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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’acceleració de les obres del

pantà de Flix, prioritat del

nou Alcalde, el socialista

Òscar Bosch.

P4

L’Hospital Verge de la Cinta

tanca dues plantes per fer

reformes durant l’estiu.

P6

Esports

El tenista rapitenc Albert

Montañés, als setzens de

final de Wimbledon.

P16

Societat

La Dansa i la Poèsia es

retroben als arrossars.

P9
Els ciutadans i ciutadanes d'Alcanar van dir “prou” el passat diumenge, al manifestar-se prop de 300 persones amb els
seus líders politics al capdavant (excepte el PSC), per tal de reclamar la represa de les obres del punt negre de les TE
localitzat a l'Angol (punt de trobada de la N-340 amb la carretera d'accés a Alcanar). De “burla” va catalogar l'alcalde
Alfons Montserrat, l'actitud del govern espanyol, en no haver enviat cap “document oficial, ni còpia del projecte de les
obres” suposadament en marxa. El regidor de CiU, Batiste Beltran, va manifestar que el PSC, en un acte totalitari, està
confonent la institució amb el partit polític, en clara referència a la seva absència.        P3

Alcanar vol fets

El rapitenc Angel Rangel té una oferta d’un equip
de la Premier League amb el que ja ha arribat a
una entesa per poder fitxar. Ara només falta l’a-
cord entre aquest club i el Swansea, equip actual
d’Angel. 
La directiva del Swansea no va estar, en principi,
amb voluntat de negociar. No obstant això, l’ofer-

ta és interessant i els representants del jugador
ebrenc creuen que pot haver-hi un acord definitiu
en els propers dies. 
El tècnic català que ha estat les darreres
campanyes al Swansea City, Roberto Martínez,
ha fitxat pel Wigan, de la Premier. Angel pot
estar prop de fer realitat el seu somni. P10

Àngel Rangel, a un pas de la Premier League

 



DIVENDRES 26
DE JUNY
DE 20092

opiniódiarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas, Arantxa
Amores

Col.laboradors:
Amado Cebolla, Josep Juan,

Maite Mestre, Hadar
Ayxandri, Marto, Roco

Fotografia:
Mariano Lalana

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Distribució:

Unipost La ràpita
977 74 50 51

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70
www.mesebre.cat

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.

5.000 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. 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

El Projecte d'Estalvi d'Aigua al munici-
pi de Tortosa va avançant i amb ell
les diferents fases i activitats que des
de la Casa de l'Aigua estem impul-
sant. Així, un cop recollits diferents
estudis sobre la situació actual de la
gestió de l'aigua al municipi, ben
aviat tota la ciutadania podrà recollir,
a les “Bústies de l'Aigua” distribuïdes
per diferents punts dels pobles i la
ciutat, un resum de tots aquests estu-
dis on la ciutadania podrà ser conei-
xedora dels punt febles en la gestió
de l'aigua que poden ser millorats
amb la col·laboració de tothom.
Hem continuat donant a conèixer la
Nova Cultura de l'Aigua a través de la
Festa per la Nova Cultura de l'Aigua
que es va fer el passat 6 de juny amb
bona presència dels més menuts que
són el nostre futur. La Festa va ser
pensada com un premi als xiquets i
xiquetes de les escoles del municipi
per la seua implicació en les xerra-
des que van rebre a les classes. El
dia de la Festa vam continuar xalant
amb jocs al voltant de l'aigua, un gus-
tós esmorzar i les actuacions musi-
cals d'un parell de grups ebrencs.
Ara ja ens trobem en la segona fase

on la ciutadania en general ha de ser
la protagonista. Tot el mes de juny
hem dut a terme xerrades informati-
ves a tots els pobles i la majoria de
barris de Tortosa, hem estat fent
grups de treball amb bona part dels
actors econòmics, socials i polítics
de la ciutat. I ja el proper 29 de juny
a les 19:00h a la Casa de l'Aigua
volem que la ciutadania done la seua
paraula. Volem que opini sobre qui-
nes actuacions s'haurien de dur a
terme al municipi per tal d'estalviar
aigua. Des de la Casa de l'Aigua
volem proposar-vos idees i concep-
tes i en definitiva, volem crear un dià-
leg entre tothom per tal de poder fer
avançar la Noca Cultura de l'Aigua al
municipi de Tortosa. La teua veu és
important i volem sentir-la.

A Tortosa, 18 de juny de 2009.

Dades: Casa de l'Aigua-Fundació
Nova Cultura de l'Aigua
CIF: G50902006
Pl. Carrilet 1 1er i 2on pis
43500 Tortosa

29 de juny: Jornada 
de la Ciutadania

Cartes dels lectors

Han passat uns dies i encara
no donem crèdit al que va
succeir en la promociò d’as-
cens. Hi ha una sensació de
tristor i de que sempre
paguem els mateixos les
decisions extremes dels diri-
gents de les Federacions.
Havia de ser una festa per
tot el poble i per tota l’afició i
ens la van pendre. Jo ja no
sé si les incidències del par-
tit d’anada van ser tan greus,
però amics que van estar-hi
m’asseguren que no. En
qualsevol cas, es podria
acceptar una sanció i una
mesura cautelar que, una
vegada resolta quan el club
haguès pogut fer les al.lega-
cions oportunes, s’hagués
pogut dur a terme ja la tem-
porada propera, en els pri-
mers partits de lliga.
O sigui, si la Federació, tot i
els recursos fets per la nos-
tra junta directiva, determina
en el futur que igualment ha
d’haver-hi càstig, doncs s’ha-
gués pogut dur a terme la
lliga vinent.
Però no, no va ser així.
Sense temps a defensar-
nos, es va obligar a que el
partit de tornada fora a porta
tancada. Jo no vull ser mal-
pensat però tot plegat dóna
per a ser-ho. Ja no cal entrar
en el poder de l’equip rival ni
tampoc en si nosaltres
pesem poc en el mapa de
Catalunya, tot i considerar-
nos catalans com els que
més.
Dilluns passat vaig sentir al
Canal Terres de l’Ebre, al pro-

grama d’esports, com es
parlava de que si el canvi
que havia de produir-se a la
directiva de la Federació va
poder afectar la decisió, dei-
xant el llistó molt alt per als
que acaben d’entrar, perquè
es troben amb un bon reca-
do. 
Perquè, com també es va dir
en aquest programa, si la
mesura es manté per tots i
es segueix el mateix criteri,
la lliga vinent potser es juga-
ran més de quatre partits a
porta tancada. O s’haurien
de jugar.
De totes formes, no sé si val
la pena fer conjectures però
el malestar no ens el trau
ningú. Ens sentim indefen-
sos i ignorats. I això sí que
s’ha de manifestar perquè,
independenment de que no
ens interessava pujar, tenim
dignitat i il.lusions.
Aclarir també que aquest
equip de Barcelona, fet a
cop de talonari, ens hagués
pogut superar igualment, a
porta tancada o oberta. No
obstant, hagués estat dife-
rent. Segur. I, a més,
haguéssim pogut viure la
nostra festa en directe. 
Aquesta setmana han anat
els directius del Catalònia a
reclamar a la Federació.
Veurem que poden aconse-
guir. Jo ja m’ho imagino: ben
poca cosa.
Visca el Catalònia!

Un bon aficionat al futbol de
Jesús.

Malestar de l’afició 
del CF Catalònia

Cartes dels lectors

La setmana passada un prestigiós mitjà de comunica-
ció de les TE publicava en portada que “Tornen les
obres de l'Àngol al cap d'un any”, i tot que unes
poques màquines estan movent terres d'un cantó a un
altre, la verdadera realitat és que el moviment que hi

ha a l'o-
bra sem-
bla més
una excu-
sa de que
s ' e s t à
fent algu-
na cosa,
que no
pas una
rep resa
de l'obra
tal i com
cal. Des
de l'ajun-
t a m e n t

insisteixen en què a hores d'ara encara ningú ha enviat
ni cap document oficial ni cap projecte de l'obra. Des
de fora de l'obra costa trobar la caseta d'obres i els
lavabos, elements aquests imprescindibles per a fer
una obra d'aquestes magnituds. Per si no n'hi hagués

prou, l'anunci del reinici de les obres es fa poc des-
prés d'anunciar una manifestació on hi han acudit gai-
rebé 300 persones. Tot plegat, sembla una entrega
per capítols d'una pel·lícula que va començar l'any
2.006 amb la partida pressupostària de l'obra de l’Àn-
gol inclosa en l'aprovació del pressupostos generals, i
que ara per ara té un final incert. Segurament han
hagut motius per endarrerir les obres, però la gent
accepta bones i males notícies, sorpreses NO, i l'anun-
ci de la represa de les obres poc després d'anunciar
la manifestació va ser una sorpresa, que lluny del seu
objectiu de calmar els ànims, encara els ha crispat
molt més. No es pot tractar a les persones d'aquesta
manera, ja que actituds com aquesta fan que el poble
es cohesioni i cridi “Estem farts i ja n'hi ha prou”.
Recordem el que va passar amb el PHN. Tothom sap
que en el joc de la política, els partits fan pinya davant
un atac als seus colors, però, tal i com hem dit en
aquesta editorial en diverses ocasions, hi ha moments
en què s'ha de primar el territori davant del partit, i
malauradament en aquesta ocasió tampoc s'ha estat
a l'alçada de les circumstàncies. Ha de ser difícil plan-
tar cara als líders polítics que surten habitualment a
les fotos, però hi ha un moment en què s'ha de triar
quedar bé amb els de Barcelona i Madrid, o amb els
veïns del territori.

Segurament han hagut motius
per endarrerir les obres, però la
gent accepta bones i males notí-
cies, sorpreses NO, i l'anunci de la
represa de les obres poc després
d'anunciar la manifestació va ser
una sorpresa, que lluny del seu
objectiu de calmar els ànims,
encara els ha crispat molt més.

Editorial

“Estem farts i ja n'hi ha prou”
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«Els ciutadans i ciutada-
nes d’Alcanar, amb els
seus representants muni-
cipals al capdavant, ens
hem vist obligats a mani-
festar-nos d’una manera
serena i decidida per exi-
gir al Govern Espanyol i
al seu Ministerio de
Fomento perquè complis-
ca els seus compromi-
sos i acabe les obres de
l’Àngol». Així començava
el manifest que es va lle-
gir aquest diumenge pas-
sat, 21 de juny, com a
cloenda final de la mani-
festació convocada per
l’Ajuntament d’Alcanar
per reclamar la finalitza-
ció, d’una vegada per
totes, de les obres de la
cruïlla de l’Àngol. Un
encreuament que suposa
un dels punts més
negres de la N-340 i de

la xarxa de carreteres
catalanes. Prop de 300
persones surtien al
carrer en manifestació
desde la plaça de la vila i
seguien fins a la intersec-

ció que comunica la N-
340, on es  llegia el
manifest de protesta. La
comitiva tallava la carre-
tera durant deu minuts,
diferents patrulles dels

Mossos i de la Guàrdia
Civil vetllàven pel bon
funcionament de la mani-
festació i evitar així  inci-
dents. L’alcalde del muni-
cipi, Alfons Montserrat, i
la resta de partits polí-
tics que formen el con-
sistori muncipal, a excep-
ció del PSC, manifestà-
ven estar «farts» de la
lentitud del procès. Tot i
que semblava que l’im-
puls definitiu per modifi-

car l’Àngol començava
l’any 2006, amb l’aprova-
ció dins dels pressupos-
tos generals de l’Estat
d’una partida pressu-
postària per executar el
projecte de modificació
d’accés, l’incompliment
de tots els anuncis i ter-
minis marcats, fan que a
data de juny del 2009 les
obres encara no siguen
una realitat. L’últim anun-
ci que s’incomplia deia

que les obres es reinicia-
rien a la primavera, sent
acabades al mes de
juliol, és a dir, el mes que
ve. Arribats a la data, i
veient el menyspreu del
Ministeri cap al municipi
d’Alcanar, el poble ja no
ha esperat més per
posar-se «mans a l’obra».
L’alcalde, Alfons
Montserrat, inisistia, en
el transcurs de l’acte, en
la «burla» que representa
per a la ciutadania el que
encara no hagin rebut
cap tipus de «documen-
tació oficial ni cap tipus
de còpia del projecte»
sobre un possible inici de
la construcció. De mane-
ra conjunta, i tots a una,
el poble i els partits del
consistori canareu
demanàven que es reini-
cien les obres de forma
seriosa i s’acaben sense
interrupcions, i que s’e-
xecuten amb la màxima
celeritat possible. El cost
d’aquestes està calculat
en més de 3MEUR i un
termini d’execució de sis
mesos.  Durant l’acte es
va criticar el posiciona-
ment dels socialistes de
no participar-hi. El regi-
dor de CiU de
l’Ajuntament, Batiste
Beltran, deia que, el
PSC, en un acte totalita-
ri, estava confonent la
institució amb el partit
polític.

Àngol: Alcanar en peu de guerra.
«Volem l’acabament de les obres»

Prop de 300 persones
es manifestàven,
aquest diumenge, a Al-
canar per exigir la fina-
lització d’unes obres
que consideren prio-
ritàries per al municipi,
les obres de l’Àngol. Un
dels punts considerats
més negres de la xarxa
viària catalana.

Prop de 300 persones surten al carrer per transmetre el seu malestar

El poble es manifesta «fart» pel retard en el projecte i exigeix un calendari d’execució

TG

La manifestació va tenir lloc durant tot el matí de diumenge.

Al febrer del 2008 Alcanar vivia un
moment dramàtic amb un accident
mortal on 5 persones perdien la vida

Punt Tràgic
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Flix ja té nou alcalde. En
l’equador del mandat, el
republicà Pere Muñoz
deixa el relleu al socialis-
ta Òscar Bosch, que
afronta l’alcaldia en uns
moments molt compli-
cats per aquest municipi
de la Ribera d’Ebre. La
descontaminació del
pantà i l’ERO presentat
per la fàbrica Ercros ha
fet que el municipi hagi
estat en boca de molts
aquestes últimes setma-
nes. Bosch afronta amb

il.lusió aquests pròxims
2 anys i afirma que entre
les seves prioritats es
troba l’acceleració de
les obres del pantà.
Unes obres que acumu-
len ja un retard de més
d’un any, però a més

encara no hi ha data de
reunió per la neteja de

l’embassament i l’empre-
sa que s’ha d’encarregar

dels treballs encara no
ha rebut cap tipus d’ins-
truccions. Aquest projec-
te generaria uns 200
llocs de treball en un
període de 4 anys, una
xifra que compensaria
els massius acomiada-
ments que està patint la
població. Fomentar l’o-
bra pública, el turisme I i
l’arribada de noves
empreses per superar la
crisi i donar feina als
veïns i veïnes del munici-
pi que veuen perillar la
seva estabilitat laboral
són altres exemples de
la línia de treball que
s’ha marcat l’actual alcal-
de. Bosch també ha dit
que demanarà reunir-se
amb la consellera de
Treball i amb el conseller
d’Innovació, Universitats
i Empresa; i que apos-
tarà pel viver d’empre-
ses, pels terrenys de
l’Incasol i per l’accelera-
ció de l’arribada de gas.

El pantà, l’obra pública i el turisme,
prioritats del nou alcalde de Flix

Desprès de 2 anys d’al-
caldia de Pere Muñoz,
ara és el torn del socia-
lista Òscar Bosch.
Aquest ja té clara la línia
que seguirà el seu man-
dat.

El republicà Pere Muñoz passa el relleu al socialista Òscar Bosch

REDACCIÓ

L’alcalde de Flix sortint, Pere Muñoz, i el nou alcalde de la localitat riberenca, Òscar Bosch.

Cedida

El Consell Comarcal del
Montsià organitza un
curs per incorporar la
igualtat d'oportunitats
entre homes i dones a
l'empresa. L'objectiu és
proporcionar els recur-
sos necessaris a les
empreses del territori
per poder elaborar un pla
d'igualtat i donar compli-
ment a la legislació
vigent en matèria d'ho-
mes i dones. 
Constarà de 5 sessions
de 4 hores cadascuna.
Algunes matèries: intro-
ducció al concepte d'i-
gualtat i  legislació
vigent, i llenguatge no
androcèntric.

Curs per buscar
la igualtat entre
homes i dones

L'assemblea de treballa-
dors de la fàbrica
d'Ercros a Flix han tornat
a bloquejar l'entrada i
sortida de camions de
les instal·lacions aquest-
dijous. Aquesta vegada,
però, el tancament ha
estat des de les sis del
matí fins a les deu de la
nit (fa un parell de setma-
nes la van bloquejar fins
al migdia). Tot i això, el
president del comitè
d'empresa d'Ercros,
Jaume Prunera, ha expli-
cat que els treballadors
mantindran l'activitat din-
tre de la planta.

Segueixen les
protestes dels
treballadors

d’Ercros

El govern de l’Estat ha
afirmat que no hi haurà
compensacions per als
municipis del Montsià

afectats per aquest pro-
jecte. Una pregunta que
va fer el diputat
d’Iniciativa per
Catalunya Verds, Joan
Herrera, fa més d’un
any, sobre les afecta-
cions del projecte, té
contestació ara, i no de

manera molt satisfactò-
ria per ecologistes i
veïns. Segons un comu-
nicat emès per Iniciativa
de Castelló, l’Estat
defensa «fermament» el
projecte Castor; i la
reconsideració d’a-
quest, l’opinió dels

municipis veïns afec-
tats, la possibilitat
d’una instal.lació alter-

nativa...no es veu ni
interessa que es con-
temple. 

La comarca del Montsià 
sense compensacions

Afectada per la construcció del projecte Castor

REDACCIÓ

No hi ha notícies sobre la cinta
transportadora, una solució que, segons
l’Estat, presenta problemes de traçat

Caràcter Tècnic
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Aquesta activitat te com a
principals objectius la
recuperació de la tradició
navegable al riu Ebre, tot
donant a conèixer la seva

història, els costums lli-
gats al riu i la gastrono-
mia."Es tracta d'una activi-
tat totalment sostenible
amb el riu -ha dit Ricard
Forés, regidor de Turisme
de l'Ajuntament de
Tortosa- i la natura que
l'envolta, i és un turisme

ideal per a famílies, grups
i colles que podran experi-
mentar el rem al riu en una
muleta tradicional amb el
suport d'un monitor pro-
fessional, convertint-se en
una activitat realment
demostrativa de la ciutat i
el territori". Les muletes

permeten grups d'entre 6 i
8 persones en cadascun
dels viatges -a raó d'un
per dissabte- i es compta
amb un total de tres
embarcacions que faran el
recorregut Bítem-Tortosa.
L'àrea de Turisme confia
en arribar a una plena ocu-

pació de les embarca-
cions, el que significaria
que un total de 200 perso-
nes podrien haver gaudit
d'aquesta proposta anual
abans de la seva cloenda.
El preu és de 21 euros per
persona, i inclou desplaça-
ment en autobús fins a
Bítem des de Tortosa,
degustació del típic pastis-
set acompanyat amb mis-
tela, baixada en muleta
tradicional fins arribar a
Tortosa, i visita a l'exposi-
ció permanent de la
Catedral de Santa Maria.
Els tickets es poden adqui-
rir per Internet a
www.turismetortosa.com
o a Terminaltour. Així
mateix, i de manera opcio-
nal, es pot gaudir un cop
acabat el programa de
l'activitat d'un menú carac-
terístic dels llaguters, que
inclou arrosos i fideus de
tres diferents restaurants
de la ciutat.

Aquest estiu «Viu l’Ebre»

Tots els dissabtes dels
propers mesos de juliol
i agost torna a la pro-
gramació estiuenca de
Tortosa una de les acti-
vitats fluvials més po-
pulars i representati-
ves de les Terres de
l’Ebre «Viu lo Riu», or-
ganitzada per l’àrea de
Turisme de l’Ajunta-
ment de Tortosa i amb
el suport del Club de
Rem i col.laboració de
l’empresa HIFETOURS.

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Tortosa per recuperar la tradició navegable del riu

REDACCIÓ

Moment de la presentació de l’activitat aquesta setmana al consistori tortosí.
Jordi Domènech

Ports de la Generalitat ha
finalitzat la rehabilitació
de la llotja de peix del
port de l'Ampolla, actua-
ció que s'emmarca en el
Pla de millores de les llot-
ges de Catalunya. Les
obres han permès adap-
tar l'edifici als nous requi-
sits de qualitat, sanitat i
medi ambient. L'objectiu
de la reforma, que ha
suposat una inversió de
332.650 euros, ha estat
donar millor servei als
operadors de la llotja i
impulsar el sector pes-
quer de l'Ampolla. Les
obres han inclòs la refor-
ma tant de l'exterior com
de l'interior.

Millora del
Port Pesquer
de l’Ampolla

La demarcació del Col·le-
gi d'Arquitectes a les Te-
rres de l'Ebre i l'Ajunta-
ment de Tortosa han
signat un conveni que
permetrà que la seu del
col·legi s'instal·li al nucli
antic, a la casa Wenetz, a
la plaça Mossèn Sol. L'A-
juntament ha acceptat
fer una modificació del
Pla d'Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM)
que trasllada el sòl resi-
dencial del nucli antic a
un solar del barri del
Temple. Aquesta permu-
ta permetrà dinamitzar el
nucli antic i recuperar un
edifici històric.

Permuta
urbanística al

nucli antic

L'Ajuntament de Tortosa
ha obert una línia d'ajudes
per a propietaris o arren-
dataris d'habitatges inclo-

sos a l'àmbit d'actuació
del Pla Integral del Nucli
Antic de Tortosa (PINCAT)
que duguin a terme obres
de millora i de rehabilita-
ció. Les subvencions, que
poden arribar fins als
15.000 euros, es poden
sol·licitar per a rehabilita-

ció de façanes, millora de
cobertes, instal·lacions
d'elements comuns
(aigua, gas, llum,...), ante-
nes, millora de l'accés i
mobilitat, i incorporació
de les tecnologies de la
informació. Els beneficia-
ris poden ser persones

físiques, entitats sense
ànim de lucre i comunitats
de propietaris, en qualitat
de propietari, arrendatari
o usufructuari de l'immo-

ble. Queden exclosos els
empresaris promotors.
Les ajudes podran arribar
fins a un màxim del 50 per
cent del cost.

Ajudes per a la rehabilitació del
nucli antic de Tortosa

Les subvencions poden arribar fins als 15.000 euros

REDACCIÓ



DIVENDRES 12
DE JUNY
DE 2009

terres de l’ebrediarimés
ebre
6

L’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa inicia,
quest estiu, les obres  de
millora de les
instal·lacions actuals. Es
tancaran dues plantes del
centre hospitalari, les
dedicades a
Traumatologia i
Especialitats II (cardiolo-
gia, aparell digestiu i
oncologia, entre altres),
per tal de fer-hi obres de
manteniment. Els

pacients d'aquests ser-
veis, que disposen d'una
trentena de llits cadas-
cun, es derivaran tempo-
ralment a d'altres plantes
del centre hospitalari,
aprofitant que a l'estiu dis-
minueix l'activitat. 

Els treballs consistiran en
el manteniment i la reno-
vació  de les
instal·lacions. A l'àrea de
Traumatologia es millo-
rarà l'accessibilitat dels
serveis de les habita-
cions,  per adaptar-se als
problemes de mobilitat
dels pacients. També es
preveu la substitució de la
instal·lació elèctrica, i
millores en interfonia, cli-
matització i revestiments
del terra, entre altres.
L'actuació a
Traumatologia compta
amb un pressupost de
150.000 euros, mentre
que la de l'àrea
d'Especialitats encara no
està del tot determinada.
Aquestes obres se sumen
a l'ampliació del Servei
d'Urgències, actualment
en execució, i a la refor-
ma del bloc obstètric, a
càrrec del Servei Català
de la Salut (Catsalut). 

Dues plantes en obres a 
l’Hospital Verge de la Cinta

Tot i la futura construc-
ció d’un nou hospital de
referència per a les Te-
rres de l’Ebre, al barri de
Ferreries de Tortosa, el
Verge de la Cinta se-
gueix els seus projectes
de millora.

Aprofitant la reducció de l’activitat, aquest estiu es duran a terme tasques de manteniment

REDACCIÓ

Imatge d’Arxiu de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa.

Cedida

Avui Tortosa serà per
segon any consecutiu
l´escenari d´una  Jornada
Antihomofòbia Terres de
l´Ebre, que enguany rea-
litzen conjuntament
l´Associació per la
Igualtat de Gais i
Lesbianes de les Terres
de l´Ebre i el Casal
Popular Panxampla.
Aquesta Jornada
s´emmarca en el context
mundial de celebració
del dia de l´alliberament
gai i lesbià, el 28 de juny.
Una data de reivindicació
per tal d´aconseguir la
igualtat social d´aquest
col·lectiu.

II Jornada
Antihomofòbia
Terres de l’Ebre

Desconcert sobre el pla
parcial de l'horta de Sant
Vicent, el lloc on
l'Ajuntament de Tortosa
havia projectat un nou
eixample amb 1.450
pisos, el complex lúdic i
comercial de Ferreries i
el port fluvial amb la pri-
mera marina seca de
l'Ebre. 
L'agreujament de la crisi
econòmica i el retard en
l'aplicació del nou pla
d'ordenació urbana muni-
cipal (POUM) ha provocat
un ajornament indefinit.
Ja s’ han retornat part
dels terrenys als antics
propietaris.

La crisi ajorna
projectes

contemplats al
territori

Aquesta tarda tindrà lloc
a l'Aldea la inauguració
de la nova Llar infants
Municipal.
A l'acte d'inauguració hi
assistiran el Conseller
d'Educació de la

Generalitat de Catalunya,
Ernest Maragall, l’alcalde
de l’Aldea, Dani Andreu,
la Regidora d'Educació,
Ada Bedòs i la Directora
General de L'Onada
Bressol, Maria Cinta
Pascual, que serà l'enca-
rregada de gestionar l'e-
quipament de la llar d'in-
fants. 
A les 17.00 h  tindrà lloc

la signatura del llibre
d'honor a la Casa de la
Vila, i posteriorment la
inauguració de la Llar
d'Infants. 
La inauguració represen-
ta el tret de sortida i
posada en funcionament
d'un dels equipaments
més necessaris per la
localitat, i que tindrà una
capacitat per 80 places. 

Nova Escola Bressol
Aquesta tarda té lloc la inauguració a l’Aldea

REDACCIÓ

La planta d’Especialitats es tancarà en els
propers dies i els treballs s’allargaran
durant un mes i mig

Previsions

MÉS EBRE
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El projecte extremeny de
la foneria de Gallardo al
polígon industrial
Catalunya Sud torna a
generar polèmica molt
abans, fins i tot, que sigui
una realitat. A l’oposició
dels grups ecologistes
s’afegeix, ara, la d’una
plataforma veïnal de
l’Aldea, que ja ha pres par-
tit en contra de la
instal.lació. Aquestes
veus contràries afirmen
arguments com que «es
tracta d’un tipus d’indús-
tria que emetrà partícules
de metall a l’atmòsfera
que posaran en perill l’a-
gricultura, la ramaderia, la
pesca i el turisme del
Delta de l’Ebre» o que
«aquest tipus d’indústria

no és encertada i s’ha de
desenvolupar l’agroindús-
tria i el sector del moble»
MésEbre ha pogut parlat
amb el Delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre,
Lluís Salvadó, per veure
què n’opinava d’aquestes
declaracions. Salvadó ha

afirmat que són moltíssi-
mes més les veus entu-
siasmades amb el projec-
te que les contràries, i
que els arguments d’a-
questes no tenen cap
tipus de fonament.
«Parlem de crítiques que
estan generant alarma

social, ja que encara no hi
ha cap projecte en ferm
damunt la taula del qual
es pugui opinar. En el
moment oportú, i quan
puguèssem parlar de
detalls, el Govern mos-
trarà total transparència i
donarà la informació

necessària». En referèn-
cia a les acusacions
ambientals, el delegat ha
volgut recalcar que l’im-
pacte és mínim, però que,
en la mateixa línia, i en el
seu moment, el director
dels Serveis Territorials
de Medi Ambient, Víctor
Gimeno,  presentarà «un
escrupulòs informe sobre
l’afectació». Salvadó ha
volgut recalcar també que
s´està parlant de la crea-
ció de 500 llocs de treball
directes i és una aposta
importantíssima per part
de la Generalitat per
industrialitzar les Terres
de l’Ebre. 
«No estem parlant d’un
projecte que ve cap aquí
perquè no vol ningú,
estem competint amb
indústries de Tarragona i
Barcelona perquè volem
aquesta inversió per
l’Ebre» . Una gran aporta-
ció per al futur que, entre
d’ altres, dinamitzaria la
estació de mercaderies i
el Port dels Alfacs, i «tren-
caria la tendència històri-
ca que la gran indústria
s’implanta sempre a les
grans ciutats». 

«Amb el Catalunya Sud, podem trencar
la tendència industrial a l’Ebre»

La foneria Gallardo
crearia 500 llocs de
treball. Però no és su-
ficient. Les reaccions
contràries al projecte
no s’han fet esperar.

S’ha d’apostar perquè les grans infraestructures industrials no sempre vagin a les ciutats

El Delegat del Govern, Lluís Salvadó, defensa el projecte i en recalca les avantatges

REDACCIÓ

El projecte de l’ampliació del Catalunya Sud es troba encara en fase de preacord.
CEDIDA

Eusebi Rosales és el
nou president de la
Confraria de
Pescadors de Sant
Carles de la Ràpita,
desprès de la dimissió
de Tomàs Fèl ix.
Recordem que la deli-
cada situació finance-
ra de la Confraria,
amb un deute acumu-
lat de 1,5 milions d’eu-
ros, forçava a Fèlix a
presentar la dimissió

desprès de 5 anys
com a patró major.
Desde fa algunes set-
manes, l’entitat ja té
nova comissió gestora
nomenada per la
direcció general de
Pesca i que encapçala
Rosales. 
Aquesta té previst,
abans que acabi el
mes, de  convocar una
assemblea general de
pescadors. 
«Serà una assemblea
abans de tornar a l'ac-
t iv itat pesquera i
esperem poder pre-
sentar de seguida el

pla de viabilitat». 
Un pla al que ja feia
referència Fèlix en el
seu moment. «No és
un problema de
diners, amb un pla de
viabilitat ben fet, en
tres o quatre anys es
pot superar». 
La comissió que
encapçala Rosales i
que integren deu pes-
cadors més estarà al
capdavant de la con-
fraria durant un any, i
després es convoca-
ran eleccions (només
en aquesta entitat) per
elegir president.

Entre les prioritats de
Rosales com a nou
president és sanejar la
situació econòmica de
l ’ens, però sobretot
que els pescadors

puguin cobrar el que
deuen, ja que  del
deute d’1,5MEUR acu-
mulat, 700.000 E
corresponen  a
aquest sector.

La Confraria de Pescadors de
la Ràpita ja té nou president

Eusebi Rosales agafa el relleu de Tomàs Fèlix

REDACCIÓ

Dintre de la campanya
anomenada “Alcohol al
cap no cap”,  de la regi-
doria de Serveis Socials,
aquest cap de setmana
la Policia Local
d'Amposta juntament
amb els Mossos
d'Esquadra  realitzaran
controls d'alcoholèmia.
Aquesta iniciativa que es
va estrenar fa tres anys i
es porta a terme quatre
cops a l'any es farà
aquesta nit i demà dis-
sabte a punts claus com
les  cruïlles  de la plaça
de la Castellania o
Tosses i també als
accessos a la ciutat.
Com a mecanisme de
conscienciació  es submi-
nistraran mesuradors  d'
alcoholèmia d'un sol ús.
Les diferents patrulles
realitzaran a més test de
control de drogues.
Diferents locals d’oci par-
ticipen també en la cam-
panya.

«Alcohol al cap
no cap» aquest
cap de setmana

La Federació de
Productors de Mol·luscos
del Delta de l'Ebre ha
assegurat que durant el
darrer mes han mort el
80% de les cries d'ostra
de les badies del Fangar
i els Alfacs, a més de
bona part de l'ostra que
ja estava a punt per
comercialitzar. Per
aquesta raó, i davant pèr-
dues econòmiques
importants, el sector ja
ha mantingut una reunió
amb el director general
de Pesca, Martí Sans,
per reclamar ajuts per
als aqüicultors afectats.
L’avaluació de danys ini-
cial supera els 800.000
euros que es van perdre
fa dos anys en morir part
de les cries del Fangar.
Algun patogen o virus a
l’aigua de les badies
podia ser la causa de les
morts, tot i que encara
s’estan fent les investiga-
cions pertanyents.  

Pèrdues
importants en les

cries d’ostra
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Un casament al fang...una activitat contemporània o una realitat?

Així, Deltebre tornarà a
acollir enguany entre el
29 de juny i l'11 de juliol
a 120 ballarins de 25
nacionalitats diferents
que s'han inscrit al Taller
de Dansa amb l'objectiu
d'aprofundir en la pràcti-
ca de la dansa, l'aprenen-
tatge i l'entrenament físic
i mental. Les classes
estaran impartides per
12 professors amb una
important trajectòria pro-
fessional a nivell interna-
cional i de diferents disci-
plines de dansa. A través
de les classes els alum-
nes podran adquirir
coneixements altament
tècnics de dansa con-
temporània, tot i que
també hi haurà espai per
altres disciplines com la
música o el circ. Cal des-
tacar per exemple el

taller d'acrobàcia, a
càrrec de Fabio Nicoli de
l'Escola de Circ FLIC de
Torino. A més, enguany
es seleccionaran 25
alumnes per formar El
Grup de Treball Deltebre

Dansa que durant
aquests dies entrarà en
la dinàmica d'una com-
panyia professional de
dansa per tal que al final
del Taller pugui mostrar
la seva creació. Aquest

grup de treball treballarà
sota la direcció de
Roberto Magro “Tober”,
professor convidat per a
aquesta activitat.  
Els dies 6, 7 i 8 de juliol
Steven Vrancken oferirà
el seu concert de piano
Dream Time, on la gent
podrà relaxar-se física-
ment, mentalment i emo-
cionalment. Però a més,
ens trobarem amb
espectacle de vídeo mul-

tidisciplinar que crea un
intercanvi en el moviment
de la imatge i la dansa,
amb l'actuació de Malo
Tango Dance que a més
de fer una exhibició de
tango també impartirà
classes als assistents. I
una de les activitats més
impactants, sense duote,
serà un casament con-
temporani que es farà al
fang, dins dels camps
d'arrossars. Pel que fa a
l'edició de la Bouesia
pròpiament dita, enguany
es presenta amb un
ampli programa que
combina diferents disci-
plines artístiques: poè-
sia, jazz, circ, música
clàssica, dansa... per als
caps de setmana de l'es-
tiu. 
El festival s'encetarà el
dissabte 27 de juny amb
el concert de músiques
del món a càrrec del
grup Meridiana. 
A més, els dies 23, 24 i
25 de juliol tindrà lloc el
V Aplec de Bouetes que
concentrarà mig cente-
nar de poetes i artistes. I
el recital de poesia
Regsexital de Bouversos
en el que participaran
prop de mig centenar
d'artistes, clourà aques-
ta edició.

La Dansa i la Poèsia es retroben als arrossars

Un dels fenòmens cul-
turals per excel·lència,
de l’estiu, al nostre Te-
rritori, cada cop més
consolidat és el Festi-
val de BOUESIA i el Ta-
ller de Dansa Contem-
porània del coreògraf i
ballarí Roberto Olivan.

REDACCIÓ

Presentació de BOUESIA 2009 i el Taller de Dansa de Roberto Olivan.
Cedida

En què el taller que es realitza és tot un
fenòmen en el món de la dansa. I que el que
es busca és integrar el públic al projecte.

El coreògraf Roberto Olivan insisteix...

Un home ha mort en un
accident que ha tingut lloc
a les deu del matí d'aquest
dijous a la N-420 a l'altura
de Gandesa. Segons han
informat els Mossos
d'Esquadra un camió i un
turisme han xocat frontal-
ment. El conductor del
cotxe ha mort i el seu
acompanyant es troba en
estat greu. Fins al lloc del
sinistre es van desplaçar
quatre dotacions dels
Mossos, tres dels
Bombers així com serveis
mèdics. Segons informà el
Servei Català del Trànsit, la
N-420 va estar tallada en
un sentit de la marxa entre
els quilòmetres 794,50 i
795 a causa d'aquest acci-
dent i es va donar pas
alternatiu per la C-221.

Accident de tràfic
mortal a Gandesa

La Policia Local de Tortosa
ha detingut Mohamed
B.M.O, de 36 anys, acusat
d'un delicte continuat de
danys i a qui li imputen la
crema intencionada de 28
contenidors de recollida
de la brossa i un vehicle.
Els agents l'han pogut
detenir aquest diumenge
passat al migdia, minuts
després de provocar l'in-
cendi d'un contenidor ubi-
cat al carrer Alfara, al barri
de Ferreries. La trucada
d'un veí va alertar del foc,
que els Bombers van
poder apagar en pocs
minuts. Els agents de la
Policia Local, que feia set-
manes que seguien la
pista al sospitós, van iden-
tificar-lo i  el van detenir,
sense que oposés
resistència, en un establi-
ment situat just al davant
del contenidor incendiat.
L'onada d'incendis a con-
tenidors d'escombraries,
iniciada el passat 2 de
maig, va comportar la
posada en servei d'opera-
tius policials conjunts,
entre Policia Local de
Tortosa i els Mossos
d'Esquadra, en diversos
punts de la ciutat. Al final,
el detingut ha resultat ser
un ex-treballador de l'em-
presa que gestiona la
recollida de residus.

La fixació per
cremar contenidors
porta a la polícia a
detenir a l’autor

Sembla mentida com un
senyal al mig del mar pot
anar tan ràpid d'un lloc a l'al-
tre i arribar al punt exacte
per iniciar una operació de
rescat. Així va succeir el pas-
sat 23 de juny, a les 18:30h,
quan l'embarcació d'inter-
venció ràpida amb base a la
Ràpita, Salvamar Achernar,
rebia la notificació que el
pesquer Sord de Barraller
s'havia enfonsat a poques
milles del Delta de l'Ebre

amb tres tripulants a bord,
informació que es va corro-
borar posteriorment. El pa-
tró de Salvamar amb base a
la Ràpita, José Antonio Ló-
pez, ens explica que sempre
hi ha tres persones de guàr-
dia; aquell dia estaven ell,
Fabio Vega, mariner de l'em-
barcació i el mecànic d'a-
bord, Joan Baptista: “vàrem
de córrer, per què quan ens
truquen des de salvament
marítim de Tarragona, ells ja
sabien de que es tractava i
aquest cop era un enfonsa-
ment”. En arribar al lloc dels
fets no van trigar en trobar-
se amb tres homes que es-

taven agafats a un salvavi-
des i sense soltar la radioba-
lisa, que els va permetre in-
formar als serveis
d'emergència.  “Aquells ho-
mes movien els braços per
tal de fer-nos senyals, quan
ja els vàrem tindre localit-
zats es va col·locar el Salva-
mar de manera que els res-
guardés del vent i els vàrem
pujar a abord, presentaven
principi d'hipotèrmia i co-
mençaven a tindre enrampa-
des”, comenta López. El res-
cat es produïa
aproximadament a les
19:40 segons les anota-
cions de l'embarcació de
salvament, de camí cap al
port de La Ràpita els nàu-
frags van relatar com havien
succeït els fets, i pel que in-
dicava el patró del pesquer
enfonsat tot va anar molt rà-
pid, no van tindre temps de
res, però en tot moment van

pensar en agafar la radioba-
lisa, també van estar nedant
una estona fins ser resca-
tats, però quan els van tro-
bar, López de Salvament
ens explica que ja estaven
pensant en com passarien la
nit. Aquest cop aquesta

història ha disposat d’un final
feliç, tenint en compte que
no s'ha comptabilitzat cap
víctima mortal, ara suposem
que el patró intentarà reflo-
tar la nau, ja que no hem d'o-
blidar que els pesquers són
els negocis dels mariners. 

El pesquer Sord de Barraller
s’enfonsa prop del Delta
“Tenien principi d’hipotèrmia i ja començaven
a sentir rampes, quan els vam rescatar”

DM

José A. López, Fabio Vega i Joan Baptista, de Salvamar Achernar.
ME
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No és cap rumor. Tot al
contrari. Es una notícia del
tot fonamentada i que té
credibilitat. La Premier ha
tocat de forma ferma la
porta del jugador de Sant
Carles de la Ràpita Angel
Rangel.
Ahir dijous, un dels seus
representants, ho confirma-
va dient que «és totalment
cert que un club de la
Premier s’ha interessat  cla-
rament per Angel. Primer
va manifestar el seu interés
al Swansea i, posterior-
ment, va parlar amb nosal-
tres. L’entesa amb Angel ja
existeix. Ara només falta
que hi hagi acord entre els
dos clubs».

La pilota està sobre la teu-
lada del Swansea. En una
primera instància el club
gal.lès no ha estat massa
per la labor. Llavors han
començat les negocia-
cions. Segons un dels
representants d’Angel, «la

veritat és que el Sweansea
es va tancar en banda al
principi. No obstant, l’oferta
és molt interessant i pen-
sem que la setmana vinent
pot haver-hi un acord entre
els dos clubs».
Haurem d’esperar la confir-

mació d’una notícia que sig-
nificaria una nova progres-
sió per al futbolista ebrenc.
Angel Rangel, a còpia de
treball i il.lusió, s’ha conver-
tit en un referent pel carril
dret del futbol de les illes.
Ja s’ha conegut interés de

clubs potents com el
Manchester City. Però al
final només han estat
comentaris. 
En aquesta ocasió, la
Premier està a un pas. El
Swansea City ha jugat
enguany a la Championship
(la Segona A espanyola). Ha
fet una bona classificació
tenint opcions fins gairebé
al final de poder lluitar per
l’ascens.
El seu tècnic, el català
Roberto Martínez ha fitxat
amb el Wigan, de la
Premier. I ja sabem la con-
fiança que aquest entrena-
dor ha tingut sempre amb
el rapitenc que, als seus 26
anys, veu el seu somni fut-
bolístic més prop que mai. 

La Premier, a un pas

Seria el seu somni: ju-
gar la Premier League.
El rapitenc Angel Ran-
gel pot tocar el cel
aviat si hi ha acord en-
tre els clubs.

ACTUALITAT

El rapitenc Angel Rangel està prop de complir el seu somni: jugar a la Primera divisió anglesa

M.V.

El tècnic català del
Swensea, Roberto
Martínez, ha fitxat amb
el Wigan, club de la
Premier League.

El seu tècnic

En les darreres setma-
nes sento veus crítiques a
la gestió directiva del CF
Amposta. «Les coses no
s’han fet bé. No es podia
comptar amb un patrocina-
dor que no es tenia i des-
prés donar la culpa a l’Ajun-
tament». «No es compta
amb la gent de casa i la
prova està amb Becerra a
qui no se li ha fet una ofer-
ta a l’alçada que mereix per
la temporada que ha fet i, a
sobre, se li va reduir un 30
% la nòmina, com a la plan-
tilla». «I menys mal de la re-
ducció perquè si no quin
dèficit tindriem». Són opi-
nions que estan al carrer.
Crítiques també hi ha a Tor-
tosa on podem trobar a so-
cis i aficionats que no estan
d’acord amb la forma en
què s’ha actuat i s’han plani-
ficat les darreres tempora-
des. O, a la Ràpita, on hi ha
un sector de l’afició que no
veu clar el projecte localista
i que voldria més aspira-
cions perquè, segons
aquest sector de l’afició, es
podria fer més.

Tot és respectable. I fins
aquí podríem establir l’apre-
ciació de la mitja botella
buida. Però cal mirar-ho
també des d’un altre punt
de vista. En plena crisi galo-
pant, hi ha persones a l’Am-
posta que fan crèdits per ti-
rar endavant i que hi hagi
futbol a la ciutat. I a Tortosa
i a la Ràpita també passa el
mateix, amb gent que perd
temps i deixa diners pel
club. Per tant, cal valorar-
ho. 

Llavors les veus crítiques
acaben dient: «clar, si no hi
ha ningú més, que ho por-
tin aquests». 

Sí, però, malgrat supo-
sats interessos que puguen
haver-hi, cal agrair-ho. 

Una botella mig
plena o mig buida

L’opinió de Michel

El CF Amposta va celebrar di-
vendres passat l’assemblea. La
conclusió més clara fou que la
temporada propera serà d’aus-
teritat. El pressupost es redueix
en 140.000 euros. La crisi aju-
da però l’Amposta, en qualsevol
cas, necessita reestriccions.
Oficialment,es va parlar de més
de 90.000 euros de dèficit,
«una quantitat que uns mem-

bres de la junta tenim controla-
da amb crèdits» però que, ob-
viament, no permet gaire ale-
gria. De la plantilla, confirmar
els fitxatges del porter Víctor
Contreras i Jorge Diaz (Cam-
brils), Yèlamos i Edgar (Vilano-
va), Cesc López (Tàrrega), Jai-
me (Tortosa) i Jorge Granados.
El porter Jonatan (Ulldecona) i
Joan (St. Jordi) faran la pretem-
porada a les òrdrens del nou

tècnic Franc Artiga així com els
juvenils Simó, Pardo, Jonatan,
Chicho i Richard. Recio, segons
fonts de la junta, «hi ha un 95 %
d’opcions de que renovi». 

El tema Becerra i Pitarque
està igual. Però el club avisa
que si tarden a decidir-se i la
plantilla ja està coberta, pot pas-
sar que no tinguin cabuda. Tots
dos tenen ofertes i esperen con-
cretar-ne una de la Segona B. 

L’Amposta, a superar la crisi
El club presenta un dèficit de més de 90.000 euros

REDACCIÓ

ASSEMBLEA CF AMPOSTA

Angel Rangel, en una imatge d’arxiu, amb el Swansea City gal.lès, el seu equip fins ara.
CEDIDA

La Rapitenca, com tots, viurà
una temporada de moderació
pressupostària, amb interés
amb un projecte localista. Hi ha
fins a deu baixes (el porter Jordi,
Pedregosa, Sangrà, Víctor, Pibe,
Parra, German, Borja, J. Roca i
Siria). Les incorporacions són:
Cristian Bertomeu (Tortosa), el
porter Marc (Deltebre), Manel

Subirats (Amposta) i Manel Sol
(torna del Roquetenc). El prepa-
rador físic serà Eduardo Marin.
El porter Miki, que té contracte,
es queda així com Edu Aguilar,
Sergi Grau, Efren, Raül, Sergi Jo-
sé i Pere. Gilabert, amb contrac-
ter, continua, segons fonts de la
junta. El 13 de juliol hi haurà pro-
ves a jugadors ebrencs als que
ja se’ls ha fet un seguiment. 

A la Ràpita també serà
any de rebaixes

Han hagut fins a deu baixes
REDACCIÓ

EL DIA 13 DE JULIOL, PROVES A JUGADORS
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–Un repte, no?.
–Sí, a més d’una bona opor-
tunitat és un repte. Està clar.
És il.lusionant tant a nivell
personal com esportiu des-
prés d’haver estat els últims
anys a l’elit del futbol base,
amb el Barça i amb el Valèn-
cia. La veritat és que venir a
casa i poder transmetre els
coneixements que he adqui-
rit les darreres temporades
és molt bonic i, a la vegada,
com he dit, un repte. A més,
podria dir que és com un
somni. La directiva m’ha
transmès la il.lusió del nou
projecte i arribo amb moltes
ganes de treballar i respon-
dre a la confiança que s’ha
dipositat amb mi.
-Et va costar molt decidir-
te?
-Sí, per tres motius. Primer
pel tema personal. Visc a
Castelló i és un altre canvi
que he d’afrontar. El segon,
per la mentalitat. Tot i que
treballant a clubs grans com
el Barça i el València, encara
que sigui al futbol base, hi ha
moltes coses equiparables,
la veritat és que no és el ma-
teix entrenar a joves que s’i-
nicien que fer-ho a adults. I
el tercer motiu va ser plante-
jar-me fer el salt per a ser
entrenador professional, per
veure fins on estic capacitat
d’arribar i fins on arriben els
meus coneixements. Tard a
d’hora havia d’arribar l’opor-
tunitat i ha estat ara. El mi-
llor és que és a casa. Per
tot, va costar decidir-me
però una vegada presa la de-
cisió, ben consensuada, al
cent per cent per a poder
complir.
–Què ens pots sintetitzar
del nou projecte del CD
Tortosa?.
–El resum és que l’objectiu
és tornar la il.lusió a l’afició.
Estem a Primera catalana i
això sempre genera dubtes i

exigència. Però no ens hem
de capficar amb aquest te-
ma. A curt termini no ens
plantegem l’ascens com un
objectiu prioritari, però si
tornar la il.lusió. Que els diu-
menges la tarde, els socis i
els aficionats tinguin marcat
a l’agenda que han d’anar al
Municipal i que hi vagin amb
convicció. L’objectiu és fer
un futbol atractiu i poder fer
gaudir a la gent de Tortosa i
a la de les Terres de l’Ebre.
–Hi haurà juvenils que, tot i
ser de segon any, pujaran
igualment a formar part de
la primera plantilla?.
–El juvenil ha pujat a Lliga
Nacional on es fa un futbol
diferent a la Preferent i, per
tant, s’ha de cuidar i  poten-
ciar. Al primer equip, no pu-
jaran directament però sí he
de dir que alguns hi faran la
pretemporada. A partir d’a-
ra, jo també m’implico amb
el futbol base (és part del
projecte). Estarem en conne-
xió constantment i seguirem
la bona línia ja marcada l’any
passat i que tants bons re-
sultats va donar. Estarem a

sobre i els jugadors que va-
gin demostrant que poden,
aniran pujant. La idea, com
he dit, és fer un futbol il.lu-

sionant i amb el màxim nom-
bre de jugadors de casa
possible. 
–Ja has comentat que, a
curt termini, l’ascens no és
una prioritat, però pel Tor-
tosa, per història, mentre
estigui a Primera catalana,

ho serà?
–Segur, i ho tinc molt clar.
He dit a curt termini perquè
no pots començar i al primer

dia pensar en pujar a Terce-
ra. Primer s’ha de crear una
filosofia i buscar el camí per
poder arribar-hi. Penso que
amb les idees de la directiva
i el cos tècnic, tots en una
mateixa direcció, el camí es-
tablert és el correcte. I d’en-

trada insistir en fer un bon
joc i que l’afició s’ho passi
bé. El demés anirà arribant.
Cal pensar que pujar depèn
de molts factors que no pots
controlar. Però, com he co-
mentat, la lluita inicial serà fi-
xar les bases per poder pro-
gressar a còpia de treball i
de fer les coses el millor
possible.
–L’interés està en recupe-
rar la il.lusió. L’ambient, la
lliga passada, va acabar un
xic crispat. Costarà més
fer-ho?.
–No li podem demanar a l’a-
fició que ens ajudi si no li do-
nem motius. Acabo d’aterrar
i no sé ben bé que ha pas-
sat. Tampoc m’importa. L’ú-
nic que sé és que la directi-
va ha apostat per aquest
canvi i jo el que li demano al
soci i a l’aficionat és que tin-
gui paciència perquè la il.lu-
sió tornarà. Veurà bon fut-
bol, això puc garantir-ho. A
partir d’aquí, som nosaltres
els que ho hem de dir dins
del camp. L’afició vol reali-
tats i nosaltres hem de tre-
ballar per poder oferir-les.

–35 anys, un dels tècnics
més joves de la història. Al
costat, com a segon, es-
tarà Javi Cid, entrenador
del Tortosa en dues eta-
pes, i com a Director Es-
portiu, Carlos Alós, que ho
ha estat recentment. Una
pressió afegida per a tu si
la pilota no entra?.
–En absolut. Jo faria una lec-
tura diferent. Sí, són extèc-
nics del Tortosa però ara for-
men part d’un grup de treball
en el que tots els integrants
pensem igual. Gent que té
il.lusió per treballar pel Tor-
tosa. Pressió no en tinc cap
ni una en aquest sentit. Si
comencem a parlar tan aviat
de pressió el camí es farà
llarg. S’ha de treballar amb
tranquil.litat, tenint clar que
el que compta en el futbol és
si la pilota entra o no. Però
el que s’ha de fer, tots ple-
gats amb el mateix esforç i
objectiu, és treballar al mà-
xim perquè entri el màxim
possible.

«L’objectiu, a curt termini, és tornar la
il.lusió a l’afició del CD Tortosa»

SERGI DOMÈNECH. Entrenador del CD Tortosa

Sergi Domènech, des-
prés del seu pas pel
futbol base del Barça i
del València, inicia una
nova etapa com a tèc-
nic del CD Tortosa.

«El que puc garantir és que l’equip farà un joc que serà atractiu perquè la gent vagi al camp amb convicció»

REDACCIÓ

Sergi Domènech, nou entrenador del CD Tortosa, amb el president Santi Pelejà, el dia de la seua presentació.
Antolí Ortiz

Sergi Domènech, amb 35 anys, es converteix en
un dels entrenadors més joves de la història
del CD Tortosa.

Tècnic jove

«L’objectiu és fer un futbol atractiu, amb el
màxim de jugadors de casa, i poder fer gaudir-ne
a l’afició de Tortosa i de les Terres de l’Ebre» 

Il.lusió

«Venir a casa i poder transmetre els
coneixements que he adquirit és molt bonic.
També un repte i, a la vegada, és com un somni»

Un repte

El CD Tortosa ha co-
municat que ha incorpo-
rat al davanter Alberto
Diez (Amposta), a Toni
Calafat (Catalònia) i al la-
teral dret (ex de la Rapi-
tenca i del Reus, entre al-
tres), Unai Egurbide.

Han estat baixa: Cosi-
do (fitxarà amb el Catalò-
nia), Joel, Ferran (anirà al
Roquetenc) i Xavi Tosas
(torna al Benavent). S’afe-
geixen a les de Jaime (va
a l’Amposta), Cristian (a
la Rapitenca), Rojas (tor-
na al Reus) i Raül.

Subi, Mauri, Quique,
David Subirats, Joseph i
Xavi Anell, han renovat.
Segons fonts directives,
s’està a punt de tancar
les de José Ramon i
Franc Reolid i s’està en
negociacions amb Sergio
Pradas.

Alberto Diez,
Unai Egurbide i
Calafat, fitxen

Novetats
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L’entitat riberenca ha fet
història. Amb cinc anys, ha
tirat endavant el seu projec-
te de formar i potenciar
una escola de futbol a la
comarca i, a més, ha pujat
el primer equip fins la Pri-
mera regional. La satisfac-
ció i l’emoció que hi havia
el diumenge era lògica. No
n’hi havia per menys. 
El partit de diumenge era el
decisiu. El darrer del 3x1
que havia de determinar
qui era el guanyador i, per
tant, qui pujava. El Salou en
tenia prou amb l’empat. El
CE Ascó necessitava la
victòria. 
Potser va ser per això que
els locals van sortir amb
més convicció. Part de l’afi-
ció salouenca va criticar l’a-

lineació que va fer el seu
tècnic. Serà per això o per
la dificultat que genera te-
nir-ne prou amb l’empat, el
cert és que els del Tarra-
gonès no van mostrar gaire
ambició. 
El CE Ascó, dins de les
possibilitats que oferia la
forta calor i la tensió del
dia, va disposar de més
profunditat. El partit estava
igualat, però amb més in-
tenció ofensiva dels locals.
Els de Cotaina van avisar
en un parell d’ocasions, fins
que el seu pichichi va
aparèixer. Gilabert va con-
trolar la pilota, va encarar
el defensa, el va enganyar
amb un gest tècnic exquisit
i després va provocar el
penal. Sensacional. El ca-
pità Raül va agafar respon-
sabilitats i va marcar l’1-0.
Al descans es va arribar
amb aquest marcador i
amb la sensació de que el
partit estava controlat pels
riberencs.
A la represa, el Salou va
crèixer tímidament i el CE
Ascó va esperar les seues

opcions. El guió local esta-
va ben plantejat però va te-
nir un ensurt inesperat. Al
minut 55, una errada greu
de Miró amb la cessió amb
el pit de la pilota al seu por-
ter va comportar l’1-1.
Moments d’incertesa. L’As-
có va tenir dubtes. I el Sa-
lou va semblar més ben po-
sat. Però el partit, poc a
poc, va reflectir moments
de ruptura. Això va benefi-
car l’Ascó. Amb el Salou
descol.locat, un contraatac
local va suposar una passa-
da de geni d’Oscar Marín
que va deixar sól a Gilabert
davant del porter rival. Gila-

gol no va fallar. 2-1. 
36 dianes ha marcat el da-
vanter de Roquetes. Una
temporada de somni que
va culminar amb una actua-
ció estel.lar el dia clau. Va
oferir-se, va estar generòs,
va jugar en equip i va deci-
dir. Va ser el partit del
crack. 
Amb el 2-1, el Salou va in-
tentar-ho a la desesperada
però sense cap encert (no-
més una opció, amb auna
acció a pilota aturada). I el
CE Ascó, al contraatac, va
poder fer més mal.
Al final, a la tonada de Pa-
quito el Chocolatero, es

van viure els millor instants,
amb la celebració. «Hem
aconseguit un ascens grà-
cies a un treball de tots ple-
gats, amb un gran esforç.
Es el premi a la bona tasca
que està fent l’entitat en
tots els sentits», deia el
tècnic Miquel Cotaina emo-
cionat. No era l’únic que ho
estava diumenge a Ascó.  

El Club Esportiu Ascó, a Primera

El Club Esportiu Ascó
va guanyar el Salou (2-
1) i, d’aquesta forma,
fou el guanyador de la
promoció d’ascens i pu-
ja a Primera regional.  

PROMOCIO D’ASCENS A PRIMERA REGIONAL

Va guanyar el Salou en el tercer partit de la promoció d’ascens i va aconseguir un ascens històric per l’entitat

REDACCIÓ

Jugadors del CE Ascó celebren l’ascens en acabar el partit de diumenge.
PF

Amb l’ascens del CE Ascó,
el Santa Bàrbara se salva
del descens a Tercera
regional.

Compensació

Àrbitre: Belencoso. Targetes per als locals Carles, J. Antonio Marin, Raül, i als visi-
tants Salu i Adam. Vermella al visitant Kike. Incidències: uns 800 espectadors a l’es-
tadi d’Ascó.  

Gols: 1-0, Raül Roca (penal) minut 30; 1-1, Ortiz minut 58 i 2-1, Xavi Gilabert
minut 72.

Marc, Carles (Lluís), Toni,
Miró, Miquele, Héctor (José),

Oscar Marin (Edu), Raül
(Saladie), Jeremi, Xavi

Gilabert i J. Antonio Marin
(Tino). 

CLUB ESPORTIU ASCÓ

2
Sany, Víctor, Oli, Salu (Bocio),
Adam (Johnny), Javi, Sergio
(Chico), Malick, Guille, Ortiz
(Kike) i Oppo.

SALOU

1
Ja fa unes setmanes que
venim anunciant que
l’Ajuntament d’Ascó
només proposa una única
subvenció per la tempo-
rada vinent, per als dos
clubs del poble. Per tant,
s’haurien d’unir. Això és el
que haurien de fer. El
Club Esportiu Ascó
Escola, que ara ha pujat,
ha plantejat diverses solu-
cions per poder fer una
unió o una fusió amb l’al-
tre club, la Joventut
Esportiva. Però cap d’e-
lles ha tingut resposta. 
«Ara la pilota està al sos-
tre de l’Ajuntament, de
l’Alcalde. Nosaltres hem
ofert possibilitats de solu-
ció però, a més, som l’e-
quip que està a Primera
regional», deia un aficio-
nat del club esportiu
Ascó. 
Les especulacions han
arribat. Pot haver-hi ente-
sa i el club producte de la
unió es podria dir
Joventut Esportiva Ascó
Escola (tenint al capda-
vant del primer equip
directiva de la JE Ascó i
també del Club Esportiu,
amb una administració
única) -és una de les pro-
postes que ja ha fet el CE
Ascó-, o pot passar que
es mantingui cada entitat
sense rebre la subvenció
que rep actualment. Es
una altra possibilitat. El
temps dirà. Demà hi ha
una reunió a l’Ajuntament
(entre totes les parts) que
ha de ser decisiva.

I ara què...?

Fusió?

L’exit del primer equip del CE
Ascó no és l’únic que ha tin-
gut l’entitat. El cadet ha pujat
a la Primera divisió i l’escola
ha progressat, superant-se
cada any. Era un dels objec-
tius d’aquesta entitat quan va
fundar-se: crear una escola

de futbol que pugués omplir
el buit existent a la comarca
amb el treball de base. S’ha
format una estructura i s’ha
fet una bona labor que ha de
ser la clau del futur esportiu
de la localitat. 
Josep Masip n’és el coordina-
dor. Ferran Perelló és el tèc-

nic del juvenil; Paco Muñoz
(cadet); Manel Landa (infantil);
Jordi Giné (aleví); Alvaro Cur-
to (benjamí) i Eva Sans (pre-
benjamí i babys).

La implicació i les ganes
que hi ha a l’escola es reflec-
teix amb el treball de tots els
tècnics. Destaca la presència

d’Eva Sans, amb els més pe-
tits. Es la tercera temporada
a l’escola. «Hi ha una bona
sincronització i organització.
La veritat és que es treballa
molt bé i cada any es pro-
gressa, amb més jugadors i
més bons resultats. És grà-
cies a tots», diu Eva, una jove
entrenadora que, tot i que té
previst descansar la tempora-
da vinent, no descarta «se-
guir en el futur i poder fer el
curs de primer nivell per mi-
llorar la formació». Com es
pot comprovar, hi ha molta
il.lusió a Ascó amb el treball
de l’escola de futbol. 

Un projecte en el que s’ha creat i ha
crescut una escola de futbol base
El cadet del CE Ascó puja a Primera Divisió

REDACCIÓ

ES UN REFERENT A LA COMARCA DE LA RIBERA

Prebenjamí del CE Ascó, guanyador del torneig de Duesaigues.
Cedida
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

C/ NÀPOLS

SALA

METRO

C/ LISBOA

C/ NÀPOLS

C/
BE

RL
IN

C/
RO

M
A

Informació i venta
Tel. :977 707 038
Fax: 977 707 039

Mòbil: 629 302 817
info@ampostacapital.com

c/Nàpols

c/Berlín

GALERIA SIXTINA 
AMPOSTA
Estem al c/Nàpols, nau 16.
Dilluns a divendres:
17:00 a 20:00 hores.
Reserves i visites concertades
Tel: 647 715 780
Per a altres horaris i per dissabtes i festius

C/
RO

M
A

GALERIA 
SIXTINA

C/ NÀPOLS

ALA

ETRO

C/ LISBOA

CINEMES
AMPOSTA

C/ NÀPOLS

C/
BE

RL
IN

C/
BE

RL
IN

Polígon Tosses
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La nova victòria del rapi-
tenc va ser en el partit con-
tra l’argentí Guillermo
Cañas, a qui va superar per
6-4, 6-3, 4-6 i 6-3.
D’aquesta forma, Montañés
passa a setzens de final on
s’enfrontarà al madrileny
Fernando Verdasco.
Un altre partit que es pre-
veu molt competit i en el
que, en el cas de superar-
lo, el tenista ebrenc faria
més història, en aquest cas
en un dels events esportius
més prestigiosos del món.
Ja l’ha feta en superar la
segona ronda que, fins ara,
havia estat el seu sostre en
el mític torneig de tenis.

A setzens de final

Albert Montanés conti-
nua sent notícia pels
bons resultats. La seua
evolució el porta a ser
un ebrenc conegut
arreu del món. 

TENIS

El rapitenc Albert Montañés progressa a Wimbledon

REDACCIÓ

El tenista rapitenc va
desfer-se de l’argentí
Guillermo Cañas i en la
propera ronda
s’enfrontarà a Fernando
Verdasco.

Proper rival

Albert Montañés
continua progressant.
Està entre els trenta
millors tenistes del món,
un fet que demostra la
seua qualitat i nivell.

Entre els millors

-L’Ulldecona B es va
proclamar campió de la
Copa Delegació Terres de
l’Ebre. En el primer duel del
3x1, el Tivissa va guanyar
l’Arnes 1-0. El mateix va fer
el filial ulldeconencs contra
l’equip de la Terra Alta. I en
el partit decisiu, els ullde-
conencs van vèncer 2-0 al
Tivissa.

-L’Alcanar ha confirmat
la renovació del porter Ro-
dri. Johan i Kiko Sanchez
són baixa. S’està buscant
un davanter i ja hi ha ges-
tions avançades.

-L’Ulldecona i el tècnic
Rogelio Figueres tenen un
principi d’acord però el fit-
xatge encara no està con-
firmat a expenses de con-
cretar temes de caire
esportiu. La setmana vi-
nent es podria conèixer si
el tècnic torna o no al club
ulldeconenc. 

-Oscar Benet, del Re-
molins-Bítem, farà la pre-
temporada amb el Tortosa.
L’equip que entrenarà Na-
cho Pérez té  la incorpora-
ció de Ramon Castells (Al-
deana). Sergio Ruiz i Alex
interessen.

-L’Aldeana celebra
demà dissabte la Festa clo-
enda de la temporada.

-La Federació espera
que es resolguin aviat di-
verses incògnites que són
importants per la configu-
ració dels grups. Falta sa-
ber si hi ha fusió a Ascó i
també com queda el tema
del Benifallet. Si passa una
d’aquestes dues coses, se
salvaria Els Reguers. I si
passessin totes dues, puja-
ria l’Aldeana.

-Els Reguers està pen-
dent de com queda la si-
tuació a la directiva i si la
família Roca continua un
any més al capdavant del
club, un tema que no està
encara confirmat.

-Tomàs Ballano, des-
prés d’arribar a un acord
amb la junta, no seguirà en-
trenant al Godall.

-Tono i Rovira (Delte-
bre), compromesos amb
l’Ametlla de Juanjo Balfegó.

-Xavi Osorio és el nou
president del Tivenys. Ar-
nau, que fou porter, és el
nou tècnic.

Breus

El CD la Cava va fer dilluns
passat l’assemblea de socis.
Durant la mateixa s’havia de
conèixer si hi hauria un nou
president i una nova directiva
o si continuava la que ha es-
tat els darrers anys, amb Jo-
an Rodriguez com a presi-
dent. 

Amb molts de socis a la
sala es va resoldre la incòg-
nita i la nova directiva que
apuntava a ser una alternati-
va serà la que estarà al cap-
davant de l’entitat a partir de
la temporada propera. El nou
president és Salvador Alcalà,
que ja va ser-ho en la década
dels vuitanta. Amb ell, nous

membres de junta, amb in-
corporacions de directius jo-
ves que debutaran i d’altres
amb més experiència perquè
ja han estat al club. 

El president i la junta sor-
tint col.laboraran en tot el
possible. Les primeres ges-
tions de la nova junta han d’a-
nar a trobar el nou tècnic. 

Nova junta al CD la Cava
Salvador Alcalà és el nou president de l’entitat blanc-i-blava

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Ferran Roig, cedit pel Tortosa,
s’incorpora al Roquetenc i s’a-
fegeix a les altes de Franklin i
de Llorenç. Es confirmen les
baixes de David Garcia, David
Cid,  Manel Sol (torna a la Ra-
pitenca) i de Borrull i d’Alex
Accensi. Borrull ha fitxat al
Tortosa i Alex hi torna. La

plantilla està pràcticament
perfilada: «els jugadors s’han
hagut d’ajustar més encara
per seguir». I amb tota la reno-
vació que s’ha fet, el pressu-
post destinat a la plantilla ha
quedat gairebé cobert. Per
això, tot i haver-hi molt d’inte-
rés, el retorn de Joel (Tortosa)
no es podrà produir.

Ferran Roig (Tortosa),
al Roquetenc

Alex Accensi torna al Tortosa

REDACCIÓ

PREFERENT

Angel Garcia, jove tècnic ta-
rragoní que ja és conegut a
l’Ebre per haver estat al Gan-
desa i al Roquetenc, entre-
narà a l’Ampolla. Garcia va
dirigir durant la lliga passada
al Reddis.

Els davanters Talarn (R. Bí-

tem) i Carlos Albacar (Aldea-
na) s’han compromès així
com Cristian Navarro (S.Bàr-
bara) i Francesc Caballé,
que torna després del seu
pas pel Perelló. El pichichi
Jordi Bargalló continua a l’e-
quip del Baix Ebre que la
temporada propera jugarà a
la Primera regional.

Angel Garcia entrenarà
a l’Ampolla

Ahir es va produir l’acord
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El rapitenc Albert Montañés, en una imatge d’arxiu.
ME

El CF Benifallet va celebrar
una altra assemblea el diven-
dres de la setmana passada.
S’esperava que durant la ma-
teixa un soci es presentés
per formar una nova directi-
va, però la realitat fou dife-
rent. No va haver-ne cap que

manifestés el seu interés per
ser el relleu de la directiva
que ha presidit Josep Lluís
Poley. 
I, per tant, la situació se-
gueix sent incerta. De fet, di-
lluns passat, el cap de prem-
sa del CF Benifallet, Pau
Folqué, va enviar un comuni-
cat en el que la directiva avi-

sava que, si dimarts vinent
no apareixia ningú per for-
mar una nova junta, no ins-
criurà a l’equip. Potser una
mesura de força. Però pot
no ser-ho.

El que sí que està previst
fer-se és un equip juvenil,
amb pares que estaran al
seu darrera.

Perilla el CF Benifallet?
La junta adverteix que si no surt una alternativa no inscriurà a l’equip

REDACCIÓ

CF BENIFALLET

El CF Santa Bàrbara s’ha
salvat del descens a Terce-
ra regional. La victòria a
Masdenverge, en la darrera
jornada, fou vital per poder
quedar el quart per la cua i,
d’aquesta manera, ser el
primer equip en poder evi-
tar el descens i si hi havia
una compensació. I aques-
ta ha existit amb l’ascens
del CE Ascó.

Miquel Cotaina, tècnic del
club asconenc, dilluns a Ca-
nal TE, va dir que «estic
molt satisfet per l’ascens
del meu equip però, a la ve-
gada, també ho estic pel
fet que el Santa Bàrbara,
amb el nostre ascens, se
salva. Vaig estar tres anys
com a tècnic i em van trac-
tar molt bé. Tinc molt bons
records i per això estic con-
tent per un altre motiu».

La notícia ha estat ben
acollida a la localitat plane-

ra. A més, ja s’havia confir-
mat la continuïtat de la di-
rectiva, amb la incorporació
de nous directius com és el
cas de l’expresident Lucas
Roig. S’espera que pugui
haver-hi alguna alta més a
la junta i cal dir també que
les gestions amb el nou en-
trenador ja estan avança-
des. Avui mateix es podrien
conèixer. Per tant, el nou
projecte del Santa Bàrbara
a la Segona regional ja està
en marxa. 

S’ha evitat el descens,
una bona notícia i més si te-
nint en compte la recent es-
trena de la gespa artificial
de l’estadi planer.

El Santa Bàrbara se
salva del descens

La junta segueix, amb incorporacions
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’expresident Lucas Roig
s’incorpora a una junta
que pot tenir noves altes
en els propers dies.

Més directius
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El pilot ulldeconenc va
demostrar que es troba
en un bon moment i va
acabar el Gran Premi ita-
lià de trial per davant del
japonès Takahisa Fujina-
mi (Montesa), que fou
segon, i de Toni Bou,
que va acabar tercer.

Bou manté el liderat,
tot i que ara amb menys
avantatge. Té 152
punts, catorze més que
Adam Raga que és se-
gon. Tercer, a la gene-
ral, és Fujinami amb
100.

L’objectiu de Raga és
poder tornar a ser cam-
pió del món. La propera

cita serà a la Rabassa
(Andorra) on el faldut uni-
versal tindrà una nova
oportunitat d’acostar-se
a Toni Bou i, d’aquesta
forma, aspirar al títol de
campió del món.

El bon moment de l’ull-
deconenc és una garan-
tia per poder fer-ho.

El Gran Premi d’Itàlia
va tenir un gran nivell i el
triomf, per aquest motiu,
va ser més valuós. 

Adam Raga s’imposa a Itàlia

Raga manté les op-
cions de lluitar pel títol
després de la victòria
en el Gran Premi d’Ità-
lia, disputat el cap de
setmana passat.

TRIAL

El pilot ulldeconenc redueix distàncies al líder, Toni Bou
REDACCIÓ

Adam Raga en una imatge d’arxiu. Diumenge va guanyar en la prova disputada a Barzio (Itàlia).
Cedida

La situació a Ascó,
amb la unió o fusió
dels dos clubs de la
localitat, s’ha d’acla-
rir aviat. La Federa-
ció ha reclamat la
inscripció d’equips i,
per aquest motiu (a
més de la lògica pla-
nificació que s’ha de
fer) hi ha necessitat
de trobar una solu-
ció. Per això s’ha
convocat una reunió
entre totes les
parts, a l’Ajuntament
(demà dissabte). A
més de l’Alcalde, hi
seran representants
de les directives de
totes dues entitat i també
està previst que pugui assis-
tir-hi Joaquim Del Pino, nou
Delegat de la FCF a l’Ebre. 
Caldrà esperar per si hi ha
entesa o per si les dues enti-
tats mantenen l’autonomia.
Amb el CE Ascó a Primera, la
situació canvia. I la possibili-

tat de que el dos clubs no s’u-
neixen no és tan desorbitada.
Però caldria veure, si això
passa, quina subvenció rebri-
ren. En qualsevol cas, infor-
mar que si la fusió s’acabés
produint, Els Reguers se sal-
varia del descans compensat
que té a hores d’ara.

Reunió a l’Ajuntament
d’Ascó, demà dissabte

Els dos clubs i el delegat federatiu hi seran

REDACCIÓ

DARRERA HORA

Toni Bou és el líder de
la classificació general
(152 punts) mentre
que Adam Raga és
segon, ara a 14.

14 punts

Raül, del CE Ascó, celebra el gol diumenge.
PF

Joaquim del Pino (a la dreta), en una imatge d’arxiu.
ME

Mougly-Buddha Lounge, de Roquetes, finalista de l’any passat.
ME

Gerard Badia i David Castrejón, administrador de l’Ebre Futbol.
Cedida

Jordi Casals ja és el nou
president de la Federació
Catalana de Futbol. Dilluns
va ser proclamat en un acte
que va presidir el vicepresi-
dent de la Generalitat, Josep
Lluís Carod Rovira, i Anna
Pruna, secretària general de
l’esport.

El president va recordar el
seu compromís amb el fut-
bol modest i la selecció. El
seu desig de canvi a la Fede-

ració s’ha complert, en l’en-
tramat directiu.

A Tarragona, però, no hi
ha canvi. Hi continua com a
Delegat Josep Vives. A les
Terres de l’Ebre, en part, si
que hi ha novetats: Joaquim
Del Pino és el nou Delegat.

Del Pino ja havia estat els
darrers anys a la Delegació
i, per tant, no és una nova in-
corporació. Si que debuta
en el càrrec, substituïnt a Vi-
cent Lluesma. 

Joaquim Del Pino, nou
Delegat de la FCF a l’Ebre
Jordi Casals fou proclamat president 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

La platja de les Avellanes
de l’Ampolla tornarà a ser
l’escenari, els propers dies
3, 4 i 5 de juliol, d’una no-
va edició del torneig de fut-
bol platja.

Un torneig consolidat i
que organitza des de fa
tres anys el Patronat Muni-
cipal d’Esport i Turisme de
l’Ajuntament de l’Ampolla.

Es tot un clàssic i una ci-
ta atractiva en l’agenda

dels ebrencs a l’estiu. A
més de l’activitat turística,
es pot gaudir de futbol de
nivell a la sorra.

Així mateix, el torneig és
un bon mercat futbolístic a
les Terres de l’Ebre per la
nombrosa participació de
jugadors de clubs del terri-
tori i per la presència de
tècnics i observadors du-
rant els dies en què es dis-
puten els partits a la platja
de les Avellanes.

L’Ampolla tornarà a
vibrar amb el futbol platja
Els dies 3, 4 i 5 de juliol

REDACCIÓ

FUTBOL PLATJA

Dissabte passat es va cele-
brar a Tortosa la segona edi-
ció de la Festa d’Ebre Futbol.
Un acte que, per segon any
consecutiu, posa fí a la tem-
porada amb un partit de fut-
bol entre els assistents i un
dinar de germanor en el que
s’efectua el lliurament de tro-
feus i d’obsequis. En aquesta
ocasió, els assistents van do-
nar tret de sortida a l’acte
amb un partit de futbol-7 a la

Santa Creu de Jesús que va
poder comptar amb la partici-
pació de l’hortolà Gerard Ba-
dia, jugador del Gavà i invitat
d’honor a la II Festa de l’Ebre
Futbol. Un cop acabat el par-
tit, l’acte va continuar a l’Hotel
Corona on va fer-se un dinar
de germanor d’usuaris del fò-
rum. Al final del mateix, es va
efectuar l’entrega de trofeus
als mèrits i reconeixements
de la temporada i un sorteig
de material esportiu.

Gerard Badia, a la 
II Festa d’Ebre Futbol

Fou l’invitat d’honor a l’acte de dissabte

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: Guadalupe Accensi i Estrada

«Em dic Guadalupe
però a casa me criden
Lupe i algunes vega-
des Lupita. Vaig nàixer
al 66 a Freginals, tinc
43 anys i en porto dis-
set de treballadora
social a Caritas de
Tortosa».
-Què et fa adonar-te'n
que ets humana?
Que encara ploro quan
veig una persona que
està patint, que sento
mama, quan me criden
les meues dues filles i
me'n sento orgullosa,
que tinc una família
que m'estima, que me
sento realitzada a la
meua feina...
-Què et fa ràbia de la
societat en la que
vivim? 
Ràbia moltes coses
però la indiferència, l'a-
varícia i la hipocresia el
que més.
-Creus que la vida és
injusta?
La vida no sé si és
justa o no però hi ha
situacions i persones
que sovint són injustes
i això fa que el món no
sigui millor. I fan que hi

hagi persones que
pateixen i això és molt
greu, ens acostumem
a viure envoltats de
situacions i persones
injustes i no fem res,
això encara és més
greu.
-Trobes certa la frase
“Déu t'ajuda si tu t'aju-
des”?
Estic totalment d'acord
de que t'ajuda però tu
també t'has d'ajudar.
-Per què treballes en el
camp social?
És el camp en què
volia treballar des de
sempre igual que en
l’educació, crec que
puc fer-ho i m'esforço
per no acomodar-me i
també perquè no m'a-
fecte tant tot el que
estic veient al meu vol-
tant que es resumeix,
com sempre, a gent
que està patint i que
viu trista.
M'agradaria pensar
que aporto alegria i
procuro ser respectuo-
sa en les persones i
també en el medi
ambient encara que sé
que he de millorar molt

i no és falsa humilitat,
crec que tots podem
fer més, n'estic total-
ment convençuda.
-Si fossis una heroïna
quins poders t'agrada-
ria tindre?
Te letranspor tar -me,
jajajaja! com una brui-
xa, poder anar ins-
tantàniament a qualse-
vol lloc del món.
-Què es necessita per
ser feliç?
Saber gaudir de les
coses senzilles i sentir
que al teu costat hi ha
alegria i adonar-te de
que la vida és molt pre-
ciosa. Saber descobrir
les coses bones enmig
de tot el dolent.
No tinc previst malgas-
tar ni fer res que no
vagi en línia de cons-
truïr un món millor, se
que sóc molt pesadeta
amb el tema d'un món
millor però és l'actitud
que vull tindre i com jo
m'ho crec de veritat ho
he de dir. 

Acabeu de conèixer a
la Lupe una dona del
nostre Territori, anòni-

ma però molt impor-
tant per al benestar de
la nostra societat, com
ella moltes altres per-
sones es dediquen a
intentar alleujar a les
persones que més
pateixen de la nostra
societat, els grans obli-
dats.

En una conversa que
hem tingut, em comen-
tava que molts cops
quan arriba a casa des-
prés d’haver estat a la
feina, dona gràcies de
poder encendre la llum
de casa perquè em
comenta que hi ha
molta gent que no en

té. Ara amb la crisi
actual ha hagut un aug-
ment de l’ús dels ser-
veis de Càritas, d’una
banda els que havien
aconseguit sortir del
pou, han tornat a
caure, i per l’altra hi ha
un gran nombre de per-
sones que han passat
a tindre grans necessi-
tats. Quan li pregunto a
Lupe, ara quina és la
seva prioritat màxima
des de Càritas ella em
respón, «que la gent no
passe gana».

Data naixement    30-01-1966 

Lloc de naixement Freginals 

Residència Tortosa

Càrrec Porta 17 anys com a Treballadora Social de Càritas

«Amb la situació actual, estem destinant la
majoria dels recursos al subministrament
d’aliments. Ara són prioritaris», Lupe.

Hem tornat a la beneficiència.
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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 pasta és un dels aliments més típics i apreciats de la cuina mediterrània, la trobem 
als nostres plats en diferents variants: d'entrant, guarnició, plat únic, sopa o com a amanida

Pelarem la ceba i la picarem
ben fineta, en cas que no ens
agrade trobar-nos els tros-
sos de ceba, la podem rat-
llar, posarem a coure la ceba
en una cassola petita o una
paella a foc lent, tapada i
amb una mica d'oli d'oliva.
Quan la ceba agafe color,
afegirem la carn picada i la
daurarem a foc viu i destapa-
da, procurant trencar-la amb
l'espàtula amb la que ho re-
menem. Un cop daurada, la
remullarem amb el vi i deixa-
rem que s'evapore l'alcohol.
A continuació, afegirem la to-
mata, prèviament ratllada
amb un ratllador gros. Hi ae-
girem la sal, el pebre i la fulla
de llorer i opcionalment amb
l'orenga, la farigola i el pebre
dolç. Deixarem coure el so-
fregit tapat i a foc lent, reme-
nant de tant en tant per a que
no s'enganxe a la paella, fins
que s'hagi evaporat l'aigua

de les tomates. Rectificarem
l'acidesa amb una mica de
sucre i acabarem d'afegir sal
i pebre si és necessari. En
una olla amb aigua abundant
i sal, bullirem els macarrons,
fins que estiguen al punt.
Un cop cuita la pasta, els ba-
rrejarem amb el sofregit. Per
a finalitzar, si es vol, podem
posar una mica de formatge
ratllat i gratinar-los al forn. La
pasta és rica en hidrats de
carboni, aquests, també ano-
menats glúcids, són nu-
trients eminentment energè-
tics, ja que proporcionen
l'energia que necessita l'or-
ganisme per mantenir el seu
metabolisme basal i per de-
senvolupar qualsevol activi-
tat física i intel·lectual. Els tei-
xits musculars, per exemple,
obtenen l'energia dels hi-
drats de carboni i també dels
greixos, amb una preferència
per un o altre nutrient segons
el tipus de treball muscular,
del nivell d'entrenament, etc.
Existeixen algunes cèl·lules
del cos que no poden obtenir
energia a partir d'altres nu-
trients, sinó que depenen ex-
clusivament d'aquests hi-
drats, com els eritròcits
(glòbuls vermells de la sang)

i les cèl·lules del sistema ner-
viós central.
Recordeu que si voleu guan-
yar un sopar o dinar per a
dues persones només teniu
que enviar un sms amb la pa-
raula TE CUINA al 5516, i ara
toca arremangar-se i co-
mençar a cuinar!

“Primentons i Tomates”. Avui: Macarrons  

Es recomana menjar
pasta almenys un cop a
la setmana, alternant
amb altres aliments
com els llegums o
l'arròs.

REDACCIO

Macarrons gratinats
MARIANO LALANA

320 gr de macarrons
200 gr de ceba
320 de tomata madura
200 gr de carn picada de vedella
200 gr de carn picada de porc
200 ml de vi negre
Sal, pebre negre i sucre
Un fulla de llorer
Orenga (opcional)
Frígola (opcional)
pebre dolç (opcional)

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a
la teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa
tard i tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs proble-
mes amb la teva parella i pensar si estàs
actuant segons els teus  interessos. Controla
més les teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida
sentimental i busca la bona harmonia. Avui
és millor que evitis en la mesura possible tot
tipus de discussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apro-
par a la persona que desitges amb més con-
fiança. Actualment, l'ansietat és la teva pitjor
companya de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a
la teva salut, en com funciona la teva ment
està la solució. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els
canvis seran positius. Deixar enrere tot allò que
et provoqui inquietud, que t'aclapari i que sol
produeixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus pro-
blemes sentimentals. Per no emportar-te sor-
preses, fes-te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has
d'apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar prece-
dit de la lògica. Respecte a la teva salut, el teu
cansament prové de la teva indolència i de la
teva falta d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i tot
t'anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.

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. Goles de l'Ebre, 217  (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

Cuartiella - Guimera, CB Major, 12 (Roquetes)  977500929-639187549

Ruiz Franquet, Agustí Damià Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914  

Pilar Delgado , Jordi Delgado         Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

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

Borrut Valles, Josep M           Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(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

31º 20°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
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Estat del cel: 
cel molt ennuvolat i localment cobert, amb el desenvolupament
de nuvolades a punts de muntanya, malgrat que durant el matí
els núvols seran menys compactes i predominarà el cel entre
mig i molt ennuvolat en general. 
Precipitacions: 
fins a mig matí s'esperen alguns ruixats locals i dispersos en
general, d'intensitat feble i puntualment moderada durant la
matinada. A partir d'aleshores s'esperen xàfecs a punts de
muntanya, si bé amb el pas de les hores s'estendran a altres
punts del país. Seran de distribució irregular en conjunt i d'in-
tensitat entre feble i moderada, acompanyats de tempesta i
localment de calamarsa o pedra. Les acumulacions seran poc
abundants i localment abundants. 
Temperatures: 
les mínimes seran similars, i es mouran entre 9 i 14 graus al
Pirineu, entre 13 i 18 graus al Prepirineu, entre 15 i 20 graus
a la Depressió Central i el Prelitoral, i entre 17 i 22 graus al
litoral. Les màximes seran estables o lleugerament més baixes,
i oscil·laran entre 22 i 27 graus al Pirineu i el litoral, i entre 27
i 32 graus a la resta. 
Visibilitat: 
regular, localment dolenta en moments de xàfec; hi haurà algu-
nes boirines i bancs de boira locals. Malgrat tot, al matí millo-
rarà transitòriament. 
Vent: 
serà fluix i de direcció variable de matinada i durant la nit, amb
predomini del terral fluix al litoral. Durant la resta de la jorna-
da serà entre fluix i moderat, de component sud i oest a l'inte-
rior i de component sud al litoral. Independentment, a l'Alt
Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada a l'Alt
Empordà, tot i que amb cops forts de matinada i durant la nit. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de Creus,
tot i que serà entre moderada i forta durant la matinada i de
nit. Entre el cap de Creus i el cap de Begur hi haurà tramunta-
na entre fluixa i moderada amb cops forts de matinada i al final
del dia, i vent de component sud entre fluix i moderat la resta
del dia; entre migjorn i garbí. A la resta hi haurà terral matinal
i nocturn; la resta del dia serà de component sud entre fluix i
moderat, també entre migjorn i garbí. 
Marejol, amb àrees de maror al nord del cap de Creus. Mar de
fons del nord al nord del cap de Begur. 
Costa Central:
terral matinal i vent fluix i de direcció variable de nit. La resta
del dia serà de component sud entre fluix i moderat, entre mig-
jorn i garbí.
Marejol. 
Costa Daurada:
vent fluix i de direcció variable de matinada i durant la nit. La
resta del dia serà de component sud entre fluix i moderat,
entre xaloc i migjorn. 
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
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 

TREBALL�

MOTOR�

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 350€ 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

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
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!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,

aigua calenta, potes
reforçades, estabilit-
zador ALKO, clara-
boia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, antena

TV, etc. Preu
12.900€

654 375 373
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Més Ebre: Què t'uneix a les
pintures  d'Art Rupestre
d'Ulldecona?
Agustí Vericat: El sentiment…
conyes a part, sóc el director
del Centre d'Interpretació
d'Art Rupestre, abrics de
l'Ermita de la Pietat.
ME: Així que això dels
abrics no fa referència a
una peça de roba...?
AV: No, no, els abrics són
unes petites excavacions a la
roca, protegides amb espai
suficient per pintar però no
per estar-se.
ME: La setmana passada
va tindre lloc, més exacta-
ment del 17 al 19 de juny
el Congrés Internacional
d'Art Rupestre. Què ha
aportat de nou aquest
Congrés?
AV: Ja era hora que se cele-
brés un congrès d'aquestes
característiques, i a més
sobre la temàtica que va
tocar com és el tema de les
datacions,  en continu debat.
En concret al voltant de l'Art
Llevantí, l'autòcton de la nos-
tra zona, hi ha molta con-
trovèrsia quan a les seves
datacions cronològiques. I ara
per fí hem descobert uns
nous sistemes de datació no
destructius a través de bacte-

ries, que s'estan experimen-
tant a Texas sota les ordres
del Químic Marbin Browne i
que sembla que funcionen. De

totes formes els estudis d'Art
Llevantí s'estan duent a terme
aquí a través del Departament
d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya junt
amb l'Institut de
Paleoecologia i evolució
humana de l'URV (Universitat
Rovira i Virgili).
ME: I quin paper va jugar
Ulldecona en aquesta tro-
bada a Barcelona?
AV: Era interessant que bai-
xessin ja que comptem amb
el jaciment més important de
art llevantí a Catalunya. I
també, perquè hi ha una sèrie
de novetats que no es conei-
xien, com ha estat el nou
accés a l'abric 1 o el joc dels
caçadors, on a través d'una
gran pantalla tàctil, els pre-
sents poden convertir-se en
protagonistes d'escenes de
caça, una manera de compro-
var que l'art rupestre no és
tan espès com alguns es pen-
sen. Aquest art s'ha de donar
a conèixer tot i que cada dia
anem a més, però conservar
els abrics de la Pietat ha cos-
tat molta feina, sobretot a
nivell burocràtic a l'estar cata-
logades com a Patrimoni de la
Humanitat. I també, encara
ens trobem dintre dels actes
de celebració del 10é aniver-
sari.
ME: S'han malbaratat mol-
tes pintures rupestres fins
el moment en què agafeu
les brides per a la seva
conservació?

AV: Des de principis del s. XX
fins el 1998, es va comptabi-
litzar que s'havien perdut un
30% de les pintures, per no

haver explicat el seu valor.
Nosaltres estem contents que
les pintures d'Ulldecona
haguessin estat descobertes
al 1975 i tinguin un difícil
accés. Perquè és preciós
veure l'estat de conservació
en el que es troben, sense
anar més lluny tota l'escena
de l'abric 1, és un element
narratiu d'una cacera.
ME: Però en estar a l'aire
lliure no les fan malbé?
AV: Que estiguin a l'aire lliure
també té coses positives,
com per exemple que la
pedra en aquest cas de tipus
calcari, estigui seca.
ME: En el Congrés es va
tractar, també, el tema de
la conservació de les pin-
tures?
AV: Per suposat, va ser l'altre
plat fort, ja que les noves ini-
ciatives permeten protegir la
roca i aconseguir que la pintu-
ra no acabi caient. En el cas

de la pintura llevantina sobre
base calcària pensem que la
reconstrucció no té sentit,
però hi ha altres indrets on si
que es fa com el cas de Vall
Torta a Castelló.
Les nostres escenes han patit
més altre tipus d'agressions
com per exemple els grafitis,
on molts posen noms i cog-
noms i és per anar a casa a
buscar-los.
Per exemple, a l'abric 1, s'han
emportat trossets o l'han
mullat perquè diuen que així
és veu millor, i ja et pots ima-
ginar que fan quan no tenien
aigua, de totes formes avui en
dia tot el recinte esta tancat i
si ho vols veure només pots
fer-ho de manera guiada.
ME: A hores d'ara conei-
xeu totes les pintures
rupestres de la zona?
AV: Si, de la Serra de Godall,
les coneixem totes, el que
passa és que no és diu on

estan perquè es la millor
forma de conservar-les.
Només cal veure el final que
va tindre La Cova del Tendo
a la Ràpita, quan al 1968 va
anunciar als quatre vents
que havien trobat una pintu-
ra del paleolític única a tota
Catalunya, al cap de no res
va desaparèixer.
ME: Què heu descobert al
llarg dels anys dels
autors d'aquestes pintu-
res? AV: Moltes coses,
la veritat és que estem
davant de la memòria histò-
rica, d'unes tribus seminò-
mades de l'epipaleolític de
fa uns 6.000 o 8.000 anys,
aquí entra la controvèrsia de
la datació de la que et parla-
va. A través dels seus dibui-
xos hem pogut conèixer
rituals, paisatges, formes de
caçar, indumentària, com-
portaments, etc… Moltes
coses.

ME: Per a tu quina és la
millor escena de totes les
pintures del conjunt
d'Ulldecona?
AV: Per a mi l'encant de l'es-
cena de cacera de l'abric 1 és
grandiós, aquella escena
complerta, pintada en dife-
rents moments. Perquè una
de les peculiaritats d'aques-
tes pintures és que de prima-
vera en primavera quan torna-
ven a la zona per caçar les
repintaven o afegien algun ele-
ment.
ME: Les zones on pintaven
aquests avantpassats té
alguna lectura o simbolo-
gia?
AV: Aquesta és la gran pre-
gunta, hi ha respostes per a
tot. Però normalment hi havia
una relació amb la màgia i la
religió. De totes maneres
cadascú li pot donar una expli-
cació depenent de les seves
conviccions, jo m'ho miro des
d'un punt de vista més neutre.
ME: Quins són els objectius
per al futur per a aquestes
pintures?
AV: Ara mateix l'important es
poder continuar amb les cam-
panyes d'investigació, perquè
hi ha moltes incògnites encara
per desvetllar i buscar finança-
ment per tal de dur-les a
terme, però estic content per-
què si miro 10 anys enrere la
cosa ha millorat moltíssim.
ME: Per últim, no puc aca-
bar l'entrevista sense pre-
guntar-li per aquella famo-
sa dona, qui és?
AV: La dona! Ja ho crec, hem
vist dones dibuixades, no és
que no n'hi hagin, però aquella
dona no sabem que fa allà ni
que representa, sabem que ho
és per la faldilla fins als peus, el
dibuix del maluc i el pèl en
forma de triangle però no par-
ticipa en absolut de l'escena
on es troba, la veritat és que
de moment no li hem trobat
explicació.

Els grafitis del passat
Conèixer amb exactitud la datació de les obres d’art rupestre llevantí encara resulta una tasca difícil
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Es tracta d’autèntiques seqüències

narratives de com vivien a l’epipaleolític.

Un exemple de memòria històrica.
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