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11 de setembre. L’ANC Ebre ja prepara la
mobilització del territori per a la Diada del Sí,
amb la previsió d’omplir tots els autocars
reservats. P3

Esports. Cheyenne Brito, del Club
Taekwondo Alfaro d’Amposta, campiona del
món en categoria cadet en guanyar la final
celebrada a Egipte. P16

Alcanar. L’Ajuntament ha fet aquesta
setmana tres assemblees ciutadanes per
informar dels esdeveniments viscuts les
setmanes anteriors. P5Av
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Des d’ahir fins dilluns, Tortosa gaudeix de la seua Festa Major, en honor a la Verge de la Cinta
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A L'Onada després de 2
anys de la posada en
marxa de les Unitats de
Convivència  hem des-
cobert les grans avan-
tatges d'aquesta nova
manera d'atendre a les
persones.   Es tracta
d'una forma de treballar
que descarta el model
impersonal i  hospitalari
per aconseguir el caliu 
d'una casa. Es poten-
cien al màxim les tas-
ques ocupacionals i es
segueix en tot moment
el ritme dels residents.
Es busca que els usuaris
que entren al centre
puguin seguir mante-
nint aquelles rutines,
aficions, hobbies que
tenien al seu domicili. Es
programen activitats a
partir de la seva història
de vida i es passa a tre-
ballar del gran grup a
activitats més indivi-

duals o per centres d'in-
terès. Cuinem, plantem
enciams, embotellem
tomata, netegem la
casa, anem a comprar,
juguem al parxís, escol-
tem rondalles, fem ball

temàtic.....Quan algú
surt de casa per anar a
una residència té moltes
inseguretats, hi ha un
procés d'adaptació i un
acompanyament, si a
tot això li sumes facilitar

que puguin seguir fent
coses que han fet tota
la vida afavoreixes un
sentiment d'utilitat i
autonomia que ajudarà
a millorar la seva quali-
tat de vida.

UNITATS DE CONVIVÈNCIA, una nova manera d'atenció a les persones

L’ONADA

Editorial Temps al temps
Sovint es pensa que els desastres relacionats amb l'escalfament global afectaran principalment als països del Sud. Això és cert, però no del tot. Un estudi recent
indica que Europa no quedarà enrere. Segons els científics, dos europeus de cada tres es veuran afectats directament per les catàstrofes climàtiques en els pròxims
anys, com hem pogut veure recentment a països europeus, entre la sequera i els incendis forestals i les aigües en ascens que amenacen. El canvi climàtic és una de
les majors amenaces per a la salut humana en el segle XXI. A menys que l'escalfament es redueixi i es prenguin les mesures adequades. Prop de 350 milions d'eu-
ropeus poden estar exposats a extrems climàtics adversos a finals de segle (en comparació amb 25 milions a principis del 2000). Giovanni Forzieri, autor d'un nou
estudi publicat al diari Lancet Planetary Health, així ho ha senyalat. L'estudi va ser encarregat pel Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea, amb seu a Itàlia,
per determinar la vulnerabilitat de les poblacions europees a l'escalfament global i se'n dedueix que aquelles persones que viuen al sud d'Europa: Itàlia, Grècia,
Espanya i el sud de França, en siguin les més afectades. Un tema de vital importància, on els representants polítics a nivell mundial hauran de prestar la màxima
atenció, o bé, ens haurem d'encomanar en la capacitat que diuen que tenim els humans per adaptar-mos a un entorn canviant...

-Gràcies Mossos per la gran tasca feta
amb la màxima rapidesa, el màxim
rigor i la màxima professionalitat. 
-Gràcies serveis d'emergències i per-
sonal sanitari per la vostra professio-
nalitat i dedicació. 
-Gràcies Govern de la Generalitat per
posar-vos al capdavant en la gestió
d'aquesta situació tant summament
delicada i donar la talla en tot
moment. 
-Gràcies institucions de Catalunya per
la impecable gestió de les hores pos-
teriors als atemptats, amb la qual s'ha
evitat el nivell 5 d'alerta terrorista i
totes les seves conseqüències... 
-Gràcies Rajoy per arribar 7 hores
tard per parlar-nos d'unitat i solidari-
tat i demostrar un cop més que no et
necessitem per a res. 
-Gràcies Soraya per mostrar-nos les
veritables intencions de tota la vostra
opaca gestió, pujar el nivell d'alerta
terrorista a 5 i ocupar places i carrers
amb l'exèrcit. 
-Gràcies Felip VI per mostrar la teva
cara més hipòcrita i cínica, fent-te
fotos amb menors als hospitals men-
tre fas negoci amb la venda d'armes a
països que financien grups terroristes. 
-Gràcies Ministro Zoido per mostrar
la teva enorme incompetència
donant per desarticulada la cèl·lula
gihadista quan l'autor de la massacre
encara era viu i corria lliure. 
-Gràcies governs de Madrid per no
convocar la junta de seguretat en 8
anys, per vetar l'accés dels Mossos als
arxius de l'Europol i per vetar la con-
vocatòria de 500 noves places de
Mossos, tot i portar 2 anys en nivell 4
d'alerta terrorista. 
-Gràcies mitjans de comunicació esta-
tals per mostrar la vostra cara més
professional i sincera intentant rela-
cionar els atemptats gihadistes amb
l'independentisme. 
-Gràcies un cop més malalts de cata-
lanofòbia per recordar-nos que
vatros, en els moments més durs,
tampoc ens falleu mai. 
-En definitiva, gràcies Estat espanyol i
poders fàctics de Madrid per ensen-
yar-nos que a Catalunya ja no us
necessitem per a res i que a pesar de
les vostres malifetes, els vostres atacs
i els vostres pals a les rodes, estem
preparats per ser un estat indepen-
dent, estructural, social i mentalment. 

Manel Alves 
Coordinador ANC a les Terres de l'Ebre

Gràcies...

OPINIÓ. ANC EBRE

La Festa dels Xiquets forma part del progra-
ma de les Festes Majors de Tortosa amb l'ob-
jectiu d'apropar els menuts a la cara més
amable dels serveis sanitaris mitjançant els
tallers d'aprenentatge que imparteixen els
professionals de l'Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta i d'Atenció Primària. A més a més,
molts col.laboradors d'institucions, empreses
i organitzacions del territori aporten elements
i activitats que completen la jornada amb un
caire més lúdic i divertit també per als fami-
liars que acompanyen els xiquets.
Organitzada pels professionals de l'ICS a les
Terres de l'Ebre, any rere any, la Festa atreu
nombrós públic infantil al recinte hospitalari
que canvia per unes hores de fesomia i acti-
vitat.

Nota: Càritas Tortosa organitza dins de la
festa una recollida d'aliments per a l'esmor-
zar de xiquets en edat escolar. Podeu portar
melmelada, pa envasat, crema de cacau,
fruits secs, galetes, llet, cereals, cacau en
pols.... 

Festa dels xiquets a l'Hospital Verge de la Cinta
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Compte enrera per a la 
Diada del ‘Sí’

11 de setembre: ‘la mobilització més trascendent de la història del país’

La Ra ̀pita va encetar ahir
dijous, 31 d’agost, amb
l’acte inaugural
d’Eufo ̀nic (Festival d’Arts
Sonores i Visuals de les
Terres de l’Ebre) les
Jornades Culturals d’a-
quest 2017, que s’allar-
garan fins el proper 22
de setembre. Des dels
actes més tradicionals
com la trobada de
gegants, la presentacio ́
del guanyador del premi
de narrativa Sebastia ̀
Juan Arbo ́ o el festival
folklo ̀ric dels Alfacs, fins
a novetats com l’actua-
ció de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries,
el Cicle Gaudí i
l’Acadèmia del Cinema
Català, o la celebracio ́
del Murramundo (més
informació a la plana
24).

FINS EL 22 

Aquest Onze de
Setembre, l’Assemblea
Nacional Catalana pre-
para la mobilització
més transcendent de la
història del país: la
Diada del Sí. Segons
ANC, “es preveu
omplir el passeig de
Gràcia i el carrer
d’Aragó de Barcelona
per fer un immens
signe Més, símbol de
totes les oportunitats
del nou estat en forma
de República. Esperem
que la Diada del Sí
sigui el tsunami
d’il·lusió que ens por-
tarà des del compromís
amb la democràcia a la
majoria per la inde-
pendència l’1 d’octubre”. 
Des de les poblacions de les Terres de l’Ebre s’estan organitzant autobusos per anar-hi i ja han començat a omplir els primers. L’Assemblea
Nacional Catalana a les Terres de l’Ebre calcula que es podran omplir tots els autocars que tenen reservats. Com sempre, els interessats en
adquirir els tiquets dels autocars es poden posar en contacte amb els membres de l’ANC de la seva població. Les inscripcions a la Diada
d’enguany ja s’han vist incrementades respecte a l’any passat en aquestes dates. Es poden realitzar a la següent pàgina web:
si.assemblea.cat.

La Ràpita enceta
les jornades
culturals
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*TORTOSA: un dels
grans protagonistes de
les Festes de la Cinta és
la Banda Municipal de
Música, que enguany
celebra 75 anys.

* JOSEP RODRÍGUEZ,
net de l’alcalde de
Tortosa afusellat pel
franquisme, Josep
Rodríguez i Martínez,
ha estat citat a declarar
en qualitat de testimo-
ni el proper dimecres 6
de setembre al matí al
Jutjat de Tortosa. El
motiu de la citació és la
querella presentada per
Esquerra Republicana
de Catalunya davant la
justícia argentina con-
tra els crims del fran-
quisme per l’assassinat
del president
Companys, 45 alcaldes
republicans i dos dipu-
tats del partit.

DELTEBRE: entre les
novetats de la zona
blava destaca la seva
municipalització i la
gratuïtat dels 30 pri-
mers minuts d’estacio-
nament. Tal com es va
anunciar el passat mes
de juny, avui dia 1 de
setembre es posen en
funcionament els can-
vis de la zona blava del
centre de La Cava amb
la finalitat d’impulsar la
dinamització comercial
i facilitar l’aparcament
als veïns i veïnes resi-
dents.

Més notícies

El pont de l’Estat de Tortosa ja està obert al trànsit en els dos sentits de la
marxa, ara ja de forma definitiva. La mitjanit de dimecres, els operaris, que
estan culminant el projecte de reforma, van obrir el carril que va de Ferreries
al Centre. 
Avui divendres també s’obrirà la segona passarel·la de vianants, que s’ha
instal·lat aquesta darrera setmana. Queda pendent ara la fnalització de les
escales d’accés al pont de Ferreries.

Avui divendres s’obrirà la segona passarel.la de vianants

El pont de l'Estat de Tortosa reobri el
trànsit de forma total i definitiva

El comunicador i divulgador científic
Pere Estupinyà fou l'encarregat, dissabte
passat, de llegir el pregó de les Festes de
la Cinta 2017 a la tradicional cerimònia
que es va celebrar al Parc Municipal, i
amb la qual -juntament amb la procla-
mació de pubilles i pubilletes- es va
donar el tret de sortida a les festes

majors de la ciutat.
Estupinyà, nascut a Tortosa, en el seu
parlament, va fer una defensa a trencar
amb el conformisme, a tenir una actitud
innovadora i a aprende a cultivar el pen-
sament crític.
Més informació de les Festes de la Cinta
a les planes centrals.

L'advocada Anna Rehues és, des de dimarts, la nova
alcaldessa del poble d'Els Reguers, després que dilluns
al vespre, Esther Vidal li cedís el testimoni. El relleu es
va produir en presència de veïns i veïnes i d'una nodri-
da representació d'autoritats, encapçalades per l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel, el delegat del Govern de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, la
diputada al Parlament, Meritxell Roigé, el president del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, directors de
serveis territorials de la Generalitat a l'Ebre, alcaldes
dels pobles del municipi, i regidors de l'actual i ante-
riors governs de l'Ajuntament de Tortosa, entre d'al-
tres. Vidal ja va anunciar el passat 1 d'agost la seva
decisió de deixar l'alcaldia d'Els Reguers després de
deu anys en el càrrec, moment en què va presentar a
Anna Rehues com la seva successora.

Inici de la Festa que durarà fins dilluns

Esther Vidal cedeix l'alcaldia
d'Els Reguers a Anna Rehues 

Pere Estupinyà fou el pregoner de
les Festes de la Cinta

Vidal ha estat l’alcaldessa els darrers 10 anys

El passat divendres, el
diputat Joan Tardà i la
directora general de
Joventut del Govern de la
Generalitat de Catalunya,
Marta Vilalta, van partici-
par a l’Ampolla en un
acte a favor del Sí a la
República de Catalunya
davant gairebé 400 assis-
tents. 
Joan Tardà va deixar molt
clar que ‘és important
guanyar el referèndum,
però encara ho és més
fer-lo, perquè un poble
que conquereix el dret a
decidir mai és un poble
derrotat’. 
El diputat, després de

reconèixer que ‘la nostra
causa és la del gènere
humà, per això defensem
la igualtat i la fraternitat
entre les persones i els
pobles’, va voler advertir
la gent que ‘només guan-
yarem si ho fem a la cata-
lana, és a dir, cívicament,
democràticament i pacífi-
cament’. 
Tardà va manifestar que
‘l’objectiu de proclamar la
República és el de poder
tenir les eines per garantir
una millor redistribució
de la riquesa i el benestar
de la gent per fer una
Catalunya socialment
més justa’.

Tardà i Vilalta defensen el Sí a la República de Catalunya, a l’Ampolla

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, amb el pregoner, Pere Estupinyà

Anna Rehues, Esther Vidal i Ferran Bel, en l’acte de relleu.
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*ALCANAR: en sessió
plenària extraordinària,
es va aprovar el Pressu-
post Municipal 2017
amb els vots d'Esquerra,
amb majoria, el suport
del PSC i les abstencions
del PDeCAT i la CUP.
Malgrat que el projecte
de pressupostos estava
pràcticament enllestit des
de principi d'any, el fet
de no disposar d'Inter-
ventor havia impedit la
tramitació de l'expedient.
Així, un cop coberta
aquesta vacant, , s'ha
pogut completar l'expe-
dient i sotmetre'l al Ple. El
Pressupost de l'Ajunta-
ment per l'any 2017 as-
cendeix a 9.453.352€,
173.700 € més baix que
l'anterior, el que suposa
una variació percentual
de l'1,8%.

*LLUÍS SALVADÓ, se-
cretari d’Hisenda, visita
aquest matí (9h) les
instal·lacions de la nova
oficina territorial de
l’Agència Tributària de Ca-
talunya (ATC) a Tortosa. 

Més notícies

Tan sols deu dies després de conèixer que uns terro-
ristes fabricaven bombes per fer atemptats a Catalunya
des d'un xalet ocupat a una urbanització d'Alcanar
Platja, l'Ajuntament canareu ha volgut donar explica-
cions als seus veïns en una assemblea ciutadana infor-
mativa. Aquest dilluns a la nit, i durant dues hores, el
govern municipal, davant de mig centenar de persones
aplegades al locals dels Serveis Agraris d'Alcanar, ha
relatat dia per dia com van succeir les dues explosions
i com es va actuar en cada moment. Al torn obert de
paraules, han contestat cadascuna de les preguntes
que els veïns han pogut fer en primera persona. Se-
gons l’ACN, les principals queixes: la deixadesa i man-
ca d'urbanització d'algunes urbanitzacions d'Alcanar
Platja, així com dubtes sobre la presència dels terroris-
tes en un habitatge ocupat, i per la gestió de la primera
explosió. Alguns veïns no entenien perquè es va pen-
sar en tot moment amb una explosió de gas i no es van
plantejar altres hipòtesis. El consistori ha explicat que
els cossos policials i d'emergència així ho creien fins
que dijous 17 d'agost a l’investigació dóna un gir radi-
cal quan hi ha la segona explosió. L'alcalde Alfons
Montserrat ha reiterat que no tenien cap "advertiment
verbal" ni denúncia sobre cap fet delictiu a la urbanit-
zació. Ni els havia arribat al govern municipal ni tam-
poc a la Policia Local que ha explicat que ni la compan-
yia elèctrica -no estaven connectats a la xarxa d'aigua-
ni tampoc la propietat de la casa, una entitat bancària,
havien contactat amb l'Ajuntament per l'ocupació de

l'habitatge. Tampoc els terroristes que hi residien te-
nien cap vincle amb el municipi. "Ni estaven empadro-
nats ni tenien cap contacte amb gent del poble. Potser
han anat a comprar menjar a un establiment però cap
relació més". També a l'assemblea s’ha parlat de l'es-
tat de deixadesa d'algunes urbanitzacions d'Alcanar
Platja, exhortant l'Ajuntament a "dignificar" la zona.
L'alcalde ha explicat que tenen un problema endèmic
amb urbanitzacions sorgides a la dècada dels seixanta
i setanta a partir d'un camí rural. "Legalment l'Ajunta-
ment no se'n pot fer càrrec fins que tingui la condició
de solar i els propietaris el cedeixin a l'Ajuntament. Di-
marts i ahir van haver dues assemblees informatives
més, a les Cases i a Alcanar Platja. 

La Fiscalia de
l'Audiència Nacional ha
presentat finalment
aquest dimecres un
informe on s'oposa a
deixar en llibertat Driss
Oukabir i Mohamed
Houli Chemlal, detin-
guts pels atemptats de
Barcelona i Cambrils del
passat 17 d'agost. Els
advocats dels dos arres-
tats havien presentat
un recurs demanant
que sortissin en llibertat
provisional a l'espera
del judici. Una petició
que, de moment, ha
topat amb el criteri de
la Fiscalia i que haurà
d'acabar de decidir en
els propers dies el jutge.
D’altra banda, Marroc
ha detingut una perso-
na sospitosa d’haver
subministrat les més de
cent bombones de butà
que els terroristes dels
atemptats de Barcelona
i Cambrils acumulaven
al xalet d’Alcanar Platja.

Els veïns reclamen a l'Ajuntament que
‘dignifiqui’ Alcanar Platja

Fiscalia no
deixa en
llibertat els
dos terroristes

El consistori reitera que no havia rebut cap advertiment verbal ni denúncia sobre l'ocupació del xalet

ACN

La matinada de dimarts, un vehicle va envestir-ne un
altre que estava aparcat al carrer Mallorca d’Amposta.
Com es pot observar a les imatges, la col.lisió va supo-
sar una topada amb un Seat Panda que estava aparcat
i que, a la vegada, va impactar amb el vehicle, que
també aparcat, estava davant seu. El Panda, com
s’observa, va quedar en posició vertical per la topada.
La Policia Local d’Amposta va informar ahir que s’es-
tan investigant les causes de l’accident i que, oficial-
ment, no podia aclarir encara les especulacions que hi
ha envers l’incident. Fotos: cedides.

A Amposta, la matinada de dimarts

Un vehicle envesteix un
altre que estava aparcat

L'Ajuntament ha fet assemblees ciutadanes per informar dels fets. 
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*LA COLLITA DE LA SAL
al delta de l'Ebre ha
arrencat aquest dilluns, a
les set del matí, amb una
previsió de collir-ne entre
100.000 i 110.000 tones,
una xifra semblant a l'any
passat. Joan Sucarrats,
gerent d'Infosa, ha expli-
cat que la situació ideal
perquè sigui un bon any
és que faci molt sol, ja
que viuen de l'evapora-
ció, i sobretot, que no
plogui.

*EL DELEGAT DEL
GOVERN a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès,
acompanyat per l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel; el
director de l’Agència
Catalana de l’Aigua, Jordi
Agustí, i pel delegat a
Catalunya d’Acciona
Aigua, Antonio Pozo,
inaugura avui divendres,
1 de setembre, a les 11
del matí, l’exposició 500
depuradores. El model de
sanejament pioner a
Catalunya.
Una mostra que analitza
l’evolució del nostre país
a partir de l’entrada en
servei dels diversos siste-
mes de sanejament i
quins són els reptes
futurs. L’acte començarà
a les 11 hores al Museu
de Tortosa i l’exposició es
podrà veure en aquest
espai entre l’1 i el 30 de
setembre.

*NOVA EDICIÓ DEL
INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL EBRE TERRA
DE VENT. Des d’ahir al 8
de setembre a la ciutat de
Tortosa, coincidint amb
les Festes en Honor de la
Verge de la Cinta, essent
entre avui i demà quan es
produiran més actua-
cions. El 9 de setembre a
Benifallet, i aquest any i
sota el títol de “Les Nits
de Nicanor”, el 14, 15 i
16 de setembre a
Deltebre, amb propostes
musicals que arriben de
diverses Comunitats
Autònomes, Països i de
Catalunya. Música de
vent amb qualitat i per a
tots els públics.
Durant els darrers dies
s’ha convocat el concurs
instagram Ebre Terra de
Vent 2017, amb la nove-
tat d’incloure vídeos boo-
merang dintre les bases
de participació.

Més notícies

Des de demà dissabte i fins el 17 de setembre es duran a terme les
Jornades Gastrono ̀miques de l’Arro ̀s organitzades per l’Ajuntament
de Deltebre. L’alcalde, Lluís Soler, ha detallat que amb aquestes
actuacions “seguim fent passos per consolidar la marca turística de
Deltebre”. D’aquesta manera, l’alcalde ha agraït la col·laboracio ́ dels
restaurants que participen i ha manifestat que “amb la col·laboracio ́
del sector públic i privat enfortirem l’economia del municipi i crearem
valor econo ̀mic i social”. En total, en les jornades participen 15 res-
taurants locals que ofereixen menu ́s que oscil·len entre els 20€ a 35€:
Les Jornades clouran el proper 17 de setembre amb la celebracio ́ de
la Festa de la Sega que es celebrarà a la Finca de Bombita.

El proper dissabte 23 de setembre (10h a 20h) a pavelló firal de
Tortosa es farà la I Jornada d'Educació, Creixement Personal i
Motivació, amb ponències d'experts com la pedagoga Susanna
Arjona i els especialistes en coaching Daniel Gabarró i Josep
Soler. La iniciativa està liderada pel Centre Croera, una entitat
impulsada pels emprenedors Maria Castellano i Xavier Gisbert,
que es dedica a la formació en base a una metodologia innova-
dora i l'atenció personalitzada, amb l'objectiu de "potenciar i
millorar les habilitats d'aprenentatge i motivar per a un millor
creixement personal", expliquen els seus impulsors que, en  la
presentació de la jornada foren acompanyats per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, la regidora d'Ensenyament, Ana Algueró, i
el regidor de Promoció, Emili Lehmann.

Jornades Gastronòmiques de
l’Arròs de Deltebre

Des de demà dissabte i fins el 17 de setembre

Jornada d'Educació, Creixement
Personal i Motivació 

A Tortosa, el 23 de setembre, organitzada pel Centre Croera

Presntació de les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs.

Un total de 16 projec-
tes empresarials  i dos
projectes públics de les
comarques del Baix
Ebre i Montsià han
obtingut ajuts del pro-
grama Leader en la
darrera convocatòria
que es va obrir a finals
de 2016, fins a exhaurir
la dotació pressupostà-
ria de 583.261,32 €. Els
projectes són majoritàriament d’empreses d’hosta-
leria i turisme, empreses agroalimentàries i
comerços, encara que també hi ha projectes indus-
trials i d’emprenedoria. 
Es tracta d’ajuts directes que poden anar des de un
22% fins a un 40% de l’import de la inversió, i s’a-
torguen mitjançant un procediment de concurrèn-
cia competitiva fins a exhaurir la dotació econòmica
de que es disposa. 
Els fons són aportats en un 57% pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i en un 43% pels
fons FEADER. La gestió dels ajuts la realitza el
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià, que ha traslladat les seves oficines al
Consell Comarcal del Baix Ebre. En les properes set-
manes es publicarà la nova ordre d’ajuts per al
2018.

Una investigació dels
Mossos d'Esquadra ha
permès localitzar al Baix
Ebre i a la Ribera d'Ebre
dues gosseres il·legals
que acollien animals en
mal estat, i tres finques
particulars més on
també hi vivien gossos
en males condicions
higièniques i sanitàries.
La Policia ha denunciat
fins a cinc persones per
infraccions de la Llei de
protecció d'animals. 
En tots els casos, els
agents van comprovar
com en diverses finques
de la comarca, dues de
les quals eren utilitzades
com gosseres il·legals,
els propietaris tenien
gossos sense aigua i
menjar. 
En algun cas, també es
va detectar que els ani-
mals no tenien cap lloc
on resguardar-se,
havent d'estar al sol a
temperatures extremes. 

Els Mossos van trobar
fins a 49 gossos a les
dues gosseres il·legals, i
22 més a les altres tres
finques particulars. 
Per aquests fets, s'ha
denunciat administrati-
vament als propietaris
de les finques per infrac-

ció de la Llei 2/2008 de
protecció d'animals. Les
actes, que van ser eleva-
des als serveis territorials
de Territori i
Sostenibilitat, preveuen
sancions econòmiques
des de 401 fins a 2.000
euros.

6 de Baix Ebre i 10 del Montsià Al Baix Ebre i a la Ribera d'Ebre

Ajuts Leader per a
projectes empresarials

Localitzen dues gosseres il·legals i tres
finques particulars amb gossos en mal estat

EBREDIGITAL
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EN UN MINUT

*UNIÓ DE PAGESOS esti-
ma que la producció de
l’actual campanya de la
verema a Catalunya dis-
minuirà en un 29% res-
pecte a la de l’any passat i
alerta d’uns preus baixos
en origen, semblants als
del final de la campanya
passada. En aquest sentit,
el sindicat recorda que els
viticultors, en les darreres
campanyes, han hagut
d’assumir reduccions del
preu del raïm quan les
collites han estat sufi-
cients, i considera que ara
les empreses que compren
raïm i vi haurien d’assumir
una pujada del preu equi-
parable a la falta de pro-
ducte al mercat. La seque-
ra continuada dels darrers
tres anys ha comportat, a
la major part de zones,
una producció inicial de
raïm escassa aquesta cam-
panya. Les temperatures
altes de finals de maig i de
tot l’agost es tradueixen
en una disminució de la
mida i el pes del raïm.

Més notícies

La Biblioteca Municipal de Mo ́ra la
Nova, inicia el curs incorporant-se al
projecte Biblioteques amb DO.
L'u ́nica biblioteca de la Ribera d'Ebre
que hi forma part. Aquest projecte
fa cinc anys que esta ̀ en funciona-
ment i te ́ l'objectiu d'acostar la cul-
tura del vi a trave ́s de diverses mani-
festacions i llenguatges culturals.
"Biblioteques amb DO" e ́s una ini-
ciativa del Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura que e ́s pos-
sible gra ̀cies a la implicacio ́ d'agents
diversos, entre ells INCAVI (Institut
Catala ̀ de la Vinya i el Vi), VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya,
cellers, restaurants, agricultors, eno ̀legs, agents de turisme, i d'altres.

Biblioteques amb Denominacio ́ d’Origen
Móra la Nova se suma al projecte

L’alcalde de Batea, Joaquim Paladella, va tancar la polèmica sobre la proposta de
secessió del municipi. “Descarto absolutament la segregació de Catalunya per
marxar a l’Aragó”, va manifestar després de reunir-se amb el subdelegat del
govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra. Segons Paladella, el consistori ja sabia
que legalment “mai ha estat possible” i la subdelegació li va ratificar que l’Estatut
no ho permet. “És estrany i il·lògic que la Generalitat no ho hagi dit durant tot
aquest temps”, va criticar l’alcalde, qui va tornar a acusar el govern català de dis-
criminació amb el poble de Batea. Paladella es va queixar que el president
Puigdemont “es nega” a rebre’l i va afirmar que li demana una reunió “gairebé
cada dia”. L’alcalde considera que la prioritat són “els problemes de la gent i de
Batea”, entre els quals situa els litigis per una part del terme municipal amb
Gandesa, la massificació de projectes eòlics o les 30 places promeses per a la
residència d'avis del poble.

L’alcalde de Batea descarta “absolutament la
segregació de Catalunya, per marxar a l’Aragó”

Paladella va tornar a denunciar “discriminació” per part de la Generalitat

Els dos recitals del
‘Enamora’t de la lírica!’,
organitzats per
l’Ajuntament de Tivissa
en el marc de la quarta
edició del projecte cultu-
ral “Les Nits a la
Baranova”, van aconse-
guir un nou èxit.
L’alcalde de Tivissa, Jordi
Jardí va explicar que “el
recital, amb l’actuació de
la soprano darmosana
Sara Blanch i del tenor
Marc Sala, i el de Sara
Blanch i el baríton Carles
Pachón, acompanyats
pel pianista Josep
Buforn, van evidenciar que Tivissa és
un referent cultural destacat del sud de
Catalunya”. Als dos recitals es van
viure moments molt emotius quan al
començament es va fer un minut de
silenci per les víctimes dels atemptats
de Barcelona i Cambrils, amb la partici-
pació a l’escenari de tots els cantants i
també de representants dels Mossos
que van rebre el caliu i un llarg aplau-
diment de tot el públic assistent.

Enguany “Les nits a la Baranova”
també van tenir una festa especial amb
la celebració dels 90 anys de la plaça
de la Baranova. Una de les sorpreses va
ser la recreació històrica del personatge
de Lluís Brull, a càrrec del periodista
tivissà, Ignasi Vidal. La part final de la
festa va comptar amb l’actuació dels
germans Ivan i Mikel Herzog Vidal,
amb arrels familiars tivissanes, i del seu
pare i conegut cantant Mikel Herzog.

‘Enamora’t de la lírica!’
Èxit d’assistència i talent als recitals, a Tivissa 

La festa de la paella, que va tenir lloc diumenge passat,
anunciava la Festa Major Gandesa. 54 paelles i gairebé
1000 persones van viure aquesta jornada gandesana
abans que s’iniciessin les festes ahir dijous. 
El pregó, ahir, a la Plaça del Comerç, fou a càrrec de
Miquel Meix Sabaté. L’acte va ser presentat pel periodis-
ta Jaume Borja. Diumenge tindrà lloc la Missa Major en
honor de la Mare de Déu de la Fontcalda (12 h). I a les
20 hores es farà la Processó i ofrena a la Mare de Déu,
acompanyada per l’Agrupació Musical de Vilalba dels
Arcs. Dilluns, darrer dia, es tancaran les festes amb el
correfoc (21 h) i, posteriorment, a la zona lateral de la
caserna dels Mossos d’Esquadra, s’engegarà un gran
castell de focs d’artifici.

La festa de la paella, tret de
sortida de la Festa Major

de Gandesa 
Ahir va tenir lloc el pregó, a càrrec de Miquel Meix

Joan C. Blanch
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La Xarxa per la Convivència, juntament amb nombro-
ses entitats i persones, va realitzar una concentració el di-
vendres 25 a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat, amb
el lema Tortosa, per la pau i la convivència. Tant la co-
munitat musulmana com les diferents confessions religio-
ses de la ciutat, a més de la gent no creient, van creure
convenient recordar que, ara més que mai, ‘necessitem
defensar i enfortir els nostres valors de llibertat, respecte
i solidaritat’. L’acte va consistir en la lectura d’un mani-
fest a càrrec de les joves tortosines, la Rabha, la Mounia,
la Hanane i l’Ouassima, seguit d’un minut de silenci per
les víctimes dels atemptats. A més, la gent va portar es-

pelmes amb les que van escriure la paraula PAU a terra.
Ha estat una setmana amb més actes contra el terroris-
me. Entre altres, a Amposta també va haver-hi una
concentració de protesta, a la plaça del Mercat, convo-
cada per la comunitat musulmana del municipi, amb el
suport de l'Ajuntament. “L’Islam no té res a veure amb
barbaritats com les que s’han viscut a Barcelona o Cam-
brils. La gent que les comet no ens representa. Volem
viure en pau”. 

Amb els mateixos paràmetres, va haver-hi una con-
centració a Móra d’Ebre amb missatges idèntics a les
que s’havien fet a Tortosa i a Amposta. 

‘Per la pau i la convivència’
Manifestacions al territori ebrenc contra el terrorisme

El Tradicionarius de les Terres de l’Ebre 
recorda a Vicky Curto a ritme de jota

A Roquetes, dissabte passat

El record a Vicky Curto, que als 49 anys ens va deixar recentment, va protagonitzar la llarga nit del
Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre celebrat dissabte passat a Roquetes. L’any 1994 Vicky pertanyia a
l’associació cultural Arjub i, com a persona també molt propera a l’entorn dels Quicos, va afavorir un
encontre entre el grup de música, Arjub i l’Ajuntament per tal de posar en marxa el festival. Així ho van
recordar tant el regidor de Cultura Sisco Ollé com el cantant dels Quicos Arturo Gaya (tots dos a la imat-
ge), abans de lliurar un record als seus familiars. Tot seguit, la rondalla de Joseret va glosar la seua figura
a ritme de jota. D’altra banda, la 24ena edició del Tradicionàrius va començar amb el concert del grup Solk,
integrat per músics de l’Ebre i del Maestrat. Tot seguit, el gran convidat de la nit, Tomeu Penya, va oferir
als seus incondicionals seguidors un repàs al més representatiu del seu repertori. Els Quicos i Suc d’Anguila
amb el cantador Guardet, van pujar a l’escenari amb un espectacle contundent de fusió entre els sons de
metall de la xaranga i la instrumentació més moderna del grup tortosí. La Viu viu va tancar la nit. Unes
1200 persones van passar per l’Hort de Cruells, convertit per aquella única nit en L’Hort de la Música.

Concentració a Móra d’Ebre.

Família d’origen musulmà, en la concentració de Tortosa.

A Amposta.
Aguaita.cat (Elena Navarro)
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Mª Cinta Llasat és una
dona força coneguda a
Tortosa pel seu activisme
social i contribució en
diverses activitats tradi-
cionals com els gegants
de la ciutat, que enguany
compleixen 60 anys.

Més Ebre: Quin és l'ori-
gen de la tradició gegan-
tera a Catalunya?
Mª Cinta LLasat: Sento
no poder concretar l'ori-
gen d'aquesta tradició a
Catalunya... En els anys
80 vaig participar en una
ponència sobre els nos-
tres gegants en un
Congrés sobre Cultura
Catalana, però em discul-
pareu si als meus 87
anys, no recordo bé dates
i llocs.

ME: Sembla que als
Països Catalans la tradi-
ció apareix documentada
al segle XV en relació
amb la processó del
Corpus i avui, els
gegants, són exemple de
la supervivència de la
imatgeria festiva d'un
poble i de la seua identi-
tat. Però parlem de la
parella protagonista
d'enguany, Rufo i Rubí,
que compleixen 60 anys.
MCLL: De Rubi i de
Rufolet, sí que t'ho
podria explicar tot, com a

fills de la meua creativitat
en la joventut... Recordo
que abans de la guerra ja
existien uns gegants que
jo vaig veure de menuda
i que em van impactar
molt. Llavors, l'any 1957
es va crear una
"Comissió pro gegants",
formada pels senyors
Albacar, Camós, Vallespí,
Mora, Segarra, Gasulla i

Llorca. Aquesta comissió
em va demanar que fes
els vestits pels gegants
que havien encarregat a
l'escultor Pere Aixendri
(després d'haver desesti-
mat un pressupost de
150.000 pessetes que els
havia demanat una casa
gegantera d'Olot), ajudat
pels fusters de l'ajunta-
ment, Paco Príncep i

Enrique Bonfill. La idea
dels personatges pels
gegants va sorgir a partir
de la llegenda de Joan de
Xaco, on Rufolet va ser
un príncep d'un país
llunyà que va arribar a
Tortosa par a rescatar a
Rubí, custodiada per la
cucafera a la cova que
porta el seu nom "Cova
de'n Rubí".
El vestuari me'l van enca-
rregar a mi i el vaig con-
feccionar sobretot pen-
sant en què les “mirilles”,
per on havien de mirar els
geganters que els porta-
ven, quedessin ben
camuflades entre els
encaixos i les teles
nobles. Les perruques les
va fer Jaume Fornos, i les
joies, la joieria Amor. Van
quedar tan bonics, que
en el seu temps van ser
els més lluïts de
Catalunya, pot ser per-
què en lloc d'encarregar-
los fora, van ser "fills" de
molts tortosins i tortosi-
nes, fills "del poble".
Com a curiositat, vaig

guardar fotocòpies de les
despeses que la comissió
va deixar a l'arxiu munici-
pal: escultor 10.000 pes-
setes, roba 6.453 ptes,
pells 4.162 ptes, guarni-
ments 344 ptes, cosido-
res 1.100 ptes, perruques
1.800 ptes. Total: 23.670
ptes. de les d'abans, uns
140 euros d'ara.

ME: Rufo i Rubí i també
Caxixa i Bojhuà.
MCLL: A l'any següent
de l'estrena de Rubí i
Rufolet, la comissió pro
gegants, va acordar
reformar els vells gegants
i jo vaig suggerir-li al sen-
yor Aixendri que els hi fes
cara de moros i vaig
intentar confeccionar els
vestits el més adequats
possible. Van quedar
molt dignes i jo me'ls
estimava com una creació
personal més. D'aquesta
segona parella, no sé per
què, no en vaig guardar
cap còpia... No va ser
comparable la seua des-
pesa perquè les robes
eren més senzilles i porta-
ven menys complements.
Va quedar una parella
més humil, però molt
simpàtica i els hi vam
posar Nabil i Zoraida. Els
gegants jueus són molt
posteriors a aquests.

ME: Quins han estat els
canvis pel que fa a figu-
res, vestuari, etc., al llarg
d'aquests 60 anys?

MCLL: Vaig seguir durant
molts anys els "meus"
gegants. Vestint-los i
despullant-los, repassant,
canviant de local, seguint
els geganters per si de
cas..., fins que un dia em
vaig trobar que una
modista els hi havia llevat
les "mirilles" que amb
tanta cura havia confec-
cionat, perquè algú li
havia manat. Vaig anar al
senyor alcalde i li vaig dir:
"des d'avui Mª Cinta
Llasat deixa de cuidar els
gegants", i així va ser.
Vaig seguir dirigint l'es-
cola de Tall i Confecció
de l'Ajuntament, fins a la
meua jubilació, però vaig
deixar els gegants.

ME: Recorda alguna
anècdota?
MCLL: Una de molt
entranyable... Quan l'any
1959 vam anar a portar
els gegants a Barcelona,
es van embrutar una
mica en el trasllat. Quan
ho vaig veure, vaig anar a
comprar un raspall i
detergent, i a la mateixa
plaça de Sant Jaume,
Joana Jarque, una cosi-
dora que m'havia ajudat i
jo, embarassada de set
mesos de la meua tercera
filla, els vam netejar. Tot
va quedar superat pel
goig en sentir els comen-
taris admirats de la gent.

ACTUALITAT

El vestuari me'l van encarregar a mi l'any 1957

Isabel Carrasco

Mª Cinta Llasat 
PARLEM AMB

TORTOSA

FOTO: Cedida

FOTO: Cedida
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ESPECIAL FESTES DE LA CINTA TORTOSA

Més Ebre: Parlem dels
seixanta anys de la pare-
lla protagonista d'en-
guany a les festes de la
Cinta, Rufo i Rubí i de la
trobada gegantera a
Tortosa el passat 27 d'a-
gost.
Dolors Queralt: Considero
que els elements que for-
men la base patrimonial
de la cultura popular de la
nostra ciutat, tant els
gegants com les cucafe-
res, com tot el seguici de
la cort de bèsties, són un
exemple clar de com el
treball de la societat civil,
l'impuls i la decisió que la
ciutadania compromesa
amb la seva ciutat ha anat
tenint durant tota la
història, han permès que
a hores d'ara puguem fer
aquesta mena de celebra-
cions, i Tortosa pugui
presumir de ser la ciutat
que a tota Catalunya té
una cort de bèsties més
completa, pràcticament
exceptuant el lleó, la
tenim íntegra.
Actualment la Colla
gegantera i cort de bès-
ties i dolçainers, està tre-
ballant i molt per a dur el
nom de la ciutat arreu els
Països Catalans, i encara
més enllà, i és per això
que a la trobada del pas-
sat diumenge, vam poder
gaudir de la presència de
més de vint colles de
gegants que acompanya-
ven els gegants Rufo i
Rubí, en la seva celebra-
ció i en el seu aniversari.

ME: Per a l'aniversari un
canvi de "look" pel que fa
a la indumentària dels
gegants i una bona notí-
cia com és la recuperació
de la cucafera gran... Un
seguici renovat.
DQ: Des de l'Ajuntament
de Tortosa, com no
podria ser d'una altra
manera, i donant resposta
al compromís que des del
propi Alcalde de la ciutat,

Ferran Bel, vam adquirir
amb la Colla de gegants,
estem fent tot el possible
per anar mantenint i
recuperant aquests ele-
ments dels què ara parlà-
vem. No és senzill, donat
que en són molts, i que
tenen uns requeriments
complexos tant pel que fa
al manteniment de les
figures, com del vestuari.
Enguany a més dels tre-
balls de manteniment i
restauració de la pintura
de la "pell" dels gegants,
que s'ha encarregat a
Joan Iniesta, també hem
agafat el compromís de
canviar el vestuari dels
gegants jueus, Bonjuhà i
Caxixa, i en aquests
moments s'estan confec-
cionant amb la intenció
de presentar-los abans de
finals d'aquests 2017. A
més, com comentes, s'ha
recuperat la tercera cuca-
fera de la ciutat, la més
gran de les tres, que just

serà presentada aquest
dissabte dia 2 de setem-
bre, dins de l'acte de la
Bancavalcada de Festes
Majors. Aquesta recupe-
ració ha estat possible
gràcies a l'encàrrec que
des de l'Ajuntament vam
fer a dos artistes torto-
sins, com són Ana Balart i
Sergi Andreu i a la
col•laboració econòmica
de l'empresa AKI.
Considero que és fona-
mental que aquesta feina
de recuperació i manteni-
ment, sigui constant i que
en els propers anys es
continuï treballant en
aquesta línia, tant pel que
fa a la restauració dels
elements, com a la millora
i renovació del vestuari
per poder garantir l'estat
òptim dels elements de la
cultura popular i el patri-
moni de la ciutat, des de
l'Ajuntament tenim
adquirit aquest compro-
mís, i properament

podrem anunciar més
accions en aquest sentit,
no només amb la Colla de
gegants, sinó amb totes
les altres colles de cultura
popular de la ciutat, que
en són moltes, i que tre-
ballen de manera desinte-
ressada i són presents en
la majoria d'actes que
tenim programats a
Tortosa durant tot l'any, i
que molt sovint surten a
fora, col•laborant amb
altres poblacions, i aju-
dant a mantenir viva la
flama de la cultura popu-
lar que considero que cal
que sigui un dels pilars de
la societat i del país que
tots volem aconseguir.

ME: Un nou projecte per
aquest any. El folklore a
les escoles que impartirà
la colla gegantera.
DQ: Diu la dita que "no
podem estimar allò que
no coneixem". Amb
aquesta idea present, i de
nou amb la col•laboració
dels membres de la colla
gegantera, que dediquen
hores i hores a difondre
les tradicions, es farà arri-
bar properament a totes
les escoles i instituts de la
nostra ciutat, una propos-
ta d'activitat pedagògica
que durà els gegants i les
cucaferes als centres edu-
catius amb l'objectiu d'a-
proximar-los als xiquets i
xiquetes i als nois i noies
de la nostra ciutat, tant
d'una manera física, com
també aprofitant per
explicar-los la llegenda de
la cucafera que té també
com a protagonistes als
gegants. A més l'activitat
inclourà un concurs de
dibuix que acabarà amb
una exposició de totes les
il•lustracions presentades
a la Biblioteca Marcel•lí
Domingo, durant aquesta
tardor.

ME: Hi ha previst algun
altre acte de celebració

de l'aniversari?
DQ: Durant aquest any
ens agradaria col•laborar
amb la colla de gegants
organitzant una taula
rodona, o conferència,
que doni veu als protago-
nistes d'aquests seixanta
anys de vida de Rufo i
Rubí, així com un recull i
exposició de fotos dels
seixanta anys que perme-
tin veure la parella de
gegants, en moments i
circumstàncies diferents, i
constatar quina ha estat
la seva evolució. Per
aquest motiu agrairem
que totes les persones
que tinguin imatges les
facin arribar a la
Biblioteca, on les escane-
jaran i es guardaran per
exposar.

ME: Des de la regidoria
de Cultura, quines serien
les activitats a destacar
d'aquí a final d'any i pos-
sibles novetats per a
l'any 2018?
DQ: Dins la línia que
comentem tenim previst
de continuar amb la cele-
bració dels 60 anys de
Nabil i Zoraida, que just
van ser construïts un any
després en 1958. Més
enllà d'aquesta línia de
treball continuarem apos-
tant per una programació
de primer nivell a
l'Auditori de Tortosa com
hem fet fins ara amb tea-
tre d'àmbit nacional,
òpera, dansa i circ, amb la
producció pròpia d'expo-
sicions a la Sala Antoni
Garcia que properament
anunciarem i sent seu
d'exposicions de patrimo-
ni cultural d'arreu del
País, col•laborant de pri-
mera mà amb el festival
d'art efímer «A cel
obert», amb la publicació
i presentació del premi
Ciutat de Tortosa, pre-
sentant la nova convo-
catòria del Premi Gimeno,
la programació vinculada

amb les activitats didàcti-
ques i de difusió al Museu
de Tortosa, el cicle conti-
nuat d'actuacions de la
Banda de Música de
Tortosa.... Sense oblidar-
nos del suport a la músi-
ca, les agrupacions corals
i de dansa de Tortosa, a la
producció literària, a l'en-
senyament artístic que
promovem des de l'Escola
de Música i des de
l'Escola de Teatre, i l'a-
companyament en la
mesura que podem als i a
les artistes que vinculats
amb la nostra ciutat estan
sent protagonistes i
necessiten el nostre reco-
neixement, acompanya-
ment i suport. És molta
feina però molt engresca-
dora, i que a més ens per-
met treballar per aproxi-
mar la Cultura amb
majúscules, vista des de
totes les seves diferents
perspectives a la gent no
només de Tortosa, sinó
del territori, perquè
aquest és l'abast que
tenen la majoria de les
activitats que proposem,
en aquest sentit conside-
rem que Tortosa exerceix
de capital de les Terres de
l'Ebre.

Considero fonamental que la feina 
de recuperació i manteniment sigui constant

Dolors Queralt 
REGIDORA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

PARLEM AMB

12

diarimés
ebre

+ 
IN

FO
 
t
t

t
i

t



DIVENDRES 16 
DE SETEMBRE

DE 2016www.mesebre.cat
ESPECIAL FESTES DE LA CINTA TORTOSA

Ha estat un treball en equip

Joan Carles Bonfill
PRESIDENT DE LA COLLA GEGANTERA DE TORTOSA

Al segle XVI. Joan
Amades explica al seu
Costumari Català: «La
ciutat de Tortosa ha con-
servat fins ara uns exem-
plars notables d'aquesta
fauna mitològica, d'espè-
cie diferent, de difícil
classificar, per bé que
volen semblar tortugues.
Són qualificades de
cuques feres. Són tres:
una de grossa, que vol
figurar la mare, i dues de
xiques, que són les filles.
[...] Les tortugues, per
efecte d'un dispositiu
especial, obren i tanquen
la boca, i en cloure-la
produeixen un petar
especial de dents, que fa
esporuguir la mainada, a
la qual hom explica que
cada dia es menja tretze
gats i tres infants vius.»

Més Ebre: A Catalunya
les cucaferes de Tortosa
són ben conegudes, ja no
llancen coets però
segueixen obrint i tan-
cant la seua gran boca
per espantar grans i
menuts. Parlem de la
recuperació de la tercera
cucafera, la més gran,
que es va trobar a l'antic
balneari del Porcar.
Després de tants anys

haurà costat restaurar-la,
no?
Carles Bonfill: Sí, ha estat
una suma d'esforços,
especialment per part de
l'Ajuntament de Tortosa
per la seva aposta i con-
tribució a la recuperació
del patrimoni festiu i bes-
tiari popular tortosí.

ME: Qui s'ha fet càrrec
de la restauració?
CB: Ha estat un grup de
gent que amb el seu
saber i ofici han posat les
mans. Ha constat d'una
sèrie de treballs de res-
tauració, recuperació i
reproducció d'elements
com la restauració i recu-
peració de la carcassa que
feia més de setanta anys
que no sortia en un segui-
ci, fent una intervenció
mínima, per deixar
constància de la seva
antiguitat (inicis segle xx)
on sols s'ha fet un reforç
de barres que subjecten
millor l'estructura i millora
de la direcció, la persona
que ho ha fet Raúl Arasa,
Ana Balart i Agustí Torres
han fet eliminació de
rovell i aplicació d'una

protecció antiòxid deixant
un aspecte natural.
Després fou el moment
de Toldos JAP (Tortosa),
ells s'han fet càrrec de
donar forma a la lona que
recobreix aquesta carcas-
sa, ja és la sisena vegada
que ho fan, ells ja han tre-
ballat en les altres cucafe-
res. Ana Balart va fer l'or-
namentació i pintat d'a-
questa lona, on la princi-
pal dificultat residia en
donar-li la mateixa apa-
rença de cucafera de
sempre però amb un toc
antic, no podia parèixer
nova, havia de tenir l'as-
pecte que toca amb la
carcassa. De forma
paral•lela el Sergi Andreu
ha estat fet la reproducció
i pintat del nou cap, sent
una còpia idèntica del
que està present al Saló
d'Actes de l'Ajuntament
de Tortosa i que ja fa 5
cinc anys que Ana Balart
va restaurar. L'original és
de talla de fusta i aquest
és de resina però, amb
tots els detalls de l'origi-
nal, fins i tot una de les
dents que és torta.

ME: Alguna curiositat,
anècdota?
CB: La colla gegantera va
rebre l'encàrrec de fer
aquest treball per part de
l'ajuntament de Tortosa
per donar-li vida i posar-
la de nou en funciona-
ment al carrer. Perquè tot
anés de forma fluida,
buscàvem artesans i artis-
tes de la ciutat que ja
haguessin treballat en
altres moments amb el
patrimoni cultural tortosí,
per fer de forma fidedig-
na, un treball de recerca
adient al moment històric
que la ciutat de Tortosa
viurà amb la recuperació
d'aquesta 3a cucafera.
Cal dir que des del primer
moment aquest encàrrec
va despertar molta curio-
sitat per part de persones
properes a la cultura tor-
tosina, i agraint el seu
suport, tant moral com
emotiu, hem volgut cap-
tar les seves sensibilitats i
suggeriments per fer pos-
sible que aquesta recupe-
ració perduri en el temps i
sigui recordat durant
anys. Realment ha estat
un treball en equip.

PARLEM AMB
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La Rapitenca va ser el guanyador del
Mariano Toha en vèncer, als penals, el
CD Tortosa. La final, entre els dos
equips, va acabar amb empat sense
gols. La Rapitenca va alinear un equip
molt jove, amb jugadors dels planters. A
les semifinals, el Tortosa va golejar el
Catalònia (4-0) i la Rapitenca va impo-
sar-se al R-Bítem, equip amfitrió (1-3). 

La Rapitenca s’imposa als penals

MARIANO TOHAINICI DE LLIGA. EL CAP DE SETMANA

L’Ascó incorpora a 
Víctor Garrido VII Torneig Pitarque

L’Ascó va incorporar la setmana passada al davanter Vic-
tor Garrido, que estava al Reus B la temporada passada.
Víctor ja va debutar en la segona jornada, diumenge passat,
al camp de l’Espanyol B on l’Ascó va perdre per 3-0. El re-
sultat del partit va ser massa inflat per als mèrits dels dos
equips. No obstant, l’eficàcia dels ‘pericos’ va decidir. Molt
aviat, l’Espanyol va marcar l’1-0. Però l’Ascó va reaccionar
al gol rebut i es va imposar a la zona ampla, davant d’un ri-
val que tenia dificultats i que va fer un canvi perquè els ri-
berencs l’estaven superant. Però l’Ascó, tot i tenir opcions,
no va poder empatar i a la represa la qualitat local va sen-
tenciar amb dos gols que van determinar el resultat. Mal-
grat això, l’Ascó va seguir gaudint de possibilitats fins el fi-
nal. Diumenge vinent, els de la Ribera, que han sumat un
punt en dues jornades, es desplacen al camp del Castellde-
fels.

Demà dissabte es disputarà la fase prèvia del Torneig
Jordi Pitarque. Els grups de la fase prèvia són els
següents. Grup A: At. Segre, Torreforta, P. Mafumet i
Pallaresos. Grup B:  Valls, Cambrils U, Tortosa i
Camarles. Grup C: Castelló, SP i SP, EF Delta i Alcanar.
Grup D: Benicarló, Floresta, Ascó i Jesús i Maria. Grup E:
Sant Cugat, Astorga, Amposta i Aldeana. Grup F:
Bordeta, Santes Creus, Ebre Escola i l’Hospitalet de
l‘Infant. D’aquests 24 equips, en sortiran 3 per disputar
la fase final (el dia 9) i completar els grups ja establerts.
Grups Fase Final.
Grup A: Barça, Cornellà, Rapitenca i Ampolla. Grup B:
Llevant, Alboraya, Nàstic i 3r classificat fase prèvia. Grup
C: Sevilla, Vilareal, Lleida i 2n classificat fase prèvia.
Grup D: Espanyol, València, Reus i 1r classificat fase prè-
via.

DERROTA AL CAMP DE L’ESPANYOL B (3-0) DEMÀ ES DISPUTARÀ LA FASE PRÈVIA

Minut 91 començarà el diumenge 10 a
les 22.30 h. Aquest dilluns (13 i 20 h)
es podran seguir integres els repors del

cap de setmana.

Canal TE

3, 2, 1....a tornar-hi!. Una nova
temporada que comença i que genera
noves il.lusions. M’agradaria parlar-ne
dels resultats, de les classificacions...de
si era penal o no...del gol de la jorna-
da...però no m’agradaria fer-ho de
partits amb batussa i d’incidències diverses. La tempo-
rada passada, sobre tot a la Tercera catalana, va ser
molt dura. I si bé és cert que van disputar-se molts
partits sense cap incidència, en van haver un nombre
massa ampli en què si que van haver-ne. Quan tarda-
ran? No ho sé. Però ja d’entrada cal demanar calma. I
sobre tot, autocrítica. Per què?. La realitat és que la
campanya passada va poder passar en algun partit
que es va muntar la gran batussa i que la culpa no era
de ningú. Per tant, exercici de reflexió i anem a gaudir
de la competició. Tots som culpables quan hi ha
violència. Després ens queixarem i enviarem whats
culpant a la premsa. Perquè quan un no es veu la seua
responsabilitat, el més fàcil és buscar culpables. En
qualsevol cas, bona temporada per a tots!.

L’inici de la lliga i l’autocrítica

-El Tortosa va informar que jugaria el primer partit com a local, contra el Valls, al camp annexe de l’estadi,
el de la pista d’atletisme. Finalment no serà així i el primer partit com a local el disputarà a Bítem, el dissabte
dia 8 a les 18 hores. 

-El defensa Denís Coch era una aposta de la Rapitenca per reforçar la seua defensa. El central, procedent
de l’Europa, era un fitxatge de luxe per al conjunt rapitenc. Però no continuarà entrenant en la pretemporada
i la Rapitenca buscarà un nou defensa per cobrir la baixa del defensa tarragoní.

-Edgar Samper, que havia començat la pretemporada amb el Tortosa, no seguirà i probablement tornarà a
Camarles. Així mateix, amb la marxa del porter Àlex Ròdenas, el Tortosa va incorporar a Selu, que torna al
club. 

- Adrian Salcedo és nou jugador de l’Amposta. És un migcampista procedent del Atlántico FC. de la Repú-
blica Dominicana. Anteriorment va formar part del Constància B i del Mallorca B, tots dos conjunts de la Se-
gona Divisió B.

-La Quarta catalana ebrenca començarà la lliga el 16-17 de setembre, amb 15 equips.

*Avui, a Més Ebre, a partir de la plana 17, especial Celma amb 32 imatges dels nostres equips. Setmana
vinent, la resta. 

El Tortosa començarà la lliga, com a local, jugant a Bítem, el dia 8

TERCERA DIVISIÓ

Castelldefels- Ascó, diumenge 18.30 hores

PRIMERA CATALANA

Rapitenca-Lleida B, diumenge 19 h
St Ildefons-Tortosa, diumenge 17 h

SEGONA CATALANA

Dissabte
Reddis-Hospitalet, 16 h
Catalònia-Torreforta, 16.30 h
Cambrils U-Morell, 17.45 h
Ulldecona-Vendrell, 18 h
Diumenge
Canonja-la Cava, 11.45 h
la Sénia-P Mafumet B, 12 h
Batea-Amposta, 17.30 h
Gandesa-Camarles, 17.30 h
Roda-Torredembarra, 19h

TERCERA CATALANA

Dissabte
R Bítem-Vilalba, 17h
Diumenge
Ampolla-Arnes, 17h
Corbera-S Jaume, 17h
Godall-Ametlla, 17.15 h
Pinell-Alcanar, 17.15 h
S. Bàrbara-Masdenv., 17,15 h
Aldeana-Roquetenc, 18 h
Olimpic-M Nova, 18 h
J i Maria-Perelló, 18 h

A la Primera divisió, el Madrid serà campió. El Barça,
segon. I que consti que sóc d'aquest equip. A la Segona
divisió, baixarà Reus o Nàstic. A la Tercera divisió, l’Ascó
no farà la promoció. Quedarà sisè. A la Primera catalana,
el Martinenc és el màxim candidat per a l’ascens.
Baixaran 2 equips de Tarragona: Vila-seca, Valls i
Tortosa, candidats. La Rapitenca quedarà 5/7 posició. La
2a catalana, enguany té bons perspectiva per als equips
ebrencs. Amposta, candidat a l'ascens juntament amb el
Cambrils Unió. I es poden sumar a la festa: Camarles,
Gandesa o algun equip revelació. L’Ulldecona no bai-
xarà. Per als descensos: Jesús Catalònia, Batea i la Sénia.
D'aquests 3, 2 baixaran. A la Tercera catalana, candidats
per a l'ascens: Ampolla, R-Bítem i Móra la Nova. Per a la
promoció: Aldeana i Alcanar. Els equips revelació podrien
ser Perelló i Jesús i Maria. Per als descensos, sis equips:
Corbera, Arnes, Godall, Masdenverge, Vilalba i Pinell. A
la Quarta Catalana: Flix, Rapitenca B i Ascó B apunten
per a l'ascens. Un altre candidat: l’Amposta B i algun
equip revelació. Aquests són els meus pronòstics que
cada any encerto gairebé en un 80%. Això sí, els encerts
i errors els público al final de la temporada. El desastre
pot estar en els descensos de 2a catalana: 5 possibles i a
la Tercera, 4. El futbol ebrenc comença a rodar.
Benvinguts a la nova temporada. Visca el futbol ebrenc.

L’opinió de Joaquin Celma

La meua travessa per
aquesta temporada

Denís Coch no segueix a la Rapitenca
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PERTANY AL TKD ALFARO AMPOSTA

CANAL TERRES DE L’EBRE

La taekwondista Cheyenne Brito, campiona del món cadet
La taekwonsdita de
Vinaròs, Cheyenne Brito
Rico, es va proclamar
campiona del món cadet
de taekwondo amb la
selecció espanyola.
Segons informa ebredigi-
tal.cat, Brito, que entrena
al Club Alfaro d'Amposta,
es va imposar a la mexica-
na Amèrica Comonfort, en
la final que es va disputar
a Egipte. 
En arribar a Amposta,
companys del club i repre-
sentants de l'Ajuntament
d'Amposta la van rebre
com una autèntica cam-
piona. 
Imatges: TDK Alfaro i
Ajuntament d’Amposta.

Tal com hem informat a la plana 14, el programa MINUT 91
a Canal Terres de l’Ebre començarà el diumenge dia 10 a les
22.30 hores. Aquest dilluns, dia 4, s’oferiran els reportatges in-
tegres dels partits que la televisió ebrenca enregistrarà durant
el cap de setmana, corresponents a la primera jornada. Seran
els següents i per aquest ordre: Castelldefels-Ascó, Rapitenca-
Lleida B, Gandesa-Camarles, la Sénia-Pobla Mafumet B, Re-
molins-Bítem-Vilalba i Olimpic-Móra la Nova. Els horaris, di-
lluns, per poder veure els primers gols de la temporada a Canal
Terres de l’Ebre seran a les 13 h i a les 20 h. Dimarts a les
00.30h, 7.30h i a les 10h. Seran 6 repors en 90 minuts per
gaudir del nostre futbol amb els gols i les jugades polèmiques
repetides.

Reportatges dels primers partits

PATINADORA DEL CLUB PATÍ L’ALDEA

Zaida Ardit és d’Amposta i té 22 anys. Fins ara era coneguda com a patinadora del Club Patí
l’Aldea. Però a partir d’aquesta setmana també ho és per l’anunci del Kentucky Fried Chicken
(KFC) de la que n’és protagonista. Zaida ens explica com va començar tot: “al juny vaig acabar
els estudis de Traducció i Interpretació. Feia quatre anys que m’havia apuntat a una agència de
models. Però no hi pensava amb això perquè estava pendent dels estudis. Al cap d’un temps
d’acabar-los em van trucar per dir-me que hi havia un client que buscava un pèrfil com el meu.
I vaig anar a fer el càsting”. La sorpresa fou que “em van comunicar que havia estat escollida.
I fou una sorpresa perquè al càsting hi havia molta gent i encara que et pots il.lusionar, has de
reunir els requisits exactes que volen per al personatge i això no és senzil. Llavors penses que
és molt complicat ser la seleccionada”. Però Zaida va ser-ho. “Em van demanar videos i fotos
patinant i els ho vaig enviar”. I amb les imatges, va passar a ser la protagonista de l’espot pu-
blicitari peculiar del ‘Pollo Pollo’. “La veritat és que, en el rodatge, des del principi em vaig tro-
bar molt còmoda i m’ho vaig passar molt bé, va ser molt divertit. I clar, amb els patins, em vaig
trobar més còmoda encara. Estic molt satisfeta”. Sobre el futur i el llançament que pot significar
l’anunci, l’ampostina, que actualmement està a Barcelona, diu que “toco de peus a terra.
M’encantaria dedicar-m’hi a aquest món de la interpretació però sé que és molt complicat. Ara
he de seguir centrada en la feina perquè vull fer un màster i el meu objectiu és aquest, sempre
il.lusionada en què puguin sortir nous projectes”. 

L’ampostina Zaida Ardit és protagonista
d’un anunci publicitari

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT

Els nous fitxatges del CB Cantaires Tortosa vénen dels Estats Units, d’Argentina,
Alacant o Masdenverge, al Montsià. Enguany el club tortosí debutarà a lliga EBA
i ha fet una àmplia renovació per encetar la temporada. Un alt nivell de competició
pel qual ha dut a terme una reestructuració de la plantilla.

Ara el repte és treballar per formar un equip sòlid.
La lliga arrancarà al 24 de setembre a la pista del Masnou, però abans el Can-

taires realitzarà una pretemporada intensa, participant a la Lliga catalana, per en-
cetar amb garanties la temporada a EBA.

Informació i foto: ebredigital.cat (Sara Hernández)

Nous fitxatges per afrontar la temporada a lliga EBA

Cheyenne Brito, la segona per l’esquerra, amb la medalla d’or. A la dreta, una vegada va arribar a Amposta

PATROCINAT PER:
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ELS NOSTRES EQUIPS

FC ASCÓ CD TORTOSA

UE RAPITENCA CF AMPOSTA

CF BATEA CF CAMARLES

CF GANDESA CF J. CATALÒNIA
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ELS NOSTRES EQUIPS

CD LA CAVA CF LA SÉNIA

CF ULLDECONA CD ALCANAR

UE ALDEANA SCER AMETLLA

CF L’AMPOLLA CE ARNES
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ELS NOSTRES EQUIPS

CF CORBERA CF GODALL

UD J I MARIA CF MASDENVERGE

C. AT M. NOVA OLIMPIC

CE PERELLÓ CF PINELL
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UE R-BÍTEM CD ROQUETENC

UE SANT JAUME CF S. BÀRBARA

CF VILALBA CF AMPOSTA B

UE RAPITENCA B JE FLIX
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VALORACIÓ

INGREDIENTS
·  200 g d'oli de gira-sol o d'oliva refinat, no àcid
·  1 rovell d'ou ben fresc
·  Sal 
·  Unes gotes de suc de llimona o de vinagre

ELABORACIÓ
En el vas de la batedora o en un bol, batem el rovell d'ou
amb unes gotes de suc de llimona o vinagre i sal i hi anem
incorporant lentament l'oli, sense deixar de batre a velocitat

moderada. També ho podem fer amb una batedora manual,
però és més laboriós i complicat lligar la salsa. Si ens queda
massa espessa, la podem aclarir afegint-hi aigua calenta o
brou, i si se'ns talla, podem tornar a batre després d'afegir-
hi un altre rovell amb una mica de llimona, o una molla de
pa mullada en llet. Per evitar problemes de contaminació en
portar ou cru, la maionesa s'ha de fer utilitzant ous ben fres-
cos i s'ha de consumir el mateix dia, o bé utilitzar ou pasteu-
ritzat, si l'hem de guardar.

VARIANTS
LACTONESA: Amb els mateixos ingredients, substituïm l'ou per 7 o 8 cullerades de llet, i la preparem de la mateixa manera.
SALSA ROSA O CÒCTEL: Maionesa a la qual s'afegeix salsa de tomàquet o quètxup, suc de llimona, salsa Perrins, brandi, tabasco, sal i pe-
bre.
CHANTILLY: Maionesa feta amb suc de llimona a la qual hi afegim nata muntada.
ANDALUSA: Maionesa amb salsa de tomàquets, daus de pebrot vermell, rovell d'ou dur, olives picades i orenga
D'ANET: Afegim a la maionesa una mica de mostassa i anet picat; ideal per acompanyar salmó fumat.
DE TÒFONA: Elaborem la maionesa amb tòfona picada, oli de tòfona o suc de cocció de la mateixa tòfona.
D'ESPÈCIES: Barregem tres cullerades soperes de maionesa amb 1 culleradeta de cafè de comí, 1 de curri i 1 de cúrcuma en pols.
DE GAMBES: Muntem una maionesa substituint l'oli cru per un oli suau en el qual hem confitat durant deu minuts uns caps de gamba i un parell d'alls la-
minats.

També podem elaborar maionesa d'herbes, d'anxoves, de cítrics...

SALSA TÀRTARA: És una salsa ideal per acompanyar peix bullit, a la planxa o a la brasa, però també combina bé amb el pollastre i altres carns blanques
fredes i amb el salmó fumat. Proveu-la amb unes torradetes fines, hi posem una capa de salsa tàrtara al damunt i, a sobre, una llesca de salmó fumat. Bo-
níssim, fresc i fàcil per un sopar d'estiu.
Ingredients:
200 grams de maionesa , 1 cullerada de tàperes en vinagre , 4 cogombres en vinagre o agredolços, 1 ceba tendra, 1 cullerada de julivert picat / optatiu: 1
ou dur i 1 culleradeta de mostassa de Dijon
Preparació:
Piquem a la brunesa (a daus molt petits) amb el ganivet les tàperes, els cogombres i la ceba tendra (i l'ou dur, si n'hi volem) i ho barregem tot amb la
maionesa i el julivert picat. Hi afegim la mostassa, si ens agrada.

Salses per donar vida i color 
als teus plats

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

La maionesa és
una atractiva
opció per l'a-
companyament
de plats, però
cal mesurar-ne
la quantitat pel
seu alt contin-
gut calòric, ja
que la base de
l'elaboració és
un greix. L'ideal
és preparar just la quantitat que s'ha de
consumir, en el cas que sobri conservar
en refrigeració per evitar toxoinfecció ali-
mentària per salmonel•la. Referent a les
altres variants de salses, la majoria són
una adaptació de la maionesa. La que
considero més rellevant respecte a la
resta és la lactonesa, perquè disminueix
el risc de toxoinfecció alimentària i a
nivell nutricional, hi ha una disminució de
kilocalories i de greixos saturats. Per a
les persones que han de fer una dieta
controlada o baixa en greixos saturats
els pot ser útil, tenint en compte la quan-
titat i l'ús ocasional.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria

MAIONESA
La maionesa és una de les salses fredes més populars i senzilles, amb la qual els darrers anys s'han fet moltes
variants. Doncs vinga, preneu bona nota que comencem amb la salsa més popular, la maionesa, amb una bona
colla de variants espectaculars.
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PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Respecte a la teva salut, evita els enuigs
innecessaris, no t’aporten gens i sol et creen
malestar. És possible que necessitis més
vitamines.

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica la
teva vida.

Taure
20/4 al 19/5

S’apropen  millores en la teva vida  amorosa.
Respecte a la teva salut, si pots  donar-te un
respir fes-ho. Intenta descansar de forma
més intel•ligent .

Pensa  que pots treure més partit  als teus
moments de lleure, sobretot ara que s’apro-
pa una agradable sorpresa tot i que es pos-
siblement trigarà uns dies.

Bessons
20/5 al 21/6

Si t’oblides de certs pensaments oxigenaràs
la teva ment. Unes vacances et sentirien
molt bé, ja que no has descansat tant com
necessitaves. 

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per tot
el que hagi de veure amb el treball intel.lec-
tual.

Cranc
22/6 al 21/7

Has d’invertir més el teu temps en el teu cos
i relaxa més la teva ment. Els beneficis que
aconseguiràs així seran innegables.  

Lleó
22/7 al 22/8

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que vol
aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben
oberts

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs l’oportunitat de poder superar
aquestes petites xacres que véns arrosse-
gant des de fa dies. Deixa que et cuidin a
casa teva.  

Verge
23/8 al 21/9

En trànsit de Venus  i el Sol  per la teva casa
vuit indica que viuràs una etapa  on pots des-
carregar les teves tensions  amb més facilitat. 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i el sol per la teva casa
sis indica que tens bones defenses en
aquest moment. Un somriure pot alegrar-te
el dia a tu i als que t’envolten.   

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

VIATGES

SOLUCIÓ

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

Ara mateix tot el que necessites és
tranquil•litat. Deixa les tensions per un altre
moment. 

MÉS EBRE 
RECOMANA

SECCIÓ PATROCINADA PER:



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 
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T O R T O S A

6 1 2  5 6 9  4 3 0

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

SUBE Y BAJA

CHICAS A PARTIR DE
20€ LAS 24H

602 536 003

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

SE VENDE

Embarcación
neumática 

de 2,40 m con 
motor Honda 2,3

precio 1.000 €
tlf: 606 175 967

COMPRO
tractors, cotxes,
4x4, furgonetes...

i tot tipus de
maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

JOAN
JUBILAT

Busco dona,
per relació seria

i formal

633 560 342



Unes jornades atapeïdes
d'activitats, música, jocs,
exposicions, teatre...
Parlem amb Èrika Ferraté,
regidora de Cultura i
Mitjans de comunicació de
l'Ajuntament de la Ràpita,
que fa mesos que està pre-
parant i combinant aques-
tes jornades perquè grans i
menuts hi participin i en
gaudeixin al màxim.

Més Ebre: Un any més les
Jornades Culturals prome-
ten i, com sempre, hi haurà
activitats per a tot tipus de
públic i edats.
Èrika Ferraté: Així és, com
cada any treballem per
tenir una oferta ben variada
d’activitats emmarcades
dintre de tot l’espectre cul-
tural. Algunes, adreçades a
públics molt concrets; i d’al-
tres, que es poden gaudir
en família per la seva trans-
versalitat.

ME: Ja sé que és complicat
destacar unes quantes acti-
vitats, però...
EF: Tens raó, és molt com-
plicat. I ho és perquè totes i
cadascuna d’elles tenen la
seva importància i rellevàn-
cia dintre de les jornades
per algun motiu. Algunes
d’elles, perquè són un clàs-
sic a la Ràpita i perquè por-
ten implícita la col·laboració
i la implicació de la majoria
de les entitats culturals tra-
dicionals de la Ràpita;
altres, perquè posen de
manifest la idiosincràsia
rapitenca, els nostres cos-
tums, passats i presents, la
nostra manera de ser, de
viure... aquell tòpic de “qui
som i d’on venim”. És l’e-

xemple del cicle de con-
ferències de l’Església
Nova, que aquest any
porta el nom “Viure de la
mar”. També en aquesta
vessant trobem les dues
rutes teatralitzades que
finalitzen la temporada
durant les jornades cultu-
rals.
Una altra activitat a desta-
car, per la novetat de l’acti-
vitat al nostre municipi, és
l’inici de la col·laboració
amb el Cicle Gaudí i
l’Acadèmia del Cinema
Català. Durant les jornades
tindrà lloc la projecció de la
pel·lícula “Incerta Glòria” al
recentment inaugurat
Auditori Sixto Mir.
Una de les activitats dife-
renciadores és la celebració
del Murramundo. Es tracta
de la trobada internacional
dels jugadors de morra del
Mediterrani. Està previst
que ens visiten més de 200
persones d’arreu del
Mediterrani, i s’ha preparat

un reguitzell d’activitats per
viure aquesta trobada de
forma lúdica i festiva.
L’altra activitat a destacar,
en primer lloc per la seva
implicació popular, és “Un
concert per la Ràpita”;
amb l’Agrupació Musical
Rapitenca i totes les corals
rapitenques, així com tot el
cor participatiu de la Ràpita.
Aquest concert també té
una importància afegida
perquè és l’acte institucio-
nal central en motiu de la
Diada Nacional de
Catalunya.
I com no, tenim Eufònic, el
festival d’arts sonores i
visuals de les Terres de
l’Ebre, que enguany arriba
a la seva sisena edició i que
és l’esdeveniment que
dóna el tret de sortida a la
programació d’aquestes
jornades culturals.

ME: Parlem de les activi-
tats musicals, concerts i de
l'èxit de "We are not DJ's" i

del Festival d'Arts Sonores
i Visuals, l'Eufònic.
EF: Fa poc més de quinze
dies, estàvem al Parc de
Garbí, gaudint de les ses-
sions de We are not DJ’s
(WANDJ’s), que justament
aquest any celebrava la
seva desena edició. Un any
més, ens van fer ballar en
un entorn fantàstic durant
deu hores seguides, i a raó
d’un “no-DJ” cada hora,
amb estils molt diferents
entre si, i fins ben entrada
la matinada. Sense dubte,
s’ha consolidat com la festa
de l’estiu.
I a partir d’ara tindrem més
música. Continuarem amb
el Festival internacional de
guitarra, amb el segon con-
cert de Ritmes dels Alfacs,
amb l’actuació de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, i -com no- amb el
festival de referència a les
Terres de l’Ebre, l’Eufònic.
Eufònic, que té l’epicentre a
la Ràpita, comptarà amb 24

actuacions sonores i visuals,
repartides entre 6 espais
característics o emblemàtics
del municipi. També hi
podrem trobar 8 tallers
(dels quals dos seran infan-
tils), una jornada pensada
per ajudar el sector de les
creacions visuals i una
Taula-debat. En definitiva,
una amplíssima oferta per
poder gaudir sense excu-
ses.

ME: Ets enginyera tècnica
industrial, especialitzada
en química industrial, i
actualment, professora de
tecnologia i cap d’estudis
al Col·legi Sagrada Família
de la Ràpita, i regidora de
Cultura i de Mitjans de
Comunicació de
l'Ajuntament de la Ràpita.
Ets a més una persona amb
una gran capacitat de tre-
ball que demostra passió
per tot el que fa, i de ben
segur que el nou auditori
ajudarà a fer que totes les

activitats culturals que es
duran a terme guanyen
protagonisme...
EF: Tantes coses faig? (riu-
res). Bé, suposo que sóc de
les persones, no sé si afor-
tunades o no, que faig del
treball una de les meves
passions. Per una banda,
l’educació, la ciència i la
tècnica són la meva vocació
i, d’altra banda, la política
municipal és la meva
manera personal de res-
ponsabilitzar-me a posar el
meu granet de sorra per fer
de la Ràpita el millor lloc per
viure-hi.
En aquest darrer aspecte,
tinc la sort d’estar acom-
panyada per un equip de
companys que treballem
tots pel mateix objectiu, i
així les coses són més fàcils.
L’auditori ha estat l’equipa-
ment més reivindicat d’a-
quests darrers anys, i per fi,
ja és una realitat. Ara, jun-
tament amb la Biblioteca
Municipal Sebastià Juan
Arbó, l’Església Nova i el
Museu de la Mar de l’Ebre,
es convertirà en una icona
de la cultura per a la Ràpita.
Un dels majors reptes d’un
govern no és construir edi-
ficis arquitectònicament
espectaculars, el gran repte
és donar vida a aquests
equipaments. En aquest
cas, omplir-los de cultura.
En aquest sentit és el repte
i la tasca que tenim enco-
manada d’ara endavant, i
desitjo que els rapitencs i les
rapitenques, com també
tots els veïns de les terres
de l’Ebre i del Maestrat,
puguin gaudir de la progra-
mació que estem prepa-
rant. 

DIVENDRES  1
DE SETEMBRE

DE 201724

diarimés
ebre A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

Com cada any treballem per tenir una oferta ben variada d'activitats
emmarcades dintre de tot l'espectre cultural

Isabel Carrasco

Jornades Culturals a la Ràpita 
DEL 31 D'AGOST FINS AL 21 DE SETEMBRE

A LA RÀPITA


