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PLANA 15

Tortosa. L’asfaltat del pont de l’Estat farà
tallar la circulació durant tres dies en els
dos sentits, dilluns, dimarts i dimecres de la
setmana vinent. P4

Gandesa. L’Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Terres de l’Ebre tanca la
primera fase, després de gairebé 3 anys, en un
acte al Celler Cooperatiu. P8

Amposta. L’Ajuntament presenta el Premi
de Recerca Jordi Fontanet, amb l’objectiu
de fomentar projectes d’investigació sobre
la ciutat. P5Av
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Portarà per nom Auditori Municipal Sixto Mir en homenatge a aquest emblemàtic director de l’Agrupació Municipal Rapitenca 

Un dels projectes més esperats a la Ràpita ja és una realitat. Avui (19h), s’inaugura l’Auditori Municipal, una infraestructura que ha tingut un
procès llarg d’execució, havent-se de desencallar les obres quan havien estat aturades. La Ràpita disposa ara d’un equipament de primera línia
que permetrà ampliar i diversificar l'oferta cultural del municipi. L’aforament, per l’acte d’avui, ja està complert però hi haurà visites guiades
de les 20.30 a les 21.30 hores i es preveu una jornada de portes obertes per demà (de 10 a 13h). P11
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Editorial
La patrona dels pescadors

L'ofici de pescador és un dels oficis més antics que hi ha i encara avui dia, hi ha pescadors que segueixen arts mil·lenàries per obtenir el peix.
Aquests pròxims dies, en la majoria de les viles costaneres, els mariners celebren aquesta festa traient a la seva santa en una acolorida processó marítima
i en finalitzar la travessia es farà una ofrena per les persones mortes a la mar, llançant una corona de flors a les aigües del port. L'acte processional desprèn
una forta càrrega simbòlica i emocional que segueix formant part de les nostres tradicions.
Bones festes mariners i marineres!

Fa mesos que sentim la cantarella de que es creara ̀ una xarxa hospitalària que
millorarà l’atenció sanita ̀ria de la gent de les Terres de l’Ebre.
Fa mesos que eludeixen la paraula consorci i privatització i la substitueixen per
pu ́blica, que és més agraïda i tothom l’entén com una cosa bona. I fa mesos
que sospitem que hi ha gat amagat. Perquè esta xarxa estarà formada pels 5
hospitals de les Terres de l’Ebre -l’hospital comarcal de Mo ́ra d’Ebre, l’hospital
comarcal d’Amposta, l’hospital sociosanitari de la Sta. Creu, la Cli ́nica Terres de
l’Ebre i l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta- i cada hospital te ́ una gestió
diferent. I aquí és on volem incidir, en el tema de la gestió. Ara s’acaba la con-
cessió a Sagessa de la gestió de l’hospital de Móra d’Ebre i és prioritari buscar
un nou gestor. No cal recordar tot el que ha comportat el model Sagessa en
quant a desviament de fons, corrupció o portes girato ̀ries; afegirem “presump-
tes” per ser més exactes. Ha quedat clar que este model no ha funcionat. I ara,
com abanderats de com volem que sigui la sanitat de la nova Catalunya, a les
Terres de l’Ebre se’ns anuncia la creacio ́ d’una empresa gestora de la sanitat. Es
dirà Salut Terres de l’Ebre i serà 100% pública (santa paraula!). Segons el con-
seller Antoni Comín, “e ́s un primer pas, d'un camí me ́s llarg, per un canvi de
model a efectes nacionals». «A les Terres de l'Ebre iniciem una transformacio ́
sobre com volem gestionar el sistema sanitari». Està clar cap a quina transfor-
mació anem. Totes les empreses (ens instrumentals) creades pel CatSalut (IDI,
ICO, GIPSS, IAS,... i ara Salut Terres de l’Ebre) són empreses públiques, no hi
ha cap dubte, pero ̀ de dret mercantil (privat), és  a dir, amb molt menys control
de que els diners invertits en salut arribin a la seva finalitat, la salut de la pobla-
ció. És el que diem empreses de gestió indirecta, participades majoritàriament
per la Generalitat (titularitat pu ́blica) pero ̀ que venen els seus serveis al CatSalut
sota el que podria ser considerat un règim de mercat. Hi ha un altra empresa
que sí que esta ̀ sotmesa a un control exhaustiu, l’Institut Català de la Salut
(ICS), de gestio ́ directa, e ́s a dir, depenent directament del Departament de
Salut, de la Generalitat. Per què, doncs, no s’opta per esta empresa (ICS) per a
gestionar l’hospital de Mo ́ra d’Ebre? Per què es crea una empresa nova quan
ja en tenim una que podria fer-ho?. Perquè en realitat la transformació anun-
ciada i preparada des de fa anys equival a la privatitzacio ́ (és que el pastís de la
sanitat és molt golo ́s, mou molts diners). Privatitzacio ́, paraula que no agrada
gens però que li escau a la perfeccio ́. Veiem sino les crítiques a l’avantprojecte
de llei de fórmules de gestió, que està en debat parlamentari i que deixa la
porta oberta a l’entrada d’entitats privades. I per que ̀ este intere ̀s en donar la
gestio ́ a estos ens instrumentals creats o inclu ́s a un tercer extern? Per eludir el
de ̀ficit pu ́blic. E ́s a dir, perque ̀ el deute de la sanitat no pugui ser comptabilitzat
amb el deute de la Generalitat. Així poden gestionar com vulguin, contractar
els directius al preu que vulguin, desviar els fons que vulguin, que no es veurà
reflectit en els comptes de la Generalitat. Ara bé, si l’empresa té pèrdues pot
posar en perill la salut de les persones, llavors e ́s lògic pensar que en aquest
supo ̀sit la Generalitat intervindrà ràpidament el servei i adoptarà les mesures
oportunes per tal d’evitar les consequ ̈ències que es puguin derivar de les reta-
llades en el servei. Lo que equival a privatitzar els guanys i socialitzar les
pèrdues. Ja n’estem familiaritzats la gent de l’Ebre. I que ̀ passarà amb l’únic
hospital de gestio ́ directa, el Verge de la Cinta, hospital de refere ̀ncia a les
Terres de l’Ebre? Com s’interconnectara ̀ amb l’empresa Salut TE? No volen
sentir parlar de la paraula consorci perque ̀ ja te ́ mala fama, i per això li diran
conveni. I fins aquí la informació donada. Parlar massa els pot portar protestes
socials i no convenen ara per ara. Totes les retallades sofertes i que no han estat
encara revertides -el 5% de la plantilla, 2 plantes tancades cada estiu, quiro ̀fans
tancats cada estiu, retribucions dels professionals, contractacions preca ̀ries i un
llarg etcètera- es veu que són causa dels pressupostos, però no dels d’aquí, sinó
dels de Madrid. Lluny queda el record del 3%, del cas Palau, del cas tal o del
cas qual. Quants diners perduts per les butxaques d’algu ́, que podien haver
estat destinats a la sanitat...Quin model de gestio ́ sanitària volem per a les
generacions futures?
Després volen que creguem que l’ICS és poc eficient, que lo privat funciona
millor. Pos no (per utilitzar una expressio ́ ben ebrenca), lo privat esta ̀ per guan-
yar diners, sinó per que ̀ s’hi posa?

A l’Ebre sempre li toca el rebre

OPINIÓ. MAREA BLANCA TERRES DE L’EBRE

La setmana passada coneixíem una gran
notícia, al final es tirarà endavant el pro-
jecte del CRT de Vila-Seca i Salou, el pro-
jecte de la companyia americana Hard
Rock serà una realitat. Per al conjunt de
la demarcació de Tarragona, i també per
al conjunt del país, no deixa de ser una
gran notícia. La demarcació de
Tarragona, completa i millora la seva
potencialitat turística, i enforteix la seva projecció europea i
mundial com un pol turístic de primer ordre. El sector turístic
segurament sigui un dels pilars econòmics del territori, i
també un dels sectors econòmics que ens ha ajudat a
aguantar durant els anys més durs de la crisi. L’aposta del
CRT de Vila-Seca i Salou era l’aposta pel futur d’aquest sec-
tor i per enfortir encara més la seva importància dins del PIB
de la demarcació, conjuntament amb d’altres sectors
estratègics al territori. Les marques de les Terres de l’Ebre, la
Costa Daura i l’Enoturisme Penedès,complementen encara
més la seva oferta amb el projecte del Hard Rock
Entertainment World. Les Terres de l’Ebre cada any van
consolidant la seva oferta turística, amb l’Ebre com a eix
vertebrador, els paisatges i l’originalitat del seu territori com
a grans actius. La Costa Daurada cada cop sembla un dels
destins més consolidats al sud d’Europa: Port Aventura,
Ferrari Land i ara Hard Rock, però també hotels, càmping i
cases rurals, fan de la Costa Daurada una destinació ideal
per als turistes que volen gaudir de l’oci que ofereix el terri-
tori. També l’Enoturisme Penedès, mica en mica va consoli-
dant-se com a destinació pont i complementaria de la Costa
Daurada i de la Costa Barcelona. A cavall d’aquests dos
actius turístics dels sud d’Europa, Barcelona i la Costa
Daurada, el Penedès ofereix la possibilitat de viure intensa-
ment la cultura del vi i de gaudir d’un paisatge i d’unes plat-
ges ideals per al turisme familiar.
Per al Partit Demòcrata (PDeCAT), l’aposta pel turisme és
clara i contundent. Som conscients de la importància d’a-
quest sector econòmic per al nostre territori i per a la nostra
gent, i som conscients que hem de saber desenvolupar les
millors habilitats perquè els que ens visiten se sentin com a
casa i vulguin tornar en properes ocasions. La tendència del
turisme, el bon clima que tenim al territori i la complemen-
tarietat entre les tres marques turístiques que tenim a la
demarcació, fan del turisme un sector de futur. 
Però hem de ser conscients que turisme va lligat a sosteni-
bilitat, a qualitat de vida per als residents, i a una contínua
formació per poder oferir el millor dels nostres territoris i
que al final de tot plegat, el turisme permeti desenvolupar
econòmicament la demarcació de Tarragona.
Celebrem doncs l’arribada del projecte del Hard Rock al
mateix temps que desitgem també que aquesta temporada
vagi molt bé per a tots els integrants del sector turístic de les
Terres de l’Ebre, la Costa Daurada i l’Enoturisme Penedès.

Jaume Casañas, president de la vegueria del Penedès
Josep Maria Cruset, president de la vegueria de Tarragona
Mònica Sales, presidenta de la vegueria de Terres de l'Ebre

Hard Rock i el Turisme, un motor
econòmic pel territori

OPINIÓ
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Col.laboració entre el DARP i el COPATE per al
foment de l’activitat agroforestal 

A la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre. Agricultura es compromet aportant 30.000 euros

Marea Blanca Terres de l'Ebre s'ha posicionat aquest dimarts
després de conèixer les propostes del conseller de Salut,
Antoni Comín, respecte l'àmbit sanitari al territori. Segons
l’ACN, el col·lectiu, on s'hi ha adherit professionals i usuaris
de la sanitat, ha rebutjat l'ampliació proposada per Salut de
l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) i segueixen
reclamant un centre nou a uns altres terrenys més accessi-
bles. No els convenç l'edifici projectat que permetrà ampliar
l'Hospital i resoldre els problemes d'aparcament amb un pàr-
quing, on l'usuari haurà de pagar. En una roda de premsa,
aquest col·lectiu també ha expressat dubtes sobre la nova
empresa pública anunciada pel conseller Comín 'Salut Terres

de l'Ebre' que es crearà per gestionar l'Hospital de Móra
d'Ebre, i a la que s'hi podran afegir altres centres sanitaris.
"Volem que deixin clar que serà de gestió pública directa i
sense mercantilització", ha detallat Joan Rebull, metge de
l'Hospital de Tortosa. Una de les integrants de la recent cre-
ada Marea Blanca Terres de l'Ebre, Anna Guasch, ha asse-
gurat que l'actual situació de l'Hospital és "insostenible",
que el centre sembla un "laberint", i que els pacients i tre-
balladors estan fent "sobreesforços". Segons el col·lectiu, les
Terres de l'Ebre es "mereixen" un nou hospital com el que
es va prometre l'any 2005, i demanen que se'ls justifiqui
perquè a altres llocs es fan centres nous i aquí no. 

Marea Blanca Terres de l'Ebre rebutja l'ampliació de
l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Aquest dimarts, 11 de
juliol, a les 7.23 hores, ha
aparegut el cadàver
d'una dona de 65 anys i
de nacionalitat francesa a
la platja de l'Arenal de
l'Ampolla. Segons les pri-
meres informacions sobre
el succés, la troballa
l'hauria fet un passejant,
que ha trobat el cos de
boca avall i ha alertat el
Sistema d'Emergències
Mèdiques, que s'ha limi-
tat a certificar la mort de
la dona. Segons han
apuntat els Mossos
d'Esquadra, l'autòpsia
haurà de determinar les
causes de la mort de la
dona, però els principals
indicis semblen descartar
un ofegament: podria
tractar-se d'una mort
natural. 
Segons informa el portal
delCamp.cat, la dona s'a-
llotjava en un càmping
proper a la zona.

L’AMPOLLA

El 3r Consell Consultiu de
la Reserva Biosfera de
Terres de l’Ebre, a la
Cambra de Comerc ̧ de
Tortosa, va estar presidit
per la Consellera
d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat,
Meritxell Serret, amb l’ob-
jectiu de donar compte del
Pla de Gestio ́ de la Reserva
Biosfera per tal de ser
aprovat definitivament i
de presentar l’estrate ̀gia
agroforestal de la Reserva.
La consellera va tancar la
sessio ́ explicant que el
Departament d’Agricultura
es compromet amb la
Reserva de la Biosfera
aportant 30.000€ per al
foment de l’activitat agro-
forestal dins de les línies del Pla de Gestio ́ de la Reserva, a través de la Direccio ́ General d’Ecosistemes Forestals i Gestio ́ del Medi. A més,
la Meritxell Serret va posar en valor l’existe ̀ncia del COPATE per tirar endavant projectes com el de la Reserva Biosfera, felicitant al territori
per aquest encert i per la capacitat de treball en xarxa i coordinació. Així, la col∙laboració entre DARP i COPATE en aquesta Estrate ̀gia
Forestal ampliara ̀ i reforc ̧arà les actuacions que ambdues administracions estan efectuant en aquest a ̀mbit territorial.

Troben el cadàver
d'una dona a la
platja de l'Arenal

I aposta per un centre nou

Tercer Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera.

Anna Guasch i Joan Rebull, membres de Marea Blanca.
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El SOC va invertir més de 10.489.000 d’euros a les
Terres de l’Ebre l’any passat per implementar les
accions a favor de l’ocupació i de lluita contra l’atur
de 2017
La programació d’enguany prioritza col·lectius amb
més dificultats d’accés al mercat de treball com joves,
dones, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i
persones amb discapacitat. La directora del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau,
va presentar ahir la programació de les polítiques d’o-
cupació a les Terres de l’Ebre en un acte dut a terme
a Tortosa.

El SOC beneficia enguany prop de 
5.000 persones 

Polítiques actives d’ocupació

Les obres de rehabilitació del pont de
l'Estat de Tortosa entren en la seva recta
final i, tal com estava previst, quedarà
reobert al trànsit en els dos sentits de la
circulació coincidint amb l'inici de la Festa
del Renaixement. Abans, però, els opera-
ris hauran de tallar durant tres dies seguits
-dilluns 17, dimarts 18 i dimecres 19 de
juliol- el trànsit en les dues direccions per
tal de pavimentar la calçada del pont, els
accessos i el carrer Pintor Gimeno.
Després d'aquest tall, els treballs de refor-
ma del pont continuaran i seran compati-
bles amb la circulació de vehicles en els
dos sentits i la de vianants per la
passarel·la nord. Durant el mes d'agost,
previsiblement a partir del dilluns 14 i en
un temps previst de 10 dies, es tallarà novament la circulació en els dos sentits per
tal d'instal·lar les peces de formigó de la passarel·la sud i deixar l'obra pràcticament
conclosa. Durant el tall complet del pont, tot el trànsit es desviarà pel pont del
Mil·lenari. Bel també ha avançat que, coincidint amb les setmanes de ple estiu en
què es redueix el trànsit rodat, el Departament de Territori iniciarà -a partir del
dilluns 24 de juliol- els treballs de millora del ferm de l'autovia C-42 des de la plaça
del Bimil·lenari i en un tram de 1,3 quilòmetres. Aquesta actuació, d'una durada
prevista de 2 mesos, obligarà a fer restriccions en la circulació del trànsit. Les obres
es faran de manera coordinada per tal que la coincidència a l'agost amb el tall del
pont de l'Estat no provoqui més afectacions de les necessàries. Simultàniament, la
setmana posterior a la Festa del Renaixement (24 a 28 de juliol) es pavimentaran
diferents carrers de la ciutat: Teodoro González (entre Despuig i Cervantes), Pare
Cirera, Sant Ildefons, Enric d'Ossó (entre Mossèn Manyà i Rosselló) i Seu d'Urgell.

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Tortosa i direc-
tor de la Festa del Renaixement, Domingo Tomàs, va
presentar ahir dijous els principals trets de la programa-
ció per la XXIIa edició, que tindrà lloc entre els dies 20
i 23 de juliol. La ciutat es guarnirà per a realitzar el viat-
ge cap al segle XVI, amb un programa atepeït d'activi-
tats entre les que destaquen, més enllà dels actes insti-
tucionals, les exhibicions al carrer, les representacions
teatrals i les propostes musicals, que juntament amb la
vida als campaments, les cercaviles i les desfilades,
donaran forma a aquesta edició. "El Mercader de
Venècia", la dansa dervitx i un cabaret del segle XVI,
seran els plats forts del Renaixement 2017 que també
evocarà la història del Sant Grial i que acollirà un tor-
neig cavalleresc a les Avançades de Sant Joan. El
Pregoner serà el conseller de Justícia, Carles Mundó, i
la inauguració del Taulell al Carrer anirà  a càrrec de
Joan Aregio, secretari d'Empresa i Competitivitat.

Dilluns, dimarts i dimecres, abans de reobrir-lo completament pel Renaixement

Es presenta la programació
de la Festa del Renaixement

L'asfaltat del pont de l'Estat farà tallar la
circulació tres dies en els dos sentits

Del 20 al 23 de juliol

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, presi-
dida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
Agustí Serra, ha emès un informe favorable a la modificació pun-
tual del Pla especial del port de l’Ampolla que impulsa Ports de la
Generalitat. La modificació té per objectiu reordenar les activitats
portuàries per optimitzar les actuals instal·lacions, deixant de
banda l’ampliació que es preveia en el Pla especial vigent. 
Igualment, es vol apropar la nàutica a la ciutadania, fomentant la
vela, i millorar la integració del port al municipi, creant una plaça
pública. També es mantindrà la platja de l’Arquitecte que hi ha al
contradic.
Entre les principals novetats del Pla especial modificat hi haurà el
canvi d’ubicació de l’activitat del varador de reparació i manteni-
ment de vaixells cap al final del dic de recer, alliberant espais
públics per potenciar activitats que connectin millor el port amb
l’Ampolla.

Modificació del Pla del port de l'Ampolla
Informe favorable

Una vegada aprovades definitivament, en el transcurs de la darrera
sessió plenar̀ia, amb els vots favorables del PDeCAT, CE-Socialistes i
PP, el vot en contra de la CUP i l’abstencio ́ d’ERC, l’Ajuntament de
Deltebre donara ̀ inici a una campanya informativa per donar a
coneìxer les ordenances de Policia i Bon Govern d’una manera peda-
gog̀ica. El mateix plenari ha aprovat, amb els vot de desempat de l’al-
calde, la proposta de zona blava del govern municipal. La proposta
presenta la gratuiẗat dels 30 primers minuts, la creació de la zona
taronja d’aparcament vein̈al a cost cero, mitjanca̧nt expedició de docu-
ment, la creacio ́ de meś zones d’aparcament per a minusval̀ids i la pos-
sibilitat d’aparcar davant el gual en el cas dels propietaris dels guals.
D’altra banda, una vegada amb les obres de la segona fase finalitza-
des, el plenari ha aprovat amb els vots favorables del PDeCAT, CE-
Socialistes i PP, l’abstencio ́ d’ERC i la CUP, el plec de condicions de
finalitzacio ́ de les obres de la zona V de Riumar. En total, el projecte
tindra ̀ un cost de 3.671.523€ i un termini d’execucio ́ de 10 mesos que
es periodificara ̀ en diferents fases i que finalitzara ̀ el 2019.

Ple de Deltebre
Campanya sobre les ordenances de Policia i Bon Govern

Ferran Bel, en la roda de premsa d’ahir.

Domingo Tomàs, director de la Festa del Renaixement. 

La directora del SOC, Mercè Garau, en la presentació de les polítiques d'ocupació.

EN UN MINUT

*TORTOSA: el Teatre
Auditori Felip Pedrell con-
tinua la seva aposta per
portar produccions de
qualitat, com "La Treva",
de Julio Manrique, o "La
autora de las Meninas",
amb Carmen Machi com
a protagonista, en la pro-
pera temporada
tardor/hivern. Els grans
noms del teatre es combi-
nen amb incursions en
terrenys encara poc
explorats a laciutat, com
l'òpera, el circ per adults o
la dansa. També s'in-
clouen nou concerts del
34è Festival de Música
Felip Pedrell, i un progra-
ma força complet de pro-
duccions locals. 

*MOVEM TORTOSA-
ENTESA, a través del seu
portaveu Jordi Jordan, ha
presentat aquest dimarts
una denúncia a la fiscalia
per presumptes irregulari-
tats a la societat municipal
GESAT. En aquest sentit,
Jordi Jordan ha denunciat
que a l’auditoria del 2015
sobre la gestió de GESAT
han tornat a apare ̀ixer
noves irregularitats. Així
mateix, Jordan, ha relatat
que entre les diverses irre-
gularitats trobades a les
auditories realitzades a les
empreses municipals, lici-
tades per l’Ajuntament de
Tortosa, i en l’informe
d’intervenció, es pot des-
tacar que “l’Ajuntament
no està respectant la llei
de contractes del sector
públic de Catalunya, ja
que s’ha continuat con-
tractant serveis sense cap
tipus de licitació ni cap
garantia d’igualtat d’opor-
tunitats”.

*LA CUP TORTOSA creu
que la proposta presenta-
da pel conseller Comín de
crear Salut Terres de l’Ebre
“deixa massa interrogants
com per no sospitar que
es vol fer una Sagessa
ebrenca”.

*LA RÀPITA:
L'Ajuntament treura ̀ a lici-
tació la concessio ́ de les
parades ara desocupades
del mercat municipal.
Aprovat el plec de clàusu-
les administratives que
regiran els drets d'ocupa-
ció, ús, gaudiment i explo-
tació de vuit espais durant
sis anys.

Més notícies
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Després que la fotogra-
fia artística protagonit-
zés l’any passat el
Festival Ebre, Art &
Patrimoni, enguany la
música en torna a ser la
protagonista. Enguany,
el festival presenta 10
espectacles poètico-
musicals en espais patri-
monials de les Terres de
l’Ebre per a gaudir de la
poesia, uns cops acom-
panyada per música de
diferents estils i, d’al-
tres, en peces musicals
interpretades per for-
macions o cantautors.
Amb aquest Festival, la
xarxa territorial del
Servei d’Atenció als
Museus –encapçalada
pel Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre i
el Departament de
Cultura– pretén apro-
par el paisatge, la histò-
ria, les formes de vida i
el ric patrimoni del terri-
tori a la ciutadania, cre-
ant  sinèrgies de forma
totalment transversal. 

Festival Ebre

El portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Amposta i fins ara diputat per l’Ebre a la Diputació de Ta-
rragona, Francesc Miró, va prendre possessió, dissabte passat, de la presidència del Consell Co-
marcal del Montsià per aquest segon tram del mandat comarcal. Es dóna així compliment a l’a-
cord de governabilitat i estabilitat subscrit pels grups del PSC i ERC a l’inici de la legislatura.

L’assemblea general ordinària de la
Cooperativa de l’Aldea celebrada el 26
de juny passat va ratificar un tanca-
ment del 2016 en positiu. Per tant, pri-
mers beneficis després d’anys de pèr-
dues i tancaments en negatiu des d’a-
bans de la fallida de la secció de crèdit,
el 2011. “Feia molts anys que no es
tancava en positiu, això dóna esperan-
ces i noves expectatives”, assegura el
president de l’entitat, Miquel Carles.
Segons ebredigital.cat, el context
actual no només augura la llum al final
del túnel sinó que assegura fer front al
primer pagament del conveni aprovat
amb els creditors, que fa dos anys va
permetre superar el concurs voluntari.
“El 2018, abans que comenci el 2019,
podrem complir el conveni signat al seu
dia”, ratifica Carles. Entre el 2018 i el
2030 es preveu tornar dels diners als
impositors que es van adherir al conve-
ni, sense quitances. I, entre el 2018 i el
2025, als creditors que no van donar
suport al conveni, amb una quitança
del 50%. Encara hi hauria entrampats
4,47 milions d’uns 300 impositors.

Francesc Miró, nou president del 
Consell Comarcal del Montsià 

Noves expectatives
per la Cooperativa de

l’Aldea

L’Ajuntament d’Amposta presenta el
Premi de Recerca Jordi Fontanet

Per al segon tram del mandat Balanç postiu del 2016

Aquest dimecres 12 de
juliol s’ha presentat el
Premi de Recerca Jordi
Fontanet 2017, dedicat a
projectes de recerca local
amb l’objectiu de fomentar
la investigació sobre la ciu-
tat d’Amposta. En la pre-
sentació hi han estat pre-
sents l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, la regidora
d’Ensenyament i Cultura,
Inés Martí, i diversos mem-
bres de la família de Jordi
Fontanet. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs,
ha comentat que «creiem
que l’esperit d’aquesta
beca coincideix amb la discrecció i el compromís amb què Jordi Fontanet estudiava la nos-
tra terra». El premi està dotat en 3.000 euros. 

Jesús i Santa Bàrbara,
recta final a les Festes

Cap de setmana de celebració 
de la Mare de Déu del Carme a l’Ampolla i la Ràpita

La Festa de la Mare de Déu del Carme és
una festa marinera que es commemora al
voltant del 16 de juliol, dia de la festivitat.
A les Terres de l’Ebre, se celebra a diver-
ses poblacions costaneres com són
l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, i
també a les Cases d’Alcanar, així com en
altres poblacions interiors com, per exem-
ple, les Festes Majors del barri del Grau
d’Amposta o la Festa de la Capella del
Carme de Roquetes. A Tortosa, coincidint
amb aquest cap de setmana, es celebren
les festes del barri de la Simpàtica. Per la
seua part, Jesús i Santa Bàrbara enfilen la
recta final de les seues Festes Majors,
aquest cap de setmana. 
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*LA RÀPITA: el proper
diumenge, 16 de juliol, es
realitzarà per desena
vegada a Catalunya l’ane-
llament de polls de fla-
menc (Phoenicopterus
roseus)  nascuts a la Punta
de la Banya, al municipi de
Sant Carles de la Ràpita, al
delta de l’Ebre. Aquest
indret és l’únic punt de
cria d’aquesta au del país.
L’activitat mobilitzarà més
de 200 persones entre tèc-
nics del Parc Natural del
Delta de l’Ebre i d’altres
parcs naturals de
Catalunya, anelladors
acreditats, membres de les
diferents entitats repre-
sentades als òrgans rectors
del Parc -pescadors, caça-
dors, agricultors, comuni-
tats de regants, represen-
tants d’ajuntaments, entre
d’altres- i voluntaris del
Parc.

*DIPUTACIÓ: la Jove
Orquestra Simfònica de la
Diputació ha iniciat aquest
dilluns la seva tretzena
estada de convivència,
que culminarà amb tres
concerts gratuïts a Reus,
Tarragona i Tortosa els
dies 15, 16 i 17 de juliol
respectivament.

*SIRGA FESTIVAL: demà
dissabte a les 22.30 hores,
a Horta, al Passeig Pallarès
(al darrere de l'església),
concert d'obres electròni-
ques amb projeccions
visuals, amb els músics i
compositors: Mateu
Malondra, Joan Bagés i
Elsa Justel. I una selecció
de vídeos del Festival
Muslab de Pedro Castillo
Lara i una altra de vídeos
de La Obra-París de
Adolfo Kaplan. Divendres
21, tindrà lloc el concert
de Riba-roja, suspés per la
pluja dissabte passat.

Més notícies

La ciutat de Morella dó-
na inici a l'any del Sexen-
ni, les festes majors del
municipi en honor a la
Mare de Déu de Valliva-
na, amb la festa de L'A-
nunci, una celebració de-
clarada d'Interès Turístic
Nacional que es fa el pro-
per 27 d'agost. L'Anunci
és una rua de carrosses
amb guerra de confeti i
disfresses que preveu
atreure fins a 40.000 visi-
tants. L'alcalde de More-
lla, ha presentat aquesta
setmana els detalls d'a-
questa diada. Ripollés ha
convidat la ciutadania de
Tortosa i de les Terres de
l'Ebre en general a visitar
Morella amb motiu de la
festa de L'Anunci, una ce-
lebració que ha qualificat
d'"emocionant, única i
tradicional". Quaranta
carrosses amb 1.300 par-
ticipants s'encarregaran
de llençar fins a 60 tones
de confeti. 

Morella
presenta a

Tortosa la festa
de L'Anunci

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) va finalitzar divendres passat l’a-
lliberament de més de 115.000 exemplars d’anguiles
(Anguilla anguilla) destinades a la repoblació. En pri-
mer lloc, es van alliberar 75.000 d’aquests exemplars
al Ter al seu pas per les poblacions d’Ullà, Verges i
Colomers,  i en una segona fase, es van deixar anar
la resta, 40.000, a les llacunes de la Tancada i
l’Encanyissada del delta de l’Ebre. Aquest allibera-
ment forma part de les actuacions previstes en els
Plans de Gestió de l’Anguila Europea, que tenen per
objectiu garantir la recuperació de les poblacions d’a-
questa espècie. I és que l’anguila podria arribar a
estar en perill d’extinció.

Destinats a la repoblació als rius Ter i Ebre

Agricultura allibera 
115.000 exemplars d'anguila

Els tècnics del Copate efectuaran el segon tractament contra les larves de mos-
quits que es generen als arrossars perimetrals dels nuclis urbans del delta de l'Ebre
aquest pròxim dilluns. 
Les operacions, com ja és habitual, s'iniciaran a l'hemidelta esquerre, a les zones
de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, per passar a l'hemidelta dret,
a Amposta, Eucaliptus, Poblenou, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i Sant Carles
de la Ràpita, abastant una superfície total de 2.100 hectàrees d'arrossars perime-
trals. En funció de la climatologia, l'actuació pot prolongar-se durant tota la set-
mana. El que començarà aquest dia 17 serà el segon dels tres tractaments que
s'han programat durant aquesta campanya 2017 i que s'efectuaran fins a mitjans
mes d'agost. El finançament per a aquestes actuacions prové dels mateixos ajun-
taments del delta, la Diputació de Tarragona, els consells del Baix Ebre i el
Montsià, així com de la Generalitat.

A l'entorn dels nuclis urbans del delta, el proper dilluns

Tractament contra les larves dels mosquits

La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Tortosa,
Cristina Girón, acompanyada pel representant de
l'empresa coorganitzadora, Acadèmic, Albert
Ormazábal, ha presentat l'edició 2017 del certamen
musical Ebremusik, amb un format diferent que s'ar-
ticula al voltant d'un concert amb una durada de 12
hores i que es podrà seguir a la plaça de l'Ajuntament
el proper 26 d'agost. Aquest concert serà d'entrada
gratuïta i compta amb la col·laboració de Movistar+ i
de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
Els quatre grups que faran el concert són ebrencs:
Hyban Draco, d'Alcanar, i tres grups de la Sènia,
Rereguarda, Mascarats, i Totem. El concert comptarà
amb les actuacions de Miqui Puig & ACP (grup que
hi serà present gràcies a la col·laboració de Movistar+
dins del seu programa #sessionsmovistarplus), de La
Fuga, i també de El Mafio, guanyador del 2016. 

A partir de dimecres passat i fins diumenge els ciuta-
dans i ciutadanes de la Ràpita podran participar en la
consulta sobre els pressupostos participatius de 2017,
que convoca l'Ajuntament. Els veïns de la localitat
podran escollir entre les opcions per destinar-hi
100.000 euros del pressupost municipal vigent. Les
opcions són: 1)La creació d’un aparcament d’autocara-
vanes; 2) La conversió en zona de vianants del carrer
Pou de les Figueretes; 3) La remodelació de l’avinguda
dels Esports; 4) Un altre projecte. Els punts i horaris de
votació són a l’Ajuntament (fins avui divendres a les
15h), a la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó (avui
fins a les 15 h), i a l'Oficina Municipal de Turisme (fins
el diumenge 16, matins de 9.30 a 14h i tardes de 17h
a 20h). El recompte es farà el 17 de juliol a les 13 hores
en un acte públic a la sala de juntes de l’Ajuntament.

Una marató de 12 hores de
música per a l'Ebremusik

El 26 d’agost, a la Plaça de l’Ajuntament de Tortosa

Pressupostos participatius
de la Ràpita

La ciutadania decideix el projecte

El socialista Enric Roig fou elegit president del Consell Comarcal
del Baix Ebre en substitució de Daniel Andreu. El relleu es va fer
en sessió plenària extraordinària i en compliment de l'acord esta-
blert el 2015 entre ERC i PSC  per formar el govern comarcal.
Roig va comptar amb els vots dels consellers republicans i socia-
listes, mentre que el grup de CiU i els representants del PP i
Entesa van votar en blanc. Un cop proclamat president del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, va remarcar que el
relleu en la presidència de la institució és la refermança de l'acord
de govern establert el 2015 entre ERC i PSC per treballar pel Baix
Ebre. "Un pacte entre partits d'esquerres, tàcit i no escrit però,
per damunt de tot, un pacte entre persones". Roig es converteix
en el primer president socialista del Consell Comarcal del Baix
Ebre. El regidor tortosí va prometre treballar “des de la humilitat,
transparència i responsabilitat pel futur de la comarca”.

Enric Roig, nou president 
del Consell Comarcal del Baix Ebre 

Albert Ormazábal, d’Ebremusik, i la regidora, Cristina Girón.
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*SIRGA FESTIVAL: aquest
cap de setmana es donarà
el tret de sortida a Flix a la
setmana principal del
Sirga Festival. Del 14 i fins
al dia 22 de juliol Flix aco-
llirà 5 concerts, 2 master-
class i 1 taller de dj’s.
Aquesta quarta edició del
Sirga Festival està realit-
zant concerts des de l’abril
i els allargarà fins al
novembre, i ho fa en 12
poblacions diferents entre
les quals, Nova York i
París.
*MÓRA D'EBRE acull des
d’ahir i fins diumenge dia
16 de juliol, al Teatre La
Llanterna, la 5a edició
d'Ebrefolk. 

*LA COMISSIÓ DE
MEDI AMBIENT DEL
PARLAMENT va aprovar
una proposta per tirar
endavant la transferència
de sediments dels pan-
tans de Riba-Roja i
Mequinença al Delta de
l’Ebre, com a mesures
que per evitar la regres-
sió. Tots els grups excep-
te el PP, que es va abste-
nir, van donar suport.

Més notícies

L'Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Terres de l'Ebre
(IPCITE) ha tancat aquest diumen-
ge la primera fase després de gaire-
bé tres anys. Ho ha fet amb una
cloenda al Celler Cooperatiu de
Gandesa després que s'hagin
inventariat cent elements propis del
territori que van des de creences,
festes o particularitats lingüístiques
o formes de sociabilitat. Ara, s'en-
gega una nova fase amb la creació
de l'Observatori del Patrimoni
Immaterial, que es posarà en marxa
després de l'estiu, segons ha expli-
cat el conseller de Cultura, Lluís Puig. "Aquí hi ha un tresor perquè les mateixes
Terres de l'Ebre el desenvolupin", ha dit Puig.

Observatori del Patrimoni Immaterial
Cloenda de la primera fase de l’inventari, a Gandesa

L’Associació Catalana de Sommeliers
ha reconegut Eva Vicens com la Millor
Comunicadora del món del vi 2017 en
la Nit del Sommelier que s’ha fet
aquest dilluns a l’Hotel Villa Retiro de
Xerta i que ha presentat la periodista
Ruth Troyano. La directora dels Premis
Vinari ha recollit el guardó de la mà del
sommelier de Villa Retiro i col·labora-
dor del Vadevi.cat, Xavier Campo (a la
imatge). 
Vicens (Gandesa, Terra Alta, 1979) va
agrair en primer lloc a Salvador Cot,
editor de Vadevi.cat el diari que orga-
nitza els Premis Vinari. En el mateix acte es va reconéixer a Audrey Doré com a Millor
Sommelier de Catalunya 2017. La sommelier del Celler de Can Roca és la primera dona
que guanya el concurs.                   

Nit del Sommelier, a Xerta
La gandesana Eva Vicens, Millor Comunicadora del món del vi

El Departament de
Territori i Sostenibilitat
ha comunicat a
l'Ajuntament de
Gandesa que executarà
durant l'any vinent
obres de millora d'un
tram de la C-43 prèvia
a la construcció de la
futura variant.
L'actuació, concreta-
ment, abastarà un
tram, de 900 metres de
la carretera i suposarà
actuar sobre un revolt,
el del Coll de la Font,
així com la construcció
d'una rotonda que ha
d'afavorir la comoditat
en la conducció i facilitar la canalització
del trànsit. La inversió prevista per a tot
plegat és de 2,7 milions d'euros i,
segons el conseller de Territori i
Sostenibilitat ha traslladat a l'alcalde de
Gandesa, Carles Luz, en una reunió
mantinguda a Barcelona, la redacció del
projecte s'enllestirà enguany per poder
iniciar les obres l'any vinent. Segons la
Generalitat, l'obra suposarà "una pri-

mera fase" de la futura variant que ha
de permetre els vehicles que circulen
per la C-43 evitar el nucli urbà gandesà.
Aquesta circumval·lació, que ha de per-
metre connectar aquesta carretera amb
la N-420, suposarà una inversió total
d'uns 11 milions d'euros. El projecte
constructiu de la seva segona fase que-
darà redactat al llarg també del pròxim
2018.

La Generalitat construirà una rotonda
i millorarà un revolt de la C-43

Les obres, que Territori i Sostenibilitat preveu executar l'any vinent amb
una inversió de 2,7 MEUR, seran una "primera fase"

Josep Gonzàlez ha estat investit alcalde de Rasquera
aquest dissabte i s'ha convertit així en l'únic batlle de
Solidaritat Catalana per la Independència a Catalunya.
Segons informa l’ACN, el nomenament és fruit del pacte
de govern amb CiU, que ha ocupat l'alcaldia els dos pri-
mers anys de mandat. El pacte va desbancar la força més
votada, Esquerra, amb tres regidors, a qui Gonzàlez ha
ofert aquest dissabte entrar a govern. Els republicans
s'han abstingut en el seu nomenament. Gonzàlez ha estat
proclamat alcalde després de prometre el càrrec tot res-
pectant la Constitució i l'Estatut "amb l'objectiu de dero-
gar-los per la Constitució de l'estat independent de la
nació catalana". La sala de plens de l'Ajuntament s'ha
omplert de gom a gom i a l'acte hi han assistit membres
de l'executiva de Solidaritat.    

Foto: ebredigital 

Investit a Rasquera 
Josep Gonzàlez

L'únic alcalde de Solidaritat a Catalunya

Carles Luz, reunit a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Text i Foto: Vadevi/SCB
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Els Mossos d'Esquadra
investiguen aquesta
setmana el robatori
d'uns 400 euros en
gelats i diners en
metàl·lic, procedents de
les entrades i abona-
ments, de la piscina
municipal del Perelló.
Els fets es van produir
durant aquest passat
cap de setmana, quan
les instal·lacions es tro-
baven tancades al
públic, i els seus respon-
sables van adonar-se'n
al reobrir-les aquest
dilluns al matí. Els lla-
dres haurien entrat
forçant el pany d'una
porta situada a la part
posterior de l'edifici dels
vestidors, fora de l'espai
il·luminat pels focus ins-
tal·lats temps enrere per
prevenir les entrades
nocturnes a la piscina.
Fonts municipals calcu-
len que, en total, el
valor del material sos-
tret i els desperfectes
produïts per l'assalt ele-
ven les pèrdues entre
els 500 i 600 euros.

Robatori 
a la piscina
del Perelló

La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya ha pre-
sentat aquest dilluns la campanya Viacrucis N340, amb la coincidèn-
cia de l’increment de trànsit per la carretera N-340 amb l’arribada de
l’estiu, cosa que genera un gran col·lapse circulatori de trànsit rodat.
En la presentació d’aquesta campanya hi ha assistit tots els alcaldes i
caps de llista d’ERC dels municipis pels quals passa el tram ebrenc de
la carretera N340. Esquerra ha presentat aquesta campanya amb un
doble objectiu: el primer, denunciar la negativa del Govern espanyol
a alliberar els peatges de l’autopista AP7; el segon, demanar que els
ciutadans participin amb aquesta denúncia, signant el manifest i pu-
blicant les fotografies dels incidents de l’N340 a la pàgina web de la
campanya. El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republi-
cana, Alfons Montserrat, ha demanat a la ciutadania perque ̀ se sumi
a la campanya Viacrucis N340.

La façana marítima
de les Cases
d'Alcanar tornarà a
acollir la Mostra Art i
Flors als Balcons,
aquesta es podrà visi-
tar a partir del dia 15
de juliol -coincidint
amb la festivitat del
Carme- i fins al 31 del
mateix mes. La perla
marinera del Montsià
serà novament un
bullici cultural durant
la segona quinzena
de juliol, ja que s’ex-
posaran 53 obres inè-
dites fetes amb diver-
sos materials i tècni-
ques, sense temàtica
predeterminada i de
km 0.
Aquesta segona
exposició d'art urbà,
organitzada per la
regidoria de Cultura
de l'Ajuntament, ja va tenir molt bona acollida el passat mes de
maig a Alcanar. La finalitat de la mostra és visibilitzar el talent
artístic del municipi i fer una relectura d'una tradició antiga que
encara es manté a Alcanar i a les Cases i que consisteix a penjar
les vànoves als balcons de les cases dels carrers per on passen les
processons.

Campanya Viacrucis N340 Art i Flors als Balcons, 
a les Cases d'Alcanar

Esquerra Republicana exigeix l’alliberament dels peatges de l’AP7 A partir de demà dissabte i fins el 31 de juliol

Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i
distinció als establiments comercials centenaris

Tres d’Ulldecona, un de Móra d’Ebre i un altre del Perelló van rebre un reconeixement

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del conseller d’Empresa i
Coneixement, Santi Vila, va lliurar dilluns els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als
Establiments Centenaris de Catalunya. Els Premis, que arriben enguany a la seva dissetena edi-
ció, són el reconeixement del Govern a les iniciatives més innovadores del comerç urbà de pro-
ximitat. També s’ha reconegut als establiments comercials amb més de cent anys d’antiguitat
i activitat ininterrompuda al servei del comerç. Van ser premiats, per la seva llarga trajectòria,
amb més de 150 anys, la Farmàcia Puig i Forn de pa Casola (d’Ulldecona). Amb més de 100,
la Pastisseria Raga (Ulldecona), Calçats Vidiella (Móra d’Ebre) i el Molí d'Oli Rafeló, del
Perelló.

Representants de les tres famílies dels comerços d’Ulldecona que van rebre un 
reconeixement, amb el President de la Generalitat. 
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EN UN MINUT

El Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi
Ambient ha iniciat aquest
mes de juliol les converses
amb les comunitats autò-
nomes per definir un
Pacte Nacional de l’Aigua,
previ a la redacció d’un
nou Pla Hidrològic
Nacional (PHN). El Diari
de Tarragona ha informat
aquesta setmana que la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE), que fa dos
mesos va demanar una
reunió a la ministra
Tejerina que no ha tingut
resposta, denuncia que el
nou PHN tornarà a inclou-
re el transvasament de
l’Ebre, però no en la forma
de gran infraestructura
hidràulica de l’Estat que es
va plantejar l’any 2000.
«Ara es durà a terme a
través de transferències
d’aigua, comerciant amb
els excedents de les con-
cessions de regadiu».

El pacte
Nacional de
l’Aigua, en el
punt de mira

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va convocar
dilluns representants de les diferents administracions afectades per a revisar el pro-
tocol previst dins el Pla de lluita contra el cargol poma i consensuar actuacions de
forma coordinada per a contenir el nou focus detectat en el riu Ebre, en el municipi
de Miravet. En la reunió es va acordar prendre mesures immediates per a aïllar el
focus de Miravet. Totes les administracions, amb la col·laboració dels regants, tre-
ballaran per a fer una barrera física que aïlli uns 200 metres al voltant del focus, amb
l’objectiu d’evitar que les postes puguin escampar-se. Alhora, s’intensificarà la
vigilància i les prospeccions, així com la campanya de comunicació a la població.
D’altra banda, una altra actuació molt important per lluitar contra la propagació del
cargol poma és l’obligació de netejar tot aparell que va de l’hemidelta esquerre al
dret o que surt d’un camp amb caragol poma. Des de la campanya de l’arròs de
l’any passat, s’han realitzat més de 900 actuacions de neteja de maquinària.

Actuacions de lluita contra el nou
focus del cargol poma

Reunió a Miravet

La regidoria de Festes de l’ajuntament de l’Aldea infor-
mem que enguany el dissabte 5 d’agost serà el primer
pas cap a les festes Majors l’Aldea 2017 que seran de
l’11 al 20 d’aquell mes. Dissabte 5 d’agost  l’Ajuntament
realitzarà  la proclamació de Pubilles i Hereus, juntament
amb el pregó de festes, que enguany el farà l’aldeana
Estefania Blanch, investigadora de l’Observatori de
l’Ebre. A més el  CP l’Aldea presentarà el seu nou espec-
tacle de patinatge  anomenat 13+1 “La por al pas del
temps”.

El Club Patí l’Aldea presentarà
‘La por al pas del temps’

El dia 5 d’agost

Diumenge, al Parc de Garbí de la Ràpita, va tenir lloc un dels grans actes de campanya que
la Secció Local d’ERC de la Ràpita té previstos amb motiu de la campanya del referèndum per
la independència de Catalunya que es farà l’1 d’octubre. En l’acte, al qual Joan Tardà no hi
va poder participar per motius personals, hi van intervenir el secretari d’Hisenda del Govern
de Catalunya, Lluís Salvadó; la diputada al Congrés espanyol, Ester Capella; l’alcalde de la
Ràpita, Josep Caparrós, i  la regidora rapitenca Àngela Reverté. Caparrós va referir-se a l’or-
ganització del referèndum sobre la independència de Catalunya i va assegurar que ‘com a
alcalde de la Ràpita, sóc al costat del Govern i el Parlament de Catalunya perquè l’1 d’octubre
es pugui votar amb totes les condicions normals i habituals’. 

‘Com alcalde de la Ràpita, sóc al costat del Govern 
i el Parlament perquè l’1 d’octubre es pugui votar
amb totes les condicions normals i habituals’

José Bertomeu té 63 anys i ha estat gairebé tota
la vida vinculat al CF Camarles, fins els 30 anys
com a porter i, posteriorment, com a entrena-
dor i després com a directiu.  
Dissabte dia 22 serà el pregoner de la Festa
Major del seu poble, un reconeixement a la
seua llarga trajectòria: “la veritat és que és un
orgull i estic molt satisfet. Em fa molta il.lusió i
estic molt content de que s’hagi pensat amb
mi”, deia Bertomeu. 

José Bertomeu serà el pregoner 
de les festes de Camarles

Tota una vida dedicada al club de futbol del seu poble
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Més Ebre: Avui diven-
dres s'inaugurarà un dels
projectes més esperats
per als rapitencs i rapi-
tenques.
Josep Caparrós: Sí, sí,
finalment! Certament, és
un orgull haver complert
amb un dels compromi-
sos electorals que havíem
adquirit i, sobretot, és un
goig haver pogut fer rea-
litat un projecte molt
desitjat per la gent de la
Ràpita i que cobreix un
greuge històric del nostre
municipi.

ME: Una construcció que
duran aquests últims
anys ha passat per dife-
rents etapes i dificultats.
JC: Bé, quan vam arribar
al Govern ens vam trobar
que el projecte es trobava
totalment encallat.
L'Auditori Municipal es
va iniciar el 2010 però,
l'any 2013 es van aturar
les obres, deixant poc
més de la meitat de la
construcció feta. Des d'a-
quell moment, les desavi-
nences entre l'empresa
constructora i
l'Ajuntament van com-
portar que no es fes una
paletada més. Així que
vam entomar la nostra
responsabilitat i vam ini-
ciar un nou procés con-
cursal per l'adjudicació
del projecte de finalitza-
ció, a més d'assumir el
retorn del préstec pels
incompliments de termi-
nis en l'execució, i final-
ment, és ja una realitat.

ME: El nom de l'auditori
serà Sixto Mir en home-
natge al director de
l'Agrupació Municipal
Rapitenca des de l'any
1947 fins a la seva mort
l'any 1958.
JC: Considerem que
l'Auditori és un projecte '
de poble i per al poble',
per tant, creiem que el
nom havia de reflectir
aquest sentiment i identi-

tat de poble. Així que
vam buscar poder home-
natjar un personatge
insigne per al món cultu-
ral rapitenc. En aquest
sentit, l'Agrupació i la
Banda Musical Rapitenca
és una de les entitats més
representatives de la cul-
tura rapitenca i vam con-
siderar molt adient poder
homenatjar un dels seus
fundadors. De fet, la pro-
posta va ser molt ben
acollida tant per l'entitat
com pels familiars del Sr.
Sixto Mir, per tant, estem

molt agraïts que hagin
acceptat la nostra pro-
posta.

ME: Un auditori dotat
amb les últimes novetats
pel que fa a les grades,
seients, acústica...
R: Bé, creiem que la gent
de la Ràpita es mereix el
millor i, si podíem tenir
un Auditori després de
tants anys, havíem de
fer-lo amb les màximes
garanties i les tecnologies
més innovadores. Alhora
hem buscat donar-li la

major versatilitat a la
infraestructura, perquè
no volem un edifici estèti-
cament impressionant i
que no sigui útil. Creiem
que el continent no té
sentit si no li donem con-
tingut, per tant, volem un
edifici en el qual la gent
que hi treballi, ho faci en
les millors condicions, i
alhora volem que la gent
que vingui a gaudir dels
espectacles culturals ho
faci a gust. A més a més,
hem projectat al soterrani
uns bucs d'assaig que

també ens permeten ofe-
rir un espai digne per als
grups de música locals,
que fins ara es troben en
unes condicions força
deficients al "Matadero".

ME: Ja teniu programada
alguna actuació?
R: De moment, per a la
inauguració hem apostat
per la creació d'un espec-
tacle que compta amb la
participació de diverses
entitats locals i que com-
bina el teatre, amb la
música i la dansa. A més

a més, comptarem amb
l'actor rapitenc Jordi
Brunet que farà de mes-
tre de cerimònies, que
molt amablement ha
acceptat també participar
en un acte tan important
per la cultura de la
Ràpita. Pel que fa a la
programació la iniciarem
formalment al setembre,
perquè ja sabeu que la
Ràpita els mesos de juliol
i agost són molt intensos
i tenim moltes activitats
programades.

ACTUALITAT

L’ENTREVISTA

L'Auditori Municipal Sixto Mir s'inaugurarà avui 
divendres 14 de juliol a les 19 h.

Isabel Carrasco

Josep Caparrós i Garcia, alcalde de la Ràpita.
PARLEM AMB
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No ho entenc. La propera temporada, un any més, la
lliga comença el 2 de setembre. L'any 2002 començava
a meitat del mes de setembre, a la 2013/2014 s'iniciava
el la segon cap de setmana. Em vaig posar en contacte
amb diversos entrenadors i tots estan d'acord en què l'i-
deal seria començar el 10 o 17. Tots estan d'acord menys
la federació. I ja no parlem de les jornades de descans
que hi ha del 3 de desembre al 7 de gener, que són gai-
rebé dos mesos i només es juguen dues jornades. I des-
prés arriben els Carnavals i la Setmana Santa. Si s'escur-
cen dues setmanes, una pel Nadal i una altra per
Carnaval, la lliga podria començar a mitjans de setembre.
Gairebé tots els equips ebrencs comencen els entrena-
ments el dia 31 de juliol o l’1 d'agost. I solament tenen
un mes, quan hi ha vacances pel mig i festes de molts de
pobles. Després de dos mesos d’aturada de les lligues, es
tarda en recuperar l'estat físic i el dia 5 d'agost ja hi ha
un munt de partits amistosos. Una barbaritat i després
arriben les lesions. Jo crec que s’hauria de fer una
enquesta als entrenadors i presidents. La que he fet jo,
cap em diu que li agrade començar el dia 2-3 de setem-
bre. Llavors alguna cosa falla. La Federació va per una
banda i els clubs per un altra. 
Postdata: aquesta setmana vam batre un rècord al portal
de futbol ebrenc. El dissabte al matí teníem penjat el
calendari de la Tercera catalana i la Federació fins dilluns
no ho va fer-lo públic. Cap federatiu ens va passar infor-
mació. ¿Com ho vam aconseguir? Això és Top Secret.

Telex. Gerard Capera, nou míster del Camarles B. Santi
Forastero apunta que entrenarà el Deltebre. El Perelló B,
nou equip de 4a catalana, entrenat per Paco Brull.
Adhmed (S.Bàrbara), Joab Fatsini (la Cava) i Raul  Arroyo
(Pinell), fitxatges estrella del Perelló de Molinos.
Javier Dilla es queda definitivament a Gandesa.

Cada estiu apareixen casos d’un juga-
dor que s’ha compromès amb un club i
que acaba fitxant amb un altre. D’entra-
da, com hem vingut comentant les da-
rreres setmanes, el mercat està limitat i
no pugen jugadors suficients. Això comporta que n’hi
hagin que tinguin quatre i fins a cinc ofertes. I clar, en-
tenc que tothom es deixa estimar i després passen se-
gons quins conflictes. Un dels casos d’aquest estiu ha
estat el de Carles Kader, jugador del Camarles que va
decidir tornar a Tortosa. Carles va estar al Tortosa fa
dos lligues però va marxar al Camarles on en la passa-
da va estar immens. El Tortosa l’ha recuperat. És com-
prensible que el jugador vulgue progressar i jugar en
una categoria més alta. No obstant, el problema s’ori-
gina quan Carles ja havia parlat amb el Camarles per a
renovar. I el Tortosa arriba tard. La veritat és que va
trigar molt a plantejar-se el seu fitxatge. No sé el Tor-
tosa quina planificació tenia establerta, però si volien
fitxar a Carles, ho podien haver anunciat abans. Ja el
coneixien. En aquest cas, el de Carles, penso que cal
entendre al noi. També entenc que el Camarles estés
molest. I que es queixe de valors. 

Malgrat això, i ara parlo en general, el problema és
que gairebé tothom actua a la seua manera. Els clubs
es queixen quan algú els toca jugadors i no s’adonen
que ells estan fent el mateix, amb els que fitxen o vo-
len fitxar. En 25 anys podria informar de fitxatges pu-
blicats al Minut 91 o a Més Ebre i que, tan aviat ha sor-
tit la notícia, el jugador, teòricament ja fitxat, ha rebut
dues trucades d’altres clubs. Es així. I res canviarà.
L’estiu que ve, més.  

Els valors de cada estiu

L’opinió de Joaquin Celma. 

Per què comença la lliga 
el 2 de setembre?

El camarlenc Josep Bellés, als 85
anys, ens va deixar dimarts. Va ser ju-
gador de CF Camarles, CF Amposta,
Espanya Industrial (filial Barça), Con-
dal, At.Tetuan, Tenerife, Rec.Huelva,
Reus i Tortosa. Va debutar a la Prime-
ra divisió amb el Condal, en un partit
al Santiago Bernabeu. Fou un juga-
dors de les Terres de l’Ebre emblemà-
tics perquè va tenir una brillant tra-
jectòria, sent un dels que va arribar al
màxim nivell del futbol de l’Estat Es-
panyol.

La nissaga futbolística de la familia
ha tingut continuitat amb Cristian Ber-
tomeu, nét de Josep Bellés i actual ca-
pità del Camarles i exjugador de Tor-
tosa i Rapitenca. L’esport i el futbol
camarlenc i de les Terres de l’Ebre es-
tan de dol. 

Ens ha deixat Josep Bellés
ALS 85 ANYS

De Camarles, va ser un dels ebrencs emblemàtics que va jugar a Primera divisió

Tret de sortida: demà a les 12 hores

24h nedant contra el càncer

CLUB TENNIS TORTOSA

Un any més, el
Club Tennis Torto-
sa col·labora amb
Lliga Contra el
Cancer -Comar-
ques de Tarragona
i Terres de l'Ebre-,
juntament amb el
Club Natació Tor-
tosa i l'Associació
de veïns de la
Simpàtica, per rea-
litzar les 24h ne-
dant contra el càn-
cer. “Aquest any
donarem el tret de
sortida demà dia
15 de juliol a les 12
hores a la piscina
de les instal·lacions
del Club Tennis
Tortosa”. 

* CALENDARIS 1A I 2A A LA PLANA 20. 
*ESPECIAL PLANTILLES A LA 17

Al programa ‘Tot l’Esport’

Fernando Garcia, dilluns a
Canal Terres de l’Ebre

13.30 HORES

Fernando Garcia, director esportiu de la Rapitenca, es-
tarà dilluns en directe a Canal Terres de l’Ebre, al pro-
grama d’estiu que presenta Michel Viñas (13.30 h). Fer-
nando parlarà de l’actualitat de l’equip rapitenc i caldrà
veure si respon a tot el que va dir Xavi Reverté, també a
Canal Terres de l’Ebre, quan es preveien eleccions a la
presidència. Unes eleccions que no van efectuar-se. Re-
peticions del programa, el dilluns a les 15, 17.30 i 21h.

A l’esquerra, Cristian Bertomeu, gendre de Josep Bellés. A la dreta, Cristian fill i el seu avi al
centre en una foto de Més Ebre publicada arran d’una entrevista de Celma, fa dos anys. 

Debut al Bernabeu amb el Condal. El passat mes de març, Josep Bellés va rebre la insignia del Barça, com a exjugador del club. 

El tècnic de la Rapitenca, German, amb Fernando Garcia. 
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REM PRIMERA INCORPORACIÓ: EMILIANO MASSARELLI

Campionat del Món, 
a Lucerna

El cap de setmana passat es va celebrar a Lucerna
(Suïssa) el 3er campionat del món de rem olímpic abso-
lut. El Club de Rem Tortosa tenia 3 representants: els
germans Vela i Àlex; Xavi Vela amb el seu company
William Giaretton amb LM2- aconseguiren un bronze
per a Brasil i Pau Vela i Àlex Sigurbjönsson aconseguiren
una 6ena posició amb el M2-.

El Club Bàsquet Cantaires ja
planifica la nova temporada

La Junta del  CB Cantaires ja s'ha pos-
sat a treballar en la confecció de la
plantilla del primer equip de la entitat
fent oficial l'incorporació del jugador
Emiliano Massarelli en la estructura de
l'equip. Aquest jugador de 31 anys,
procedent de Villa Pueyrredon
(Argentina) té doble nacionalitat
argentina/espanyola i vindrà a jugar
en la posició de base. 
Ja són oficials les baixes de Xavi
Fortunyo, Ivan Pitarch i Dani
Valldeperez que deixen el bàsquet.
També serà baixa Joel Kindred i Sergi
Domènech que fitxarà pel CB Reus
Ploms també de Copa Catalunya. El
club ja està tancant la renovació amb
la resta d'integrants de l'equip de la
passada temporada i treballant amb les noves incorporacions. El CB Cantaires Tortosa
també vol destacar la inscripció de un Sènior Femeni que competirà en 3era Catalana
despres de quasi 7 anys sense fer-ho i un segon equip que jugarà a la categoria Sènior
Territorial. El club tortosí te previst inscriure un total de 18 equips.

A L’AMPOLLA, EL CAP DE SETMANA PASSAT

El dissabte 8 juliol es van
disputar les categories AMA-
TEUR masc/fem i la Catego-
ria OPEN. Hi havien 7 pistes
de tennis platja, a les Avella-
nes de l’Ampolla. Hi van ha-
ver-hi 40 equips entre les di-
ferents categories, “va ser un
éxit total de participació”.
Vegeu els guanyadors en la
columna de breus de la dreta.

Tennis Platja 2017

REM

Des del dia 7  fins el 9 de juliol es va celebrar al llac de Banyoles el campionat d´Es-
panya de rem olímpic de les categories alevi, infantil i cadet, finalitzant així la temporada
2016-17.  El Club de Rem Tortosa va aportar 39 remers del seu planter aconseguint: Or
amb 2-CF  de  Clara Andreu i Andrea Gisbert; Bronze  amb 4xAF d’Irene Fores, Ester
Fores, Laia Monclús i Blanca Ferrreres; Bronze amb 2xIM d’Éric Pastor i Miquel Pellisa.
Bronze amb 2xCF de Sara Estevez i Cinta Fernández. A més de dos 5enes posicions del
4xAM i del 2xCM, una 7ena del 4xIF i una 11ena del 1xCM. El Club Nàutic Amposta,
va  aconseguir un total de tres medalles, una  d’or,  una de plata i una de bronze. En
categoria aleví, Medalla d’or en 1x per a Sebastià Cano; medalla de plata en 2x per a
Carme Cercós i Noa Guasch; medalla de bronze en 2x per a Gerard Batalla i Adrià Gis-
bert.

Campionat d’Espanya

Un any més, la
selecció catalana
de twirling es va
endur el títol de
campiona d’Eu-
ropa, després
d ’ i m p o s a r - s e
amb autoritat a
Irlanda i Eslovè-
nia. La delegació
catalana, en què
hi participaven
atletes ebren-
ques, va demos-
trar un cop més
que a Europa
són les rivals a
batre.

Així mateix, la
parella júnior
d'Espanya for-
mada per les atletes Andrea Navarro i Anna Zafra, del CT
Alfacs, va aconseguir proclamar-se 3a d'Europa. La delega-
ció espanyola va obtenir la 3a plaça del pòdium en el ràn-
quing general de països. 

La selecció catalana,
campiona d’Europa

CICLISME. DIUMENGE

TWIRLING

EN UN MINUT

*TRIAL: l’ulldeconenc
Adam Raga va acabar
tercer en la prova del
Mundial a l’aire lliure,
Gran Premi de Gran Bre-
tanya. Fujinama va ser
segon i Toni Bou fou el
guanyador, assolint la
cinquena victòria en
aquest campionat mun-
dial. D’aquesta manera, a
manca de tres proves per
acabar el Mundial, Toni
Bou referma el seu lide-
ratge en la general del
campionat.  La propera
prova serà a Estat Units,
a finals d’aquest mes de
juliol. 

*DEMÀ DISSABTE: a la
platja de l'Arquitecte (al
costat del Club Nàutic de
l’Ampolla), a les 11.30
hores, es donarà el tret
de sortida a la 2a Traves-
sia del Carme. La prova,
que consta de 500 me-
tres nedant i està oberta
a tothom major de 14
anys, està formada per
dues categories: masculi-
na i femenina. La inscrip-
ció, que es pot realitzar
fins al 14 de juliol a l'Ofi-
cina de Turisme de l'Am-
polla, és gratuïta.

. 
*TENNIS PLATJA

L’AMPOLLA: els guanya-
dors de les diferents cate-
gories van ser: AMA-
TEUR masculí: Juanma
Rovira-Juanjo Salan.
AMATEUR femení: Maria
Otero-Mariona Tornel.
OPEN: Jordi Vázquez-
Oriol Nadal. El diumenge
9 juliol, es van disputar
les categories: SUB 10,
SUB 12 i SUB 15, amb un
total de 22 equips partici-
pants entre les 3 catego-
ries. Guanyadors: SUB
10: Carles Sabaté-Pau
Miralles. SUB 12: Laia La-
rrosa-Hector Sanz; SUB
15: Àlex Casanova-Gui-
llem Casas.

Andrea Navarro i Anna Zafra, del Club
Twirling Alfacs, tercer lloc amb Espanya. 

Més notícies
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS PER LA PROPERA TEMPORADA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT (1)

Plantilles 2017/18

Cada setmana anirem oferint plantilles dels nostres equips, amb les novetats que puguin tenir i que afegirem a les existents en cadascuna d’elles.  Setmana vinent,  equips
de Tercera catalana.                 P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter.      A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.

JUGADOR
Johan Snick
Sergi López
José Ramon
Patricio Alvarez
Ricard De Antonio
Enrique Socias
Héctor Rodriguez
Dani Arliaga
David Silva ‘Peke’ 
Artur  Godia
Enric Bernet
Marc Blanch
Héctor Garcia
Andreu Guiu
Sergi Moreno 
Jani
J. Garcia Osado
Víctor Bertomeu

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Dominicana
3
8
2
2
4
2
4
2
4
Gene
Ascó Juv
Sant Andreu
3
Castelldefels
Ascó Juv
2
3

FC ASCÓ
JUGADOR

Josué Andreu
Raül Jiménez
Brian Palma 
Oriol Vallespí
Raül Istoc
Gerard Bes
Denís Coch
Cristian Diaz
Aleix Matamoros
Xavi Marqués
Ivan Gasparin
Joan Sabater
Victor Paulino
Pachu
Marc Blasi
Sergi José Moya
Àlex Forés 
Brayan
Saddik 
Ferran Buera
Gerard  Verge 
Uri Benito

PR
PR
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV 
DV 
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
5
Batea
2
3
4
Juvenil 
Europa
Vilaseca
Juvenil
3
5
Vilaseca
Juvenil 
2
Ascó
5
5
La Cava 
Tortosa 
Juvenil 
3
Vilaseca

UE RAPITENCA
JUGADOR

Eudald Brull
Àlex Rodenas 
Dani Bel
Manolo Puig 
Raul Garcia
Àlex Cuenca 
Sam Garcia
Albert Villarroya 
Fran Sorolla
Cristian Ventura 
Ike  Romera
Cristian Gonzalez 
Sergi Giralte
Albert Virgili
Edgar Samper
Albert Arnau
José Mari Monfort
Carles Kader

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV 
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
2
Cambrils Unió
2
2
3
2
Rapitenca
Rapitenca 
3
2
2
Cambrils Unió
2
2
Camarles
6
S. Bàrbara
Camarles

CD TORTOSA
JUGADOR

Guillem Pallisé
Àlex Iniesta 
Pau Valmaña 
Jonatan Llorach
Jonatan  Tomàs
Cristofer
Jan Esteller
Fran Corella 
David Medina
Isaac Casanova
Aleix Llobet
Felipe Guachapa
Omar Oliveras
Ivan González
Joaquin Cardona
Arnau Bertomeu
Ivan Paez 

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV 
DV
DV 
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
3
2
2
6
2
5
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2

CF AMPOSTA

JUGADOR
Oriol Altaba 
Joan Aubanell 
Albert Vallespí 
Marc Castellví
Jordi Calvo
Jordi Alaña 
Joan Piqué 
Martí Farreny
Jordi Hostau
Samu 
Jordi Vilanova
Enric Suñé
Alejandro Prats
Carlos Llarch 
Gerard Ferré
Adrià Suñer
Eloi Gavaldà
Sergi Prats 
Gerard Garcia
Eric Amado
Ruben Civor 
Miguel Reverté

P
P
P
P
D 
D
D 
D
D
D
M
M
M 
M
M
DV 
DV 
DV 
DV 
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
4
Vilalba 
Batea B
Rapitenca
Batea B
Batea B
Falset 
Roquetenc 
Corbera
Corbera 
5
11
3
Ascó B
Batea B
7
11
Corbera 
Batea B
Batea B
Maella
2

CF BATEA
JUGADOR

Aitor Arasa 
Gerard Estorach
Josep Vilanova
Arnau Beltran 
José Luis Rosales 
Marc Vilarroya
Victor Calsina 
Marc Sansaloni
Moha 
Victor Pujol  
Pau Sansaloni
Cristian Bertomeu 
Sergi Cid
Jesús Ferreres
Yasinne Boilad 
David Campanals 
Raul Teixidó
Robert Cabrera

P
P
D
D
D 
D
D
M
M
M
M
M
M 
DV
DV
DV
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
2
2
2 
2
2 
Tortosa
Tortosa
Camarles B
Remolins-Bitem 
2
7
5
4
2
Camarles B 
Ebre Escola 
3
2 

CF CAMARLES
JUGADOR

David Rojas
Joseph Ongola 
Yassine
Jaume Guerola
Marc Domènech
Joan Vives
Alexis Pedraza
Josep Domènech
Gerard  Roigé 
Pau Ripoll
Sergi Galera 
Enric Dominguez
Robert Costa
Genís Navarro
Enric Ubalde
Jaume Gumiel
Richard
Cristian Vallés
Javier  Dilla

P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
12
Ascó B
Tortosa Juvenil
2
13
5
2
7
Ascó
Rapitenca
Tortosa
2
4
11
3
8
Maella
3
7

CF GANDESA
JUGADOR

Carlos Panisello
Pau Puigdefab.
David Cosido 
Juanjo Rovira 
Martí Panisello 
Carlos Ferreres 
Victor Vilalbi 
Enric Sebastià
Pau Monclús
Jorge Asin 
Àngel Hernandez
Sergi Escoda
Jordi Tomàs
Nacho Orozco
Dani Benaiges
Anaas Zaarour
Leandro Rovira
Marc Garcia
Lluís Espinach
Pau Diez

P
D 
D
D
D 
D
D 
D
D 
D
D
M 
M 
M
M
M
DV
DV
DV 
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
2
2
9
6
7
7
2
5
J Maria 
2
La Cava
4
5
8
3
Ebre Escola Juv
9
Aldeana 
Pinell
6

CF J. CATALÒNIA

JUGADOR
Marc Bertomeu
Gerard Gasulla 
Marc Casanova 
Sergi Cilabert
Jaume Canalda 
Oriol Bertomeu
Eric Torres
Amador Voces 
Hugo Fornós
Roger Santaella 
Guillem Casanova  
Sergi Castaño  
Roger   
David Voces
David Ruiz
Victor Rabasó
Sergi Grau
José Ángel Bueno
Jonatan Lopez 
Aleix Vizcarro
Mochi

P 
P 
D
D 
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV 
DV
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DV

P PROCEDÈNCIA
2
Juvenil
Juvenil
2
Juvenil 
Deltebre
Pinell
Vilaseca
Jesús i Maria 
8
3
2
Juv 
Vilaseca
Vilaseca
Salou
4
Vilaseca
2
2 
Tortosa

CD LA CAVA
JUGADOR

Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Xavi Pomada
Eric Alarcon
Òscar Querol
Quim Bonet
Ramon Centelles
Gerard Gavaldà
Jordi Escubedo
Gerard Estrella
Marc Lleixà
Isaac Rodriguez
David Callarisa
Joan Labèrnia 
Pol Rodriguez
Joan Zaragoza
Ivan Capitan
Albert Monforte

P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
3
2
7
2
2
6
4
2
3
3
3
8
2
2
7
2
3
R-Bítem

CF LA SÉNIA
JUGADOR

Fran Reolid 
Jordi Adell
Moha Hadri
Marc Tena 
Pau Castro
Òscar Benet
Rafa Ribera
Gustavo
Albert  Castell 
David Blanco
Yassine
Ferran Domènech
Bernat Bel 
Fran Subirats 
Johan Andrés 
Toni Ondozabal 
Roberto Márquez
Gerard Balada 
Jack Cid
Nacho 

P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
2
2
2
2
3
S Bàrbara
Benicarló 
Batea 
4
2
10
5
3
3
Jesús i Maria
2
5
2
Rapitenca
Rapitenca

CF ULLDECONA
TÈCNIC

Santi Castillejo
Lluís Albesa
Àngel Garcia
Jose López
Joe Salvadó
German Inglés
Beto
Àlex Curto
Xavi Cid
Camarero
Daniel Candela 
Nando  
Isaac Fernández
Juanjo Serrano 
Teixidó
Amores
Diego Reyes
Alberto López 
Sergio Paz
Ambrós 
Chacón 
Dani Sereno 
Kiki
Nando Canton 

2
2
2
2
3
2
3
1
3
1
1
2
2
3
2
3
2
2
3
1
3
3
3
1

Temp. EQUIP
Ascó
Reus B
Tortosa
Valls 
Vilaseca
Rapitenca
Amposta
Batea 
Camarles
Gandesa
Hospitalet
Jesús Catalònia 
La Cava
La Sénia 
Ulldecona
Cambrils Unió
Canonja
Morell
Pobla Mafumet B
Reddis
Roda Berà 
Torredembarra
Torreforta
Vendrell

TÈCNICS
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Goleada

Joaquin Celma és un
dels pilars de Més
Ebre. Ell va néixer a
Beseit i vivia a la
Sénia. Als 25 anys va
marxar a Madrid. Des
d'allí, és un col.labo-
rador incansable, que
destaca per la seua
emprenedoria, i que
ha revolucionat l’es-
port provincial.
Seccions com Top
Secret generen molta
expectativa i també
polèmica cada set-
mana. Anem a conèi-
xer més en profundi-
tat  aquest personat-
ge enigmàtic de Més
Ebre, que no deixa
desapercebut a
ningú, i que s’ha
guanyat la confiança
de molts ebrencs. De
molts, però no de
tots. N’hi ha que no
hi estan d’acord amb
ell. Avui és l’entrevis-
ta 100 de Megacracs,
una secció que Celma
va crear i que ha estat
existosa pels reconei-
ments que suposa
per a esportistes
amateurs del territori.
Michel li vol fer un
homenatge merescut
a Celma amb l’entre-
vista 100. 
Pregunta: Qui és
Joaquin Celma?.
Resposta: Una perso-
na humil, treballado-
ra, constant, tossuda,
emprenedora, entu-
siasta, positiva,
romàntica, esportiva,
cinèfila, devoradora
llegint llibres i premsa,
apassionat del perio-
disme i gran aficiona-
da al futbol ebrenc.
També sóc actor
amateur. I a nivell del
futbol em considero
un filòsof en totes les
vessants.
P: Ets un ‘boig’ del
futbol?.
R: M'agrada molt,
sobre tot el regional i,
en concret, el de les
Terres de l’Ebre. Tinc
tots els llibres editats
pels clubs que han
publicat la seva histò-
ria de la nostra pro-
víncia, no crec que
ningú els tingui tots. I
l’anuari de futbol des
de l'any 1952 de tota
Espanya, que no té

preu. És un tresor.
Tinc els Dinamics des
dels anys 60, anuaris
de futbol diminuts i,
com no, els primers
Minut 91, setmanari
esportiu ebrenc i pro-
vincial. També guar-
do, i molts pocs saben
que va existir, un set-
manari de futbol de
Vinaròs, que era molt
bo, Gols a la
Comarca, fou als anys
70. Tinc totes les clas-
sificacions de tots els
equips de la nostra
província des de
1914. M'agradaria
algun dia editar un lli-
bre sobre això.
P: Vas nèixer a Beseit,
vivies a la Sénia...i vas
marxar a Madrid. Per
què? Hi ha qui diu
que vas fer-ho amb
una maleta i a  l’aven-
tura. És així?.
R: Una maleta i una
il·lusió. Vaig marxar
per buscar-me la vida
i amb uns inicis molt
durs a Madrid. No
vaig demanar almoi-
na perquè no em van
educar així, però vaig
estar tres dies sense
menjar i durant un
mes no vaig tenir ni
diners per al trans-
port; però aquests
mesos molt crítics per
a mi van ser un regal i
ara ho veig així. Seria
bo que qualsevol per-
sona passés un mes
així de dur...valoraria
més altres coses. Vaig
arribar a Madrid per
estar uns mesos però
ja fa més de trenta
anys que hi estic.
Treballant molt he
tirat avant, sempre,
d’alguna manera, vin-
culat a la comunicació
i ara amb més temps
per a poder dedicar-
me als meus hobbies.
Malgrat això, porto
en el meu cor les
Terres de l'Ebre i la
Sénia.
P: Tu saps de futbol?.
R: Com s’acostuma a
dir, a la vida un no
sap res, cada dia quan
ens llevem aprenem
noves coses. Si en un
camp de futbol hi ha
100.000 espectadors,
cadascun faria una
alineació diferent. Jo

el que sé és escriure,
documentar, investi-
gar i informar. De fut-
bol sóc limitat, però
aprenc cada dia.
P: Ets polèmic?
R: Molts pensaran
que sí. Bé, un sant no
sóc. Sóc de sang
calenta, amb molt de
caràcter i ímpetu,
però em considero
bona persona, vaig
tenir uns pares que
em van ensenyar a no
fer mal a les persones.
I mai és la meua
intenció. En moltes
editorials m’he auto-
censurat. Cal tenir
molt respecte amb el
que s’escriu perquè
queda de per vida. 
El meu caràcter ve de
la meva mare, ella
amb onze anys en
temps de guerra, amb
un mul, venia produc-
tes per les masies i no
tenia por a ningú, ni
als maquis...la meua
genètica va molt lliga-
da a ella.
P: En tens uns quants,
qui són els teus confi-
dents?.
R: Això mai es diu...
és com preguntar l'e-
dat a una dona. Les
fonts mai es diuen. Jo
cobreixo molt bé als
meus informadors i
mai els he traït...no sé
si ells a mi, però jo a

ells asseguro que no. 
P: T’avances en oca-
sions a la notícia. Des
de Madrid, com ho
fas?
R: Això és treball
diari, setmanal i d'un
any... les exclusives
no arriben soles.
P: Quan vas nèixer, la
teua vocació era el
periodisme esportiu?
R: Jo recordo, quan
tenia uns 11 anys,
que ja retallava tros-
sos del desaparegut
Barcelona Esportiva
que només sortia els
dilluns i, així, feia el
meu propi diari. En
època de Franco vaig
començar a col·labo-
rar en la revista
senienca ja desapare-
guda Aire Nou, que
abans de publicar-se
havia de passar per la
Jefatura del
Movimiento i en una
edició, per la censura,
es va haver de tallar la
meitat d’una plana
meua. En aquella
època la revista era
feta amb un sistema
multicopista i s’havia
de tallar el que no
podia sortir. Tenia
només 15 anys.
Després als 18 ja par-
lava per les emissores
sobre el futbol del
meu poble. Recordo
tot el que s’havia de

fer a les deu de la nit
per posar en directe
per Ràdio Tarragona
a un jugador de la
Sénia. Era surrealista.
Però ho feiem. La
meva primera expe-
riència seriosa va ser
amb el naixement de
la revista Lo Senienc
de la que vaig ser el
primer redactor en
cap, encara que feia
també de director,
durant cinc anys.  
P: Vas entrevistar a
Kubala?
R: Casualment estava
a Múrcia passant uns
dies i el Barça jugava
a la Condomina.
Kubala n’era l’entre-
nador i em va aten-
dreem molt bé, sense
presses; vaig estar
una mitja hora, recor-
do una frase que em
va quedar gravada:
"Tots els nens a les
escoles haurien de
jugar a tots els esports
i després decidir quin
volen practicar. La
majoria volen jugar a
futbol i això vol dir
l’important que és
aquest esport".
P: Després d’haver
col.laborat en diver-
sos mitjans del territo-
ri, ara fa 6 anys que

estàs a Més Ebre.
Aquí dures
molt...com és?.
R: Serà que m'aguan-
ta Michel...jejeje. Això
també. Però, a la
vegada, serà que tinc
bons lectors, que són
fidels cada divendres.
Sis anys!!! que ràpid
han passat. Només
puc dir una cosa: ho
intento fer tot amb
gran professionalitat.
Sé que molts em criti-
quen. Però, amb el
temps, he après que
el més important és
preocupar-te de fer el
que facis el millor que
puguis i, llavors, no et
preocupis dels altres. 
P: Ets el creador del
portal futbolebrenc?.
R: Si, jo vaig
començar el 2008
amb el portal ja desa-
paregut Icompeticion
on gestionava totes
les lligues de
Catalunya, amb 900
equips fins a la 4a
catalana. 
Tot això fins que un
dia em va escriure
Josep Carbonell
d'Argentona, dient-
me si podia col·labo-
rar. I així va començar
la nostra amistat fins
avui. Ell està invàlid
en un llit des de fa 15
anys. El que ajuda no
té preu. Ell sol i sense
ningú, des del seu llit,
poder fer tota aques-
ta feina va donar-li
vida. Va acabar
Icompeticion i vaig
crear el portal futbo-
lebrenc que és l’únic a
Espanya que informa
de tots els resultats de
Primera i Segona divi-
sió, la Segona B i de
tots els equips
ebrencs, des de
Tercera divisió a
Quarta catalana, en
directe. I Josep m'aju-
da. Sense ell potser ja
ho hagués tancat o
no podria actualitzar-
lo en temps real. El
seu amor i la seva
dedicació és impaga-
ble. Li estic eterna-
ment agrait pel que
fa.
P: A l’Ebre hi ha gent

que no es creu que
des de Madrid
pugues saber tantes
notícies...no et conei-
xen?..
R: I en èpoques que
he estat diversos
mesos a Mèxic, la
meua esposa és mexi-
cana, he seguit la
informació puntual-
ment. Un miracle. Un
altre. En ocasions
penso que si visqués a
les Terres de l’Ebre,
seria capaç de fer un
mini-diari de futbol
ebrenc. Jo em puc
ficar un any tancat en
una biblioteca i puc
fer una tesi del futbol
ebrenc que seria de
fàbula. Les distàncies
no influeixen per
intentar fer una bona
tasca. És més, des que
vaig començar fa sis
anys, he creat diver-
ses seccions noves,
entrevistes, puntua-
cions, Top Secret,
Família Ebrenca, l'e-
quip de la
setmana...el proble-
ma de la premsa
esportiva és que fan
el mateix diari que fa
30 anys. No innoven.
No pensen en el lec-
tor. Aquesta és la
clau.
P: Ets un gran comu-
nicador, tot i que en
ocasions els procedi-
ments són molt parti-
culars i fas dobles jocs
que poden molestar.
Ho veus així?.
R: Jo tinc el meu
mètode: jo dono i tu
me dones. Hi ha gent
que no ho entèn,
però n’hi ha molta
que sí, i d’aquesta
forma tinc cada dia
més amics del futbol, i
en algun cas, abans
va ser gran enemic.
Però quan estàs en la
recerca d’una notícia
de vegades et trobes
tempestes que cal
saber afrontar-les i
superar-les. En qual-
sevol cas, cada vega-
da tinc més amics, en
general.

By: Joaquin Celma
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AVUI:  JOAQUIN CELMA

100 El filòsof del futbol ebrenc
CONEIXEM MÉS A FONS EL PERSONATGE ENIGMÀTIC DE MÉS EBRE

By: Michel Viñas

Michel Viñas entrevista avui a Joaquin Celma, coincidint 
amb el número 100 de la secció que Celma va crear 
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P: Es diu que qui no et
correspon donant-te
informació, el casti-
gues. I al revès. Es
així?
R: Això no és cert.
Amb qui tinc relació i
veig que aquesta no
és bona, li comento i li
dono moltes oportu-
nitats, molts ho saben,
per revertir la situació.
Si no es pot aconse-
guir, no castigo. ¿Què
és castigar? ¿Dir la
veritat? De vegades
moltes coses me les
callo. Si hagués de
publicar el que jo sé,
hi hauria guerra diària
i llavors perdríem tots.
I quan dius al revès
t’he de dir que tam-
poc és cert, tot i que
amb qui més relació
tens i més anècdotes
t’explica, més en tens
per a poder després
publicar-les.  
P: A la Sénia ja et van
vetar, de jove, i ara hi
ha clubs que així ho
han fet també en
alguna ocasió. Alguna
cosa no agrada.
R: Ningú és profeta a
la seva terra. En 30
anys un servidor
escriu  a la revista
mensual de Lo
Senienc, vaig fer-ho
als seus inicis als anys
80 i des del 2003 cada
no he fallat ni un sol
mes. El CF la Sénia ha
escrit, en 30 anys, en
comptades ocasions. I
si, en general, algun
club m’ha vetat; qui
ha volgut solucionar-
ho, ho hem fet parlant
i, amb el temps, com
he dit abans, hem
pogut ser més amics
que mai. No hi ha
problema.
P: Hi ha molta gent
que disfruta amb les
teues seccions a Més
Ebre. Però ets cons-
cient també que si un
diumenge anessis a
un camp de les Terres
de l’Ebre, potser algú
t’estiraria les orelles?.
R: Segur i ens diríem 4
coses, però al final ens
prendríem un cafè o
una cervesa i ens
abraçaríem. També
estic segur que això
passaria.
P: Joaquin Celma
mereix un reconeixe-
ment. Penso que en
mereix molts més pel
que fa, col.laborant
desinteressadament.

Això és vocació?.
R: I Aquestes monges
que se’n van per
vocació a l’Àfrica...si
qualsevol ésser humà
dediquéssim 60
minuts al mes a la
societat canviaríem el
món. En molts pobles
d'aquesta comarca en
les directives hi ha 4
gats i mentre hi ha un
munt de jubilats al
casal que no fan res i
podrien ajudar.
P: Rappel o Joaquin
Celma? 
R: Amb tota la humili-
tat ho dic, crec que
tinc bon ull, és mes jo
publico a final de tem-
porada els meus
encerts i els meus
errors, cap periodista
esportiu ho fa, ni per
aquestes Terres ni a
Catalunya.Reconèixer
els errors és d'humili-
tat. Jo abans de fer un
pronòstic em docu-
mento molt, analitzo
molts factors. A hores
d’ara, podria arriscar-
me a pronosticar els
dos entrenadors que
no arribaran a Nadal,
de dos equips impor-
tants.
P: Sé que, en general,
cuides molt a juga-
dors, entrenadors i
directius que, en
alguns casos, tens una
relació que va més
enllà del futbol.
R: Amb el temps, vas
agafant afecte. Els
cuido perquè ells
s'han guanyat la
meva confiança.
Alguns em demanen
fins i tot consell. Per a
mi alguns són amics
més que futbolistes
entrenadors o direc-
tius i, amb la con-
fiança, construim
alguna cosa que ens
beneficia a tots i, pri-
mer que ningú, al lec-
tor. De vegades pre-
fereixo perdre una
exclusiva que trair a
un amic del futbol. A
molta gent els envio la
notícia abans de
publicar-la. 
Això sí, en la meva
columna setmanal no
tinc ni un amic, és la
meua llibertat d'ex-
pressió.
P: Quan trigues enre-
dactar una columna?
R: Un cop documen-
tada, la teclejo sense
pausa, si paro no em
surt. I en ocasions em

surt a còpia d’inspira-
ció i, als pocs minuts,
ja la tinc redactada.
Sóc un volcà de vega-
des. El que no com-
prenc com sóc capaç
cada setmana d'es-
criure un tema dife-
rent. No sé d'on em
surten les idees.
P: Quan vindràs a
l’Ebre?..
R: La meva dona, com
he dit anteriorment,
és mexicana. Un dels
meus fills va néixer
allà, tenim casa...em
tira molt Mèxic. És la
meva segona pàtria i
alli tinc a la meva
sogra que és com una
mare, els meus pares
ja van morir. De totes
formes,  quan tingui
una ocasió i pugue,
intentaré venir. I tant!
P: És una feina desa-
graida o penseu que
tot al contrari?
R: Quan un pintor
està 500 hores pintant
un quadre i l’acaba,
s'emociona un minut i
fins i tot plora d'emo-
ció. Podrà dir, ¿va val-
dre la pena estar 500
hores per aquest
minut? A mi em passa
igual: puc estar un cap
de setmana a tope
però quan em surten
els articles, això és una
gran satisfacció. I més
si mentrestant has tin-
gut un cap de setma-
na amb dues bron-
ques de nassos, amb
un directiu o un entre-
nador. Per tant, val la
pena només aquell
moment en què has
acabat una columna o

has confirmat una
noticia o has pogut
trobar, el mateix diu-
menge la tarde, la
puntuació dels juga-
dors més destacats,
havent, d’aquesta
forma, actualizat les
classificacions de la
regularitat.
P: Vas escriure un lli-
bre de la història del
futbol a la Sénia. D’on
et surt tanta passió?.
R: És innat, no tinc
límit, ho faig tot així
en la vida. Li poso
màgia i emoció, si vols
fer alguna cosa
important, no només
has de tenir molta fe,
sinó passió. Si ho fas
així, les coses sempre
surten millor i sempre
gairebé amb èxit. Jo
crec que estem en una
societat on l'esforç i la
passió s'han perdut.
Del llibre va fer-ne la
presentació Pichi
Alonso, el seu germà
Miguel va jugar a La
Sénia. Vaig estar tres
anys treballant, en la
recerca de cada cròni-
ca de cada partit. Vaig
fer l’estadística de 300
jugadors, partits
jugats, gols...vaig
aconseguir les fotos
de totes les tempora-
des des de 1967, el lli-
bre en té més de
1000.
P: I de Joaquin Celma,
que podem saber més
avui. Tens família?
R: Tres fills, casat dues
vegades. Ja no em
puc separar més per-
què aguantar-me a mi
només pot fer-ho la

meva dona. Això sí,
mai trobaré una com
ella. No, perquè no
existeix. És única i, a
més, professora de
filosofia...tela marine-
ra. Està tot el dia pen-
sant, ha estat un gran
regal, cada dia la vull
més, a més es diu com
l'emperadriu, Sissi.
P: Què és per a tu
Michel?
R: Un germà, no
només a nivell de fut-
bol, parlo d'amistat.
Quan vaig conèixer el
Minut 91, el primer
exemplar, gairebé em
desmaio.
Impressionant. Una
obra mestra. Des de
Madrid, vaig ser-ne
un dels primers subs-
criptors. Amb el
temps, en una visita
amb la seua família
que ell va fer a
Madrid, ens vam
conèixer personal-
ment. De seguida
vam connectar. Els
dos som uns bèsties,
amants de la comuni-
cació. El que fa ell,
després de 20 anys,
premsa escrita, tele,
repartiment del diari...
no té nom. Jo li agra-
eixo que em brindés
una primera col·labo-
ració i només era una,
res més, i això ens va
portar a la segona i ja
porto sis anys a Més
Ebre com a col·labora-
dor i no cobro, però
tinc autonomia i això li
agraeixo a Michel. Cal
dir també que en més
d’una ocasió hem tin-
gut algunes piloteres

de campionat. Penso
que sinó fos per la
nostra passió i amis-
tat, potser hauriem
trencat les relacions fa
temps. 
P: Què faries amb 50
dones en una illa?
R: Primer que tot, fer
un vaixell, segon
muntar-les en ell, ter-
cer donar la volta al
món amb elles i des-
prés explicar l'expe-
riència. 
En general, quantes
coses podem fer en
aquesta vida i no ens
atrevim. Jo admiro
aquests que agafen
una moto, una bicicle-
ta o una caravana i
donen la volta al món.
El meu amic Manuel
Viñals, de la Sénia, i
que va començar a la
revista Lo Senienc,
gran l'empresari, un
dia va frenar la seva
rutina i va donar la
volta al món en 79
dies sense avió i amb
l'idioma de l'esperan-
to i després va publi-
car un llibre sobre
aquesta experiència.
Hauríem de fer coses
noves cada dia, i de
tant en tant, alguna
barbaritat, això dóna
vida.
P: La teua aportació al
futbol ebrenc?
R: Doncs això ho
diran els lectors. Sé
que tinc enemics,
però aquests cada
semana em llegeixen i
mai fallen. He buscat
donar un dinamisme
al futbol ebrenc, amb
iniciatives diferents.

Michel té el seu estil,
el seu treball diari és
bestial i jo poso la cire-
reta, la dada, noves
seccions...sóc un crea-
dor d'idees. Cada any
necessito fer coses
noves.
P: Quins esports has
practicat?
R: Tots menys futbol,
vaig ser el clàssic ciclo-
turista als 20 anys, als
30 diversos anys juga-
dor de Squash fins i
tot participava en lli-
gues de Madrid, tenia
entrenador, però era
molt dolent. Molts
matins jugava amb
Ramón Sánchez
Ocaña, presentador
de televisió. I ara, des
de fa anys, faig run-
ning, vaig participar
en una marató (4,36),
per una lesió ho vaig
deixar i des de fa uns
anys he tornat, estic
en un grup de running
amb 200 persones de
la mà de Victor
Garcia, que gairebé va
ser subcampió del
món, dimarts i dijous
hora i mitja al màxim,
gran ambient, moltes
dones, molt maques
totes, estic encantat
amb el grup. 
P: La teua millor sec-
ció a Més Ebre?
R: Megacracs ebrencs,
més de 100 entrevis-
tes, algun dia faré un
llibre de totes, és un
projecte.
P: Un somni?
R: Fer un periòdic
amb Michel a nivell
nacional, triomfariem
segur.
P: Deixaràs d’escriure
a Més Ebre?
R: Espero seguir molts
anys més. Tinc clar
també que quan per-
gui la il.lusió, ho dei-
xaré. 
P: Una il.lusió?
R: Ser president de la
Sénia...però és com-
plicat. Potser als 90
anys....

Victor Garcia, un atleta mundial, amb el seu grup de running amb el que entrena al Retiro de Madrid dues vegades per
setmana. El composen 200 persones, entre elles el nostre col·laborador Joaquin Celma (el quart en peu per la dreta).

AVUI:  JOAQUIN CELMA

«A la vida has de fer-ho tot amb molta passió»
By: Michel Viñas

PROPER: 

MANEL ROYO
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Primera catalana

Segona catalana

1a. catalana
Grup 2

Temporada
2017/18

Jornada 1. 3/9/17               

Almacelles-Balaguer
Sants-Martinenc

Viladecans-S Cristobal
Vista Alegre-U Bellvitge

Valls-Vilaseca
S Ildefons-Tortosa
Rapitenca-Lleida
Igualada-Alpicat

Borges Blanques-Andorra

Jornada 18. 21/1/18

Jornada 2. 10/9/17             

Balaguer-Borges Blanques
Martinenc-Almacelles
S. Cristobal-Sants

U. Bellvitge-Viladecans
Vilaseca-Vista Alegre

Tortosa-Valls
Lleida-S. Ildefons
Alpicat-Rapitenca
Andorra-Igualada

Jornada 19. 28/1/18

Jornada 3. 17/9/17             

Balaguer-Martinenc
Almacelles-S Cristobal

Sants-U Bellvitge
Viladecans-Vilaseca
Vista Alegre-Tortosa

Valls-Lleida
S. Ildefons-Alpicat
Rapitenca-Andorra

Borges Blanques-Igualada
Jornada 20. 4/2/18

Jornada 4. 24/9/17             

Martinenc-Borges Blanques
S. Cristobal-Balaguer
U Bellvitge-Almacelles

Vilaseca-Sants
Tortosa-Viladecans
Lleida-Vista Alegre

Alpicat-Valls
Andorra-S. Ildefons
Igualada-Rapitenca

Jornada 21. 18/2/18

Jornada 5. 1/10/17             

Martinenc-S. Cristobal
Balaguer-U. Bellvitge
Almacelles-Vilaseca

Sants-Tortosa
Viladecans-Lleida

Vista Alegre-Alpicat
Valls-Andorra

S. Ildefons-Igualada
Borges Blanques-Rapitenca
Jornada 22. 25/2/18

Jornada 6. 8/10/17             

S. Cristobal-Borges Blanques
U. Bellvitge-Martinenc

Vilaseca-Balaguer
Tortosa-Almacelles

Lleida-Sants
Alpicat-Viladecans

Andorra-Vista Alegre
Igualada-Valls

Rapitenca-S. Ildefons
Jornada 23. 4/3/18

Jornada 7. 15/10/17           

S. Cristobal-U Bellvitge
Martinenc-Vilaseca
Balaguer-Tortosa
Almacelles-Lleida

Sants-Alpicat
Viladecans-Andorra
Vista Alegre-Igualada

Valls-Rapitenca
Borges Blanques-S. Ildefons
Jornada 24. 11/3/18

Jornada 8. 22/10/17           

U. Bellvitge-Borges Blanques
Vilaseca-S. Cristobal
Tortosa-Martinenc
Lleida-Balaguer

Alpicat-Almacelles
Andorra-Sants

Igualada-Viladecans
Rapitenca-Vista Alegre

S. Ildefons-Valls
Jornada 25. 18/3/18

Jornada 9. 29/10/17           

U. Bellvitge-Vilaseca
S. Cristobal-Tortosa

Martinenc-Lleida
Balaguer-Alpicat

Almacelles-Andorra
Sants-Igualada

Viladecans-Rapitenca
Vista Alegre-S. Ildefons
Borges Blanques-Valls
Jornada 26. 25/3/18

Jornada 10. 5/11/17           

Vilaseca-Borges Blanques
Tortosa-U. Bellvitge
Lleida-S. Cristobal
Alpicat-Martinenc
Andorra-Balaguer

Igualada-Almacelles
Rapitenca-Sants

S. Ildefons-Viladecans
Valls-Vista Alegre

Jornada 27. 8/4/18

Jornada 11. 12/11/17         

Vilaseca-Tortosa
U. Bellvitge-Lleida
S. Cristobal-Alpicat
Martinenc-Andorra
Balaguer-Igualada

Almacelles-Rapitenca
Sants-S. Ildefons
Viladecans-Valls

Borges Blanques-Vista Alegre
Jornada 28. 15/4/18

Jornada 12. 19/11/17         

Tortosa-Borges Blanques
Lleida-Vilaseca

Alpicat-U. Bellvitge
Andorra-S. Cristobal
Igualada-Martinenc
Rapitenca-Balaguer
S. Ildefons-Almacelles

Valls-Sants

Vista Alegre-Viladecans  
Jornada 29. 22/4/18

Jornada 13. 26/11/17         

Tortosa-Lleida
Vilaseca-Alpicat

U. Bellvitge-Andorra
S. Cristobal-Igualada
Martinenc-Rapitenca
Balaguer-S. Ildefons

Almacelles-Valls
Sants-Vista Alegre

Borges Blanques-Viladecans
Jornada 30. 29/4/18

Jornada 14. 3/12/16           

Lleida-Borges Blanques
Alpicat-Tortosa
Andorra-Vilaseca

Igualada-U. Bellvitge
Rapitenca-S. Cristobal
S. Ildefons-Martinenc

Valls-Balaguer
Vista Alegre-Almacelles

Viladecans-Sants
Jornada 31. 6/5/18

Jornada 15. 17/12/16        

Lleida-Alpicat
Tortosa-Andorra
Vilaseca-Igualada

U. Bellvitge-Rapitenca
S. Cristobal-S. Ildefons

Martinenc-Valls
Balaguer-Vista Alegre
Almacelles-Viladecans
Borges Blanques-Sants
Jornada 32. 13/5/18

Jornada 16. 7/1/18             

Borges Blanques-Alpicat
Andorra-Lleida

Igualada-Tortosa
Rapitenca-Vilaseca

S. Ildefons-U. Bellvitge
Valls-S. Cristobal

Vista Alegre-Martinenc
Viladecans-Balaguer
Sants-Almacelles

Jornada 33. 20/5/18

Jornada 17. 14/1/18           

Alpicat-Andorra
Lleida-Igualada

Tortosa-Rapitenca
Vilaseca-S. Ildefons
U. Bellvitge-Valls

S. Cristobal-Vista Alegre
Martinenc-Viladecans

Balaguer-Sants
Almacelles-Borges Blanques
Jornada 34. 27/5/18

2a. catalana
Grup 6

Temporada
2017/18

Jornada 1. 3/9/17               

Cambrils U-Morell
Reddis-Hospitalet
Batea-Amposta

Roda Berà-Torredembarra
Catalònia-Torreforta
Gandesa-Camarles

Canonja-la Cava
Vendrell-Ulldecona
la Sénia-P. Mafumet

Jornada 18. 21/1/18

Jornada 2. 10/9/17             

Morell-la Sénia
Hospitalet-Cambrils U
Amposta-Reddis

Torredembarra-Batea
Torreforta-Roda Berà
Camarles-Catalònia
la Cava-Gandesa
Ulldecona-Canonja
P. Mafumet-Vendrell

Jornada 19. 28/1/18

Jornada 3. 17/9/17             

Morell-Hospitalet
Cambrils U-Amposta
Reddis-Torredembarra
Batea-Torreforta

Roda Berà-Camarles
Catalònia-la Cava
Gandesa-Ulldecona
Canonja-P. Mafumet
la Sénia-Vendrell

Jornada 20. 4/2/18

Jornada 4. 24/9/17             

Hospitalet-la Sénia
Amposta-Morell

Torredembarra-Cambrils U
Torreforta-Reddis
Camarles-Batea
la Cava-Roda Berà
Ulldecona-Catalònia
P. Mafumet-Gandesa

Vendrell-Canonja
Jornada 21. 18/2/18

Jornada 5. 1/10/17             

Hospitalet-Amposta
Morell-Torredembarra
Cambrils U-Torreforta
Reddis-Camarles
Batea-la Cava

Roda Berà-Ulldecona
Catalònia-P. Mafumet
Gandesa-Vendrell
la Sénia-Canonja

Jornada 22. 25/2/18

Jornada 6. 8/10/17             

Amposta-la Sénia
Torredembarra-Hospitalet

Torreforta-Morell
Camarles-Cambrils U
la Cava-Reddis
Ulldecona-Batea

P. Mafumet-Roda Berà
Vendrell-Catalònia
Canonja-Gandesa

Jornada 23. 4/3/18

Jornada 7. 15/10/17           

Amposta-Torredembarra
Hospitalet-Torreforta
Morell-Camarles

Cambrils U-la Cava
Reddis-Ulldecona
Batea-P. Mafumet
Roda Berà-Vendrell
Catalònia-Canonja
la Sénia-Gandesa

Jornada 24. 11/3/18

Jornada 8. 22/10/17           

Torredembarra-la Sénia
Torreforta-Amposta
Camarles-Hospitalet
la Cava-Morell

Ulldecona-Cambrils U
P. Mafumet-Reddis
Vendrell-Batea

Canonja-Roda Berà
Gandesa-Catalònia
Jornada 25. 18/3/18

Jornada 9. 29/10/17           

Torredembarra-Torreforta
Amposta-Camarles
Hospitalet-la Cava
Morell-Ulldecona

Cambrils U-P. Mafumet
Reddis-Vendrell
Batea-Canonja

Roda Berà-Gandesa
la Sénia-Catalònia

Jornada 26. 25/3/18

Jornada 10. 5/11/17           

Torreforta-la Sénia
Camarles-Torredembarra

la Cava-Amposta
Ulldecona-Hospitalet
P. Mafumet-Morell
Vendrell-Cambrils U

Canonja-Reddis
Gandesa-Batea

Catalònia-Roda Berà
Jornada 27. 8/4/18

Jornada 11. 12/11/17         

Torreforta-Camarles
Torredembarra-la Cava
Amposta-Ulldecona
Hospitalet-P. Mafumet

Morell-Vendrell
Cambrils U-Canonja
Reddis-Gandesa
Batea-Catalònia
la Sénia-Roda Berà

Jornada 28. 15/4/18

Jornada 12. 19/11/17         

Camarles-la Sénia
la Cava-Torreforta

Ulldecona-Torredembarra
P. Mafumet-Amposta
Vendrell-Hospitalet
Canonja-Morell

Gandesa-Cambrils U
Catalònia-Reddis
Roda Berà-Batea

Jornada 29. 22/4/18

Jornada 13. 26/11/17         

Camarles-la Cava
Torreforta-Ulldecona

Torredembarra-P. Mafumet
Amposta-Vendrell
Hospitalet-Canonja
Morell-Gandesa

Cambrils U-Catalònia
Reddis-Roda Berà
la Sénia-Batea

Jornada 30. 29/4/18

Jornada 14. 3/12/16           

la Cava-la Sénia
Ulldecona-Camarles
P. Mafumet-Torreforta
Vendrell-Torredembarra

Canonja-Amposta
Gandesa-Hospitalet
Catalònia-Morell

Roda Berà-Cambrils U
Batea-Reddis

Jornada 31. 6/5/18

Jornada 15. 17/12/16        

la Cava-Ulldecona
Camarles-P. Mafumet

Torreforta-Vendrell
Torredembarra-Canonja
Amposta-Gandesa
Hospitalet-Catalònia
Morell-Roda Berà
Cambrils U-Batea
la Sénia-Reddis

Jornada 32. 13/5/18

Jornada 16. 7/1/18             

la Sénia-Ulldecona
P. Mafumet-la Cava
Vendrell-Camarles
Canonja-Torreforta

Gandesa-Torredembarra
Catalònia-Amposta
Roda Berà-Hospitalet

Batea-Morell
Reddis-Cambrils U

Jornada 33. 20/5/18

Jornada 17. 14/1/18           

Ulldecona-P. Mafumet
la Cava-Vendrell
Camarles-Canonja
Torreforta-Gandesa

Torredembarra-Catalònia
Amposta-Roda Berà
Hospitalet-Batea
Morell-Reddis

Cambrils U-la Sénia
Jornada 34. 27/5/18

PATROCINAT PER:
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS 

·  125 g de pinyons crus
·  3 ml de vinagre de vi blanc
·  1 dl d'oli d'oliva verge extra
·  1 gra d'all
·  1 molla de pa blanc
·  1 dl de llet
·  un pols de sal
·  3/4 l d'aigua mineral freda
·  15 raïms blancs pelats i sense llavors

ELABORACIÓ

Reservem uns pinyons que torrarem (passar per la paella
amb un raig d'oli) i utilitzarem per a la presentació del plat.
La resta de pinyons els posem en un recipient juntament
amb el gra d'all (sense el nervi), l'oli d'oliva, la molla de pa
remullada amb la llet, un pols de sal i el vinagre de vi
blanc. Ho triturem amb la batedora elèctrica fins que ens
quedi una pasta fina i anem afegint l'aigua de mica en mi-
ca per lligar la crema de manera que quedi un líquid emul-
sionat i blanquinós. Ho passem pel colador xinès, rectifi-
quem de sal i vinagre i ho deixem refredar a la nevera. Ho
servim en tassetes o gotets individuals amb tres mitjos
grans de raïm a cadascun i uns pinyons torrats.

És una crema molt refrescant i ideal com a
entrant o aperitiu. En lloc d'ametlles la
farem amb pinyons per donar-li un "toc"
diferent. És important que l'aigua sigui
mineral, ja que l'aigua de l'aixeta ens pot
espatllar una bona crema. Els raïms si poden
ser de la varietat moscatell, molt millor però
també li podem afegir dauets de meló en
lloc del raïm.

Ajoblanco 
amb pinyols
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PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La família us respon de molt  bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos  a tirar  en
davant  en tots els vostres  projectes. Aneu
amb compte en el tema econòmic. 

Es fàcil  que hagueu  de practicar  algun idio-
ma diferent al vostre , però  pot ser  molt
divertit, practicant  se’n aprèn . Ho  teniu
molt bé  en el tema de viatjar.

Taure
20/4 al 19/5

Hi hauran  alguns aspectes  que us poden
fer sentir molt  bé , i un d’ells és el tema de
salut  , en el que  les coses us aniran  de per-
les i us sentireu  molt bé i valents  per tot. 

El vostre atractiu augmenta. S’apropa una
data molt esperada  , però  eviteu  temes  de
conversa  que pugin  resultar polèmics  o fer
mal a algun amic.

Bessons
20/5 al 21/6

Heu  d’anar  amb compte  amb les refredats
que poden fer  acte de presència  i us poden
donar força  maldecaps , cosa que potser
bastant molesta i empipadora.

En el camp de la parella , les coses  us seran
satisfactòries i això us farà  estar  de molt
bon humor . Són dies  d’èxits a la feina  i als
estudis.  

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs d’agafar-vos  les coses  amb més
calma  i no deixar  que les converses puguin
de to per anar  bé. En el camp de la feina ,
la cosa us va força  bé. 

Lleó
22/7 al 22/8

En el camp de la parella  sembla que  la cosa
està  força  bé, però  tindreu  moltes  temp-
tacions  i això  pot ser  un problema  per  a
la vostra  relació.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu  d’anar  molt  en compte  en el camp
dels viatges  o desplaçaments , ja que  anireu
molt despistats  i es fàcil que us perdeu .
Tracteu  de dormir bé. 

Verge
23/8 al 21/9

Per evitar  situacions  de conflicte, podeu
optar  per viatjar  ja que  en aquest  aspecte
la cosa  pinta  força  bé i us donarà l’oportu-
nitat  de fer  noves amistats.

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran  molt bé  totes  les coses rela-
cionades  amb la feina , o sigui  que si convé
aneu  a demanar-ne  o si cal  fer alguna  pro-
posta  és el moment  de fer-la.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

ARTS

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

MÉS EBRE 
RECOMANAEstareu molt al cas de tot  el que passa  al

vostre  voltant  i això  us serà un bon aspecte
per evitar  problemes  i complicacions . Hi ha
molta calma al vostre ambient.

EDICIÓ D’ESTIU
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IMMOBILIARIAÑ

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

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ 

RELAXÑ 

T O R T O S A

6 1 2  5 6 9  4 3 0

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

TRADICIONARIUS

Es precisa:

Venedor/a
· AMPOSTA · 

Incorporació 
immediata

Envia el teu CV a
seleccion@tradicionarius.es

SE VENDE
Embarcación

neumática 
de 2,40 m con

motor Honda 2,3
precio 1.000 €

tlf: 606 175 967

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!



Isabel Carrasco

DIVENDRES  14
DE JULIOL

DE 201724

diarimés
ebre A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

HEM APOSTAT PER UN FORMAT NOU I DIFERENT

L’ENTREVISTA

Parlem amb Montserrat
Lerma, regidora de cultu-
ra de l'ajuntament d'Ascó.

Més Ebre: Falten pocs
dies per a l'inici de la pri-
mera edició de l'Ascó Jazz
Festival amb un cicle de
dos concerts que tindran
lloc al Casal Municipal
d'Ascó.

Montserrat Lema:
Efectivament, des de la
Regidoria de Cultura,
obrim la primera edició de
l'Ascó Jazz Festival amb
una proposta de dos con-
certs:
Divendres dia 21 de juliol
a les 21.00 h. concert de
La Vella Dixieland amb
Marian Barahona i Josep
M. Farràs de convidats i
dissabte 22 de juliol a les
21.00 h. concert a càrrec
de La Soul Machine.

ME: Al marge de l'oferta
musical, el festival també
comptarà amb un espai
gastronòmic per a des-
prés dels concerts.
ML: Sí, un espai gastronò-
mic que consistirà en un
sopar a peu dret, amb una
degustació de "tapes i
platillos", així com pos-
tres, beguda i cafè. Tot
això servit per un càtering
de primera qualitat a la

Plaça del Casal.

ME: Les entrades també
inclouen l'espai gas-
tronòmic?
ML: Sí. És un preu amb
tot inclòs. Ja sigui l'entra-
da per un dia, o l'abona-
ment pels dos dies. Hem
apostat per una presenta-
ció amb un nou format.
Però sempre concert +
espai gastronòmic con-
junt. Mai per separat.

ME: Una primera edició
que augura continuïtat. El
jazz no és estacional...
Per què escollir el mes de
juliol?
ML: Al municipi d'Ascó, el
mes de juliol és un mes
amb molta activitat cultu-
ral. Als matins tenim
esplais i natació pels més
petits. A les tardes fem
l'escola d'estiu amb un
ventall de tallers, cursos i
xerrades. I a les nits,

tenim activitats diverses
"a la fresca" per totes les
edats.
Tot això ho portem a
terme la primera quinzena
del mes de juliol. Llavors
fins a la segona quinzena
del mes d'agost, que
tenim la nostra Festa
Major, no teníem cap més
acte programat. Això i el
bon temps, ens va animar
a emplaçar-lo en aquestes
dates.
ME: Per una pròxima edi-
ció, quin seria l'artista o
el grup que t'agradaria
tenir en cartell?
ML: És una elecció com-
plicada però, La Big Band
de Tarragona amb la
Susana Sheiman de convi-
dada seria una molt bona
opció, tot i que hi ha un
gran ventall a escollir d'a-
quest estil musical. Per a
properes edicions, ja deci-
direm...
ME: Un model previ per

crear aquest festival?
ML: Ara mateix no et puc
dir... es fa el Jazz al
carrer.... El Ví&Jazz....
però un esdeveniment
com el nostre, crec que no
es fa enlloc. Hem apostat
per un format nou i dife-
rent. Així com popular i
elegant a l'hora.

ME: Com a regidora de
cultura: el món de la cul-
tura avui.
ML: El món de la cultura,
avui i sempre, penso que
necessita persones amb
molta empenta i moltes
inquietuds. Necessita
reinventar-se i motivar a
la gent per aconseguir
seguidors. No obstant i
afortunadament, sempre
es troba un sector que és
fidel.

Venda d’entrades 
fins al 19 de juliol.

www.ascojazzfestival.cat

Divendres 21 i dissabte 22 de juliol 
PRIMERA EDICIÓ

L'ASCÓ JAZZ FESTIVAL

ACTUALITAT


