quedar? Si vol li faré la llista com-
pleta." Senyors ja sabem que l'assumpte és per diners o sobre tot per amor. Només una
cosa: aquesta temporada l’Alcanar aspira a estar en els cinc primers i recordem que Romero
que va marcar 24 gols la temporada passada i va arribar a la jornada 11 com Ivan Diaz, amb
la qual cosa no descartin aquest equip per a la lluita per l'ascens. Per fí el seu president ha
aconseguit aglutinar al futbol base i el filial a una sola família, abans cada un anava per una
banda, veurem si d'aquí a un any segueixen units o renyits altra vegada. 
JUGADORS EBRENCS AMB SOLERA. A la lliga Espanyola en totes les competicions des
de 1928 des d'1a. divisió a 2a. B han militat 17444 jugadors d'aquests 171 han estat de la
província i 56 de les nostres terres ebrenques. A la plana 20 veuran un rànquing exclusiu fet
per la meva persona. 
EL MISTER L'CAMARLES TÉ UN RÈCORD. El seu entrenador Bartolo té un rècord guiness
quan va entrena a l’Aldea va estrenar camp de gespa artificial. I aquesta ho farà al Camarles
i els dos equips a 2a. Catalana. Esperem no sigui cessat abans de l'estrena del camp del
Camarles. Segur que no.  
SERÀ CAMPIÓ EL GODALL? Si mirem les estadístiques dels darrers anys, i que no fallen
mai, en la jornada 34 a Tercera catalana, sempre l'equip que va ser campió juga contra el
Sant Jaume: l’Ampolla, Perelló i Camarles en l’última jornada van jugar contra aquest conjunt
i en aquesta temporada ho farà el Godall. Fallarà aquest any l'estadistica? Aquest equip s'en-
frontés el dia 15 a la Copa de Catalunya al Reddis, mantindrà tot el bloc i farà uns 4 fitxat-
ges. 
FEDERACIÓ I ALCANAR LIO I MÉS LIO. - Va sortir el calendari de la federació de 3a cata-
lana i es van desmaiar a Alcanar. Ja havien demanat jugar cada setmana a casa un equip de
l’Alcanar, una el primer equip, una altra el filial. Potser no van fer-ho al lloc que tocava o no
va haver-hi comunicació interna a la Federació que no va poder tenir-ho en compte, pel motiu
que sigui. A Alcanar hi ha preocupació.  
TORTOSA-REMOLINS BITEM, SEGUEIX EL LIO. El 16.09.2012 van jugar un partit oficial
de la Segona catalana, a Bítem. És va demanar a la federació i va coincidir en festes majors
de Bítem. Ara el Remolins-Bítem ha demanat al Tortosa el mateix. El president va dir que sí
però en uns dies el club ha canviat. Com va dir-li el president Arturo Llorca a Súper Michel,
fa unes setmanes per una altra qüestió: "en parlarem del que ha passat amb el Remolins-
Bítem, amb el tema Povill. Hem de fer bé les coses, i si no ha estat així, hem de mirar que
no torni a passar". Però ha pasat més del mateix. El president va dir que si, i el club, no. Les
seues raon deuen tenir. 
PARES AMB FILLS. Alguns jugadors d'aquestes comarques serien millors si els pares no
influïssin tant en els seus fills. Dos jugadors de segona catalana han donat el canvi aquesta
temporada d'equip més pels opinions dels pares que dels jugadors. 
LIO PER LA ZONA DE TARRAGONA. Mentre aquí molts equips estan perfilant les seves
plantilles i alguns ja les tenen tancades, els equips de Tarragona van a baix ritme, molts enca-
ra no han ensenyat les seves cartes, uns perquè no poden fitxar perquè deuen diners de la
temporada passada, altres perquè tenen poc pressupost, altres perquè els jugadors es
pugen a la parra en sous... Això si aquest any hi haurà menys revolució de fitxatges i segui-
ran més jugadors de la passada campanya. Es preveu.

Jesús i Maria, Don Poder
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JUGADOR

Emilo Isierte 

Raül Cruselles

Edu Albacar 

Jordi Fabregat 

Manuel Batalla 

Francisco Subirats

Victor Curto 

Juanjo Bertomeu

Ernesto Dominguez 

Angel Rangel

Jaime Arasa

Esteban Pedrol 

Albert Forcadell 

Filgueira 

Gerard Badia 

Oriol Romeu Vidal

Paco Llangostera 

Remigio Laborda 

Antonio Ferrando  

Raül Jimenez 

Sergi Cid Marti

Joan Piñol Voltes

Juanito 

Joaquin Moya Gil

Domingo Ardevol 

José Ismael Anto

José Bellés Royo

Toni Montserrat 

Antonio Campos 

Joaquin Viñas 

Sergio Auré 

Fernando Solé 

Agustí Labèrnia

Josep Ferré

Josep Becerra 

Xavi Reverté

Jaime Ramon 

David Cid  Ortal

Antoni Alcover 

Bruno Saltor

Josep Curto

Robert Cantó 

Selvi Clúa

1963

1968

1979

1961

1935

1952

1982

1943

1941

1982

1915

1909

1963

1955

1989

1991

1955

1918

1943

1978

1973

1937

1937

1932

1917

1930

1932

1924

1936

1943

1986

1928

1943

1961

1987

1968

1962

1973

1990

1980

1947

1971

1973

Castelló/Sporting/Espanyol i Lleida

Castelló i At Marbella...

Novelda, Alicante, Hèrcules, Alabès, 
Elx

Terrasa, Hèrcules, Xerèz

Pontevedra

Castelló

Barcelona B, València B, Osca, San Andreu,
Gavà, Terrasa, Alcoià i Girona

Espanyol, San Andreu

Espanyol, Llevant, Mallorca

Girona, Sant Andreu, Terrasa

Espanyol

Barcelona

Espanyol, Figueres

Gimnàstic Tarragona, Màlaga

Gavà, Múrcia, Guadalajara

Barcelona B, Barcelona, València

Barcelona At, Terrassa, Barcelona , Palència

Castelló, Màlaga

Espanyol, Granada

Castelló, Vilajoiosa

Castellon

Ràcing, Saragossa, Còrdova, Múrcia, 
At Madrid

Malaga

Condal

Celta De Vigo

Espanyol, València, Jaen

Condal 

Lleida

Espanyol

Espanyol

Terrasa, Badalona

Gimnàstic Tarragona

Espanyol

Español

Lleida

Barcelona, Castelló, S. Gijon

Espanyol

Castelló

Gimnastic Tarragona

Lleida, València, Vilareal, Almeria,

Sabadell

Gimnàstic Tarragona

Gimnàstic Tarragona

A partir de la Segona B i fins la Primera divisió

Cracs Ebrencs
PER JOAQUIN CELMA

Segons les dades que he pogut trobar, aquests se-
rien els jugadors ebrencs que des de l’any 1928 fins
ara han jugat a la Segona B, Segona A o Primera di-
visió. Són les dades que he pogut confirmar i dema-
no disculpes si he pogut deixar-me’n algun, però els

puc assegurar que estan tots els que he pogut loca-
litzar. Els que puguin mancar, que em dispensin i si
m’ho poden transmetre, serien afegits en una nova
ocasió quan fem el rànking de cracs ebrencs. 

Joaquin Celma. 

Any Neix. Equips (a partir de 2a B)

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS :

• Escamarlans

• Llagostins

• Sèpia i calamars

• Fideus

• Brou de peix

• Seba

• All i julivert

• Sal i oli

PROCEDIMENT:

En una paella amb oli, sofregim els lla-
gostins i els escamarlans, i ho reservem.
Es sofregeixen els fideus i quan están

daurats, s`afegeix la sèpia, els calamars,
la seba l’all, el julivert i el brou. Es sala
segons el gust. Quan quedi molt poc brou
es posen els escamarlans i els llagostins,
fins  que s`acabi l`aigua.

«Primentons i Tomates». Avui: 
Fideua

RESTAURANT BRASERIA CASA JOSE - LES CASES D’ALCANAR

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada i fins a primeres hores del matí estarà molt ennuvolat al Pirineu,
sobretot al sector occidental. A la resta del territori estarà poc ennuvolat pel pas
de núvols alts, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud. A partir
de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la resta de l'interior del
quadrant nord-est. En aquests sectors el cel quedarà molt ennuvolat. A banda, al
llarg de la tarda augmentarà la nuvolositat al terç oest del país.

Precipitacions
Fins a primeres hores del matí se n'esperen al Pirineu, en especial al sector occi-
dental. A partir de mig matí s'esperen xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i, de mane-
ra més aïllada a la resta de l'interior del quadrant nord-est i al terç oest. Seran
d'intensitat entre feble i moderada, tot i que al Pirineu localment seran forts. A
més aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa.
S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, tot i que
a l'extrem nord del Pirineu seran abundants (entre 20 i 50 mm).

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més altes. Es mouran entre 9 i 14 ºC al Pirineu,
entre 15 i 20 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral, i entre 18 i
23 ºC al litoral. Les màximes baixaran entre lleugerament i moderadament al
Pirineu, mentre que a la resta seran lleugerament més baixes. Oscil·laran entre
21 i 26 ºC al Pirineu, entre 24 i 29 ºC al litoral, i entre 29 i 34 ºC a la resta del
país.

Visibilitat
Serà regular o localment dolenta al Pirineu. A la resta serà entre bona i
excel·lent, si bé durant el matí a punts del litoral sud serà regular, així com a la
tarda a punts del Prepirineu.

Vent
Fins a mig matí i a la nit el vent bufarà fluix i de direcció variable, tot i que a l'ex-
trem nord de l'Empordà s'imposarà el component nord fluix. Durant les hores
centrals de la jornada s'imposarà el component sud a l'interior i els components
sud i est al litoral. En general bufarà entre fluix i moderat, tot i que a la tarda hi
haurà algun cop fort al terç sud.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 21°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Goles de l'Ebre, 272   (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977444165   

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus assumptes  amorosos  i sexuals  es reac-
tives . Has  de posar  els cinc sentits  en la  teva
vida  sentimental . La situació  astral  actual  t'a-
consella  tenir prudència  a l'hora  de conduir .

Taure
20/4 al 19/5

Posseeixes  un poder  de seducció  en l'amor
que és  molt útil  per als teus  interessos . Avui
tindràs  la necessitat  de trobar  una mica  de
calma  buscant  algun lloc on descansar.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus  problemes sentimentals es poden aca-
bar . La teva  parella  estarà  disposada  a donar
aquest  gir  que tant  exigeixes. Vés  amb comp-
te  amb els  canvis  de temperatura.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor  no has de  deixar-te  endur per cap
entusiasme fictici.  La posició del sol i Mercuri
pel teu signe  et dóna tranquil·litat  i t'ajuda  a
afrontar  la vida  amb més bon tarannà .

Lleó
22/7 al 22/8

En relació  amb l'amor , la teva  necessitat  de
comunicar-te  amb la teva parella  és profunda
però avui  no aconseguiràs el que desitges. Al
llarg  de la tarda  potser  patiràs mal de cap.

Verge
23/8 al 21/9

No és  bo sempre  que sempre busquis  la perfec-
ció  dintre  de les teves relacions  sentimentals .
De vegades  no és possible . Durant  aquesta
etapa  estàs  subjecte  a partir  bastant desgast.

Balança
22/9 al 22/10

És  el moment  adequat  per acceptar  una propos-
ta  sentimental . Solament  en el teu ordre  i en com
duus  la   teva  vida diària  està  la clau  per millorar-
la .

Escorpí
22/10 al 21/11

Si durant  aquesta  època  comences   una rela-
ció, dóna-li temps i deixa  que s'estabilitzi, no inten-
tis  anar  massa accelerat. Respecte a la salut,
potser  necessitaràs  dormir  més.

Sagitari
21/11 al 21/12

Guanya  en intensitat  tot  el relacionat  amb  la
teva activitat sentimental. Aprofita  aquest  impuls.
Actualment  qualsevol  tipus  de precaució  és
poca per evitar riscos  majors.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme  sentimental  ha d'estar pre-
cedit  per la lògica. El trànsit Mart  per la teva
casa cinc  et beneficia  i et dóna  una força
especial.

Aquari
20/1 al 18/2

Vius una etapa bastant intensa  per a tot allò
relacionat  amb la teva part més sentimental.
Respecte  a la salut, evita que les circumstàn-
cies  t'empenyin  a cometre  excessos .

Peixos
19/2 al 20/3

Aprofita  per gaudir  de l'amor  i viure  els teus
sentiments totalment. No intentis  fer grans
esforços  si desprès  no ets capaç  de recupe-
rar-te.
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IMMOBILIARIAÑ

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/mes Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,

tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en
àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-

patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   
Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTORÑ

TREBALLÑ

RELAXÑ

DIVERSOSÑ

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

610 20 33 25

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

Compro Lp's, Cd's. Musica
Rock y subgeneros: Prog,
psych, heavy, etc...Tasamos
y recogemos a domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com
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Pregunta: Com a pre-
sidenta d'Òmnium
Nacional ens agradaria
conèixer en quin punt

creu que es troba el
procés sobiranista?
R: Estem en un molt
bon moment. Penso
que el millor. A 100
dies del 9-N, el dia de
la manifestació a les
urnes. I enmig hi haurà
l’11-S quan tornarà a
haver-hi una gran mani-
festació per a demos-
trar el desig democrà-
tic de poder assolir la
llibertat del país. Serà
un altre pas endavant.
La força actual de la
societat civil catalana
és molt gran sent
conscients de la con-
fluència dels represen-
tants polítics al
Parlament a favor del
procés. 
P: Però a Madrid no ho
posaran fàcil...
R: El Govern central
està encallat en una
postura negativa. Fins
fa uns mesos pensa-
ven que ens cansaríem
però ara han vist que
tenen un problema per-
què hi ha un fet evident
i no saben com resol-
dre-ho. Manifesten que
s’han de basar en la
legalitat i que la con-
sulta és una traició a
Espanya. I així estan.
P: I què pot passar?
R: Si no ens donen
opcions, s’haurà de
convocar la consulta
sota la llei de la
Generalitat aprovant-se
aquest estiu. El Govern
espanyol pot, o no dir
res, o pot impugnar-ho.
P: Si ara veuen que la
consulta els pot portar

problemes...impugna-
ran com sigui, no? 
R: Una impugnació
seria una vergonya per
a un territori democrà-
tic dins d’un context de
la Unió Europea. Per
tant, aquesta opció no
la contemplo. Amb
aquesta llei, la podrem
fer. 
P: I després?
R: Han d’haver acords
entre la Generalitat i el
Govern Espanyol. Una
separació amistosa
que ja ha tingut altres
precedents no molt
llunyans en el temps a
Europa.
P: Per tant, és possi-
ble!
R: I tant. I per això
estem lluitant.
P: Quin paper juga
Òmnium Cultural en tot
aquest procés?
R: Òmnium és una enti-
tat de més de 53 anys
que ha treballat i treba-
lla pel desenvolupa-
ment de la cultura i la
llengua catalanes. Tota
la plataforma associa-
tiva que comporta
l’hem posada al servei
del procès, sempre
sense deixar les activi-
tats pròpies de l’entitat
que lògicament seguei-
xen.

P: En què consisteix
exactament la
Campanya que recent-
ment heu impulsat
amb l'ANC: "Ara és
l'hora?"
R: És una campanya
que agrupa l’ANC i

Òmnium com a eixos
socials, per tenir més
força. Informem i
també convencem a la
ciutadania que encara
li faci falta rebre aques-
ta informació perquè
vegin que el millor
camí és anar a votar.
P: En clau territorial,
ens agradaria conèixer
quina és la seva opinió
sobre la significació de
la signatura del Pacte
pel Dret a decidir a les
Terres de l'Ebre que es
farà avui mateix.
R: És molt important.
Es tracta d’estar tots
units a través d’un
Pacte, del Nord al Sud
de Catalunya. D’estar
tot més units encara i
de forma oficial, llui-

tant per la mateixa
causa. El territori
ebrenc és, com els
altres, importantíssim
per a la cohesió de tot
el país. 
P: La seva visita a
l'Ebre d'aquest cap de
setmana ha estat molt
ben aprofitada amb la
inauguració de les fes-
tes de Tivissa, i avui
coincidint amb la Festa
del Renaixement, del
Taulell al Carrer. Quina
projecció té la Fira del
Renaixement a nivell
nacional? Quines
referències tenia ante-
riorment de la Fira?
R: N’he sentit parlar
molt i bé de la Festa
del Renaixement. I avui
tindré l’honor d’estar-hi

i d’inaugurar el Taulell
al Carrer. Estic molt
satisfeta per aquest
motiu. El comerç és
civilització, és cultura i
en qualsevol època
vertebra la societat.
P: Com a experta en
economia i després de
conèixer aquesta ini-
ciativa del Taulell al
carrer que avui inaugu-
rarà, creu que és una
bona proposta per a
poder dinamitzar el
comerç local?
R: Es extraordinària.
Essencial. Poder
ensenyar i mostrar els
productes i fer-los arri-
bar, aproximar-los és
la clau de l’economia i
del desenvolupament
d’una societat. 

«El procés està en el millor moment»

Muriel Casals i
Couturier és membre
de la junta des del
2008 i presidenta
d'Òmnium  Cultural
des del 2010 i n'ha
estat recentment ree-
legia pels seus socis
aquest mateix mes
de juny. Professora
del Departament d'
Economia i d'Història
Econòmica de la
UAB,  n'ha estat
també vicerectora de
RelacionsInternacionals
i Cooperació entre
els anys 2002 i 2005,
representant de la
UAB a la Xarxa Vives
d'Universitats del
2002 al 2009, i ha fet
estades a universitats
britàniques.
Col·laboradora habi-
tual del setmanari El
temps i del programa
"Economia i empre-
sa"  de Catalunya
informació va ser
membre del consell
d'administració de la
Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió
(1983-1988), i mem-
bre del Consell
Català del Moviment
Europeu. Avui diven-
dres està a Tortosa.

“La força actual de la societat civil catalana és molt gran”

MURIEL CASALS, PRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Avui es signa el

Pacte pel Dret a

decidir a les Terres

de l’Ebre.

A més, Muriel

Casals, que ahir va

estar a Tivissa, en

l’estrena de les 

festes, inaugurarà

avui el Taulell al

Carrer, en la Festa

del Renaixement


