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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Manifestació aquest
diumenge per protestar
contra l’estat de les obres de
la cruïlla de l’Àngol a
Alcanar.

P5

Gairebé 3.000 persones
aturades es beneficiaran de
cursos de formació
ocupacional gratuïts per
col.locar-se en professions
de futur.

P4 Com sempre, la revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l'any, ens convida a deixar de banda la dura realitat del moment, i  viure
unes hores de joia al voltant del foc. Lamentablement, no sempre tot és festa ni màgia, i cal prendre més que mai tot un seguit
de precaucions a l'hora de manipular els petards i material pirotècnic, per no acabar a la sala d'urgències d'un hospital. En aquest
sentit, cal seguir les prevencions recollides al manual “Revetlles amb precaució”. P3

Nit de Màgia.
Nit de Bruixes.

Les diades són events gastronòmics, on es
fusionen vins DO Terra Alta, Caves Catalans,
Olis DO Montsià, el preciat arròs del Delta i
principalment es destaca la creació i innovació
de suculents plats cuinats amb diferents pro-
ductes del mar pels professionals de la restau-
ració. 
L’entrada és lliure per a tothom, per a tastar els

diferents sabors i textures dels productes del
mar i la terra de l’ebre, els visitants poden
adquirir tiquets a un preu molt assequible i
degustar un plat més una beguda. Desprès de
Sant Joan...segueix la festa...amb dues jorna-
des, la festa del musclo el 28 de juny a
Amposta i "Tast de Mar", el 4 de juliol a Sant
Carles de la Ràpita. P8

L’estiu comença amb més events 
gastronòmics a les Terres de l’Ebre
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

6.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 

Em desperto i m'acosto a la paret per
obrir de bat a bat la finestra de l'habi-
tació perquè entri la claror i admirar la
Mediterrània als meus peus, un mirall
blau que s'estén fins l'horitzó. Quina
emoció! Mentre observo encisat
aquesta imatge digna d'una postal,
noto que el meu cor batega amb força
i deixo volar la imaginació amb un ago-
sarat afany d'apaivagar els sentits:
m'agrada respirar l'aire impregnat de
l'encisadora flaire salobre i alhora cop-
sar el sabor a mar que sura a l'atmos-
fera. També contemplo les gavines
que solquen el cel a la recerca de pei-
xets en una superfície que sembla una
llacuna turquesa quan està en calma i
un estany de tonalitat verdosa en dies
de maror. Aleshores els meus pensa-
ments giren al voltant d'aquesta gran
massa líquida. És curiosa l'atracció
que exerceix sobre mi. Com explicar
els sentiments envers un mar que esti-
mo amb deler? Confesso que sempre
m'he sentit captivat per la seva proxi-
mitat. Vaig néixer no gaire lluny el
Mediterrani, vaig romandre la infante-
sa i joventut ben a prop i ara que ja
sóc adult no he trigat gens ni mica en
traslladar-me a un poble costaner. És
clar que la meva professió seria la
mateixa arreu terra endins, però tinc
la sensació que al treballar en un lloc
marítim, la feina resulta menys feixuga
i esgotadora. Quelcom difícil d'expres-
sar amb paraules. Potser algú diria
que es tracta d'una teràpia d'efecte
placebo, però el cert és que vora la
mar l'adrenalina em regalima per les
venes, m'estimula l'esperit i la meva
ànima se sent confortada. Com si la
seva simple presència pogués foragi-
tar les angoixes que de vegades em

trasbalsen, esmicolar els neguits i
sadollar les il·lusions que brollen al
meu interior. Quan faig footing amunt i
avall, procuro fer-ho per camins
paral·lels a la platja i així puc notar la
tebiesa de l'aigua acaronant-me els
peus quan trepitjo la sorra humida.
Sovint tinc l'oportunitat de córrer per
una passarel·la sobre una catifa d'ai-
gua i d'onades que moren a la riba
daurada. Com a colofó, he destinat els
meus estalvis a comprar una caseta
en la vessant d'un turó per poder fruir
a tothora d'una magnífica vista panorà-
mica: la serralada del Montsià a l'oest
i els Alfacs a l'est, una immensa badia
que sembla voler-me estrènyer entre
els seus braços. Així transcorre la
meva vida i aquí penso viure el temps
que la Providència, el destí o l'atzar
tinguin a bé concedir-me, suportant
els avatars de l'existència, però això
sí, amb l'esperança de seguir gaudint
cada matí de l'aurora, que des de
trenc d'alba la llum del sol reverbera
amb una lluïssor irisada damunt del
mar i del crepuscle dels capvespres,
quan l'astre rei s'amaga rere les mun-
tanyes i miríades d'estels titil·len
reflectides sobre la superfície de l'ai-
gua que en la foscor de la nit esdevé
una veta d'antracita. 
Potser si tinc una estoneta lliure posa-
ré per escrit aquestes vivències i, fins
i tot, és possible que les enviï a algun
concurs literari a veure si hi ha sort...

Ramon Gonzalez
Sant Carles de la Ràpita.

Mediterrània

Cartes dels lectors El recordo quan encara juga-
va a l’Olímpic de Móra.
Marcava moltes distàncies i
ja es veia que podria arribar
lluny.
No va ser fàcil perquè va
haver de passar pels peatges
que de vegades són obligats
fins arribar a l’elit.
Espanyol, Nàstic i finalment al
Lleida on semblava que
Bruno Saltor efectuava un
pas enrera. Tot al contrari. 
Va ser un pas endavant grà-
cies al seu treball i la seua
insistència. No va passar
desapercebuda per tècnics i
observadors. I l’Almeria fou el
seu trampolí. Amb Unai Emeri
va tocar el cel accedint a la
Liga de las Estrellas i obrint-
se pas pel carril dret de l’es-
tadi de los Juegos del
Mediterraneo.
La temporada passada fou
dels millors en un equip emer-
gent. Emeri va marxar a
Valencia i un dels seus objec-
tius era endur-se a Bruno.
No va poder ser. Hem arribat
al final d’aquesta campanya i
el Betis va ser el primer en
tocar la seua porta. El
morenc va manifestar que
estava molt satisfet perquè
veia un equip amb aspira-
cions. Però llavors no sabia,
quan va comprometre’s amb

una empresa del propietari
del club sevillà, Ruiz de
Lopera, que el Betis baixaria
a Segona.
Enmig d’aquest recorregut,
va sonar l’interés ferm de
Guardiola, per poder tenir un
bon recanvi a Alves. No obs-
tant això, l’aproximació defini-
tiva al Barça no s’ha produit. I
I Emeri encara se’n recorda. I
el vol recuperar, ara pel
Valencia.
Falta saber com quedarà el lli-
gam amb el Betis i si es con-
firmen les notícies de que pot
anar a l’equip de Mestalla.
Barça o Valencia? Equips
grans del nostre futbol i que
s’han fixat amb un jove que,
tot i nàixer a Masnou, va ve
nir molt jove a Móra i se sent
un ebrenc. 
Sense dubte, ha de ser una
referència pel futbol base del
nostre Territori i no podem
més que admirar-lo perquè la
seua evolució va directament
vinculada al treball i l’esforç.
Anim. Endavant Bruno! A
seguir deixant el poble de
Móra d’Ebre i les comarques
del sud de Tarragona el més
amunt que sigui possible.

Un bon aficionat al futbol de
les TE.

Admiració a Bruno Saltor.
Barça o Valencia?

Cartes dels lectors

Prou que s'en parla de la màgia i la festa de
Sant Joan, però al marge de la diversió, aques-
ta data tant assenyalada ens porta alguna cosa
més que desenfreno i frenesí.  Sant Joan és el

tret de
sortida de
la tempo-
rada turís-
tica de les
poblacions
de la
c o s t a
ebrenca, i
pel que
sembla no
pinta del
tot bé. A
p a r t i r

d'ara ja s'han acabat les expectatives d'una
bona ocupació turística, i dia que passa, dia que
es perd ó es guanya, en funció de com es miri.
Molts restaurants esperen omplir caixa per una
nit, on, per sort, la gent no es mira la butxaca
com altres nits de festa. La litúrgia de la nit con-

vida a consumir molts serveis i productes per
divertir-se fins a altes hores de la matinada.
Però fins i tot la diversió també te conseqüèn-
cies negatives. I és que, per moltes campanyes
que es fan, i que s'han fet, per previndre els
accidents per cremadures, i els més greus de
transit, la veritat és que els nostres hospitals
tornaran a tindre overbooking un any més.
Desgraciadament aquests si que estaran en
temporada alta.
Però Sant Joan no tot és una nit màgica, també
coincideix en la fi del curs escolar, i això repre-
senta un problema per milers de pares que tre-
ballen i que no saben que fer tantes hores amb
els seus fills. Els més afortunats que tenen a
prop als avis, troben la solució perfecta, però
tampoc es tracta d'abusar d'un recurs sempre
disponible. Bé es cert que hi ha tot un seguit
d'activitats organitzades per esplais, centres
esportius, associacions, etc. Malauradament
moltes d'aquestes solucions valen diners, i en
un moment com l'actual costa prendre deci-
sions que ens hipotequen una bona part del
pressupost de l'estiu.

Sant Joan no tot és una nit
màgica, també coincideix en la
fi del curs escolar, i això repre-
senta un problema per milers
de pares que treballen i que no
saben que fer tantes hores
amb els seus fills.

Editorial

Una altra mirada de Sant Joan 
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Arriba la nit màgica. No
existeix una única versió
des de quan i per què
celebrem la Nit de Sant
Joan. Alguns afirmen que
els nostres avantpassats
ja feien rituals amb foc
durant el Neolític, altres
donen a les fogueres un
orígen cèltic que va arre-
lar al Mediterrani durant l’
època prerromana. Però
sembla bastant veraç afir-
mar que Sant Joan té una
relació clara amb el sols-
tici d’estiu i que les cele-
bracions paganes van ser
cristianitzades per
l’esglèsia, fent coincidir
el 24 de juny amb el nai-
xement de Sant Joan.
Segons la versió evangè-
lica, el pare de Joan,
Zacaries, va recuperar la
veu miraculosament en

néixer el seu fill, fet que
va anunciar a parents i
amics encenent fogueres.
També és una festivitat
on es dóna al foc la quali-
tat de regeneració i sor-

geix el ritual de cremar a
les fogueres tot allò que
ja no volem; o saltar-les
per tenir sort, amor o
salut. Altres expliquen
que el foc manté allunya-

des les criatures fantàsti-
ques que surten i es reu-
neixen la nit de Sant
Joan, també anomenada
la Nit de Bruixes. Aigua,
foc, bruixes i rituals es
barregen amb la música,
les coques i la pirotècnia.
Més enllà dels seus orí-
gens, antiguitat o histò-
ria, la revetlla de Sant
Joan ens aporta encara
una dosis de màgia a la
quotidianitat. Una nit
màgica...sense incidents.

Per aquest motiu, un any
més, la Direcció General
de Protecció Civil del
Departament d’Interior
Relacions, Institucionals i
Participació, presenta la
campanya «Revetlles amb
precaució», amb l’objec-
tiu d’informar la població
sobre l’ús adequat del
material pirotècnic, tan
popular en aquestes
dates. Els quadres clínics
més habituals són les cre-
mades, les lesions als

ulls i a l’oïda i les amputa-
cions. D’altra banda, és
una nit que s’incrementa
de manera important el
risc de foc forestal, per
l’encesa de fogueres.
Durant la revetlla de l’any
passat, el telèfon únic
d’emergències 112 va
atendre 7.628 trucades
en la mateixa franja horà-
ria. Un clip que s’emet
per TV3, un pòster que
recorda que els articles
pirotècnics de la classe III
no estan autoritzats a
menors de 18 anys, bos-
ses de plàstic biodegra-
dables, tríptics informa-
tius, nocions de primers
auxilis...són iniciatives
que inclou la campanya.
Centres escolars, agrupa-
cions juvenils, Consells
Comarcals, Ajuntaments,
Policia Nacional, Guàrdia
Civil, Mossos d’Esquadra,
Mitjans de Comunicació,
entre d’altres, són alguns
dels principals receptors.
¿Què ens diuen aquests
tríptics? ¿Com podem
passar una revetlla segu-
ra sense cap ensurt? L’ús
dels petards s’endú la
major preocupació, per
tant, no encenem petards
a casa, no guardar-los a
les butxaques, no posar-
los dins d’ampolles ni
recipients...són consells
a tenir molt en compte.
Festa, fogueres, coques,
cava, música...una nit
màgica, la més llarga de
l’any, però sense còrrer.

Sant Joan, la Nit del Foc,
la Nit de les  Bruixes...

En aquesta nit, és habi-
tual fer reunions fami-
liars o anar alguna fes-
ta popular amb taules
preparades a la vora
d’una foguera. Es men-
ja la coca. A Catalunya,
la més habitual és la de
pa de pessic i fruita
confitada, però també
de recapte, de llardons
i pinyons.

Una de les més curtes de l’any degut a la proximitat del solstici d’estiu

No és gens clar l’origen de la celebració. Hi ha qui veu un origen cristià, d’altres burleta i alegre.

TG

S’aproxima Sant Joan, una festivitat molt arrelada a Catalunya.

Antigament les coques eren rodones
amb un trau al mig, es podria
relacionar amb algun ritus solar

Màgia i Fantasia
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Amb aquesta decisió, el
Departament de Treball
porta a la pràctica la
seva determinació de
contribuir a l'assoliment
d'un canvi de model pro-
ductiu i de creixement
econòmic basat en sec-
tors amb clara vocació
de futur i amb capacitat
de generar llocs de tre-
ball.  
La intenció del
Departament de Treball

en el marc de l'acció del
Govern de la Generalitat
és promoure la renovació
del model econòmic del
nostre país, basar-lo en
l'economia del coneixe-
ment i la innovació i afa-
vorir la feina de qualitat

apostant per la formació
i la promoció de l'ocupa-

ció. El clar exemple de
l'aposta per afavorir una

formació amb garantia
de futur laboral és el con-
tingut de l'oferta formati-
va gratuïta que ofereix el
Departament de Treball
de la que se'n poden
beneficiar més de
118.800 persones deso-
cupades i que s'impartirà
a través de 500 centres
col.laboradors públics i
privats.  
A la demarcació de les
Terres de l'Ebre, prop de
2.750 persones en situa-
ció d'atur es beneficiaran
de l'oferta formativa gra-
tuïta impulsada i subven-
cionada pel Departament
de Treball. 
En concret, 163 cursos
de formació estan a l'a-
bast de les persones en
situació d'atur en sectors
com sanitat, serveis
socioculturals a la comu-
nitat, informàtica i teleco-
municacions, hostaleria i
turisme i administració i
gestió, entre d'altres.

Oferta Formativa Gratuïta per gairebé
3.000 ebrencs en atur

El Departament de Tre-
ball ha triplicat enguany
l’oferta formativa desti-
nada a les persones en
situació d’atur, orientant-
les cap a sectors econò-
mics que generen ocu-
pació.

L’objectiu és l’orientació cap a professions amb futur en busca d’un canvi en el model productiu

REDACCIÓ

Els cursos es van presentar aquesta setmana a les Terres de l’Ebre
Cedida

La Fiscalia de Tarragona
demana un any de presó
per a set immigrants
il·legals que van ser
enxampats per agents
dels Mossos d'Esquadra
el desembre del 2008
venent reproduccions no
autoritzades de CD i
DVD, al barri de Ferreries
de Tortosa. Segons l'es-
crit de fiscalia, els set
acusats, tots ells de
nacionalitat senegalesa,
duien en total 880 CD i
825 DVD. A banda de
l'any de presó, es dema-
na per a ells una multa de
24 mesos d'una quota
diària de 12 euros. 

Un any de
presó per 7
immigrants

La manca de pluja durant
el maig passat a les
Terres de l'Ebre ha fet
que la zona tingui un
major risc d'incendi
forestal, en especial al
sud. A diferència del
2008, en què els mesos
previs a l'estiu van ser
més plujosos, el Govern i
els equips d'emergència
a l'Ebre han advertit que
enguany no es pot abai-
xar la guarda. S’ha
reforçat, com cada any,
el personal i es treballarà
amb la columna d'atac
mòbil, per 'donar una res-
posta potent en un princi-
pi d'incendi'.

Risc d’incendi
forestal a les

Terres de 
l’ Ebre

La consellera d'Acció
Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, va assistir dis-
sabte a la jornada de por-
tes obertes de la nova
residència i centre de dia
per a gent gran de Flix. Els
habitants de Flix van poder

veure per primera vegada
l'interior del nou equipa-
ment, que es preveu que
entri en funcionament a la
p r o p e r a  t a r d o r.
El nou centre disposa de
90 places residencials i 18
de centre de dia. El
Departament d'Acció Social
i Ciutadania ha invertit en la
posada en marxa d'aquest
equipament 7,9 milions
d'euros. La nova residència

i centre de dia de Flix s'ubi-
ca en l'edifici de les anti-
gues escoles. Per instal·lar-
hi els equipaments, s'ha
reformat l'edifici existent i
se n'ha construït un altre
d'annex de quatre plantes.
A les tres plantes superiors
de l'edifici annex s'ubiquen
les habitacions dels usua-
ris. En total, hi ha 72 habita-
cions individuals i 9 de
dobles. A més, cada planta

disposa de menjador i
sales d'estar. A la planta
baixa, se situa la cuina, la
bugaderia i altres serveis.
El centre de dia també es
troba en el nou edifici. En

l'espai de les antigues
escoles s'han ubicat els
serveis comuns i l'adminis-
tració. Tot el recinte té una
superfície de 4.900 metres
quadrats. 

Nova Residència de Flix
La Consellera Carme Capdevila visita les instal.lacions 

REDACCIÓ

L’oferta formativa es pot consultar al web
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
www. oficinadetreball.gencat.cat

A Internet
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Fer arribar al govern de
l'Estat el malestar general
per la paralització i endarre-
riment de les obres de l'Àn-
gol, punt que suposa un
greu perjudici per al munici-
pi i un greu perill per a tots
els vehicles que hi circulen.
Els veïns i veïnes estan con-
vocats a la Plaça de
l'Ajuntament, des d'on es
marxarà en manifestació
fins al l'encreuament de
l'Àngol amb la CN-340, on
es tallarà la carretera per
un temps determinat i es

llegirà un manifest unitari.
Una noticia al mes de
febrer anunciava que les
obres es reprendrien
aquesta primavera, la
secretària d'Estat
d'Infraestructures del
Ministeri de Foment,
Josefina Cruz, es compro-

metia a posar solució en
aquest punt negre de les
carreteres catalanes.
Estem gairebé a l'estiu, les
obres no s'inicien, la inquie-
tud i el malestar creix entre
la ciutadania, es decideix
convocar fa una setmana
una manifestació...i para-

doxalment, els mitjans de
comunicació ens sorpre-
nen amb un titular “Les
obres de millora a la inter-
secció de la carretera TP-
3318 amb la N-340, a la
carretera de l'Àngol a
Alcanar, s'han reprès
aquest dijous, després que

estiguessin aturades
durant més d'un any.
L'actuació, que durarà uns
sis mesos, consisteix en la
construcció d'un enllaç a la
intersecció entre les dues
carreteres, per tal d'elimi-
nar els perillosos girs vials.
¿Podem parlar de casuali-
tat? Sigui quina sigui la res-
posta és una bona noticia
que les màquines ja esti-
guin en marxa per posar
solució a un problema
històric, però això no és
suficient i, per tant, la mobi-
lització segueix en peu.
Parlant amb l´Alcalde
Alfons Montserrat ens diu
que encara hi ha molts
assumptes per aclarir,
molts de papers per firmar,
molts de tràmits que solu-
cionar, i ja no és qüestió
d'esperar més. Montserrat,
ha mostrat la satisfacció
del consistori per la repre-
sa de les obres, tot i que ha
dit que el que importa 'no
és que comencin sinó que
acabin'. I precisament, ara
per ara, parlar de la finalit-
zació del projecte com una
realitat és la principal rein-
vindicació. Una reinvindica-
ció que sonarà amb força
aquest diumenge.

El poble d’Alcanar farà sentir la seva veu
contra les obres de l’Àngol

El proper diumenge
tindrà lloc una mobilit-
zació institucional,
acordada per tots els
grups polítics munici-
pals a la junta de por-
taveus del passat dia
21 de maig, amb l’ob-
jectiu de reinvindicar
un projecte considerat
imprescindible per al
municipi d’Alcanar.

Convocada una manifestació aquest diumenge per denunciar la situació

Parlem d’un projecte imprescindible per a la seguretat del municipi

REDACCIÓ

La problemàtica per les obres de l’Àngol s’arrossega desde fa temps.
CEDIDA

El Grup Municipal del PSC
a l’Ajuntament de Tortosa
ha denunciat un altre cop
l’afany recaptatori del
govern de Ferran Bel, pro-
bablement pel desgavell
econòmic, que l’ ha dut en
nomès dues setmanes a
posar en marxa una taxa
per cobrar el que es volen
apuntar a les borses de
treball de l’Ajuntament.
Tema que ha continuat

amb l'anunci que el regi-
dor Jordi Folqué vol reacti-
var una taxa per cobrar el
dret de pas per la vorera
dels vehicles per accedir
als garatges. Aquest fet
se suma a les queixes de
la ciutadania per l'incre-
ment de la taxa per la
recollida d'escombraries
que l'any 2008 va aug-
mentar el 15% i que per
enguany ha sumat un
4,6% més. «En el darrer
ple ja vam denunciar
aquest afany recaptatori
quan en un tema de tant
interès social cóm són les
borses de treball s'aplica

una taxa per poder-s'hi
apuntar”, ha explicat el
portaveu del grup, Joan
Sabaté. Una taxa que
representa pagar per
intentar treballar en un
moment de tanta dificul-
tat, que oscil·la entre els
15 i els 30 euros, i que en
molts casos només és per
contractes de dos mesos.
Per als socialistes, “la
voracitat recaptatòria” no
acaba aquí, ja que s'ha
anunciat que es vol reacti-
var, precisament en un
moment de crisi com l'ac-
tual, una ordenança fiscal
que s'havia deixat en

desús com és el dret de
pas per sobre de la vore-
ra. “És inadmissible que li
estigui arribant a la gent
una més gran pressió fis-
cal quan precisament

estem en moments d'infla-
ció negativa, per no parlar
de les moltes famílies que
pateixen per arribar a final
de mes, fruit de l'incre-
ment de la taxa d'atur”.

El PSC insta Bel a deixar de
pressionar econòmicament

Acusa de l’increment de les polítiques socials davant la crisi

REDACCIÓ

Aquest cap de setmana,
20 i 21 de juny, Deltebre
està de celebració. Un
dels restaurants més
populars del municipi,
Nicanor, està d’aniversari
i compleix 50 anys amb
tot un seguit d’activitats
per a tots els seus veïns,
grans i petits. 
Les bodes d’or celebra-
des amb un calendari
molt complet per fer d’a-
questa data una gran
festa. Començaran els
actes aquest dissabte
amb una desfilada pel
poble amb Cotxe de
Cavalls; concurs de pae-
lles, un dinar popular,
parc infantil i concerts
complementaran el dia
de demà; perquè diumen-
ge continua la festa amb
una concentració de
motos i cotxes antics,
actuacions de teatre i
més concerts. 50 anys
no es compleixen tots els
dies, i s´ha de fer grossa.

Restaurant
Nicanor, «Estem

d’aniversari»

Fa 100 anys van
començar els tràmits per
construir el pont penjat
d'Amposta, una infraes-
tructura que, a més de
millorar considerable-
ment les comunicacions
de la zona, es va conver-
tir en un símbol de la
localitat. Dissabte pas-
sat, per commemorar-
ho, es va reproduir la
prova de resistència que
es va fer poc abans d'i-
naugurar-lo, l'any 1920.
No hi va faltar cap detall
perquè tot fos com aquell
dia. Hi van participar una
trentena de carros carre-
gats amb sacs de sorra i
una banda de música va
amenitzar l'acte. La cele-
bració va servir per inau-
gurar la remodelació del
pont.  
El lloc estava ple de gom
a gom, tota la ciutadania
es va reduir per viure
aquest moment que,
sens dubte, passarà a la
història.

Una Segona
inauguració del
Pont d’Amposta
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L'elevat grau de compli-
ment del Pla d'Actuació
Municipal (PAM), amb un
84 per cent dels projectes
previstos en els quatre
anys executant-se, l'impor-
tant volum d'inversió públi-
ca municipal (més de 21

milions d'euros), la millora
de les relacions institucio-
nals amb la resta d'admi-
nistracions públiques o la
reorganització interna de
l'Ajuntament de Tortosa
per prestar un millor ser-
vei al ciutadà, han prota-

gonitzat la conferència de
l'alcalde, que també s'ha

referit en diverses oca-
sions a la difícil situació

econòmica del moment i
els efectes que això està
tenint en moltes famílies
de casa nostra. "Moltes
persones estan vivint avui
una realitat dura, compli-
cada. I avui no puc oblidar-
me d'aquestes persones.
Si algun sentit tenen de
ser les administracions, i
aquí hi poso l'Ajuntament,
amb totes les seves limita-
cions de recursos, és
estar al costat del ciutadà
quan aquest més ho
necessita." L'urbanisme,
els esports, la seguretat i
l'àmbit de l'acció social
han polaritzat una part
important del discurs de
l'alcalde. En dos anys,
l'Ajuntament de Tortosa ha
redactat 52 nous projec-
tes d'obra pública, en els
quals han intervingut 43
despatxos d'arquitectura
i/o enginyeria diferents i
han treballat fins a 29
empreses de la construc-
ció.

Torn de l’Alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, per fer balanç de mandat

L’Alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, ha fet un repàs
exhaustiu de l’obra de
govern realitzada en els
primers 24 mesos de
mandat i ha traçat els
principals eixos de tre-
ball de la recta final. Ha
estat en el marc d’ una
conferència organitzada
pel Col.legi de Periodis-
tes de Catalunya.

En la Conferència organitzada pel Col.legi de Periodistes de Catalunya

REDACCIÓ

Moment de la Conferència on l’alcalde feia balanç.
Cedida

La Regió Policial dels
Mossos d'Esquadra de
les Terres de l'Ebre ha
endegat un pla d'acció
específic per a les benzi-
neres de la zona, per tal
de prevenir la comissió
de furts, estafes, robato-
ris amb força o robatoris
amb violència i intimida-
ció. Els objectius d'a-
quest pla són la preven-
ció i la reducció de la
possible victimització i
l'augment de la percep-
ció efectiva de seguretat
en l'àmbit comercial d'a-
quest sector.  Es faran
visites als establiments
per explicar les mesures.

Prevenció a les
benzineres de

la zona

El Govern ha aprovat
acceptar la cessió gratuï-
ta d'un terreny de 1.700
metres quadrats al terme
de Prat de Comte amb
l'objectiu de construir-hi
un edifici d'equipaments
per al Parc Natural dels
Ports. Concretament, un
edifici que acollirà un
centre d'informació i el
centre de la brigada de
manteniment del parc a
la comarca de la Terra
Alta. El centre s'ubicarà
en una part de la finca
coneguda com Les
Sorts.  Aquest serà el
tercer centre d'informa-
ció del Parc.

Nou centre
d’informació

als Ports

La festa de la Plantada de
l'Arròs de Deltebre, que va
tenir lloc el diumenge pas-
sat 14 de juny, ha tornat a
ser enguany tot un
èxit de participació. Tot i la
forta calor que feia, l'Àrea
de Turisme de

l’Ajuntament del municipi
ha calculat que unes
3.000 persones es van
apropar durant tot el dia a
la festa de la Plantada que
un any més es va fer a les
Barraques de Salvadó
amb l'objectiu de recordar
com es plantava antiga-
ment l'arròs al Delta de
l'Ebre. La festa va comp-
tar també amb les actua-
cions de Quico el Célio, el

Noi i el Mut de Ferreries i
va acabar amb un dinar
popular per 500 perso-
nes, on es van servir mus-
clos, paella, baldana i sal-
sitxa, a més de pastissos
típics com ara les paraco-
tes. 
Després de dinar hi van
haver tot un seguit d’ac-
tuacions de Joseret i la
seva rondalla i de la
companyia Delta Teatre.

Èxit de la Plantada
3.000 persones assisteixen a la Festa de l’Arròs a Deltebre

REDACCIÓ

«S’hauran fet bé les coses quan aquest 2009
Tortosa està rebent la major inversió
pública de la seva història»

Satisfacció
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La diada gastronòmica
del “Tast de Mar” se cele-
brarà el dia 4 de juliol, al
migdia, al pavelló firal i
serà inaugurada per Pep
Palau, un dels referents
actuals del panorama gas-
tronòmic català i impulsor
dels Col·lectius de Cuina,
a més de director del
Fòrum Gastronòmic de
Girona. Tanmateix,  la ciu-
tat convidada aquest cop
a pariticpar en la diada
serà Sitges, que cuinarà
la seva recepta tradicio-
nal. A diferència de les
anteriors diades, dedica-
des exclusivament a un o
dos productes, aquest
propera edició donarà

cabuda a tots els produc-
tes del mar que formen
part de la cuina típica rapi-
tenca i marinera. Així, des
de diferents tipus de peix i
marisc fins a productes
com el pop, la sípia, el
foie d'ànec o l'anguila
xapada, seran la base de

diversos plats que es
podran degustar, acom-
panyats de caves cata-
lans, vins de la DO Terra
Alta i altres begudes.
Cada tiquet de degustació
costarà 5 euros i hi parti-
ciparan 13 restaurants de
la localitat, a més de la

Confraria de Pescadors
Verge del Carme i de
Musclos del Delta l'Avi
Agustí. La  jornada serà
amenitzada pel grup de
teatre Xip-Xap amb un
espectacle que farà reviu-
re les arrels i els costums
mariners del municipi.

D'altra banda, el mateix
dia també es donarà el
tret de sortida a la “Ruta
del Tast”, una novetat
d'enguany en la qual hi
participaran 14  bars i
terrasses del poble, que
proposaran diferents
tapes a degustar als seus
establiments durant les
nits del 4, 10 i 11 de
juliol. Cada tapa costarà 2
euros amb la beguda inlo-
sa i els clients que adque-
reixin el carnet de la Ruta
entraran en el sorteig de
dos sopars per a dues
persones. 
La diada i la ruta, que
s'han englobat dins el cer-
tamen “Tast de Mar”, coin-
cidiran amb les Jornades
del Gust, que s'encetaran
el dia 1 de juliol i finalitza-
ran el dia 15 del mateix
mes. Es tracta de les tra-
dicionals jornades gas-
tronòmiques que venen
realitzant-se als restau-
rants de la Ràpita des de
fa divuit anys i que l'any
passat van canviar de
dates, passant de juny a
juliol, degut a l'avança-
ment de la veda biològica
dels pescadors.

La Cuina Típica Rapitenca a la Diada
Gastronòmica «Tast de Mar»

Arriba el bon temps i
les Diades populars per
gaudir de la bona cui-
na. Una de les properes
cites que ens trobem
és a Sant Carles de la
Ràpita el proper 4 de
juliol.

Se celebrarà el dia 4 de juliol al pavelló firal i serà inaugurada per Pep Palau

El mateix dia es donarà el tret de sortida  a la «Ruta del Tast», diferents tapes a degustar

REDACCIÓ

Cartell de promoció de la Diada
CEDIDA

L'Àrea de Promoció
Econòmica de
l'Ajuntament d'Amposta
juntament amb l' empre-
sa  La Musclera del
Delta, ha presentat,
aquest dimecres, la
Festa del Musclo  que es
celebrarà el proper diu-
menge 28 de juny a par-
tir de les 11 hores del
matí, al Passeig del Riu
d'Amposta (al costat del
Club Nàutic). 

Amb un tiquet de 2
eurosÛ s'oferirà una
degustació de musclos
acompanyats d'una
beguda gratuïta, que
podrà ser cervesa  que
ha cedit la marca Damm
o vi cedit pel  Celler Can
Roca  de la marca “Vall
de Vinyes”. Aquest dia la
Musclera  té previst
repartir 1000kg de mus-
clos. També molts res-
taurants de la ciutat
durant tot el mes oferi-
ran a la seva carta plats
que tindran al musclo
com a principal ingre-
dient. Durant el matí es
faran viatges gratuïts en

barca pel riu.
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha manifes-
tat que aquesta festa,
que arriba a la segona
edició és molt important
pel municipi per promo-
cionar la ciutat  arreu del
país i generar  més visi-
tes. 
Com ja és habitual l'Àrea
de Promoció Econòmica
insisteix en promocionar
i donar suport als pro-
ductes locals, a través
dels diferents actes ja
realitzats durant tot
aquest temps, com ara
les Jornades i la Festa
de la Carxofa, o les

recents Jornades
Tècniques i Productes
amb Certificat de
Qualitat de les Terres de
l'Ebre.
Cal destacar i per inicia-

tiva de la Musclera que
els diners recaptats en
aquesta activitat aniran
destinats a la ONG
Metges Sense
Fronteres.

28 de Juny: musclos i 
cervesa a 2 euros

L’Ajuntament d’Amposta celebra la segona Festa del Musclo

REDACCIÓ

Josep Casadó ha estat
reelegit secretari general
de la Unió Intercomarcal
de les Terres de l'Ebre de
CC OO. Casadó ha recor-
dat que, malgrat les apa-
rences, bona part de la
destrucció dels llocs de
treball a les Terres de
l'Ebre es concentra al
sector serveis La candi-
datura encapçalada per
Casadó ha estat l'única
presentada en aquest
segon congrés territorial
de CC OO, on hi ha parti-
cipat poc més de 80
delegats del sindicat.
Finalment, l'executiva ha
estat aprovada per unani-
mitat. Per la seva banda,
Casadó ha estat refren-
dat per 73 vots favora-
bles (i vuit abstencions),
pràcticament el mateix
suport que han rebut els
informes de conjuntura i
del congrés que ha pre-
sentat el mateix secretari
general.

Josep Casadó,
reelegit secretari

general de
CCOO

L'empresa que gestiona
la central solar fotovoltai-
ca dels Anolls, al terme
municipal d'Ulldecona
(Montsià), ha posat en
marxa un centre d'inter-
pretació sobre les ener-
gies renovables dirigit a
escolars, universitaris i
població en general per
divulgar la utilitat i avan-
tatges d'aquest tipus
d'instal·lacions de pro-
ducció energètica. El
centre, pioner a
Catalunya i a l'Estat
espanyol, segons els
seus promotors, s'ubica
a la mateixa central de
2,8 MW i ha de comple-
mentar la visita a la cen-
tral solar que el Consell
del Montsià projecta
sobre part dels terrenys
de l'abocador de Mas de
Barberans. L'Ajuntament
d'Ulldecona integrarà l'e-
quipament dins dels reco-
rreguts turístics pel
terme municipal.

Coneixem les
energies renovables

a la central dels
Anolls
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Així durant aquests mesos
nens, persones grans i
persones amb malalties
cròniques hauran de tindre
especialment cura i tota la
societat hem d'estar pre-
parats per a onades de
calor excessiva en algun
que altre moment de la

temporada estival, per tal
d'evitar ensurts. És amb
aquesta intenció de previn-
dre el més aviat possible
les onades de calor  i els
seus efectes  nocius sobre
la població i el medi
ambient, que la Generalitat
a través del Servei

Meteorològic de
Catalunya, ha posat en
marxa, des del dia 1 de
juny i fins al 15 de setem-
bre, un  Pla d'actuació que
ens ajudarà a saber amb la
màxima antelació les situa-
cions meteorològiques de
risc. Per tal d'estar infor-

mats el Pla posa a la dispo-
sició de tots nosaltres
Sanitat Respon un servei
que facilitarà informació i
consell a les persones que
ho sol·liciten a banda de
coordinar els serveis assis-
tencials en cas de detec-
tar-ne algun de risc, sense
oblidar que les farmàcies
també faciliten recomana-
cions i consells contra la
calor. Enguany, cal desta-
car que a més de la
col·laboració dels departa-
ments de la Generalitat
habituals amb el Pla, s'ha
inclòs el departament de
Treball al tindre's en comp-
te els grups especialment
vulnerables com els treba-
lladors amb activitats labo-
rals que comportin l'expo-
sició a temperatures eleva-
des, com són un clar
exemple els del sector de

la construcció o l'agricultu-
ra.  Per últim, en cas que
és preveiés una pujada de
les temperatures màximes
per sobre del percentil 98,
que en el cas de les Terres
de l'Ebre serien 32,1 ºC,
es posarien en marxa
intervencions dels serveis
sanitaris i socials i dels
recursos d'emergència,
sempre que aquest incre-
ment de temperatures
màximes es mantingui
durant més de tres dies
seguits.  En definitiva que
cada any a l'arribar l'estiu
hem de ser conscients
dels riscs, així que ja ho
saben evitar les hores for-
tes de calor al mig dia i
beure molta aigua i per
suposa't si tenen qualsevol
dubte demanar informació
als llocs anteriors mencio-
nats.

Hem d’estar previnguts!

Aquest cap de setmana
encetem oficialment
l’estiu, estació amb nits
més curtes i dies més
llargs, festes als pobles
i les tan anhelades va-
cances. Però no hem
d’oblidar que a partir
d’ara arriba la calor en
majúscules i cal previn-
dre situacions desagra-
dables, conseqüència
de la pujada de les
temperatures.

Sanitat Respon és un servei que dóna informació i consell a les persones que ho sol·liciten.

DM

Onada de calor
Cedida

Aquest passat dimarts es
presentava a Tortosa una
associació recentment
creada a les Terres de
l'Ebre, que es centra en el
Síndrome d'Asperger.
L'objectiu d'aquest col·lec-
tiu és assessorar, informar
i donar suport a les famí-
lies afectades, així com
promoure la sensibilització
social davant de la síndro-
me d'Asperger. La seva
presidenta, Sandra
González ha expressat la
seva convicció en reforçar
la lluita per "portar els
recursos aquí, al Territori,
tenint en compte que,
entre altres coses, que els
petits afectats pateixen
molt en els desplaçaments
en vehicle per anar a les
visites mèdiques". 

El síndrome
d’Asperger ja té veu
al territori ebrenc

La Parròquia de
l'Assumpció de Deltebre
ha organitzat per aquest
proper diumenge, 21 de
juny, el II Festival Infantil
Solidari amb l'objectiu de
recaptar fons en benefici
de Mans Unides. La festa
es farà a la Plaça Major
de Jesús i Maria a partir
de les 6 de la tarda i per
recaptar fons es farà un
berenar popular per 3
Euros. La trobada comp-
tarà amb diverses actua-
cions que faran les deli-
cies de grans i petits.
L'any passat es van
recaptar 3.600.

La Parròquia de
Deltebre amb
Mans Unides

Les botigues de pirotèc-
nia de les Terres de
l'Ebre no preveuen tindre
una disminució en les
vendes de petards i
coets durant aquest
Sant Jordi degut a la
crisi. 

Així ho han manifestat
diferents botiguers que
subministren aquest
tipus de material al Baix
Ebre i Montsià. Molts
d'ells com és el cas de
Antonio Orobitg de l'es-
tabliment Descarrega,
pensen que “les com-
pres aquest any al caure
la festa en dimarts, les
deixaran per a l'últim
dia”.  

Sembla ser que la festa
de Sant Joan serà igual
de sorollosa que els
darrers anys. D'a l t ra
banda, un tema que pre-
ocupa al voltant d'a-
quests artefactes, és la
seva correcta utilització.
Així ens trobem que
Tomàs Besalduch, amb
una tradició de més de
200 anys en la venda de
coets, recomana que es
comprin els petards ade-
quats a l'edat de la per-
sona que els vagi a utilit-
zar i que es segueixin
correctament les nor-
mes de seguretat.

La crisi no afecta a la tradició i

la Festa de Sant Joan!
La venda de coets i petards  es manté.

DM

Bromes a part, aquest passat
mes de març, el CODE inicia-
va el primer tractament que
cada any des de 2006 és rea-
litza al territori per tal de con-
trolar la mosca negra, un
insecte que cada cop resulta
més molest. El tractament va
consistir en l'abocament de
2.000 litres de l'insecticida biològic BTI en sis punts del tram
final de l'Ebre per atacar les larves de l'insecte que s'han man-
tingut al riu durant l'hivern. El fet és que tot i el tractament a
hores d'ara la plaga de la mosca negra cobreix ja tot el tram
català del riu Ebre, des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre
fins a la desembocadura. Tot i que els controls del Consorci
de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (Code)
encara no detecten focus larvaris aigües avall de Tortosa, la
capacitat d'expansió de la mosca negra en zones humides i
amb vegetació l'ha fet arribar a indrets remots com la urbanit-
zació de Riumar de Deltebre.

La mosca negra,
una enamorada
del Delta

Nens, persones grans i persones amb malalties
cròniques hauran de tindre especial cura.

Amb la calor...
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I també informarà de l’actua-
litat de la plantilla. La novetat
és la de Yelamos, jugador
que va estar a  la Pobla i al
Vilanova. S’afegeix a les ja
conegudes d’Edgar i els
cambrilencs Jorge i el porter
Víctor Contreras.
Pel que respecta a la renova-
ció de Recio, la directiva
confia en què es pugui pro-
duir en els propers dies però
que encara no està confir-
mada.
Becerra i Pitarque tenen
ofertes interessants de Reus
i la Pobla però esperaran si
pot haver-hi alguna cosa de
la Segona B. 
Manel Subirats, que tornarà
a la Rapitenca, no continua a

l’Amposta. El club del
Montsià podria tenir interés
amb Jaime, jugador que no
segueix al Tortosa.
De l’Amposta aclarir una
notícia apareguda la setma-
na passada. Segons fonts
del club, el filial continuarà
depenent social i economi-

cament al CF Amposta i no
passa a formar part de
l’Associació, com vam infor-
mar.
I del club rapitenc, confirmar
el fitxatge de Cristian
Bertomeu (Tortosa), a més
del ja esmentat de Manel
Subirats. Manel Sol torna del

Roquetenc. s’està expenses
de gestions amb jugadors
que no acaben de definir-se
com Tauste o Galindo (Vila-
real). El mercat està d’a-
questa forma, fins que no
acabin les promocions d’as-
cens.
Pel que respecta a Gilabert,

dir que la seua situació con-
tinua sent la mateixa.
Pertany al club i no hagut
cap modificació al respecte.
Finalment, informarem que
el torneig juvenil Manel
Forné, de la Ràpita, es dispu-
tarà els dies 15 i 16 d’agost
i que en aquesta ocasions hi
pendran part el Deportivo, el
Barça, la Rapitenca i la
selecció absoluta del Japó. 

Avui, assemblea de socis

El CF Amposta cele-
brarà avui l’assemblea
de socis, a les 22 ho-
res. El club farà balanç
i presentarà el nou
pressupost.

CF AMPOSTA

L’Amposta incorpora a Yelamos, jugador que va pertànyer la Pobla i ara estava al Vilanova 

M.V.

Becerra i Pitarque tenen
ofertes fermes de la Pobla
i el Reus però esperen si
es confirma alguna cosa
de la Segona B.

CF Amposta

El centrecampista,
Cristian Bertomeu, que
estava al Tortosa, ha
fitxat amb l’equip que
entrena Antoni Teixidó

UE Rapitenca

En una societat de-
mocràtica no entenc com
encara segons quins co-
mentaris s’intenten evitar
o hi hagin coaccions per-
què no es facin. 

I ja deixo de banda si la
meua opinió, en aquesta
columna, ha estat en al-
gun moment partidista o
no. Ja no entro.

Però penso que no s’-
han de buscar culpables
on no els hi ha. I s’han de
buscar altre tipus de con-
clusions. Jo no tenia cap
interés en què guanyés
les eleccions a la pre-
sidència de la FCF un can-
didat o l’altre. Tampoc el
tinc ara. Simplement vaig
opinar de qüestions que
ja estaven publicades (no
me les vaig inventar jo).

I és que, si parlem de
partidisme, he de dir que
em va semblar una deci-
sió molt complicada la
dels comitès de la Fede-
ració de dictaminar que la
tornada de la promoció
d’ascens a Preferent es
jugués a porta tancada.
Vaig estar a Sant Julià de
Vilatorta, a l’anada. I pen-
so que es pot acceptar
una sanció, però arribar
tant lluny crea un prece-
dent compromès. Una re-
ferència per a la nova di-
rectiva de la FCF. 

Penso que la tempora-
da vinent molts partits po-
drien jugar-se a porta tan-
cada, si se segueix el
mateix criteri amb altres
clubs igual que amb el Ca-
talònia. 

I si aquesta mesura ha
d’evitar totes les incidèn-
cies, endavant amb ella.

No sé si sóc partidista.
El que si que intento ser
és correcte. 

Partidisme

L’opinió de Michel

El porter Alex Ródenas, tal
com vam dir la setmana
passada, torna un any des-
prés. 
A més, es confirma la incor-
poració del roquetenc Alex
Borrull i del davanter Hèctor
Méndez, jugador que ja s’-
havia seguit mesos enrera i

que finalment fitxarà. 
Va jugar, entre altres, amb
el Grijuelo, el Villalrabo i el
Lugo. 
Les baixes, de moment,
són les de Raül, el porter Al-
bert Coca, Cristian Berto-
meu (fitxa amb la Rapiten-
ca), Jaime Lorente i Ismael
Rojas (torna al Reus). Pel
que respecta a les renova-

cions, esmentar que ja s’-
han concretat, a més de
les de Subi i de Mauri, la
de Quique Garcia i la de
David Subirats. 
El juvenil A va emportar-
se el trofeu Josep Otero.
Va disputar la final contra
el B (0-0) i va guanyar en
la posterior tanda de pe-
nals. 

Alex Ródenas torna al Tortosa
El davanter Hèctor Méndez (Villalrabo) també fitxarà

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La renovació de Recio està pendent de confirmar-se. La junta de l’Amposta confia en què el jugador continuï.
ME

Jordi Casals va guanyar les
eleccions a la presidència de
la Federació Catalana, cele-
brades dissabte passat.

A les Terres de l’Ebre, se-
gons fonts de la Delegació,
de 43 clubs que van anar a
votar, 35 van fer-ho a Casals
i 8 a Farga. A la candidatura
de Casals, en representació

ebrenca, estaven Tomàs Jo-
sé (president de la Rapitenca)
i Joaquim Del Pino, que ja hi
era els darrers anys a la De-
legació. Amb Farga hi anaven
Santi Pelejà i José Luis Tarra-
zona, presidents del Tortosa i
de l’Amposta. 

A la plana 18, entrevista a
Jordi Casals, en la secció El
Crack de la setmana. 

Jordi Casals guanya 
les eleccions

A l’Ebre també va imposar-se
REDACCIÓ

ELECCIONS FCF
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«S’ha creat un precedent i
s’ha jugat amb la il.lusió
d’un poble». Era, entre al-
tres, el missatge que els afi-
cionats jesusencs, molt mo-
lestos amb tot el que va
passar, van enviar diumen-
ge. Apel.lació va ratificar la
decisió del comitè de com-
petició i el partit va haver
de disputar-se a porta tan-
cada. No va haver-hi temps
per a maniobrar però el Ca-
talònia defensarà el seu po-
sicionament «fins on cal-
gui». El greuge econòmic, a
més del moral, ha estat im-
portant. I tot això per unes
incidències del partit d’ana-
da que no van ser tan greus
com el seu càstig. 
Pel que respecta al partit,

dir que el Catalònia va co-
mençar força bé, amb una
actitud ferotge i amb bona
aplicació dins del camp.
Les línies ben juntes i una
bona pressió a la creació
del rival. D'aquesta forma,
ben posat defensivament,
els de Camarero controla-
ven el rival. 
Poc a poc van començar a
arribar a l'àrea rival i així
Aleix avisava després d’una
centrada d'Isaac des de l'e-
querra. Cardenas va enviar
la pilota a còrner.
D'aquest, Aleix va rematar
amb el cap I va fer l'1-0. Era
el gol de la il.lusió. De la rà-
bia. Les graderies improvi-
sades a les finestres dels
edificis que hi ha al costat
de la Santa Creu bullien.
També el públic, amb ràdio
pèrgola. I tots els aficionats
que es van poder ubicar
pels llocs que podien.
Amb l'1-0, el partit va igua-
lar-se. L'Aiguafreda va veu-
re les orelles al llop i, tot i el
majúscul avantatge que te-
nia (no hi havia públic al

camp), estava contra les
cordes. No obstant, va re-
accionar. A mesura que
passaven els minuts, va dis-
posar de més protagonis-
me al centre del camp. I va
començar a efectuar arriba-
des amb l'apariciò de Vin-
yet. Va traure ofici i va tirar
de recursos. Així va empa-
tar. Una acció similar als
gols de Sant Julià de Vilator-
ta. Falta, la pilota penjada a
l'àrea i al final es un defen-
sa que la toca i la pentina
cap a la seua porteria. Va
tornar a faltar en aquest ac-
ció imposició defensiva. 

Amb l'1-1, l'Aiguafreda va
veure la llum. I el Catalònia
va desunflar-se. Era lògic.
Hi havien moltes adversi-
tats i el rival era el Chelsea
osonenc. En els darrers mi-
nuts del primer temps, els
locals van acabar defen-
sant-se massa enrera. No
obstant, van crear dues op-
cions per poder fer el 2-1.
Una fou una falta anterior
de Fatsini i la següent una
de Solla que va desviar Càr-
denas.
A la represa, en els primers
minuts, el partit va equili-
brar-se i no va haver-hi un

propietari. Tot això va ser
fins que va arribar l'1-2. Vin-
yet va aprofitar un contraa-
tac i va cedir a Cesc Pla
que amb un tret al pal llarg
ben col.locat va establir l'1-
2. El Catalònia va apel.lar a
l'orgull però no va poder
contra tot. Un penal a Aleix
invalidat per fora de joc pre-
vi (no ho era) va ser la única
opció. No va haver més
història. Bé, sí la d'un partit
estrany i marcat per la deci-
sió de la federació. Malgrat
tot, endavant Catalònia!.
(més informació a la plana
14).

Cacicada

El Catalònia va perdre
en la tornada de la pro-
moció d’ascens davant
de l’Aiguafreda (1-4) en
un partit que es va dis-
putar a porta tancada.

PROMOCIO D’ASCENS A PREFERENT

Apel.lació va desestimar el recurs del Catalònia i va determinar que la tornada es jugués a porta tancada (1-4)

REDACCIÓ

Formació de diumenge del Catalònia, en un partit que passarà a la història per haver-se disputat a porta tancada.
JG

Àrbitre: Israel López. Targetes per als locals Gumiel, Aleix i Isaac, i als visitants Puig,
Verdaguer i Vinyet. Incidències: el partit es va jugar a porta tancada.  Es va guardar un
minut de silenci en memòria de Carlos Curto, expresident provincial del PP. 

Gols: 1-0, Aleix minut 16; 1-1, Cesc Pla minut 29; 1-2, Cesc Pla minut 50; 1-3,
Tomeu minut 78 i 1-4, Puig, de penal, minut 80..  

Marc, Javi, Sola, Calafat,
Aleix, Gumiel (Gerard), De la

Torre (Francesc), Isaac
(Cortés), Fatsini, Joel (Joan)

i Ondazabal. 

CATALÒNIA

1
Càrdenas, Febrer (Passarell),
Jordi Pla, Tomeu, Vinyet
(Soler), Muntadas, Casas,
Riera (Molist), Verdaguer, Cesc
Pla (Muntal) i Puig (Juanjo). 

AIGUAFREDA

4

El malestar I la impotèn-
cia van envadir els aficio-
nats jesusencs que no
entenien com se'ls podia
privar de la festa més
gran de la temporada. 
I tot per unes incidències
succeides al partit d'ana-
da que podien ser sancio-
nables però no amb la
dimensió coneguda. 
Si antiviolència fila tan
prim, el primer que havia
de fer és analitzar les
condicions dels accesos
als vestidors del camp de
Sant Julià de Vilatorta. En
qualsevol cas, aquesta
història marcarà un pre-
cedent en el futbol català.
I més de la forma en la
que s'ha produit. 
De totes formes, la ràbia
que vam sentir ahir tots
davant del que va passar,
va quedar compensada
per la resposta de l'afició
jesusenca que, tot i no
poder entrar el camp, va
estar al costat de l'equip,
el més prop que va
poder. És l'altra lectura.
La injustícia va unir més
el sentiment jesusenc i va
exaltar-lo fins als extrems
que ens fan veure el
patriòtic que és el poble
de Jesús i, a la vegada, el
seu club de futbol.

Un poble
totalment unit

L’altra lectura

Diumenge, fonts direc-
tives de l’Aiguafreda van
confirmar que l’àrbitre
del partit d’anada, Farizo
Boada, és Polícia Nacio-
nal. Un fet que no té més
importància perquè cada
àrbitre té paral.lelament
la seua professió. Indis-
cutible. 

Així mateix, segons les
mateixes fonts, un dels
assistents de la confron-
tació de l’anada és jutge.
Una coincidència que, en
un cas com aquest, pot
representar molta força.

Els àrbitres
Al partit d’anada

La confirmació de que
el partit era a porta tan-
cada va privar al poble
de Jesús de viure la seua
gran festa de la tempora-
da. La decisió no es va
entendre i més si es re-
corden incidències molt
greus que han ocasionat
equips barcelonins quan
han visitat l’Ebre i que
mai han estat sanciona-
des. I menys d’aquesta
forma. A la plana 14 po-
dran veure, pancartes
que van fer els aficionats
jesusencs. 

Indignació
Pancartes de queixa

La junta del Catalònia,
un cop confirmada la ca-
cicada, va demanar a l’a-
fició la màxima correcció
per evitar qualsevol in-
cidència. I així va ser. L’a-
fició, des d’on va poder,
va cridar i va intentar ani-
mar. Però, malgrat la rà-
bia, no va existir cap alda-
rull. Cal destacar-ho. El
Catalònia ha anunciat que
no s’atura i que ja ha re-
corregut a la via judicial
per fer més al.legacions
davant de les «irregulare-
tats» que han hagut.

No s’aturaran
Les gestions continuen

Ràdio Pèrgola, de Je-
sús, i Canal TE van apro-
ximar als aficionats les
imatges del partit. El
muntatge, amb la col.la-
boració de gent de Jesús
que s’hi va abocar, va ser
espectacular. Una càma-
ra estava dins del camp
(en una bastida instal.la-
da per l’ocasió) i l’altra fo-
ra, en la zona de realitza-
ció i de transmissió. Els
aficionats que van acudir
a la porta del camp van
poder veure el partit per
la TV, pel Canal TE. 

Transmissió
Tothom s’hi va abocar

El Catalònia, en el cas
de perdre l’eliminatòria,
tenia una altra opció per
pujar que era amb una
carambola a dos bandes
de les altres dues elimi-
natòries d’ascens. Havien
de passar-les el Lloreda i
el Mollerussa. Cap de les
dues condicions va pro-
duir-se. Lloreda i Pubilla
Cases s’enfrontaven i si
pujava el Pubilla, era el
Lloreda el beneficiat per
la compensació. I així va
ser... El Farners és l’altre
equip que puja.

Ascens compensat
No va haver-hi carambola
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«És molt trist haver jugat d’a-
questa manera. No ha estat
just. Ens han de demanar
perdó pel que ens han fet»,
deia Manolo Calvo, directiu i
fisio de l’equip.

Camarero, el tècnic, afe-
gia que «es crea un prece-
dent important i és que po-
dem recordar incidències
d’equips quan han vistat les
Terres de l’Ebre i de les que
no s’ha conegut cap tipus de
sanció. I amb nosaltres han
filat molt prim amb la decisió
que han pres». 

Pere Panisello, president

de l’EMD de Jesús, coincidia
en dir que «no es coneixia
cap precedent com el nos-
tre. Ens fan responsables
d’un fets succeits fora de
camp i no han mirat les con-
dicions que tenia aquell
camp ni es va fer res perquè
estessin a l’alçada». Panise-
llo afegia que «l’ascens no
era un objectiu prioritari per
al nostre club, però està clar
que amb aquesta decisió
ens han privat de la festa a
tota una temporada brillant
que ha fet l’equip. Aquí està
el problema, a més de la
qüestió econòmica. Així ma-
teix, recordar que han existit
una serie d’irregularetats en
tot aquest afer que poden
portar a malpensar. I és que
l’àrbitre va arribar el camp i
va manifestar que no sabia
que el partit era a porta tan-
cada. O sigui, els únics que

hem fet el que devíem i hem
posat totes les facilitats hem
estat nosaltres perquè els
delegats federatius s’han
presentat mitja hora abans
de la confrontació. Llavors el
col.legiat s’ha assabentat de
la notícia». El president de
l’EMD de Jesús acabava
dient que «una vegada més,
clubs de la periferia no re-
bem el mateix tracte que al-
tres de Barcelona. S’ha com-
provat».

Subi, el president, va acla-
rir que «hem tingut cura de
tot els detalls perquè en
aquesta tornada no hi ha-
gués cap tipus d’incidència.
He d’agrair a l’afició el seu
suport i el seu comporta-
ment, malgrat tot el que ha-
via passat. A partir d’ara,
anem a seguir tot els passos
que toquin per la via judicial
per reclamar els nostres

drets. I a més del moral,
està l’aspecte econòmic. Per
aquest motiu demanarem
una indemnització. Aquí a la
Santa Creu no ens havien
tancat mai el camp i ara ho
han fet  d’una manera estran-
ya. No volem dubtar de nin-
gú, però hi ha coses que
comporten poder fer-ho».

Els jugadors de l’Aiguafre-
da, els directius que van ve-
nir i el president i empresari
que és l’impulsor del club, Ri-
card Camposol, van rebre,
en arribar al camp, de mans
d’aficionats locals, unes but-
lletes que simulaven dolars:
«a cop de talonari, podeu
amb tot», els hi van dir.

En qualsevol cas, el Chel-
sea osonenc ha estat just
vencedor en la promoció.
Això no ho discutim.

No obstant, caldria veure
com hagués reaccionat al

gol d’Aleix, amb la Santa
Creu plena a vessar. 

Finalment, esmentar que
imatges del partit grabades
per Canal TE van apareixer,
amb les queixes del club je-
susenc, el dilluns a progra-
ma Futcat (Canal 33) i als
serveis informatius de di-
marts de TV3.

El Catalònia, per la via judicial
PROMOCIO D’ASCENS A PREFERENT

El president, Francesc Subirats, va informar que el club reclamarà el seus drets i demanarà una indemnització

Pancartes que, amb les imatges de Canal TE, s’han vist arreu del país.
ME

Els jugadors van anar a saludar a l’afició que estava fora del camp, abans del
partit.

ME

«Amb diners, podeu amb tot». Aficionats locals van lliurar unes butlletes
que simulaven dolars a jugadors de l’Aiguafreda, abans d’entrar al camp.

ME

L’afició, malgrat tot el que havia passat, es va abocar amb l’equip.
ME

Una altra de les pancartes que es van poder veure a la Santa Creu.
ME

Els aficionats van buscar qualsevol lloc per poder veure el partit.
ME

Ràdio Pèrgola i Canal TE van fer un muntatge espectacular per la transmissió.
ME

«Una vegada més,
clubs  de la periferia
no tenim el mateix
tracte que altres de
Barcelona»

Queixes
«En vint anys de pro-
fessional no havia
viscut una experièn-
cia com aquesta»”,
deia Guillermo Ca-
marero, el tècnic. 

REDACCIÓ
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Havia estat el tècnic de l’as-
cens. I per la junta directiva
era la «primera opció» per
poder continuar. Segons
Paco Gilabert, president del
CF Ampolla, «abans de par-
lar amb els jugadors, vam
fer-ho amb el tècnic, per a
poder continuar. Però el dia
que vam parlar-ne vam
detectar que ell no estava
del tot motivat per a seguir
amb els plantejaments que
té l’entitat. Ell va reconèixer-
ho i vam arribar a un
acord».
Gilabert volia destacar «el
treball de Chimo i, lògica-
ment, els resultats que va
obtenir, amb l’ascens. Es

molt honrat i ha fet una
bona feina. Ens queda un
bon record».
Chimo Paredes per la seua
part, explicava que «en l’as-
pecte esportiu hi havien
algunes distàncies i és cert
que vaig manifestar-ho i que
no em veia, per aquest fet,
del tot motivat. Llavors,

vam arribar a un acord».
Paredes afegia que «he
estat molt bé a l’Ampolla i
estic satisfet d’haver ajudat
a assolir l’ascens. No ha
hagut entesa en qüestions
puntuals, però m’emporto
un bon record». L’Ampolla
està fent gestions per inco-
porar un nou entrenador. 

No continua

Chimo Paredes no con-
tinuarà entrenant a
l’Ampolla. Les dues
parts van arribar a una
entesa per rescindir la
vinculació. 

PRIMERA REGIONAL

Chimo Paredes no seguirà entrenant l’Ampolla

REDACCIÓ

-L’Ulldecona, que va
marcar a Campredó en
temps afegit i va classifi-
car-se, el Tivissa, que va
eliminar el Bot i l’Arnes,
que va superar el Benissa-
net, es disputaran aquest
diumenge la Copa Delega-
ció TE. Serà a Alcanar. El
3x1 començarà a les 16
hores. 

-Carlos Albacar (Aldea-
na) s’ha compromès amb
l’Ampolla així com Cristian
Navarro (Santa Bàrbara),
que torna.

--Fidel (Ampolla) ha fit-
xat amb l’Aldeana que ha
renovat al porter Norbert.

-El Gandesa, amb qui
podrien renovart la majo-
ria dels jugadors, s’ha in-
teressat per German (Ra-
pitenca). El davanter
morenc, que viu a la Terra
Alta, té una oferta del
Cambrils. No obstant, si
no en rep alguna de Ter-
cera Divisió, podria fitxar
amb el Gandesa. Fuertes
(Olímpic) i Guiu (Pinell) in-
teressen. El Campus que
es farà a la localitat gan-
desana, al camp de ges-
pa artificial, ha hagut
d’ampliar les dates pel
nombre de joves que s’hi
han apuntat. Badia i José
Ramon seran tècnics d’a-
quest campus.

-Moha, segons fonts di-
rectives de l’Ulldecona,
continuarà. 

-Aviat es produirà la fun-
dació del Delta Sporting
Club, una nova entitat que
tindrà diverses seccions.
La del futbol encara està
per confirmar però podria
fer-ho en breu, amb una
unió amb un altre equip
comarcal. 

-La UE Remolins-Bítem
va fer diumenge la festa
cloenda de la temporada
amb un dinar al que van
assistir-hi jugadors dels
equips i els tècnics. Tam-
bé van fer-ho col.labora-
dors i patrocinadors, que
com cada any van rebre
un agraïment. L’Alcalde
de Tortosa Ferran Bel, el
delegat ebrenc de la Se-
cretaria General de l’Es-
port, Jordi Gaseni, i Joan
Sabaté, senador PSC,
van presidir el dinar. 

Chimo Talarn és baixa i
s’afegeix a les de Sergi i
Franklin i Llorenç.

Breus

El Roquetenc va fer l’as-
semblea dimecres. 
Segons va informar el pre-
sident Joan Alegret, tots
els punts de l’ordre del dia
van aprovar-se. 
Pel que respecta al pressu-
post (com tots els equips)
presenta una reducció d’un

15 % respecte l’any pas-
sat. Segons el tècnic Gui-
llermo Camarero, Alfonso
Povill, Moisés, Adell, Julio,
Vilanova, Marc Alegre, Nan-
do, Trullen, Lluís i Javi Asín
han renovat. Borrull, Manel
Sol (torna a la Rapita), Da-
vid Garcia i Alex Accensi
(torna al Tortosa), són les

baixes. David Cid, no està
confirmat, però és proba-
ble que no segueixi. 
Llorenç i Franklin seran els
fitxatges i en manquen dos
més per tancar la plantilla.
Són jugadors amb els que
ja s’ha parlat però que no
es poden fer encara ofi-
cials.

Assemblea al Roquetenc
Com tots els clubs, el pressupost és inferior

REDACCIÓ

PREFERENT

La setmana passada vam
publicar la possibilitat d’un
interés de part d’uns socis
del CD la Cava en poder cre-
ar una nova junta.

Són especulacions i co-
mentaris perquè no hi ha
cap comunicat oficial. Per
tant, caldrà esperar per si es

confirma o si serà la junta
actual la que continua. Ofi-
cialment tampoc ha comuni-
cat que no ho farà. 

La planificació de la nova
temporada queda sostingu-
da a que es resolgui el tema
directiu i que es conegui la
junta que regirà la destinació
del CD la Cava l’any vinent.

Res concretat 
al CD la Cava

Encara no sé sap quina junta hi haurà

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona, un cop confir-
mat que Juanjo Serrano es
feia càrrec de la coordina-
ció del futbol base i que no
continuava al capdavant del
primer equip, va iniciar ges-
tions per a trobar nou entre-
nador. La primera, un tècnic

local, no va poder fructificar
i, posteriorment, l’Ulldecona
va mostrar interés en poder
incorporar a Rogelio Figue-
res, un tècnic que ja ha es-
tat al club en dues etapes
anteriors. El tècnic plana té
altres ofertes i en breu es
podria decidir si torna a
l’Ulldecona. 

Rogelio, en l’òrbita 
de l’Ulldecona

El club està interessat en fitxar-lo
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Chimo Paredes.
ME

El Benifallet celebrarà avui
a les 20 hores una altra as-
semblea. 
Però en aquesta ocasió, si
no hi ha cap contratemps
de darrera hora, hi hauran
bones notícies i és que es
podria confirmar l’interés

d’un pare d’un jugador i al-
tres socis per formar una
nova junta que, lògicament,
comptaria amb el suport de
la directiva sortint.

Tot està pendent, però
sembla que el futur incert
del Benifallet ja s’acaba
perquè hi ha gent amb vo-
luntat d’agafar-lo i de donar-

li continuïtat a la Segona re-
gional, amb la creació d’un
juvenil.

Hi haurà nova junta
Avui es farà una altra assemblea i pot sortir nova directiva

REDACCIÓ

CF BENIFALLET

Un pare d’un jugador i
altres socis poden formar
una nova junta al club
benifalletenc.

Nova junta

El Club Esportiu Ascó ne-
cessita guanyar diumenge
per pujar de categoria.
Serà el darrer partit del 3x1
d’ascens (18 h). En el pri-
mer, els asconencs van em-
patar sense gols al camp
del Roda de Berà. 
I en el segon, disputat diu-
menge passat, el Salou va
imposar-se per 2-0 al con-
junt rodenc.

Per tant, els salouencs,
amb un punt, en tindrien
prou per assegurar l’ascens
en la confrontació de diu-
menge. El CE Ascó ha de
guanyar. El partit es presen-
ta força interessant. Sense
dubte. 

És una oportunitat històri-
ca per aquest club, a ex-
penses de com quedarà la
situació i de com es solu-
ciona la fusió o unió que ha
d’haver amb l’altre club de
la localitat, un fet que ha de

succeir perquè l’Ajuntament
té intencions de canalitzar
les subvencions en una so-
la. 

No obstant, això ara no
importa i el que sí que ho fa
és el partit. En noranta mi-
nuts hi ha una temporada
en joc.

D’altra banda, hem d’es-
mentar que el Santa Bàrba-
ra està pendent de l’ascens
del CE Ascó per poder sal-
var-se del descens de com-
pensació que té en aquests
moments.

Els de la Plana estaran,
per aquest motiu, pendents
del duel de diumenge al
camp d’Ascó.

El Club Esportiu Asco
ha de guanyar

Rebrà el Salou, diumenge (18 h). 
REDACCIÓ

PROMOCIO D’ASCENS A PRIMERA

El Santa Bàrbara
necessita l’ascens del CE
Ascó per salvar-se del
descens a Tercera.

Santa Bàrbara
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Els joves rapitencs de
l’Escola de Tenis Serra-
mar van obtenir bons re-
sultats en tots dos com-
promisos.

A Vinaròs, van dispu-
tar fins a tres finals. Al-
bert Garcia fou campió
en la categoria benjamí.
Laia Carcellé va ser
campiona infantil i sub-
campiona cadet. David
Garcia, per la seua part,
fou semifinaliste aleví.
Estel Fernandez ho va
ser en categoria infantil i
Paula Carcellé en l’aleví.
Marc Cervera va arribar
a quart de final en infan-
tils.

Pel que respecta a la
jornada de la Sénia, des-
tacar que Albert Garcia
va repetir i fou campió
en la categoria benjamí.
Així com Laia Carcellé,
en infantils. Van ser se-
mifinalistes: David Gar-

cia (aleví), Marc Cervera
(Infantil) i Estel Fernan-
dez (Infantil). 

Paula Carcellé i Pep
Garcia foren quartsfina-
listes (aleví) i dir també
que Marc Cervera també
fou quart finalista cadet.

VII Circuït Cat-Val de tenis

La setmana passada
es va celebrar el VII
circuït Cat-Val de te-
nis a les pistes del
club tenis Vinaròs i al
de la Sénia. 

TENIS

Es va disputar a les pistes del club de tenis Vinaròs i al de la Sénia
REDACCIÓ

Campions i finalistes a Vinaròs.
Cedida

Tot està en marxa
per al Campus Te-
rres de l’Ebre que es
celebrarà del 12 al
19 de juliol a Ras-
quera i a Ginestar.

Ja hi ha seixanta
nens inscrits i el mà-
xim per tancar les
inscripcions és de
85.  Hi ha nens de
les comarques del
Baix Ebre, la Ribera i
el Montsià.

Els entrenaments
seran al camp de Gi-
nestar (matí i tarda) i
cal dir que els nens
faran Tallers de tar-
de i xerrades amb
tècnics del FCB. Per
la nit, els que queden a dor-
mir podran fer jocs de nit.

Tots els monitors estan ti-
tulats. Hi ha dos entrenadors
del futbol base del FCB, dos
que són Directors del FCB a
l’estranger, entrenador amb
llarga experiència en entrena-

ment de futbol base, entrena-
dor de porters de gran nivell.

L’allotjament a la Casa
Colònies Manxol de Rasque-
ra. Per més informació del
Campus poden trucar 629
551 017 (Alex) o al 667 401
000 (Fernando). 

Campus Futbol 
Terres de l’Ebre

Per a nens i nenes nascuts entre el 94 i el 2002

REDACCIÓ

DEL 12 AL 19 DE JULIOL. A RASQUERA-GINESTAR

El jove tenista rapitenc
Albert Garcia, en
categoria benjamí, va
ser el guanyador a
Vinaròs i a la Sénia.

Benjamí

Jugadors del Jesús i Maria, a la porta de l’hotel a Benicassim.
Cedida

Cartell del Campus
Cedida

Formació del juvenil del CH Amposta, campió de la Copa catalana.
Cedida

El juvenil del CH Amposta
va aconseguir, com també va
fer-ho el sènior, la Copa Cata-
lana. L’equip ampostí va de-
rrotar a la final l’Escola d’-
Handbol Sant Vicenç (27-20).
Mari Cruz Robles i Itxaso Ega-
ña són les entrenadores d’a-
quest equip.

Xavi Simon, president del
club ampostí, estava molt sa-
tisfet: «hem guanyat la Copa
en la categoria absoluta i en

juvenil. Això és fruit del bon
treball que s’està fent des de
la base en els darrers anys. I
hem de seguir en aquesta lí-
nia».

Pel futur, l’aposta ha de ser
confiar tot el que es pugui
amb la gent dels planters:
«hem d’aprofitar aquest tre-
ball i les jugadores que aca-
ben la seua etapa com a juve-
nils, passaran al primer
equip», deia el president del
club ampostí. 

El juvenil de l’Amposta,
campió de la Copa 
Va imposar-se a l’EH Sant Vicenç

REDACCIÓ

HANDBOL

Joan Alcoba, tirador de Ro-
quetes, va ser seleccionar
per acudir al Campionat del
Món de Southern Counties,
durant la primera setmana
del mes de juliol. Alcoba ti-
rarà en individuals i també
per equips.

D’altra banda, destacar
que Marc Font (Sala Am-
posta) va formar part de
l’equip que va fer bronze
en la prova de la Copa del
món d’esgrima celebrada a
Bogotà. 

L’ampostí va competir
juntament amb Ignacio
Cantó, Marius Alvaradom
David España i José Luis
Abajo.

El combinat espanyol,
amb el qual va competir
Marc Font,  va haver de su-
perar a Xina i Ucrania, i va
perdre contra França. 

Pel que respecta a l’atle-
tisme, dir que hi haurà cinc

representants de la demar-
cació tarragonina que es
disputarà el cap de setma-
na vinent a Leiria (Portu-
gal). 

Entre aquests, els torto-
sins Alvaro Aljarilla (FC Bar-
celona) i Laia Forcadell
(Hospitalet), en els 4x100
metres i els 400 metres
tanques, respectivament. 

Joan Alcoba anirà al
mundial de tir al plat

Serà de l’1 al 6 de juliol
REDACCIÓ

POLIESPORTIU

Marc Font (Sala
Amposta) va fer bronze
amb Espanya en la Copa
del Món de Bogotà

Esgrima

El campionat d’Europa
comptarà amb la
presència dels tortosins
Alvaro Aljarilla i Laia
Forcadell.

Atletisme

La plantilla del primer equip
de la UE Jesús i Maria, junta-
ment amb directius i el tèc-
nic, va fer la cloenda de la
temporada amb un viatge a
Benicàssim, on tots plegats
van poder gaudir d’uns dies
de convivència, celebrant la
brillant temporada a la Sego-
na regional.

Pel que respecta a l’actua-
litat, esmentar que  hi ha una
línia continuista i es confia en
què renovi la totalitat de juga-
dors de la plantilla. S’espera
que ho faci el pichichi Jesús
Ferreres amb qui ja han ha-
gut converses. Es podria
quedar. Carlos Ibern i Ivan Fu-
madó tornen després de les
greus lesions que van sofrir. 

El Jesús i Maria confia en
renovar a Jesús Ferreres
Ha estat el pichichi de l’equip

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: JORDI CASALS I VILALTA, GUANYADOR DE LES ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA A LA FCF

Pregunta. Ha d’estar satisfet
dels resultats.

Resposta. Molt més que satis-
fet. I ja amb ganes de treballar
per a poder respondre a la con-
fiança que han dipositat molts
clubs amb nosaltres. Ha estat
una victòria contundent i, per
tant, molt més compromís per
dur a terme la feina que tenim
programada. 

Pregunta. Quines creu que
han estat les claus de l’exit?

Resposta. El futbol modest
ens ha recolzat moltíssim des-
prés de la campanya que hem
fet. El nostre missatge era fàcil
d’entendre i penso que hem
aconseguit transmetre’l i fer te-
rritori, el nostre principal objec-
tiu. En els darrers anys he es-
tat president d’un club modest
i sóc conscient de les pro-
blemàtiques i dificultats que hi
ha per tirar-lo endavant. I tam-
bé la importància que té el fut-
bol base per tots aquests
clubs. Els resultats demostren
que ens han entès.

Pregunta. Objectius a curt ter-
mini, un cop sigui proclamat
president.

Resposta. A partir d’aquell ins-
tant, ens posarem en marxa.
Ens anirem situant i tan aviat
com puguem aplicarem el nos-
tre programa.

Pregunta. Un dels seus objec-
tius era canviar la Federació.

Resposta. Bé, això ja s’ha
aconseguit perquè a nivell di-

rectiu entrarà un equip total-
ment nou que poc a poc co-
mençarà a treballar. Segons el
pressupost que trobem, que ja
està aprovat,  anirem fent. I du-
rant la legislatura buscarem
complir amb rigor tot el pro-
grama.

Pregunta. A les Terres de l’E-
bre s’han imposat molt clara-
ment.

Resposta. Les Terres de l’E-
bre han estat vitals. He de des-
tacar i agrair el treball que han
fet Tomàs José i Joaquim Del
Pino. Ha estat molt important.
Tots dos entraran a formar
part de l’equip directiu de la Fe-
deració Catalana de Futbol. 

Pregunta. Recorda que es va
comprometre a reforçar la De-
legació ebrenca...

Resposta. Sí, i ho farem.
Tomàs José i Joaquim Del Pino
ens comunicaran les mancan-
ces que puguin haver i ens
abocarem, com en les altres
Delegacions. I com en cada te-
rritori, serà el mateix territori,
amb els seus directius, qui de-
cidirà qui serà el nou delegat.

Pregunta. Què en pensa quan
Farga va dir que amb els avals
es van fer disbarats?

Resposta. La campanya ja s’-
ha acabat i s’ha de mirar enda-
vant. L’únic que puc dir és que
la única persona que va voler
enganyar els clubs amb els
avals va ser ell i es va demos-
trar amb els que va presentar i
els que foren acceptats.

Pregunta. Israel López, del
futbol sala, va poder rebre di-
ners per vots? Es cert?

Resposta. Això es va comuni-
car a alguns clubs a través
d’un missatge de mòbil. Imme-
diatament, quan em vaig assa-
bentar, vaig presentar una de-
núncia als Mossos d’Esquadra.
No es pot posar en dubte la
dignitat d’una persona i serà la
justícia qui aclarirà aquest te-
ma, descobrint d’on comença
aquesta història i qui va enviar
aquest missatge amb aquesta
acusació.

Pregunta. Es una qüestió molt
recent que afecta a un club
ebrenc com és el Catalònia
que ha hagut de jugar el partit
de tornada de la promoció
d’ascens a Preferent a porta
tancada. El club ja s’ha mogut
per la via judicial per manifes-
tar-se pel que considera una in-
justícia.

Resposta. Ha d’entendre que
d’aquest tema no puc dir res.
Fins la setmana vinent no en-
traré a la Federació i, per tant,
no sé com ha anat i com s’ha
resolt.

Pregunta. La seua vida can-
viarà a partir d’ara?

Resposta. Totalment. Estava
com a president del Santboià i
l’exigència no era tan gran com
la que tindré en el futur.  
Hauré de visitar tot el territori
català setmanalment i escoltar
als clubs i, sobre tot, treballar
per complir el nostre progra-
ma. 

Ha estat una victòria
contundent i, per tant, molt
més compromís per dur a
terme la feina programada.

Victòria contundent

El futbol modest ens ha
recolzat moltíssim. Hem sabut
transmetre el nostre missatge i
els clubs l’han entès.

Claus del triomf 

Han estat vitals. He de
destacar i agrair el treball que
han fet Tomàs José i Joaquim
Del Pino.

Terres de l’Ebre

Hi ha una denúncia per un
missatge de mòbil que es va
enviar a alguns clubs. La justícia
aclarirà qui va enviar-lo.

Denuncia
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL SETMANARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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La Coca de Sant Joan s’ha convertit, juntament amb els coets i les foguerades amb 
un element que no pot faltar per a acomiadar un sopar de revetlla

I per a tenir una salut de ferro
i no deixar-nos cap tradició
per a la cel.lebració d’aquesta
festa, avui us presentem la re-
cepta de la Coca de Sant Jo-
an. Mesclarem el llevat amb la
llet tèbia i barrejarem amb
100 grams de farina. Deixa-
rem  reposar, fins que es mul-
tiplique el seu volum per dos,
tapada amb un drap i en lloc a
temperatura ambient. Mentre,
anirem tallant les fruites confi-
tades en làmines fines. Amb la
resta de la farina farem un
volcà i posarem els altres in-
gredients en el centre. Treba-

llarem amb les mans previa-
ment untades amb oli fins a
assolir una massa elàstica
que no s'enganxi. Incorpora-
rem la massa fermentada an-
teriorment, tornarem a treba-
llar-la, pastant, formarem una
bola i la deixarem reposar ta-
pada, unes 2 hores a tempe-
ratura ambient. Amb aquesta
massa farem porcions de la
grandària desitjada, barreja-
rem en un bol la pols d'ametlla
amb el sucre glass i la llet fins
a assolir la fluïdesa desitjada.
Finalment, estirarem la coca
amb el corró i la col·locarem
en una safata untada d'oli. Pin-
tarem la coca amb el mas-
sapà, decorarem amb les frui-
tes confitades i els pinyons i
ensucrarem abundantment.
Deixem pujar altra vegada i la
courem al forn preescalfat a
190º  durant uns 30
minuts.Els pinyons han estat

valorats des de l'antiguitat,
època en la que acompanya-
ven als legionaris romans en
les seves campanyes i els ser-
vien de provisió reconfortant
amb el seu sabor exquisit i el
seu alt contingut proteínic.Els
nadius americans els utilitza-
ven per al tractament de la
diarrea i feien te pels mals de
cap. Aquest ús medicinal en-
cara és utilitzat.El programa
de Canal TE, “Primentons i To-
mates”, cada setmana sorteja
un sopar per a dues perso-
nes, si voleu participar-hi en
aquest concurs només heu
d'enviar un missatge amb el
mòbil al 5516 amb la paraula
TE CUINA, i participareu en el
sorteig d'un sopar al restau-
rant de la setmana. Ja sabeu,
com més missatges envieu,
més possibilitats de guanyar
tindreu. Ara toca arremangar-
se i... començar a cuinar.

“Primentons i Tomates”. Avui: Coca  

Ja arriba Sant Joan, els
petards, la revetlla i les
remullades a la platja,
perquè qui es banya
per Sant Joan, té salut
tot l’any.

REDACCIO

La Coca de Sant Joan
MARIANO LALANA

500 gr. de farina 
20 gr de llevat
1 got de llet tèbia
1 culleradeta de sal
2 cullerades de sucre
oli
5 ous
250 gr de mantega
Massapà per a pintar
200 gr d'ametlla en pols
200 gr de sucre glass
1 gotet de llet
200 gr fruita confitada
100 gr de pinyons
sucre

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant  per la teva casa cinc
pots  conèixer algú  que et  causi  impacte
bastant  especial. En aquest  moment res pot
pertorbar  el teu bon humor. 

Taure
20/4 al 19/5

Si mesures les teves paraules, conreant  una
mica la diplomàcia , pots  solucionar  un pro-
blema  de parella . Respecte  a la salut  , si
surts  a passejar, envolta't  de la naturalesa . 

Bessons
20/5 al 21/6

En l'amor  has d'apostar fort per tu  , les car-
tes  estan  a les  teves mans . Respecte  a
la salut ,no passis  per alt  tot el  que afecta
a les teves emocions.

Cranc
22/6 al 21/7

Transformar el teu  dia a dia  sentimental  com
un joc divertit  i lúdic està a l'abast  de la mà .
Respecte a la salut , avui gaudeixes  d'un  ànim
excel·lent .

Lleó
22/7 al 22/8

Avui  et costarà  molt treure  els teus  senti-
ments  més  veritables . Vés  amb compte
amb les teves  indecisions . El teu estat  d'à-
nim millora .

Verge
23/8 al 21/9

Es reactiven  els teus  assumptes  amorosos.
La teva parella  et sorprendrà quan  menys  t'ho
esperis . Per mantenir-te  en forma  el desgast
diari  que realitzes ha de ser compensat.

Balança
22/9 al 22/10

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser  molt subtil creant  un ambient  molt
càlid  al teu voltant . Necessites  moure't i des-
carregar  tensions  a causa del trànsit  del Sol.

Escorpí
22/10 al 21/11

Has  de ser conseqüent . Qualsevol  canvi
sobtat  d'opinió  et  fa  ser inestable  a ulls
de la teva parella . Respecte a la salut , evita
els canvis  bruscos  de temperatura.

Sagitari
21/11 al 21/12

De vegades  et costa  comunicar-te  amb clare-
dat . Sincera't  amb la teva parella . Respecte  a
la salut , busca  la serenitat mental . Fes exerci-
ci  de relaxació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs  immers  en una  etapa  bona  per fomen-
tar  el diàleg  i superar vells  problemes  senti-
mentals . Si  fas coses  que et facin  sentir-te a
gust  amb tu mateix  , millorarà  el teu to vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Sigues  més objectiu . No et perdis  en els petits
detalls  pel que fa  a la teva vida  amorosa . Per
mantenir  la teva  salut sense  problemes , mol-
tes vegades  és important  saber dir no.

Peixos
19/2 al 20/3

Pel que fa  a l'amor , pots evitar  viure  una
decepció  si actues  fredament  i amb  la
distància deguda . Respecte  a la salut , no
has  d'esgotar-te  en el treball.Evita l'estrès. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels        Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L'Aldea) 977452056

Segarra, C.B. Major, 36 (Roquetes)  977588007-629363200

Renau Audi, Manuel Av. Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735  

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Blanch-Basset C.B          Major, 1 (S. Jaume d'Enveja)  977468111

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 23°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
de matinada augmentarà la nuvolositat en conjunt i el cel que-
darà entre mig i molt ennuvolat, puntualment cobert al Pirineu
on creixeran nuvolades. Al final del dia s'aclarirà a excepció
del Pirineu i del sector central del litoral, on el cel romandrà
mig ennuvolat. 
Precipitacions: 
de matinada s'iniciaran pel terç oest del país. Al llarg del dia
cauran a qualsevol punt, si bé durant la tarda se centraran a la
meitat est del territori. A la nit es restringiran al sector central
del litoral i al Pirineu. Aniran acompanyades de tempesta i al
centre de la jornada localment de calamarsa. Al matí seran
d'intensitat feble, i a la tarda, moderada. Acumularan quanti-
tats poc abundants en general. 
Temperatures: 
mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat descens,
puntualment acusat al Pirineu. 
Visibilitat: 
entre bona i regular en conjunt, amb boirines sobretot al
Pirineu i al Prepirineu. 
Vent: 
fins a migdia el vent serà fluix i de direcció variable en conjunt,
amb el domini del component sud al litoral. A la tarda s'impo-
sarà el vent fluix amb cops moderats, de component nord i est
al litoral, amb tramuntana més reforçada a l'Alt Empordà, i de
component sud i oest a l'interior. Independentment, i al final del
dia, entrarà el mestral a les terres de l'Ebre entre fluix i mode-
rat. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
fins a migdia el vent serà fluix i de direcció variable. A partir
d'aleshores i per la resta del dia entrarà el component nord
entre fluix i moderat, amb tramuntana al nord del cap de
Begur, on hi haurà cops forts, i amb gregal a la resta.
Mar arrissada a marejol, amb àrees de maror al final del dia al
nord del cap de Creus. 
Costa Central:
al matí el vent serà fluix i de direcció variable. A la tarda i per
la resta del dia s'imposarà el vent de component est fluix amb
cops moderats.
Mar arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
fins a migdia el vent serà fluix i de direcció variable i a partir
d'aleshores entrarà el component est fluix amb cops moderats.
A la nit s'imposarà el mestral entre fluix i moderat.
Mar arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168
Amposta. Edifici en ple
centre comercial a l'a-
vinguda de la Ràpita, 4.
Ideal per a qualsevol
negoci que requereixi
gran transit comercial.
A la millor zona
d'Amposta. Per visitar-
lo 661 70 73 83.

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 
L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)
aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383 
(Preguntar por Emi)..

La Ràpita. Plaça d'aparcament
amb traster en lloguer. A l'edi-
fici El Mariner, a primera línea
de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil d'a-
parcar a l'estiu.  670 51 65 20

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada de 168m2
diafans, amb més de 25
metres de façana. Situat
a la plaça Hercules, al
davant d’un col.legi.
Disposa de 3 places d’a-
parcament al mateix edi-
fici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2
plantes, 3 habitacions,
menjador rústic amb
xemeneia, cuina office, 1
bany, 1 terrassa ample i
magatzem. ¡Ideal
Famíl ies! Interessats
661 707 383
Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona
a dos carrers.
610203325

Es traspassa bar-cafete-
ria a Amposta molt bona
situacio i en plena acti-
vitat economica. Causa
per canvi de residència i
per tant no poder aten-
dre. Interesats trucar:
639512494

TREBALL�

MOTOR�

DIVERSOS�

Marina Sant Carles. Es
lloguer dos amarres, un
de 8 metros i altre de 12
metros, a la nova mari-
na de Sant Carles de la
Ràpita. Molt ben situats.
670 516 520

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUASE-
VOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-hi coses. El local està
completament equipat i en
una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i
al centre del poble. Nomès
per 850Û al mes, no t'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona del
camp de futbol. Pisos a

estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó. Per

entrar a viure avui mateix.
Acabats d’alta qualitat.

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. El
preu actual és de 169.000Û
quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 
661 91 35 88

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350Û al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
Jefe/a administració / Tarragona

Precisem un/a jefe/a d'administració per un hotel de 4* amb
un Grau superior d'administració, ade o empresarials, que tin-
gui un nivell d'anglès mig-alt i que tingui coneixements de con-
tabilitat, aspectos fiscals, tresoreria, crèdit amb un mínim d'ex-
periència de 2 amb un mòdul FICO de SAP.

977 74 33 99

www.mesfeina.com

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

Canal de televisió de
les Terres de l’Ebre,

selecciona per al seu
departament comercial,
un/a professional amb
experiéncia al sector.
Interessats trucar al

977 25 27 27

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostra-
da per a treballar a les

Terres de
l’Ebre.ImtInteresades
enviar curriculum a:

cpradera@empleoperfecto.com

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

Escola bressol, busca
incorporar responsable

amb experiència
demostrada en lloc

similar i amb titulació,
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
Confidencialitat.

Preguntar per Carme.

670516520
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Més Ebre: Però deixant el
tema de la consolidació,
que tot i la dificultat que
suposava, s'ha aconseguit,
tenint en compte que no
som territori amb cultura de
Jazz, enguany quins són els
plats forts amb els que ens
trobarem del 29 de juny al 4
de juliol?
Xavier Bertomeu: L'Original
Jazz Orquestra del Taller de
Músics, TAKE 6, Diego el
Cigala i  Just 4 Fun, aquests
seran de pagament la resta no.

ME: Explica'ns una mica qui
són?

XB: Començarem amb un con-
cert de l'Original Jazz
Orquestra del Taller de Músics,
perquè aquest any els oferim

un homenatge, ja que s'han dei-
xat la pell en el món del jazz i
compleix 30 anys des de la
seva creació al 1979. La lluïta
d'aquesta entitat, formant en
música moderna i jazz, ha
aconseguint que aquestes
dues disciplines arribin a ser
titulacions superiors, tot un
èxit. Els TAKE 6, són un grup
nord-americà de gospel però
en el seu repertori donen cabu-
da a altres estils com són el
soul i el funk, autèntics refe-
rents per a altres músics i que
aprofitant que estaven de gira
europea els farem parar
Tortosa, únic concert que faran
a tot l'Estat espanyol. I conti-
nuant amb els concerts forts al
Pedrell queda el Cigala, que
tampoc no us diré molta cosa
perquè potser és el més cone-
gut, ell ens portarà el seu últim
disc “Dos lágrimas” on fa una
incursió en el jazz. Pel que res-
pecta al concert que et deia
que es farà a l'escorxador serà
el de Just 4 Fun, guanyador per
votació popular de “l'Espai del
Jazz Jove dels Països Catalans
2008”, que ja és el segon any i
que clausurarà la Mostra. 

ME: Ara
que introdueix l'Espai de
Jazz jove, dos edicions i
camí de la tercera, amb
quin objectiu es va crear?

XB: De fet la iniciati-
va va partir d'acadèmic en con-
tacte amb l'Institut Català d'
Indústries Culturals (ICIC). Els hi

vàrem fer una proposta d'apro-
fitar tot el que representa
aquesta convocatòria d'artistes
i grups novells. L'aportació que

representaria per als Països
Catalans a nivell de Jazz si a
través d'un finançament acon-
seguiem que diversos munici-
pis puguessin gaudir de tota
aquesta oferta. Així podem dir
que va néixer l'espai de la
Mostra que s'obre a l'exterior.

ME: Però si tan importants
són els caps de cartell,
també hem de parlar de
tots els artistes que els
acompanyaran en els dies
que duri aquesta edició, de
quants estem parlant?
XB: Ja saben que la Mostra de

Jazz està conformada per un
gran nombre d’actuacions de
carrer que aquest any seran
23, 30 actes i dos exposicions,
una setmana intensa de jazz.
ME: La mostra de Jazz, en
si, podem dir que és una
mostra oberta al món?

XB: Amb aquesta idea es va
crear, basar-nos en concerts
d'artistes de renom internacio-
nal amb gent que està fent
música de Jazz de casa nostra.
Però ara l'internacionalitat de la
Mostra passa per obrir-ho no
només a la ciutat de Tortosa
sinó a altres ciutats, sempre
sense oblidar que Tortosa és la
seu.
ME: I continuant amb l’aper-
tura al món, que li sembla el
cartell guanyador de la
Mostra d’enguany vingui
d’Oviedo?
XB: A mí m’ha agradat molt.
ME: Un altre element que fa
de la Mostra de Tortosa una
mostra complerta, és sens
dubte la cuina Kahun.
Parlim de les bondats d’a-
questa.
XB: La cuina Kahun, paraula
que no te traducció al català
(rialles) neix a New Orleans, el
bressol del jazz, amb influèn-
cies francòfones i criolles.
L’associació Plat i Got, a qui
estic molt agraït amb l’enorme
tasca que realitza en la vessant
de la restauració de la Mostra,
li va trobar moltes similituds a
la nostra i d’aquí que ens acom-
panyi. ME: La Mostra des
de l’origen fins l’actualitat
ha canviat?
XB: La Mostra jo sempre ho dic
va néixer una tarda de diumen-
ge, varem engegar un format
que no va funcionar i es va tin-
dre que replantejar. Ens vàrem
fixar en una cosa, havíem de
fer una mostra des de la base
perquè no existia públic. A par-
tir que es crea un públic tot
comença a funcionar. De vega-
des pensem que el que ens
agrada a nosaltres i els que ens
envolten són els gustos de la
majoria i ens equivoquem. A
hores d'ara hem aconseguit
equilibrar oferta i demanada i
això porta a la consolidació de
tot.

Una tarda de diumenge...

Arribant a la XVI edició,
la Mostra de Jazz de
Tortosa demostra la se-
va consolidació en el pa-
norama jazzístic ja no
tan sols del Territori sinó
de Catalunya i l’Estat es-
panyol. Parlant amb el
seu director, Xavier Ber-
tomeu ens comenta “ca-
da any que passa sem-
bla que el temps
s’escursi, acabem una i
ja estem a sobre l’altra”.

“De vegades pensem que el que ens agrada a nosaltres... són els gustos de la majoria i ens equivoquem”, X.B.

DIANA MAR

XVI Mostra de Jazz.
Cedida

“Per un fet purament econòmic, hem tret el

concert de cloenda, s’ha de ser realista”, X.B.

La mostra durarà un dia menys

ENTREVISTA A XAVIER BERTOMEU, DIRECTOR DE LA MOSTRA DE JAZZ DE TORTOSA (XVI EDICIÓ).

 


