
diari ebrediari
DIVENDRES 10 DE JULIOL DE 2009 núm. 488

C/ Estanislao Figueres, Entlo.
43002 Tarragona
Tel.: 902 35 70 70
redaccio@mesebre.cat

www.mesebre.cat

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les noves escales d’accés a la
Catedral de Tortosa no tenen
marxa enrera,
independentment del procés
expropiatori.

P4

GREENPEACE denuncia
pressió urbanística al Delta
de l’Ebre.

P5

Esports

El Reus Deportiu vol fitxar al
jugador de l’Amposta,
Fernando Recio.

P10

Societat

L’Institut de Biodiversitat
Tropical s’ubicarà a
Deltebre.

P9 El Senador Roig passa a l’atac després de les darreres acusacions envers la seva persona, inclós els seus fills. Una confusió amb el
seu nom va permetre a l’empresari aragonés, José Antonio Navarro, la redacció d’un document que ha estat enviat al Senat amb l’ob-
jectiu d’inactivar en les seves funcions a Joan MªRoig per incompativilitat d’activitats. Ara, passada la consternació inicial en assabentar-
se, Roig està decidit ha desenmascarar la pressumpte trama en contra d’ell i de l’Ajuntament d’Amposta. De moment, el proper pas que
ha anunciat Roig, passa per presentar una querella criminal per injúries i calúmnies que està convençut que guanyarà.                   P3

Joan Roig passa a l’atac

Amb la confirmació dels últims tres casos de grip Nova
a Poble Nou del Delta, el nombre de persones afectades
pel virus a les Terres de l’Ebre ascendeix a 10. Des dels
serveis territorials de Salut al Territori s’ha comunicat que
s’estan seguint tots els protocols establerts.            
Davant d’aquesta situació, a principis de setmana, la

consellera de Salut, Marina  Geli, ha volgut aclarir que el
virus no s’està tornant més virulent sinó que s’està
extenent. Ara el esforços es concentren en la mitigació
dels casos a mesura que es van pesentant, a través del
tractament precoç i la prevenció de possibles
complicacions.                                                         P8

Més contagis de Grip A a les Terres de l’Ebre

M. Lalana
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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.
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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
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Des del passat diven-
dres, he assumit una
nova responsabilitat
política: la presidència
del Consell Comarcal
del Baix Ebre. He de
reconèixer que em
sento molt satisfet per
ser el primer aldeà i el
primer militant d'ERC
que, durant els propers
dos anys, tindrà el privi-

legi de presidir aquesta institució. Agraeixo de
tot cor la confiança rebuda de la gent del meu
poble, l'Aldea, i de la gent del meu partit  i
espero i desitjo no defraudar ningú.
Sé que la gestió d'una administració com la del
consell i l'atenció i el servei als catorze munici-
pis i l'EMD de Jesús comporta un treball rigo-
rós i una dedicació important; i, al mateix
temps, és un repte personal. Ara per ara, sé
que abocaré (aportaré) dedicació al Consell,
com ho continuaré fent per l'Aldea, i, del que
estic segur, és de posar-hi tot el meu esforç,
treball i il·lusió.
Al meu discurs de presa de possessió d'a-
quest càrrec vaig voler deixar ben clar que
aquesta nova etapa de govern al consell
estarà marcada pel diàleg i el consens per arri-
bar a acords amb totes les formacions políti-
ques presents al plenari comarcal. Els temps
que vivim ens ho demanen així i estic con-
vençut de què només la suma d'energies pot
fer realitat un present fort i un futur amb espe-
rança de creixement.
Bàsicament, des del consell comarcal, s'admi-
nistren uns recursos finalistes adreçats al ser-
vei de les persones i els pobles de la comarca.
Sempre, però de manera especial amb l'actual
situació de crisi, se'ns exigeix als polítics la
posada en pràctica d'una gestió rigorosa que
optimitzi els recursos, principalment en favor
dels més necessitats. Estic convençut que la
unió i l'esforç en comú és la millor manera de
reclamar i exigir totes aquelles inversions i
infraestructures que necessita urgentment el
nostre territori per situar-se al lloc que li perto-

ca.
Amb la futura i, potser, propera creació de la
vegueria, la comarca del Baix Ebre i les Terres
de l'Ebre viuran moments decisius de la seva
història. És important un bon clima de diàleg i
consens entre les diferents forces polítiques
per viure aquest avanç i reconeixement de la
nostra identitat. 
Però també hi ha altres reptes que no podem
oblidar, com la negociació del pla de la conca
de l'Ebre, la irrenunciable lluita per la nova cul-
tura de l'aigua, la industrialització del territori
respectuosa amb el medi ambient, les infraes-
tructures viàries i ferroviàries com l'estació de
l'Aldea, l'opció catalana de l'A-68, l'A-7 o el port
dels Alfacs, el reconeixement i respecte al nos-
tre fet diferencial i les seves tradicions i cos-
tums, la qualitat de vida i la pròpia autoesti-
ma...
A més, el dia a dia ens exigeix una millor ges-
tió de totes les àrees comarcals: ensenya-
ment, serveis socials, cultura, formació, pro-
moció econòmica i turística, adopcions i acolli-
ments, infància, adolescència, joventut, consu-
midors..., així com de totes aquelles iniciatives
que neixin del teixit social, educatiu, cultural i
empresarial de la comarca.
Des de sempre, el Consell Comarcal del Baix
Ebre ha tingut al servei de la comarca uns tre-
balladors i treballadores que han sabut fer molt
bé la seva feina. Compto amb aquest equip
humà per seguir millorant, si cal, el seu treball
tant compromès. Vull comptar també amb tots
els consellers i conselleres comarcals i dema-
no la complicitat de la resta d'administracions
superiors: Generalitat, Diputació, Estat... 
Compromís de treball, diàleg, consens, gestió
rigorosa... són algunes de les eines bàsiques
per desenvolupar un autèntic treball en equip,
al servei de la gent, dels pobles de la comarca
i de la vegueria de l'Ebre. Les portes del meu
nou despatx estan obertes a tothom i confio
en la participació efectiva de tots per un millor
futur de la nostra gent i dels nostres pobles.

Dani Andreu i Falcó
President del Consell Comarcal del Baix Ebre

Compromís de treball, diàleg i consens

Opinió

La
hipocre-
sia (o
l 'es ta t
de ser
hipòcri-
ta) és
segons
el dic-
cionari
l ' a c t e
de fin-

gir qualitats, idees o senti-
ments contraris als que veri-
tablement es tenen o experi-
menten. Per exemple, la
situació en què un adult que
fuma i no deixa als seus fills
fumar és un indici d'hipocre-
sia. En l'antic teatre grec, la
paraula hipòcrita designava a
l'actor que utilitzava màscara
i disfressa per representar
una personalitat aliena a la
pròpia.
Dit això passaré a explicar
unes mocions presentades al
Consell Comarcal de la Terra
Alta en el darrer Ple que, per
les seves peculiaritats i
objectius ben diferents, per-
metrà al lector prendre
coneixement del perquè d'a-
quest encapçalament d'arti-
cle.
Una era una proposta de les
JNC, o sigui els hereus de
CiU, sobre els estudis que
s'estan fent per modificar la
llei electoral, que amb la
nova distribució territorial
comportaran l'aparició de les
vegueries.
El que demanaven les JNC
referent als Consells
Comarcals, i en paraules
entenedores, és que es con-
servessin els càrrecs de
Consellers Comarcals, que
suposo, i a la vista d'aquest
Consell de la Terra Alta, allò
que els preocupa no son els
càrrecs en si, si no allò que
els acompanya. Aquesta sí
que la van aprovar.
L'última i més controvertida,
presentada pel nostre grup,
era una proposta per a por-
tar a terme una campanya
d'auditories energètiques als

petits comerços i negocis
(destinats a qualsevol activi-
tat) i que aquest Consell
Comarcal, com entitat repre-
sentativa de tota la Comarca,
fóra qui portés a terme les
gestions pertinents. Amb
l'auditoria energètica s'analit-
za quina és la situació actual
dels consums energètics de
la instal·lació i s'avalua quins
són els principals punts de
consum i principals punts a
millorar. 
Una campanya que podia ser
subvencionada per l'Institut
Català de l'Energia de la
Generalitat de Catalunya, i
per tant gratuïta per als
comerços interessats, i que
el Consell Comarcal només
havia de fer el mateix que fa
amb altres serveis: la gestió
administrativa.
La resposta de pràcticament
tots els grups va ser en con-
tra, no cal dir que la de CiU
era previsible; no passaré a
explicar les falses veritats
que van argumentar per
votar en contra.
Pel que fa a ERC, no s'entén
que el departament de
Comerç digui que s'ha de
donar suport al petit comerç
i al mateix Consell demostrin
el contrari, ¿potser no escol-
ten? Quant a la FIC de
l'Ajuntament de Gandesa,
bona cara farien si Gandesa
no tingués aquests petits
comerços i negocis. Del PP,
res a dir, ja voten els altres
per ella. 
En definitiva, amb aquesta
exposició ja hi ha ara a la
Comarca de la Terra Alta,
com a mínim, un col·lectiu
que sap qui són els que,
quan hi hagi eleccions, els hi
vindran amb una màscara i
disfressa a demanar el vot
amb idees o sentiments con-
traris als que veritablement
tenen.

JORDI DOMÈNECH SAMPE
Portaveu del grup PM-PSC al
Consell Comarcal de la Terra
Alta

Decisions a la Terra Alta que
responen a la definició 

d’hipocresia

Opinió

Denunciar una il·legalitat és un dret que tothom té i
que mai s'ha de perdre, ara bé, denunciar falsament
en base a una informació esbiaixada també ha d'es-
tar penalitzat. Aquesta setmana ens feien arribar un
document d'acusació al senador Joan Roig per la

seva par-
ticipació
en tot un
s e g u i t
d'empre-
ses, que
suposa -
d a m e n t
imp l ica -
ven una
incompa-
t i b i l i t a t
amb el

seu càrrec de senador. D'aquestes empreses, més
de deu són relacionades amb el món d'inversions
borsàries i SIMCAVS. El problema que se li va passar
per alt al denunciant és que el titular d'aquestes
empreses és Joan Grau Roig (empresari de
Barcelona) i NO Joan Roig Grau, ex-alcalde
d'Amposta i actualment senador per CiU. Per si això

no fos prou, es barreja al fill del senador confonent-lo
amb un enginyer responsable d'obres publiques,
quan una vegada més la confusió és monumental,
tota vegada que el fill del senador no està vinculat
amb cap enginyeria i tampoc és enginyer. Aquest fet
obre un debat important respecte a l'abast que pot
arribar a tindre una denuncia, que encara que no tin-
gui massa fonament, aconsegueix enterbolir la tra-
jectòria d'un personatge públic. Potser els ciutadans
tenim la percepció de que el càrrec d'un polític de
vegades està relacionat amb abusos de poder i pre-
varicacions, però els politics, com qualsevol altra per-
sona, gaudeixen de la presumpció d'innocència i
tenen dret a defensar-se. I això és el que ha engegat
el senador, una defensa aferrissada de la seva
innocència que ben segur ens donarà molt que par-
lar als mitjans de comunicació.
Res més lluny que voler defensar, des d'aquesta edi-
torial, a cap polític o personatge públic del territori,
d'això ja se n’ocuparan ells de la manera que creguin
convenient. El que si volem denunciar és la forma i la
trivialitat en què s'ha portat a terme una acusació tan
greu com aquesta. Aquestes coses s'han de prendre
més seriosament, i una vegada comès l'error, no hi
ha altra sortida que demanar disculpes.

Volem denunciar la forma i la
trivialitat en què s'ha portat a
terme una acusació tan greu com
aquesta. Aquestes coses s'han de
prendre més seriosament, i una
vegada comès l'error, no hi ha altra
sortida que demanar disculpes.

Editorial

Dret a defensar-se
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Així el passat dilluns, 29
de juny, tornava a reactivar-
se una possible activitat
fraudulenta a nivell urbanís-
tic a les Terres de l'Ebre,
més concretament al muni-
cipi d'Amposta, quan un
mitjà de comunicació de la
zona parlava que la fiscalia
de Tarragona havia trobat
indicis delictius, comesos
per l'ex-alcalde d'Amposta
Joan Maria Roig (CiU), i i
l'empresari ampostí Joan
Lluís Ripollés, en el desen-
volupament urbanístic del
complex lúdic de Tosses.
Dues setmanes després,
és el propi Roig, qui surt en
la seva defensa, davant del
que ell cataloga de «trama
que busca fer xantatge a
l'Ajuntament d'Amposta».
«Quan jo era alcalde ente-
nia que aquest tipus d'ac-
tuacions cap a la meva per-
sona eren un peatge a
pagar, però ara les cir-
cumstàncies són unes
altres i aquest cop aniré a

per ells». Roig defensa la
seva innocència de manera
contundent, «sóc innocent i
ho demostraré». Alhora
que manifesta que les últi-
mes actuacions en contra
de la seva persona les ha
capitanejat l'empresari ara-
gonès, José Antonio
Navarro Algarate,  «porta
molts anys intentant que
l'Ajuntament li legalitzi una
obra que a criteris urbanís-
tics de la ciutat presenta
punts que s’han de modifi-
car». Però el senador no
concentra les seves acusa-

cions en la persona de
Navarro sinó que va més
enllà: «aquest empresari ha
rebut informació falsa facili-
tada pel que jo anomeno
garganta profunda, el
socialista ampostí, Rafel
Serret, un home que pel
que sembla té alguna cosa
personal contra mi». Però

no es queda aquí i sense
pèls a la llengua, Roig afir-
ma que: «darrera de totes
aquestes accions hi ha el
partit socialista d'Amposta
que sempre ha buscat tin-
dre l'Ajuntament i que mai
ha pogut amb mi. El que no
entenen és que jo ja no
estic». Per finalitzar afegint

«si la Fiscalia s'ha reactivat
amb un assumpte que ja
havia estat arxivat és al
meu parer perquè ha hagut
un toquet des de Madrid».
Però lligat amb l'assumpte
de la Fiscalia, es filtrava
aquesta setmana un docu-
ment que va estar enviat
pel mateix empresari
Navarro al Senat, amb la
intenció que aquest ens
inactivès en el càrrec a
Roig, per incompatibilitat
d'activitats. Però en l'afany,
segons aquest de voler
acusar-lo, el document s'ha
fonamentat en una terrible
confusió per a la part acu-
sadora, ja que no és la
mateixa persona.
Casualitats de la vida, la
persona que els redactors
del document pensaven
que era el senador, guarda
molta similitud amb el nom
ja que la persona investiga-
da respón al nom de Joan
Grau Roig i no Joan Roig
Grau, l’ex-alcalde.  Segons
Roig, la confusió ha pogut
vindre donada, perquè «van
poder observar que l'em-
presari de Barcelona, for-
mava part d'una societat
que rep el nom de Túnel
Tosses, Concesionario del
Estado, una concessió de
l'Estat als Pirineus». «Com
és pot arribar a tal grau
d'ignorància», conclou Roig
davant el fet que el docu-
ment també involucra als
seus dos fills. Quant a les
activitats que el senador
realitza, aquest ha volgut

puntualitzar que totes
estan degudament declara-
des i aprovades en ple
«sóc molt pulcre en tot
això, perquè sinó, en coses
així et poden agafar».
Quant al vuitè punt del
document que Navarro va
fer arribar al Senat se l'acu-
sava de que fos soci del
50% i administrador solida-
ri de la societat mercantil
Amposta Capital, S.L.  Roig
afirma que és així, i que
això no incorreix en cap
il·legalitat perquè
«Amposta Capital és una
societat que pretén impul-
sar la ciutat d'Amposta a
través d'iniciatives cultu-
rals, però això no té res
que veure ni amb Tosses,
ni amb SOGEST, ni amb la
Capilla Sixtina» i a banda
«el Senat diu que un sena-
dor pot realitzar altres acti-
vitats, sempre i quant
aquestes no facin negoci
amb l'Estat».
El pròxim pas de Roig és
presentar una querella cri-
minal per injúries i calum-
nies contra Antonio
Navarro Algarate i també
amb la intenció de desco-
brir les pressumptes con-
nexions polítiques a
Amposta que s'hi amaguen
al darrera. Quant a la seva
situació al Senat, Roig
comenta que està tranquil
«i em poso a la seva total
disposició, a més d'autorit-
zar a que es facin públi-
ques les meves activitats i
patrimoni».

Caça de bruixes contra Joan Roig,
l’ex-alcalde d’Amposta

La prevaricació urba-
nística i els pressump-
tes tractes de favor, ve-
nent sent un tema de
conversa molt habitual,
i una constant a l’hora
d’acusar a polítics i em-
presaris.

«Tot això és una trama que busca fer xantatge a l’Ajuntament d’Amposta», Roig.

Una terrible confusió de noms destapa una rivalitat polític-històrica a la ciutat d’Amposta.

DM

Joan Mª Roig, a la redacció de MÉS EBRE.

Roig té la intenció de descobrir les connexions
polítiques a Amposta, que s’amaguen al darrere
de les actuacions de Navarro.

Querella criminal per injúries i calúmnies

M. Lalana
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Recordem que  el PACMA
(Partit Anti Taurí Contra el
Maltractament Animal),
havia interposat una denún-
cia en contra de la celebra-
ció del Congrés a la
Generalitat de Catalunya,
perquè segons ells aquest
incomplia els terminis legiti-
mats tradicionalment.
Acusació que el delegat de
bous del municipi, Josep
Garriga, titlla de desmesu-
rada tenint en compte que

«les dates no sempre són
exactes». Finalment el V
Congrés Nacional del Bou
Capllaçat s'ha dut a terme
durant tres dies a la ciutat
d'Amposta, del 3 al 5 de
juliol, sense incidents i amb
una gran afluència de parti-
cipació, segons Garriga
«ha vingut gent de diferents
indrets amb un clar objec-
tiu, mantindre aquest tipus
de festes». A les Terres de
l'Ebre, no hem d’amagar
que les festes amb bous
han estat sempre una tradi-
ció molt arrelada, els
defensors d'aquest tipus
de festa, apunta Garriga,
«estem indignats perquè
nosaltres no ens posem
amb ningú i a nosaltres no
ens deixen en pau. Si
aquesta festa acaba desa-
pareixent hi hauria un dalt a
baix per part dels aficio-
nats. Ha arribat el moment
que el Parlament de
Catalunya legisle totalment
sobre aquest tema». 
D'altra banda sobre el
suposat maltractament als
bous, el delegat també ha
manifestat «als animals

avui en dia els tractem com
a reis, aquells que diuen
que pateixen, els convido a
que es documenten, per-
què nosaltres duem a
terme al cent per cent el
manual de bones pràcti-
ques i ja estem cançats». 
Per últim, per tal de que el
Congrés es celebre a una o
una altra ciutat depén de la
presentació que fa el muni-

cipi que opta a ser municipi
d'acollida, aquest any ha
estat Amposta, però l'any
que ve tots aquells que no

se'l vulguin perdre hauran
d'anar a Burriana (Castelló).
Un Congrés que a banda
d'aprofundir en el món de
les festes amb bous, realit-
za alhora una tasca dina-
mitzadora de turisme, ja
que són molts els aficio-
nats a les diferent maneres
de fer festa taurina, que no
es perden per res del món
trobades d'aquest tipus. 
Així veterinaris, responsa-
bles de festes i places d'a-
rreu d'Espanya van poder
gaudir de conferències,
com la impartida  per Alícia
Guillem i Aleyda Baz entre
altres crítics taurins, de la
reunió de l'ASOCIACIÓN

NACIONAL DE TORO DE CUERDA

o de l'exhibició d’un bou

capllaçat de la ramaderia
de German Vidal de la loca-
litat castellonenca de
Cabanes.

Amor pels bous i la festa

Ultimament certa preo-
cupació s’ha apoderat
de la gent quant a les
exhibicions de bous.
Sobretot aquelles que
es durien a terme din-
tre de la celebració del
V Congrés de Bou Cap-
llaçat, celebrat recen-
tement a la ciutat
d’Amposta.

Aquest Congrés és un orgull per a la ciutat que l’acolleix

DM

Cartell del V Congrés del Bou Capllaçat.
CEDIDA

El passat divendres 3 de
juliol, les campanes al vol
de l'església de
Roquetes donaven el tret
de sortida als deu dies
de festa major del muni-
cipi. Així, fins al diumen-
ge dia 12, els roque-
tencs i les roquetenques
podran gaudir de la multi-
tud d'actes variats que
han preparat el Patronat
de Festes i l'àrea de
Festes de l'Ajuntament.
Actes pensats per a tots
els públics, des dels més
tradicionals fins als més
novedosos. Quant als
més tradicionals recor-
dar la fama que tenen les
carrosses del Cosoiris.

Els roquetencs
celebren les

Festes Majors

Del 3 al 5 de juliol,
Campredó va acollir la Fira
al Carrer que enguany va
incloure tres apartats
monogràfics. L'Associació
Cultural Soldevila i
Campredó Actiu, ha agraït
molt la col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa, la
Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona,
amb qui han aconseguit
tornar a activar una fira
que tot i que ja havia tingut
dos edicions anteriors al
2.006 i 2.007 s'havia dei-
xat de fer. Tot i que encara
no s'ha fet el balanç intern,
els organitzadors han
manifestat la seva satis-
facció.

Resorgeix la
Fira al Carrer
de Campredó

Aquest passat divendres
3 de juny, una quarante-
na d'alcaldes i regidors
de Convergència i Unió i

membres del partit de
les comarques occiden-
tals de Catalunya signa-
ven a Almacelles (Alta
Ribagorça) una declara-
ció a la qual hi va donar
suport el líder de la
federació nacionalista,
Artur Mas,  reclamant

que la Generalitat priorit-
zi la construcció de l'Eix
Occidental com a la via
de connexió entre les
Terres de l'Ebre, les de
Ponent, la Val d'Aran i
França per l'N-340, la C-
12 i l'N-230.
Convergència i Unió

lamenta que el Govern
divideixi l'obra en dues
fases, un 17% fins al
2.016, i el 87% restant
fins al 2.026. L'Eix
Occidental començarà a
Amposta (Montsià),
seguint cap a Tortosa,
Xerta, Benifallet i
Rasquera (Baix Ebre),
Móra d'Ebre, Garcia,
Ascó i Flix (Ribera
d'Ebre), Maials,
Llardecans, Sarroca de
Lleida i Lleida (Segrià), i
seguiria per la Franja de
Ponent -on es preveu l'A-
14- fins a Pont de

Muntanyana (Pallars
Jussà) i Sopeira, pas-
sant pel Pantà d'Escales
fins a Vilaller i Vielha. Tot
travessant la Val d'Aran
arribarà a la regió fran-
cesa de l'Ariège. En
total, 356 quilòmetres.
Artur Mas, va demanar
que el Govern situï la
infraestructura com a
prioritària per al 2016.
Finalment, CiU conside-
ra que, si aquest eix no
s'acaba construint, 'la
part occidental de
Catalunya perd competi-
tivitat'.

CiU defensa l’execució de l’eix
occidental com a prioritària

CiU adverteix que si l’eix no es fa, les TE perdran competitivitat.

REDACCIÓ

«Això és història, ha canviat radicalment
el tracte que rebien els animals en el
passat a ara», Garriga

Maltractament de bous
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Els veïns de les cases
contraris al procés d'ex-
propiació van engegar
un contenciós que va
arribar al Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que
finalment ha ratificat la
resolució del Tribunal
Contenciós Administratiu
declarant la nul·litat del
procediment expropiato-
ri iniciat pel consistori
tortosí. Ara l'ajuntament
de Tortosa iniciarà de

cap i de nou el procés
que ha de permetre
construir l'escalinata i la
plaça de nova planta pro-
jectades, amb l'objectiu
de donar una nova pers-
pectiva al temple i
esponjar notablement
aquest emblemàtic espai
del nucli antic. Per la
seva banda, l'alcalde,
Ferran Bel s'ha reservat
la decisió definitiva a
l'espera d'escoltar l'opi-
nió dels tècnics munici-
pals i externs, tot i
avançar que considera
«més àgil i més clar»
decantar-se per refer el
procés. «Si hi ha dues
sentències que diuen
que el procés no era
correcte, el millor seria
refer-lo. «Obrir la hipotè-
tica via del Tribunal
Suprem significaria,
segons l'alcalde, una
demora superior en tot
el procediment. L'alcalde
ha recordat que fa dos
anys, davant la primera
sentència del conten-
ciós-administratiu, es va

recórrer perquè els tèc-
nics van aconsellar que
el procediment endegat
era defensable. La nova
via que previsiblement
endegarà l'Ajuntament
suposa la redacció d'un
pla especial de l'àrea
afectada. «Aplicant el
principi de precaució -ha
assenyalat l'alcalde- ja
vàrem sol·licitar una sub-

venció al Departament
de Cultura de la
Generalitat per cofi-
nançar la redacció d'a-

quest pla. Una vegada
tinguem aquest pla
reprendrem novament el
procés expropiatori».
L'alcalde ha volgut preci-
sar que amb la majoria
dels propietaris afectats
la discussió és «estricta-
ment econòmica», cosa
que ha considerat «legíti-
ma». «És qüestió de
posar-se d'acord en la
valoració dels immobles
afectats». En qualsevol
cas, l'alcalde ha recor-
dat que el procés posat
en marxa amb el Bisbat i
el Departament de
Cultura per construir una
primera fase de les
noves escales d'accés a

la Catedral no té marxa
enrere i es farà amb
independència del proce-
diment expropiatori. 

Començar de zero

Ara fa dos anys que
l’Ajuntament de Torto-
sa va aprovar per una-
nimitat el projecte
d’expropiació dels edi-
ficis compresos entre
els números 7 i 21 del
carrer de Cruera, ca-
rrer que separa la Ca-
tedral del riu.

Les noves escales d’accés a la Catedral no tenen marxa enrere independentment del procés expropiatori

DM/REDACCIÓ

Una de les façanes de la Catedral de Tortosa.
CEDIDA

Aquest dimecres 8 de
juliol,  es produïa un incen-
di en un  dels decantadors
que el Consorci d'Aigües
de Tarragona (CAT) té a la
planta de l'Ampolla.
L'incendi  va quedar extin-
git mitja hora més tard
pels bombers de la
Generalitat, sense haver
afectat  en cap moment  al
subministrament  d'aigua.
No es van produïr danys
personals i pocs mate-
rials. 
La columna de fum negre
que  va provocar el foc
era visible des de  les
rodalies de la planta de
tractament, com també
des de l'autopista.   

La fum cobreix
les rodalies de

l’Ampolla

Greenpeace denuncia que
un total de vuit espais
naturals de la costa catala-
na estan sent destruïts per
culpa de la pressió urba-
nística. Un d’aquest espais
és el Delta de l’Ebre. Així
l’associació manifesta que
el Delta, està afectat per
un creixement urbà 'lent'
però 'constant', pels 188
amarraments il·legals i
noves dàrsenes en els
ports de Sant Carles de la
Ràpita, Deltebre i
l'Ampolla, a més de la con-
taminació. De fet, denun-
cien que el 46,5% de la
costa catalana està urba-
nitzada, el nombre més
elevat de tot l’Estat.

Pressió
urbanística al

Delta

La coordinadora territo-
rial de Joventut,
Montserrat Perelló, i el
coordinador territorial de

Polítiques d'habitatge,
Jordi Jordan, presenten el
mapa complert de borses
d'habitatge a les Terres
de l'Ebre, tant en la ves-
sant de mediació social
com en la de joventut.
Aquest 2.009, les Terres
de l'Ebre són la primera

demarcació del país amb
total cobertura del servei
de Borses d'Habitatge.
Així, amb la creació
enguany de les borses
d'Habitatge (Mediació i
Joves) a la Ribera d'Ebre i
a la Terra Alta es comple-
ta el desplegament d'a-

quest servei, ja que se
sumen a les ja existents a
Tortosa (2.005), el Baix
Ebre i el Montsià (2.005).
Jordan destacava que «la
posada en funcionament
de les noves borses ens
permet equilibrar el terri-
tori en serveis i fem un
pas més en aconseguir
que el dret a l'habitatge
sigui possible per a més
persones. Amb tot, enca-
ra resta camí per recó-
rrer». En aquest sentit,
Perelló també destacava
la importància de poder
arribar a tots els joves de

la demarcació en políti-
ques d'habitatge «perquè
ja comptem amb una
demanda existent i li
estem donant resposta,
la qual cosa ens permet
ajudar també al jove en la
seva tasca d'emancipa-
ció». 
Concretament, les Borses
d'Habitatge ofereixen els
serveis, d'una banda, els
ajuts del lloguer just
(entre 20 i 240
Euros/mes, directes de la
Generalitat) i, de l'altra,
els programes de media-
ció social i de cessió.

Les Terres de l’Ebre, la primera
demarcació amb total cobertura

Amb la creació de les borses d’habitatge de la Ribera i de la Terra Alta

REDACCIÓ

«Amb la majoria dels propietaris afectats,
la discussió és estrictament econòmica»

Alcalde de Tortosa, Ferran Bel

Qüestió de posar-se d’acord...
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A hores d'ara, a gairebé un
mes des d'aquella notificació
l'estat de les obres és el
mateix, és a dir, paralitzat
totalment. 
L'alcalde d'Alcanar, Alfons
Montserrat, parla que fa tres
setmanes que hi ha les
màquines a la zona de les
obres, unes màquines que al
seu parer confirmen la poca
intencionalitat per part del
Govern de complir amb l'e-
xecució de les obres «les

obres no han començat en
realitat, les màquines que hi
ha no són operatives, no pot
ser que hi hagi una anivella-
dora i una màquina de com-
pactar, quan encara no s'ha
tirat la terra». conclou
Montserrat. De fet a hores

d'ara se'ns confirma que
només queda una de les
màquines de les tres que
havien en un principi. El punt
de l'Àngol, està considerat
com un dels punts més peri-
llosos de la Nacional 340,
recordem que l'accident

més recent ha estat aquest
passat 1 de juliol i que no ha
registrat víctimes, però
entre els accidents més
greus que s'han produït en
aquest punt trobem el de
l'any 2008 en el que van
morir cinc persones. Per
aquest motiu i pel fet de
voler reclamar que el Govern
compleixi la seva paraula, el
passat 21 de juny es duia a
terme una mobilització con-
vocada per tots els partits
polítics amb representació
municipal, però en faltà un
(el PSC), que va justificar la
seva absència dient que el
seu partit estava treballant

per desencallar les obres.
En aquest punt Montserrat,
no pot deixar de manifestar

el seu descontentament «dir
que han desencallat les
obres és una burla per al
poble. Fa deu anys que hau-
rien d'estar fetes». L'alcalde
canareu es queixa de que no
reben resposta, que amb
totes les reunions es veuen
bones intencions, però que
després es queda amb això
amb intencions: «l'Estat té la
competència total en la
matèria i ens ha de fer cas»,
diu Montserrat. «Una mane-
ra de que ens escoltin és
manifestar-nos i la mobilitza-
ció del 21 només ha estat la
primera, ens hem de fer sen-
tir, perquè és una presa de
pèl per als ciutadans». Per
últim, Montserrat manifesta
que ara en aquest precís
moment estan pendents de
rebre el projecte de les
obres i el calendari d'aques-
tes i recalca que la solució
passarà per unir-se i sortir al
carrer «perquè estem farts
que ens tracten com a la
perifèria».

«Estem farts que ens tracten 
com a la perifèria!»

El passat 18 de juny l’A-
juntament d’Alcanar re-
bia la notificació oficial
per part del Ministeri de
Foment informant que
reprenien les obres de
l’Àngol, situades a la N-
340.

«Dir que han desencallat (el PSC) les obres és una burla per al poble», Alfons Montserrat.

REDACCIÓ

L’Àngol d’Alcanar.

Cedida

En la primera diada «Tast
de Mar» que es va cele-
brar el passat 4 de juliol, al
pavelló firal de Sant Carles
de la Ràpita l'element dife-
renciador respecte de les
anteriors és que va donar
cabuda a tota l'oferta
culinària marinera. Tot i
que l'afluència de públic va
ser inferior que en altres
edicions, sembla ser que
els assistents van quedar
molt satisfets de la varie-
tat de plats i productes
que s'han podut degustar.
A més, aquest primer Tast
de Mar ha estat una prova
pilot per poder convertir-la
en una marca pròpia.

Tot en una, el
futur de les Fires
Gastronòmiques?

Ni els veïns ni el consistori
de Deltebre han pogut evi-
tar l'enderroc d'un magat-
zem agrícola, del veí Joan
Rodríguez. Una setmana
després de la barricada
per tal que les màquines
excavadores no puguessin
accedir al magatzem. Mal-
grat els intents,  el director
general d'Urbanisme, Pere
Solà va deixar clar que el
mandat judicial es compli-
ria «de totes totes»: «No
podem autoritzar magat-
zems agrícoles que es
transformen en habitatges
perquè va en contra de la
llei», va manifestar Solà. 

Finalment
enderroquen el
magatzem de

Deltebre

Un cop aprovat per la
Generalitat el projecte del
Campus Terres de l'Ebre,
amb una inversió de 15

milions d'euros, de la
Universitat Rovira i Virgili a
Tortosa, es van presentar a
la licitació pública 28 empre-
ses. Aquest passat dimarts,
7 de juliol, el director del
Campus, Azael Fabregat feia
oficial el nom de l'empresa
que es farà càrrec del pro-

jecte, que contempla un ter-
mini de setze mesos per a la
seva execució. És tracta de
l'empresa PAISA amb seu a
l'Hospitalet del Llobregat.
L'edifici dissenyat pels arqui-
tectes Joan Ravetllat, Carme
Ribas i Josep Ferrando  que
comptarà amb prop

d'11.000 m2. 
L'empresa guanyadora s'ha
caracteritzat per presentar
el pressupost més baix,
reduint en  1,3 milions d'eu-
ros la contracta original i
també ha reduït el termini
d'execució passant de 21 a
16 mesos. Aquest edifici
amb una capacitat prevista
per a 1.000 persones té pre-
vist posar la primera pedra
al mes de setembre,  i entrar
en funcionament en el curs
2011-12. De moment els
cursos es continuaran impar-
tint a l'Antiga escola Betània,
i a l'Hospital Verge de la
Cinta. Per últim, el nou edifici

del campus Terres de l'Ebre
prop del Palau de Fires, al
costat del riu, disposarà de
quatre plantes. A la plan-
ta baixa s'instal·laran els ser-
veis generals, com el Centre
de Recursos
d'Autoaprenentatge i
Investigació (CRAI) amb la
Biblioteca, els serveis de
gestió acadèmica i la cafete-
ria, la segona planta es dedi-
carà a aulari, la tercera a
activitat de consulta i als des-
patxos dels professors, i
l'espai de la quarta planta
serà per a les activitats de
recerca i la direcció del cam-
pus.

El Campus de les Terres de
l’Ebre, cada cop més a prop

L’empresa que durà terme l’obra redueix despesa i temps.

REDACCIÓ

«La mobilització del
21 de juny només ha
estat la primera»

Mobilitzacions
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Pel que fa al nostre
Territori, aquest dimarts
passat, 7 de juliol,  es
confirmava l'aparició de
tres nous casos en nens
d'entre deu i dotze anys.
Els nens afectats pel brot
humà del virus de la grip
«nova» es trobaven entre
un grup d'infants d'entre 8
i 12 anys que estaven fent
unes colònies d'anglès i
activitats d'aventura a
Poble Nou del Delta des
del 24 de juny. Els infants
afectats presentaven una
simptomatologia lleu i ja
es troben a casa seva.
Recordem que la setmana
passada l'Hospital Verge

de la Cinta confirmava un
cas ja diagnosticat i la
detecció de la malaltia en
una altra ebrenca, en un
centre hospitalari de fora
del nostre Territori. A més
dels sis casos detectats
entre un grup de joves de

17 i 18 anys que havien
viatjat recentment a
Palma de Mallorca. Els
joves diagnosticats són
d'Alcanar i els casos van
ser detectats quan  quin-
ze dels vint-i-set membres
del grup acudiren a l'hos-

pital per sotmetre's a les
proves pertinents. 

Els metges de
l'hospital realitzaren anàli-
sis a vuit dels joves i
detectaren sis nous casos
de grip nova. 
Els sis casos estan qualifi-

cats com a lleus i roma-
nen als seus domicilis
amb tractaments simp-
tomàtics i un mínim aïlla-
ment. El director dels
Serveis Territorials de
Salut de les Terres de
l'Ebre, Ismael Roldán, va
confirmar al Diari l'arriba-
da de la pandèmia al
Territori, i va manifestar
que s'estan seguint tots
els protocols establerts.
La situació actual de difu-
sió del virus A(H1N1) a la
comunitat, el que caracte-
ritza l'actual Fase 6 decla-
rada per la OMS, fa pre-
veure que continuï l'apari-
ció de nous casos de la
malaltia, tant de manera
aïllada com en forma de
brots comunitaris en
grups de persones. 
Tot i que són encara poc
coneguts els factors de
risc associats al desenvo-
lupament de complica-
cions greus en alguns
pacients amb grip nova,
la seva aparició no signifi-
ca que el virus s'estigui
tornant més virulent, si no
que està augmentant la
seva difusió a la comuni-
tat.  

Els casos de grip A proliferen 
al nostre Territori

D’ençà que es van con-
firmar els primers ca-
sos, el passat 29 d’a-
bril, a les Terres de
l’Ebre s’han confirmat
10 casos a les Terres
de l’Ebre dels 68 totals
a tot l’Estat Espanyol.

Amb el que portem de temps des del primer brot a finals d’abril, ja són deu els casos a les TE

La Generalitat tranquilitza a la població i desmenteix que el virus s’estigui tornant virulent

REDACCIÓ

Poble Nou, darrer lloc on s’han detectat nous casos de grip A.
M. Lalana

Aquest proper dissab-
te, 11 de juliol tindrà
lloc l'acte de cloenda
del Taller Internacional
de Dansa, que des del
passat 29 de juny
s'han estat impartint
al municipi de
Deltebre. 
Així a partir de les
22:30 h al Centre
Cívic del municipi, tots

aquells que ho desit-
gen podran gaudir de
la presentació al
públic dels treballs
elaborats pels alum-
nes i professors que hi
han participat. 
Una trobada d'entrada
lliure que permetrà
gaudir de la dansa
contemporània i altres
disciplines com el circ
o la música. 
Cal recordar que
durant tots aquests
díes, els alumnes han
aprofundit en la pràcti-

ca de la dansa, l'apre-
nentatge i l'entrena-
ment físic i mental i
que les classes han
estat impartides per
12 professors amb
una important trajectò-
ria professional a
nivell internacional i de
diferents disciplines
de dansa. 
Un projecte que un
any més el ballarí i
coreògraf, Roberto
Olivan ha volgut tras-
lladar a les Terres de
l'Ebre.

El Taller de Dansa de Deltebre
tanca les seves portes

Alumnes i professors presentaran els treballs realitzats aquests dies

REDACCIÓ

El proper diumenge 12
de juliol tindrà lloc la dino-
vena piraguada popular
pel riu Ebre que aquest
any promet vindre carre-
gada de novetats. La
Plataforma defensa que
la millor manera que la
gent s'estimi el riu i vul-
gui defensar-lo, és conei-
xent a fons els seus pro-
blemes i vivint-los. Per
aquest motiu ens propo-
sen navegar arran d'ai-
gua, com ho permeten
de fer les piragues.
Aquest acte està emmar-
cat dins de la campanya
Big Jump 2005-2015 de
la xarxa “European River
Network”. Aquest dia es
realitzaran actes conjun-
tament a moltes ciutats
europees per reivindicar
la millora de la qualitat
dels rius. Per als que vul-
guin més informació
només cal que s'apropin
a l'oficina d'informació
del Carrilet.

Coneix el riu
Ebre a través de

la Novena
Piraguada

Després de la participa-
ció del film “La Batalla de
la Memòria” al Festival
Internacional de Televisió
de al ciutat francesa de
Cannes, Mip Doc TV
2009, el passat mes de
març i segons informa-
cions facilitades pel
Departament de Vendes
Internacionals de
Televisió de Catalunya, el
documental de producció
catalana, ha despertat
l'interès de varies televi-
sions d'àmbit internacio-
nal. El director i produc-
tor del film l'ebrenc,
Mario Pons considera
que: “Un cop més, es
demostra que les histò-
ries personals que giren
en torn a temes globals,
creen l'empatia d'espec-
tadors de diferents cultu-
res i continents, lamenta-
blement, les guerres i les
diferents formes de
violència, formen part del
llenguatge universal”.

Trajectoria
imparable de «La

Batalla de la
Memòria»
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Ja el passat mes d’abril el
Governador de l'Estat
Cojedes de Veneçuela,
Teodoro Bolívar, acompan-
yat per una comitiva tècni-
ca, va visitar Catalunya
per tal de conèixer els
nostres sistemes organit-
zatius agraris i experièn-
cies en matèria agrícola,
així com el bescanvi de
coneixements i l'adquisi-
ció de maquinària. Dins
l'àmbit acadèmic es va
treballar intensament la
consolidació de l'Institut
de Biodiversitat Tropical
tot escollint-ne els
emplaçaments on les uni-

versitats veneçolanes mit-
jançant l'IBT volen ubicar
un nucli universitari a les
nostres terres. Així, final-
ment ha resultat el munici-
pi de Deltebre i el Delta de
l'Ebre, la seu europea del
Campus Iberoamericà de
la Biodiversitat, a partir de

l'any vinent. Per parlar de
les característiques que
tindrà, es celebrava
recentment una roda de
premsa al municipi. On es
comentà entre altres
coses que aquest campus
universitari d'estiu es farà
entre el municipi ebrenc i

Los Llanos de Veneçuela,
amb l'objectiu de combi-
nar i aprofitar al màxim els
recursos de Catalunya i
Amèrica del Sud. Com va
explicar Guillem Chacón,
director de l'Institut de
Biodiversitat Tropical i res-
ponsable del futur cam-
pus.  Els cursos que a par-
tir del juliol de l'any vinent
oferirà el campus tindran
una part teòrica, que s'im-
partirà durant a una set-
mana a Deltebre i una part
pràctica que es durà a
terme al llarg de deu dies
a Veneçuela que girarà
entorn a la formació sobre
els ecosistemes, la fauna i
la biodiversitat de l'àrea
tropical d'Amèrica del
Sud.  De moment, es pre-
veu la realització de sis
cursos oberts a tothom,
com comentava el propi

Chacon “no només als
estudiants, sinó també a
les persones amants de la
natura, ja que no es
necessita cap formació
prèvia». 
Arran de la relació que ha
sorgit entre Deltebre i
Veneçuela, l'alcalde del
municipi ebrenc, Gervasi
Aspa ha manifestat la
seva confiança en què a
través d'aquest campus
es puguin estretir les rela-
cions amb Veneçuela i
amb la regió de los
Llanos. Per últim i per
fer-se una idea del que
serà el Campus
Iberoamericà de la
Biodiversitat, durant el
cap de setmana passat és
va dur a terme a Deltebre
el curs Biologia, gestió i
conservació de les
Tortugues Marines.

L’IBT ubica un nucli universitari a Deltebre

El municipi de Deltebre
esdevindrà la seu euro-
pea del primer campus
Iberoamericà de la Bio-
diversitat a partir de
juliol de l’any vinent.

L’Institut de Biodiversitat Tropical busca combinar els recursos de Catalunya i Veneçuela

REDACCIO

Tortuga marina.
Cedida

Aquest passat cap de
setmana a Benifallet, el
conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, va infor-
mar que les Terres de
l'Ebre han rebut per part
de la Unió Europea el
premi Destinació
Europea d'Excel·lència
(EDEN) 2009. El conse-
ller va destacar que
aquesta zona del país és
«l'única» que ha rebut
aquesta distinció de tot
l'Estat. El conseller va
voler destacar que
aquest premi no deixa de
ser un reconeixement a
la forta aposta del
Govern per fer un «turis-
me diferenciador i de
marca» que permeti visi-
tar Catalunya i en aquest
cas el Territori ebrenc tot
l'any. El conseller va
anunciar també que els
indicadors actuals quant
a turisme no són nega-
tius i en el cas del turis-
me rural per exemple,
«podrien anar a més».

Les Terres de l’Ebre,
una destinació

turística excel·lent

Els agents dels Mossos
d'Esquadra de la Unitat
d'Investigació (UI) de l'Àrea
Bàsica Policial de la Terra
Alta-Ribera d'Ebre, detenen
una parella de Móra la Nova
a la Ribera d'Ebre per un
delicte contra la salut públi-

ca per tràfic de drogues.
La detenció de  Javier F.P.
de 34 anys i Isabel C.M. de
33 anys, que són parella
sentimental, es va fer el
passat 2 de juliol, i el jutjat
d'Instrucció, en funcions de
guàrdia, de Falset n'ha
ordenat l'ingrés a presó.
Diverses denúncies anòni-
mes havien posat de relleu,
fa un parell de mesos, que
la parella es podria dedicar

a subministrar cocaïna i
heroïna a persones que es
dirigien directament al seu
domicili per a comprar-les.
La investigació va culminar
el 2 de juliol, amb l'entrada
i escorcoll de l'habitatge,
sota manament judicial, en
la que es va poder recupe-
rar dinou paperines de
cocaïna, valorades en uns
421 euros, i dotze d'heroï-
na, que podrien tenir un
valor aproximat de 144
euros. A banda d’una llibre-
ta bancària amb ingressos
de 6.000 euros, provinents
pressumptament de la
droga.

Detenen una parella a Móra la
Nova per tràfic de drogues
Ingressos de 6.000 euros provinents de la droga

REDACCIO

Sense haver-se encara apa-
gat les brases en relació a
la polèmica suscitada arran
de la pròrroga de la vida de
la central de Garoña, el pre-
sident del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, anun-
ciava aquesta setmana
reformes legals per fixar la
vida màxima de les centrals
i regular la concessió de le
prorrogues. Accions que els

sectors contraris a les
nuclears agafen amb total
decepció. Sergi Saladier,
portaveu de la coordinadora
anti-ceminteri nuclear a les
Terres de l'Ebre, manifesta-
va que amb el cas de
Garonya ja hi ha suficient
per comprovar que el
Govern de Rodríguez
Zapatero s'allunya cada dia
més de les seves promeses
electorals de tancar pro-
gressivament les centrals
nuclears i buscar energies
alternatives. Saladier parla
de que Zapatero ha cedit a
les pressions del lobby
nuclear “estem parlant que
en el cas de casa nostra,

Ascó I i II junt amb Vandellós
II es tracta de plantes amor-
titzades, és a dir, que l'únic
que donen són beneficis”.
Zapatero també parlava
d’engegar un debat sobre la
“vida útil de les nuclears”
que segons el Govern es
trobava en 40 anys, anys
dels que ara se'n desentén
ja que en el cas de Garonya
seran 42. Saladier, ha estat
contundent en manifestar
que “llastimosament en
aquest país s'haurà d'espe-
rar a que passi una desgrà-
cia gran per a que els polí-
tics se n'adonin de la neces-
sitat de buscar alternatives
energètiques”.  

Llarga vida a
les nuclears!

«No només als estudiants, sino també a les
persones amants de la natura»

Els cursos estan oberts a tothom
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El Reus no ha pogut organit-
zar-se fins que ha quedat
definida la seua situació
directiva, amb el nou presi-
dent, Ramon Alabart, que
torna al capdavant del club.
Posteriorment, un cop ratifi-
cat Santi Castillejo com a
tècnic, l’equip del Baix Camp
ha començat a mobilitzar-se
per perfilar la plantilla. Un
dels seus objectius, segons
ha pogut saber MÉS EBRE, és
el centrecampista de
l’Amposta, Fernando Recio.
Recio va renovar amb
l’Amposta, però segons va
informar el president, José
Luis Tarrazona, té una clau-
sula per poder marxar
abans del dia 15 d’aquest

mes de juliol, si li surt l’ofer-
ta, a un equip de Segona B
o a un de Tercera de fora de
Catalunya.
Ara manca saber si el juga-
dor té interès en anar al
Reus i si, posteriorment, pot
haver-hi entesa amb

l’Amposta, tot i que la clau-
sula parla de clubs de
Tercera que no siguin cata-
lans.
Haurem de seguir-ho. Però
MÉS EBRE ja avança la notí-
cia.
Una altra que pot saltar en

les properes hores és una
incorporació al Tortosa i una
altra a l’Amposta.
Manel Puig podria no seguir
al club del Montsià. José
Luis Tarrazona, al respecte,
ens comentava ahir al mig-
dia que «aquesta setmana
vam parlar amb Manel Puig i
vam quedar que ens donaria
una resposta». En el
moment del nostre tanca-
ment, encara no estava del
tot clara la renovació del
defensa amb el club blanc-i-
negre. I si s’acaba confir-
mant que no continua,
l’Amposta hauria de buscar
un altre defensa.
Aquest podria estar prop.
José Ramon, jugador de
Corbera que està al Tortosa,
podria ser el relleu. José
Ramon, segons fonts del CD
Tortosa, té un principi d’a-
cord amb el club roig-i-blanc,
però també té les portes
obertes si disposa d’opcions
per fitxar per un club de
categoria superior. En qual-
sevol cas, cal aclarir que no

ha renovat i que pot tenir
ganes de pujar de categoria. 
I si marxa del Tortosa i Puig
no continua a l’Amposta,
aquest darrer podria tornar
al club en el que es va for-
mar. En els propers dies ho
sabrem. MÉS EBRE ja ho
avança.

El Reus vol fitxar a Recio

Ja en l’època de Calde-
ré, el club reusenc va
tenir interès en fitxar a
Recio. Ara, amb Santi
Castillejo, el torna a te-
nir.

ACTUALITAT. AHIR ES VA CONÈIXER L’INTERÈS

El jugador ha renovat amb l’Amposta, però té una clausula. Caldrà esperar per saber si pot marxar 

M.V.

El Reus té un interès
ferm amb el
centrecampista de
l’Amposta, amb qui ja
s’ha posat en contacte
per poder-lo fitxar

Més Ebre ho avança

Si Manel Puig no segueix
a l’Amposta i José Ramon
no ho fa al Tortosa,
l’Amposta podria estar
interessat amb J. Ramon i
el Tortosa, amb Puig.

Més Darrera Hora

Puc assegurar que quan
jo jugava a futbol, per a mi,
no era imprescindible la
qüestió econòmica. Amb
les meues limitacions com
a lateral (potser per això no
ho era...), fou més impor-
tant progressar i millorar
cada temporada, valorant
altres qüestions com tro-
bar-me comode amb els
companys al vestidor (sem-
pre vaig aconseguir-ho),
que l’entrenador em moti-
vés i també que l’afició em
recordés per l’actitud i per
la implicació (penso que
també vaig aconseguir-ho). 

Bé, jo no era un cas únic.
Ni molt menys. Vaig tenir
companys que no cobraven
per jugar. I jo he d’aclarir
que sempre vaig rebre una
contraprestació per fer-ho. 

Potser, en el mercat fut-
bolístic ebrenc, tot s’ha dis-
torsionat quan s’han fet
massa talons per pagar. I
tothom s’ha cotitzat: «no
puc respondre encara. Tinc
ofertes...». 

Però amb la cojuntura
actual de l’economia, veig
que hi ha molts de jugadors
que valoren altres aspec-
tes, i no l’econòmic. I és
digne de destacar. 

En el fons, no crec que el
jugador de regional -en ge-
neral- es posi de curt única-
ment pels diners. Que aju-
den ja ho sé. Però no ho
són tot. 

Jo perquè ara no puc,
però cal dir que després
dels 30 anys anem a jugar
els dissabtes  (pagant) amb
els veterans!!!.. Per tant, és
molt important la vocació. I
és el camí que queda. 

Així mateix, la crisi també
servirà per baixar els fums
als jugadors que cada estiu
tenen moltes ofertes. Se-
gur que enguany no n’hi ha
tantes.

Vocació
L’opinió de Michel

Joab Fatsini, jugador ampostí
que estava al Nàstic juvenil, ha
fitxat per la Rapitenca, cedit pel
club grana. Es un fitxatge que
s’ha d’afegir als ja coneguts:
Manel Sol, Marc Bertomeu, Cris-
tian, Galindo, Villa i Roberto.

La plantilla que dirigirà Antoni
Teixidó encara no està tancada.
De fet, dilluns vinent, es faran
proves a jugadors sub-23, locals

i del territori. De tot això es va
parlar a l’assemblea de socis, de
divendres passat. En la mateixa,
el president, Tomàs José, va as-
segurar que el passat dia 1 de
juliol, els jugadors de la primera
plantilla van cobrar tot el que es-
tava pactat. Un fet que calia des-
tacar en l’època que estem. El
dèficit actual, segons es va infor-
mar a l’assemblea, és de 3.186
Euros. I es va exposar que per la

temporada vinent, el pressupost
s’ha d’ajustar per les circumstàn-
cies, tenint en compte que l’in-
grés de taquilles i rifes havia bai-
xat en 10.000 Euros respecte la
campanya anterior. Serà d’uns
340.000 Euros.

A l’assemblea es va acomia-
dar com a secretari, José Ra-
mon Moras, que, després de sis
anys, deixa el càrrec per qües-
tions personals.

Joab Fatsini, a la Rapitenca
La plantilla no està tancada. Dilluns és el dia de les proves

REDACCIÓ

JUGADOR D’AMPOSTA QUE ESTAVA NÀSTIC JUVENIL

Recio interessa al Reus Deportiu.
ME

Ja vam avançar fa dues
setmana que el defensa rapi-
tenc del Swansea, Angel Ran-
gel, tenia una oferta d’un
equip de la Premier.

Li queda, però, un any de
contracte amb el club gal.lès
que, tot i haver cedit a nego-
ciar (situació que no volia al
principi), no permet que hi ha-

gi un acord amb el traspàs i
es manté ferm en la xifra que
ha estipulat. El club de la Pre-
mier ha fet una proposta però
encara està lluny de la xifra
marcada pel Swansea.

De moment, les negocia-
cions no avancen i podria
passar que Angel continués
amb el Swansea, club que el
té com un referent.

Les negociacions
segueixen sense avançar

Angel Rangel podria seguir al club gal.lès
REDACCIÓ

EL SWANSEA NO CEDEIX
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Sí, aquest cap de setmana
es podria conèixer qui serà
el nou president i qui for-
marà la nova junta del CF la
Sénia. El que sembla clar,
segons fonts consultades,
és que, si no hi ha res de
nou, la continuïtat del club
està més que garantida.

«L’Ajuntament ha hagut
d’intervenir i ja s’han trobat
les solucions. Hi ha una
persona que ha de ser el
president i que aviat, quan
acabi de decidir-se, es co-
neixerà públicament. Amb
ell, una nova directiva. Cal
dir que membres de la ges-
tora actual han manifestat
que ajudaran amb el que
puguin a la nova directiva.
La idea és mantenir el pro-
jecte localista dels darrers
anys, encapcel.lat per Plà-
cid Cuartiella com a entre-

nador del primer equip». 
Eugeni (9 gols), que va al

Catalònia, i Quique, al Re-
molins-Bítem, són les bai-
xes. En principi, no se n’es-

peren més i és que la plan-
tilla no variarà gaire: «hi ha
jugadors que s’han esperat
i és que han preferit seguir
jugant al poble i no marxar.
Davant de la situació actual
del país, han pensat que és
més convenient fer això
que no sortir fora amb la
incertesa de saber que co-
braràs i fins quan». Un

plantejament que pot extra-
polar-se a molts altres in-
drets. 

En general, aquesta valo-
ració l’han feta enguany un
bon nombre de jugadors. 

Hi ha molts casos (par-
lem en general) que s’han
quedat al mateix equip tot i
no haver cobrat la totalitat
de la fitxa de la temporada
passada. Un fet que indica
que els jugadors entenen
la cojuntura econòmica
que s’està vivint en l’actua-
litat i els riscos que poden
existir en buscar noves
aventures.

Una altra història, sem-
pre parlant del futbol regio-
nal en general, serà saber
quina motivació o de quina
forma afronten aquests ju-
gadors la temporada pro-
pera, amb quin compro-
mís. Els que siguin del
poble poden mantenir-lo
per sentiment i els altres
s’han d’implicar demos-
trant que juguen, principal-
ment, per vocació. Cal des-
tacar que, de moment, en
la majoria dels casos, ja
han demostrat que ho fan
per això. 

La intervenció de l’Ajuntament ha
estat «clau» per trobar nova directiva

Era un dels clubs que
presentava una incòg-
nita envers el seu futur
directiu. L’Ajuntament
ja intervingut i ja hi ha
solucions. 

CF LA SENIA

Hi haurà nou president i els membres de la gestora actual han manifestat que col.laboraran

REDACCIÓ

Una formació del CF la Sénia, de la temporada passada.
CEDIDA

Plàcid Cuartiella
continuarà sent, molt
probablement, el tècnic
del primer equip de la
Sénia, la lliga vinent

Tècnic

Amb el descens, la desvincu-
lació del patrocinador i la si-
tuació econòmica del club
(debilitada, com tots), el fu-
tur de la UE Deltebre estava
sostingut. Però ja està del
tot aclarit.
Josep Ramon Salaet, que ha
estat vicepresident durant
23 anys, ho explicava: «hi
haurà una renovació total de
la directiva, amb un nou pre-
sident que aviat es conei-
xerà. S’incorpora gent jove,
amb exjugadors del club, i
en general hi ha moltes ga-
nes i il.lusió de tirar-lo enda-

vant». Salaet afegia que «es-
tem molt contents perquè
s’ha demostrat que el club
està molt viu. Jo, al seu mo-
ment, vaig dir que en el cas
de que fes falta un president
perquè el club no en tingués,
estaria sempre disposat a
posar-me al capdavant. Però
mai ha fet falta i ara, tot i
que la situació és cert que
ha estat complicada, ha tor-
nat a sortir més gent. No ha
fet falta que em pose com a
president. I això m’omple de
satisfacció. El club està en
moviment».

Salaet volia destacar «a

totes les persones que han
col.laborat amb la directiva
en tots aquests anys. En es-
pecial, a Leocadio Ventura
que també ha lluitat des del
principi i ha fet molt pel club.
Així mateix, al darrer presi-
dent, Agustí Rovira, que ha
donat tot el seu suport. I als
membres de la junta. Han
ajudat en tot moment. I cal
esmentar que tots continua-
rem col.laborant amb el que
faci falta. I, sempre, quan el
club ho necessite. Mai ha-
guéssim deixat que el club
es perdés. Però, a la vega-
da, també pensem que és

un bon moment perquè pu-
gui haver-hi un relleu i més
amb tota la gent que s’incor-
pora». La família Salaet hi
continuarà present a la junta,
a través de Paulino, fill de Jo-
sep Ramon. 

La nova junta i el nou pre-
sident es presentaran avui.
Ja estan fent gestions per
trobar el nou tècnic i per pla-
nificar per la nova tempora-
da a la Segona regional.

Josep Ramon Salaet, que
ha estat vinculat al club des
dels seus inicis, deixarà la di-
rectiva després de 23 anys:
«ja he dit que si no hagués

hagut ningú, ho hagués aga-
fat com a president. Però ha
sortit gent amb força i amb
ganes i és el moment de pro-
duir-se un canvi. No m’ha fet
falta mai ser president. Això
significa que sempre ha ha-
gut més gent i que no ha cal-
gut».

Salaet, fins ara, no ha po-
gut aconseguir una de les
seues lluites: «fa molts anys
que he lluitat per aconseguir
una fusió. Primer ho vaig in-
tentar amb la UE Jesús i Ma-
ria i, posteriorment i fins fa
poc, amb el CD la Cava. Tot
i fer reunions i efectuar pro-
postes, no he pogut aconse-
guir-ho. Espero que la gent
que entra ho continuï inten-
tant i que tingue més sort.
Segueixo pensant que és el
més beneficiós per tots, per
poder fer un club del poble
que seria dels grans a les Te-
rres de l’Ebre».

La UE Deltebre presenta una
renovació «total» a la directiva
Després de 23 anys, Josep Ramon Salaet no seguirà a la junta

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Salaet: «he lluitat durant
anys per una fusió que no
s’ha pogut fer. M’agradaria
que es continuï intentant
en el futur»

La seua lluita

«Els jugadors no han
marxat. Per sentiment i
també perquè, amb la
situació econòmica que hi
ha, és complicat fer-ho»

Continuïtat

-Paco Reverté, vice-
president els dos darrers
anys, és el nou president
del CD Alcanar. Miquel Re-
verter, president fins ara,
ha hagut de deixar-ho per
qüestions personals i tam-
bé professionals. Celma,
que fou jugador de la Sé-
nia, entre altres, és el nou
tècnic del filial, ajudat per
Danés. Trinquet anirà a les
proves que el proper dia
13 farà la UE Rapitenca.

-El Jesús i Maria ha re-
novat a tota la plantilla, se-
gons fonts del club. D’a-
questa forma, el seu
pichichi, Jesús Ferreres,
un davanter molt cotitzat
aquest estiu, seguirà a
l’Aube. Carlos Ibern i Ivan
Fumadó tornaran després
de la lesió. El dia 29 de  ju-
liol començarà la pretem-
porada i el primer amistós
serà el dia 8 d’agost, con-
tra el CD la Cava.

-Vicent Pallarés és el
nou president del CE El
Perelló. Harri Arraut se-
guirà com a entrenador.
Francesc Subirats, presi-
dent sortint, ha fet un bon
balanç dels dos anys de
mandat: «en el plànol es-
portiu, vam patir en el pri-
mer però vam fer una re-
novació important i les
coses han millorat en el
segon. Hi ha gent jove i
implicada i penso que
existeixen unes bones ba-
ses per poder millorar en
el futur».

-Albert Lizaso, tècnic
del Pinell, ha informat que
els jugadors de Barcelo-
na, Toni i David seguiran
així com el davanter de
Roquetes, Sergi Rodri-
guez. Es confia en què
aquest cap de setmana es
confirmin dos fitxatges.

-El Ginestar segueix
igual, a l’espera de que pu-
gui sortir una directiva.
Han hagut dos socis que
han intentat reimpulsar el
futbol a la localitat però,
fins ara, no han trobat el
suport necessari. La situa-
ció és incerta. L’equip
està inscrit però pot veu-
re’s obligat a renunciar.

-Jordi Ponce, que en-
trenava i jugava amb el Gi-
nestar, torna al Roque-
tenc, per ser el tècnic del
filial. La temporada vinent,
a Roquetes, hi haurà equip
de veterans.

Breus
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-Una nova etapa. Què
et va fer decidir fitxar
per l'Ampolla, tornar a
les Terres de l'Ebre?

-La serietat i les ganes de
la junta directiva de fer les
coses bé, amb un projecte
seriòs i pràcticament de la
casa vol tornar la il.lusió de
viure el futbol a tot el poble.

-Equip que torna a la
Primera regional i que
comptarà amb una da-
vantera interessant, amb
jugadors com Talarn,
Jordi Bertomeu, Albacar
o el pichichi Bargalló. Tal
com veus la plantilla, ob-
jectiu?

-Sense cap mena de dub-
te que el de mantenir la ca-
tegoria, a partir d'aquí tre-
ballar i donar-ho tot perquè
l'afició es senti identificada
amb l'equip.

-Al Reddis no vas se-
guir. Hi havia altres ofer-
tes, fins i tot es parla de
que estaves en una llista

de possibles candidats a
la banqueta del Tortosa.

-Amb el Reddis el pacte
era agafar l'equip fins al final
de temporada i així va ser.
He d’agraïr el tracte rebut
per part de la junta i als ju-
gadors per la dedicació em-
prada. Respecte el Tortosa,

sempre afalaga el fet de que
et comentin coses d'aques-
tes però a mi no s'ha dirigit
ningú i per tant no et puc dir
res.

-Serà una temporada
complicada, en general.
Creus que baixarà el ni-

vell o que es mantindrà,
canviant tothom el xip i
adaptant-se a la situació?

-Jo crec que el nivell es
mantindrà. Com tu dius tots
ens hem d'adaptar a aques-
ta nova situació: jugadors i
tècnics i això fa que no hi
hagi grans moviments vers
les anteriors temporades.

-Què és el que se li pot
demanar a l'Ampolla. O
quin paper creus que pot
tenir?

- Penso que hem de ser
humilds i anar pas a pas, hi
ha molta feina a fer i crec
que tenim força temps per
dur-la a terme.

-Quin missatge envies
a l'afició?

-Que recolzi a l'equip tal i
com ho va fer la temporada
passada. Crec que pot jugar
un factor molt important al
nostre camp i això no ho te-
nim que desaprofitar. Hi ha
moltes ganes de començar i

de fer-ho el millor possible,i
volem que es senti orgullosa
del seu equip, i deixar en el
lloc que es mereix el nom de
l'Ampolla

-La directiva ha mos-
trat molta il.lusió amb el
teu fitxatge.

-Això és el que ha fet que
tornés a les Terres de l'E-
bre. L'Ampolla és un equip
important i, per mi, un orgull
formar part d'ell.

-Com hem dit, tornes a
l'Ebre, lluny de casa
teua. El futbol és diferent
aquí que a tarragona?  Es
un altre estimul?

- La veritat és que m’agra-
da entrenar equips de les
Terres de l'Ebre, tant per la
implicació de l'afició com
per les ganes que hi posen
els jugadors, per la forma
en què es viu el futbol. Són
factors que comporten que
els quilòmetres que fem
amb el cotxe els oblidem rà-
pidament.

«M’agrada entrenar a l’Ebre per
la forma en què es viu el futbol»

ANGEL GARCIA, NOU TÈCNIC DEL CF L’AMPOLLA

El jove tècnic tarragoní va estar al Gandesa i al Roquetenc i, la lliga propera, dirigirà a l’Ampolla

Angel Garcia, nou entrenador de l’Ampolla.
ME

No és només un problema
que afecte únicament el poble
de Benifallet. N’hi ha més.
Quan només manquen tres
dies per l’elaboració dels ca-
lendaris, el club benifalletenc
no té junta directiva, tot i es-
tar inscrit per competir a la
Segona regional la tempora-
da vinent.

Segons Josep Lluís Poley,
president sortint del club, s’ha
fet el possible per intentar
buscar solucions però fins al
moment cap d’elles ha fructifi-
cat. Des de Benifallet s’ha es-

tudiat la possibilitat de poder
fusionar-se amb un altre club
amb problemes similars però,
fins ara, aquesta opció tam-
poc ha pogut dur-se a terme.
Per tant, el futur del CF Beni-
fallet, que només compta
amb un jugador local si es ti-
rés avant el futbol, es troba
en un túnel que, si no hi ha un
miracle, no té sortida.

Dilluns, segons fonts fede-
ratives, s’han de fer els calen-
daris dels grups de la Segona
regional. Si el Benifallet, o
clubs que apareguin en els ca-
lendaris i després hagin de re-

tirar la plaça de l’equip per
manca directiva, rebrà, una
sanció econòmica.

El Benifallet segueix sense
directiva quan el dilluns ja
es fan els calendaris
No apareix ningú per agafar el club

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La setmana passada ja vam
avançar que la fusió dels dos
clubs d’Ascó era una realitat.
Aquesta, concretament dilluns,
el president del CE Ascó Esco-
la de Futbol, Miquel Pérez, va
viatjar a Barcelona on va pre-
sentar la documentació a la
Federació Catalana: «les dues
directives hem signat i l’acord
és total. Només falta el vist-i-
plau oficial», deia Pérez. El nou
club es dirà CF Joventut Espor-
tiva Ascó Escola de Futbol i no-
més tindrà un equip amateur.

«Va haver-hi la possibilitat de
mantenir-ne els dos, un fet que
amb el temps s’haurà d’estu-
diar de poder tenir per poder
donar cabuda a tots els juga-
dors que pugen dels planters.
Però a hores d’ara l’Ajunta-
ment va solicitar que tot estés
concentrat en un», recorda Mi-
quel Pérez. Hi ha una comissió
tècnica mixta formada per dos
persones de cada entitat. A
partir d’aquí es treballa per
perfilar l’equip. Segons Pérez,
hi ha un principi d’acord amb
Miquel Cotaina perquè sigui el
tècnic a la Primera regional.  

Neix, gràcies a la fusió, el
CF Joventut Esportiva
Ascó Escola de Futbol
L’acord entre les dues juntes és total

REDACCIÓ

LA FUSIÓ

Si un club no avisa abans
de fer-se el calendari que
no té junta directiva i que
no pot competir, rep una
sanció econòmica

Sanció

Josep Lluís Poley.
ME

-Els Reguers podria
tenir nova junta directi-
va. Aquesta estaria for-
mada per directius de la
localitat i seria una alter-
nativa a la que ha dirigit
el club els darrers anys.
Si es confirma aquesta
alternativa, el club tira-
ria endavant amb un
nou projecte en el que
es comptaria amb la
màxima gent possible
del poble. La junta que
presidia Jaume Roca
Domènech, amb els
seus fills, deixaria l’enti-
tat després d’haver
complert amb el seu
mandat i amb l’equip a
la Segona regional.

-Jordi Borràs se-
guirà entrenant l’Olímpic
de Móra d’Ebre que, a la
vegada, manté a Antoni
Avila com a president.
Qui no continua, ja des
d’abans d’acabar-se la
temporada passada, és
Carlos Sanz que ha es-
tat els darrers anys vin-
culat al futbol base del
club. Carlos no estava
«d’acord amb les direc-
trius que hi havia esta-
blertes en qüestions del
futbol base» i va dimitir.

-Isidre Bru, presi-
dent del Vilalba, ha
aclarit a Més Ebre que
el fitxatge del davanter
Archi no s’ha pogut con-
cretar, tot i els rumors
que ja el feien oficial.
Bru també va confirmar
que l’equip seguirà en-
trenat per Xavi Arasa.

-Neix un altre nou
club, en aquest cas a
Cambrils. Es tracta del
Cambrils Unió que està
format per l’Oleàstrum i
per l’escola de futbol
Veterans de Cambrils.
Segons ha pogut saber
Més Ebre, la intenció és
que l’any vinent es pugui
afegir a la fusió el FC
Cambrils que milita a la
Preferent.

-Ramon Martin
‘Moncho’, que fou juga-
dor del Masdenverge i
també de l’At. Ampostí,
és el nou entrenador del
Masdenverge. ‘Moncho’
agafarà l’equip sent el
relleu de José Luis Mó-
ra, que va acabar la
temporada passada a la
banqueta del club que
presideix César Lleixà. 

Breus
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Des del Patronat de Turisme i
Esports de l’Ampolla s’ha fet
una valoració «extraordinà-
ria» de l’Open de Futbol Platja
celebrat el cap de setmana
passat a la Platja de les Ave-
llanes. Fou la dotzena edició:
«l’ambient va ser excel.lent,
no va haver-hi cap problema
en els tres dies de competi-
ció i es van superar les ex-
pectatives, en general».

A nivell esportiu, dir que el
campió d’enguany de l’Open
de Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla, emmarcat dins de
la Copa Catalunya, fou la Mu-
xarra, de Benissanet. Va
guanyar a la final, partit que
fou l’epicentre del torneig, al
Moogly-Buddha Lounge, de
Roquetes (5-3).

Aquest darrer conjunt ha
disputat deu de les dotze fi-
nals de la història de l’Open.
N’ha guanyat sis. En les dues
darreres edicions ha caigut a
la gran final. 

Delta Spa va ser el quart
classificat i Encofrats i Ser-
veis Güeche (campió de l’any
passat quan es deia H20) va
ser el tercer.

Jack Cid, del Moogly-Budd-
ha, fou el pichichi; el seu
company Jota Vizcarro, el mi-
llor jugador i Toni Morelló,
d’Encofrats Güeche, va ser el
porter més destacat.

Open Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla

«El Futbol-Platja va tor-
nar a ser un exit. Diu-
menge, a la final, hi ha-
vien unes 800
persones a la platja de
les Avellanes».

FOU LA DOTZENA EDICIÓ

La Muxarra, de Benissanet, va ser el campió en guanyar el Moogly-Buddha Lounge, de Roquetes (5-3)

REDACCIÓ

La Muxarra, equip campió de l’Open de Futbol Platja ‘09.
DIGITAL EBRE

Equip d’Encofrats i Serveis Güeche, quart classificat.
DIGITAL EBRE

Delta Spa, tercer classificat.
DIGITAL EBRE

Moogly-Buddha Lounge, de Roquetes, finalista del torneig.
DIGITAL EBRE

Jack Cid -a la foto amb Iker, el seu fill- fou el pichichi de l’Open.
DIGITAL EBRE

Jota Vizcarro, escollit millor jugador de l’Open.
DIGITAL EBRE
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-Plata per equips, desè
individual en el mundial
celebrat a Anglaterra i
en la categoria sènior
va quedar empatat en
el 6è lloc amb 2 tira-
dors més. Satisfet, no?

-Sí,  ja que en una competi-
ció d'alt nivell, com és el
Campionat del Món, acon-
seguir finalitzar entre els
primers llocs de la classifi-
cació tant individual com
per equips és molt satis-
factori.

-L'europeu potser no va
anar tan bé, què va pas-
sar?

-Jo diria que va anar prou
bé, ja que en una participa-
ció de 300 competidors,
quedar entre els 25 pri-
mers fent una marca de
193 sobre 200 és bastant
satisfactori. El que passa
és que en aquestes proves
en igualtat de puntuació en
el resultat, poden canviar
en la classificació general
per la puntuació de la últi-
ma sèrie amb una variació
de llocs depenent del nom-
bre de tiradors que han
obtingut la mateixa marca.
Per exemple, en aquesta
prova vaig quedar en el
25è lloc empatat amb
altres 6 tiradors i per la
sèrie alguns van estar
davant en la general.

-Joan Alcoba s'ha con-
vertit en un referent en
el tir al plat. D’on li ve
aquesta afició?

-Aquesta afició té origen en
una competició de festes
majors de Roquetes en la
que vaig participar per pri-

mera vegada quan tenia
15 anys, en la qual vaig
quedar entre els primers i
em va fer descobrir aquest
esport, que posteriorment,
en edat adulta, practicaria
a nivell professional.

-Creu que un tirador
neix o es va fent?

-En la meva opinió, crec

que com en tots els
esports, un esportista ha
de néixer i després es
complementa amb una
correcta practica de l’es-
port que hagi escollit.

-Moltes hores d'entre-
nament per poder arri-
bar al primer nivell?

-En el meu cas, durant la

meva trajectòria esportiva,
he tingut el meu treball en
primer lloc el qual m'ha pri-
vat de poder entrenar
entre setmana, ja que és
un esport que, tot i obte-
nint títols a nivell interna-
cional, com un mundial o
un europeu, no et permet
deixar de treballar perquè
no és un esport ben pagat
com ho són altres.

-Falta valorar-ho més
tenint en compte que
disputeu un europeu i
ara un mundial?

-Sí, tal i com t'he comentat
abans, és un esport poc
valorat en els mitjans de
comunicació.

-Hi ha afició a les terres
de l' Ebre, Joan Alcoba
tindrà relleu en el futur?

-Si hi ha afició però com a
hobbie, no com a pràctica
a nivell professional.
En el meu cas el meu fill
segueix la meva afició i
practica també aquest
esport havent aconseguit
ja, amb 16 anys, títols
nacionals en la categoria
Júnior.

-Sacrificis en qüestions
econòmiques...

-Tot i ser un esport com
t'he comentat abans que
no et dóna grans benefi-
cis, en el meu cas tinc aju-
des per part de patrocina-
dors (en munició la firma
JG i la prestigiosa marca
Blaser, en armes),
Federacions i Ajuntament
del meu poble, Roquetes,
per poder continuar com-
petint.

Tirador mundialista
TIR AL PLAT

El roquetenc Joan Alcoba va ser sisè al Mundial celebrat a Anglaterra

Joan Alcoba.
ME

Strasburg serà l’escenari del
Campionat d’Europa de Twir-
ling que es celebrarà aquest
cap de setmana. La selecció
catalana hi participarà i, com
sempre, tindrà una nombro-
ses representació de clubs
ebrencs. Concretament, del
CT Tortosa, CT Amposta, CT
l’Ametlla, CT Ulldecona i CT
Els Alfacs.

La referència és un tercer
lloc per darrera de França

ara amfitriona) i d’Itàlia, com-
binats líders en el Twirling.

Celina Neilson, Directora
Tècnica de la Selecció, ha co-
ordinat els entrenaments
amb tècnics ebrencs en els
darres dies.

Presència ebrenca a
l’europeu d’Strasburg

Es disputa des d’avui fins el diumenge

REDACCIÓ

TWIRLING

El CT Tortosa, com altres clubs ebrencs, serà present a l’europeu.
ME

Uns 60 atletes ebrencs
competiran amb la
Selecció Catalana en
l’europeu 

Amb Catalunya

Sònia Franquet va aconse-
guir una medalla d’or en els
Jocs del Mediterrani en la
modalitat de tir de 25 me-
tres pistola, celebrats a Pes-
cara. Fou diumenge, el dia
que l’asconenca complia 29
anys. 

Tot i no brillar en la final,

Sònia va poder viure de la
seua primera fase, que va
ser excel.lent. 

La propera cita serà en
l’europeu de Croacia que es
disputarà a finals d’aquest
mes de juliol i que serà un al-
tre repte, amb el bon record
de la medalla d’or recent-
ment obtinguda.

L’asconenca ha fet història a Pescara

REDACCIÓ

TIR 

Ha començat l’activitat es-
portiva a la platja de Sant
Jordi (Tres Cales) i va fer-ho
el dissabte passat amb el
futbol Platja Júnior, en el que
van pendre-hi part més de
70 nois.

Aquest cap de setmana
continua l’activitat i ho farà

amb el primer torneig Padel
Platja Dobles. 

Serà el dissabte de les 10
del matí fins les dues de la
tarde. Hi haurà equips feme-
nins, masculins i mixtes.

Una novetat que crearà
molta expectació per veure
com s’adapta aquest esport
sobre la sorra.

Serà a la platja de Sant Jordi (Tres Cales)

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Toni Bou va confirmar la
seua condició de favorit
quan va adjudicar-se la pri-
mera prova del Campionat
d’Espanya disputada a Ta-
rragona. Albert Cabestany,
que competia a casa, va
acabar segon mentre que
l’ulldeconenc Adam Raga va

ser tercer.
D’aquesta forma, el piot

de Piera, Toni Bou, va poder
refer-se de la derrota de
l’any passat quan Adam Ra-
ga el va superar en els da-
rrers instants.

El Trial Ciutal de Tarrago-
na es va celebrar al Camp
de Mart.

Primera prova del Campionat d’Espanya Indoor

REDACCIÓ

TRIAL

La nedadora del Club Natació
Tortosa, Anna Aïda Martí,
competirà, en categoria jú-
nior, a partir d’avui divendres
al campionat d’Europa que es
celebra a Praga.

Anna Aïda hi pendrà part
avui en la prova dels 100 me-
tres papallones i diumenge

en els 50 papallones i els
4x100 estils. La progressió
de la jove tortosina l’ha portat
a ser un referent. Anna Aïda
(CN Tortosa) i Eduard Galdea-
no (Tarraco) són els represen-
tants tarragonins en l’euro-
peu de Praga, una distinció
que destaca el seu nivell i les
seues possibilitats.

Anna Aïda Martí, al 
Campionat d’Europa

Adam Raga fou tercer el 
«Trial Ciutat de Tarragona»

Sònia Franquet, medalla d’or
en els Jocs del Mediterrani

I Torneig Padel 
Platja-Dobles 

Es celebra a Praga, aquest cap de setmana

REDACCIÓ

NATACIÓ
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: JOAQUIM DEL PINO, DELEGAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL A L’EBRE

-Fa uns anys va entrar a
la delegació de la FCF
amb Vicent Lluesma.
Semblava que no conti-
nuaria, com va ser que
va fer-ho?

-En la meva etapa com a
directiu del Tortosa vam
tenir l’oportunitat de treba-
llar junts. Després, quan va
ser nomenat delegat, volia
algú de la seva confiança
que conegués les mancan-
ces que tenien els equips a
les nostres comarques i em
va oferir el càrrec de subde-
legat, cosa que li vaig
agrair. Últimament, des de
la marxa de Jordi Roche de
la Federació, les coses no
anaven bé i es tornava als
vicis d´abans. El futbol de
comarques ja no tenia la
força que havia tingut;
tornàvem a estar sols.
Realment aquesta situació
no em motivava gens, i la
gent que es presentava
com a futurs candidats a la
federació, menys. Va ser
l’Andreu Subies, vice-presi-
dent i ex-Delegat a Lleida,
qui em va engrescar d’anar
amb el Jordi Casals, amb
un programa que coincidia
gairebé en tot el que jo pen-
sava.

-L'elecció del delegat
havia d'estar entre vostè
i Tomàs José, president
de la Rapitenca?

-No, va ser així.  Jordi
Casals va contactar amb
Tomàs José, amb qui tenia
una bona relació personal
per anar a la seva candida-
tura, i l’Andreu Subies ho va
fer amb mi,  com ja he dit
abans, i em va oferir el

càrrec de delegat ja que
coneixia a fons el funciona-
ment de la Delegació, per-
què a la candidatura no hi
podia anar-hi ja que vaig
presentar la dimissió dels
càrrecs dos dies després
d’iniciat el procés electoral,
la qual cosa no era possi-
ble. Amb Tomàs José ens
vam posar en contacte uns
dies després, i en cap
moment ens vam plantejar
qui seria el delegat, si ell o
jo, vam coincidir plenament
amb els mateixos objectius
que en aquell moment era
el primordial.

-Com queda la delega-
ció, càrrecs?

-Estem treballant junts
Tomàs i jo organitzant el
futur organigrama. El que
gairebé et puc assegurar
és que el futur sub-delegats
serà  amb tota  seguretat
Miquel Piñol. Posteriorment
es nomenaran delegats
comarcals, i farem les pro-
postes per membres de
Comitè de Competició. I
també volem crear grups
de treball amb presidents i
directius de clubs de la 3a.
Territorial i futbol base per
consensuar propostes de
nova competició  a aques-
tes categories que són les
més complicades.

-Ser el delegat, una gran
responsabilitat?

-Ser delegat és tenir res-
ponsabilitat per  defensar i
representar dignament el
futbol  de les nostres
terres.
-Amb la Delegació s'ha
millorat en moltes qües-

tions però encara en fal-
ten. Creu que estem
prop d'aconseguir l'auto-
nomia i el funcionament
que es volia a l'inici?.

-És la feina que tenim en
aquests propers anys,
aconseguir el màxim possi-
ble.

-Casals va garantir que
tot el que fes falta a la
delegació es duria a
terme. Quines peticions
faria o li farà?

-Aquestes propostes les
hem d’estudiar i consen-
suar amb el Tomàs un cop
escoltats els nostres repre-
sentants comarcals. Hi ha
tantes coses que voldríem,
però hem de anar pas a pas
donant prioritat a les més
necessàries.

-Època complicada amb
les directives i moltes
dificultats per tirar enda-
vant. Què es pot fer des
de la delegació? S'ha
actuat en algun cas d'al-
guna manera?

-Des de la delegació es
donarà tot el suport i facili-
tats als clubs que ho
sol·liciten dintre les nos-
tres possibilitats,  ara pre-
cisament vam influir positi-
vament en la recent fusió
dels dos clubs d’Ascó. En
els temes econòmics no hi
podem  entrar  ja que cada
club té una forma diferent
de gestionar els seus
recursos, el que si ens
plantegem és fer algun
curs de formació a direc-
tius per ensenyar-los nous
models de gestió.

-De totes formes, van
anar a votar molts clubs
en les eleccions. Això
demostra interès...

-Això demostra que el nos-
tres clubs encara tenen
il·lusió, i que volien molt
més per les nostres Terres,
volien més canvis.

-La victòria va ser molt
amplia. Per què creu
que va ser així?

-Torno a repetir: estaven
contents dels canvis que
s´havien fet al principi i ara
en volien més, van creure i
van valorar en el nostre tre-
ball.

-Moltes manipulacions i
tràfic d'interessos en
l'àmbit federatiu. També
corrupció. Ara que ho
veu de prop, hi està d'a-
cord?

-No et puc dir res ja que
desconec el fons de moltes
qüestions; poder com a
tots els llocs sempre hi ha
quelcom que és corrupte, i
també hi ha molta llegenda
urbana.

-Va sobtar la presència
del president del Tortosa
en la candidatura de
Farga i que vostè estés
en l'altra. Com ho veu?

-No hi havia res anormal,
cadascun tenia una idea
respecte a quin programa
era el millor, i en això no hi
vam coincidir. Sé que hi ha
hagut moltes especula-
cions, i que s’ha fet molt de
safareig, però res mes lluny
de la realitat, sempre hem

sigut i serem molt bons
amics. És el mateix que
passa quan un amic va amb
el Barça i l’altre amb el
Madrid, quan acaba el partit
la rivalitat s’ha acabat.

-Del futbol del nostre
territori, què és el que
més li preocupa, que és
el que més li ha sorprès,
en què creu que estem a
l'alçada i en què encara
estem lluny?

-Em preocupa molt el futbol
base, potser ens fa falta
una mica més de formació
a tots el nivells inclòs el
dels pares... em preocupa  i
a la vegada m’il·lusiona el
futbol femení, està
començant i crec que a
nivell de premsa se l’hauria
de donar una mica més de
suport. Em preocupa la
manca d’àrbits i de vocació,
ja que encara no podem

cobrir la totalitat del territo-
ri; em preocupa actual-
ment la manca de recursos
que tenen alguns clubs que
fan que no tinguin continuï-
tat..... em sorprèn la capa-
citat de treball de molt
directius amb els pocs
recursos dels que gaudei-
xen siguin capaços any
rera any de tirar endavant
la temporada. Com anèc-
dota hi ha un Club en què
la directiva està formada
pel pare, la mare i els dos
fills.

-Àrbitres, continuarà
Manolo Pàez?

-Nosaltres podem donar la
nostra opinió, però qui
donarà continuïtat o no a
l’actual Delegat serà el pro-
per President  del Comitè
d’àrbitres, ja que és un
tema d´organització inter-
na.
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
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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
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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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Avui presentem una altra delícia del nostre territori, les anques de granota del Delta de l’Ebre, mentre uns 
li atribueixen sabors de pollastre, altres destaquen el seu gust a peix. 

Rentem bé les anques de
granota, les salpebrem
bé i les deixem marinar
amb suc de llimona du-
rant uns cinc minuts. Reti-
rem del marinat, i les pas-
sem per farina i ou batut
amb julivert. Fregim en
l'oli molt calent. Una ve-
gada fregides traiem les
anques a un plat amb pa-
per de cuina perquè elimi-
ni l'excés de greix del fre-
git. Les servirme ben
calentes i cruixents, a
més a més les podem
acompanyar amb una
guarnició a base de ceba,
pebrot vermell i pebrot
verd amb salsa de tomà-
quet. Les anques de gra-
nota són un aliment enca-
ra poc introduït en el
nostre pais, encara que

gastronòmicament molt
reconegudes a la nostra
zona, les anques de gra-
nota tenen un agradable
sabor similar al de la carn
de pollastre, i poden
constituir un original ape-
ritiu. Ademés la seva
carn, de baix contingut
calòric,  tot just quasi no
contenen greix. Té diver-
sos minerals com el cal-
ci, magnesi i potassi, així
com diferents vitamines
entre les quals destaca la
vitamina C. En aquest
cas, al cuinar-se arrebos-
sades, tant la farina i l'ou,
com l'oli emprat en el fre-
git fan que el contingut
calòric del plat augmenti,
així com el seu contingut
en proteïnes i greix. El
programa de Canal TE,
“Primentons i Tomates”,
cada setmana sorteja un
sopar per a dues perso-
nes, si voleu participar-hi
en aquest concurs només
heu d'enviar un missatge
amb el mòbil al 5516
amb la paraula TE CUINA,
i participareu en el sor-
teig d'un sopar al restau-
rant de la setmana,
aquesta setmana sorte-

gem el sopar al restau-
rant Casa Ramon Mari-
nés. 
Ja sabeu, contra més
missatges envieu, més
possibilitats de guanyar
tindreu. Ara toca arre-
mangar-se i... començar
a cuinar.

“Primentons i Tomates”. Avui: Anques  

A l’igual que els cargols,
les granotes, o t’agra-
den o les detestes. En
aquest cas, nosaltres
tenim devoció per
aquestes extremitats
impulsores de grans
salts, avui, saltem a tau-
la per degustar-les.

REDACCIO

Cuixes de granota.
ME

Ingredients per a quatre persones

24 anques de granota 
1 llimona 
Oli d'oliva 
Sal
Pebre blanc 
Farina
2 Ous
Julivert

Ingredients

ME
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el moment  en què arribis al teu treball ,
deixa els teus problemes personals fora , altra-
ment , acabaràs discutint amb els teus com-
panys ,per coses que no són reals. 

Taure
20/4 al 19/5

No permetis que els teus afectes et facin
gastar més del compte , això pot deteriorar
seriosament la teva economia . Algunes tro-
bades modificaran la teva vida familiar.   

Bessons
20/5 al 21/6

No hi ha impossibles en l'amor , tracta de
millorar  les coses . En assumptes de feina
hauràs de ser discret i no fer res que pugui
perjudicar-te , en especial amb els caps. 

Cranc
22/6 al 21/7

En la mesura possible , posposa les decisions
importants per a quan estiguis més tranquil i
amb menys pressió. No malbaratis els teus
diners en petites coses.    

Lleó
22/7 al 22/8

Procura superar les teves emocions . La teva
felicitat dependrà més de com veus les
coses i de com reacciones a les circumstàn-
cies que del  que està succeint en realitat.  

Verge
23/8 al 21/9

Si ja tens un compromís sentimental seriós, vés
amb compte amb les aventures  amoroses ,
que podrien  fer perillar la teva relació  actual, a
més , tu saps que això no esta bé .

Balança
22/9 al 22/10

Si no tens una relació amorosa actual , per fi
coneixeràs una persona i trobaràs el que has
estat buscant . Realitza el teu treball amb
compte, podries cometre errors. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Allunya't d'aquests amics interessats que
constantment estar-te demanant favors .
Canvia el papers i demana tu alguna cosa a
ells per veure com són realment. 

Sagitari
21/11 al 21/12

A la llar i amb la teva parella, es poden
presentar forts disgusts  si no prens les
coses amb calma . Pensa bé el que vagis
a fer i a dir.

Capricorn
21/12 al 19/01

El dia pot ser delicat en assumptes de feina ,
fes les coses amb compte, perquè no hagin de
reclamar-te res  i evita discussions amb els
teus companys de tasques. 

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de cuidar molt els teus diners ,no els
deixis en llocs on es pugin extraviar ni l'invertei-
xis en negocis arriscats , ja que el perdries .
Evita discussions amb els teus fills. 

Peixos
19/2 al 20/3

No permetis que ningú et faci discutir amb
els teus companys de tasques, serien només
xafarderies i mentides i només tu resultaries
perjudicat.     

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.

Ferreres Gimeno, Manuel        Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

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

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

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47  (Tortosa) 977501345  

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

Salom Beltran, Artur Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

Escuder Monfort, Lluís          Ramón y Cajal, 20 (La Galera)  607353106

(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

27º 21°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
fins a migdia el cel estarà cobert a la meitat sud del litoral i
Prelitoral i entre mig i molt ennuvolat a la resta; amb tendèn-
cia a minvar la nuvolositat a partir de mig matí. A partir de
migdia la nuvolositat minvarà en conjunt. Al litoral quedarà
entre mig i molt ennuvolat, mentre que a la resta del territori
quedarà entre poc i mig ennuvolat. Tot i així, a punts de mun-
tanya creixeran nuvolades que deixaran el cel entre molt
ennuvolat i cobert. 
Precipitacions: 
fins a mig matí se n'esperen d'entre febles i moderades al lito-
ral i Prelitoral sud. A partir de llavors hi haurà ruixats i xàfecs
acompanyats de tempesta i localment de calamarsa a punts
de muntanya. Amb el pas de les hores s'estendran també a
d'altres zones properes. 
Temperatures: 
mínimes i màximes sense canvis. 
Visibilitat: 
entre bona i regular en general, localment dolenta a punts de
muntanya. 
Vent: 
serà entre fluix i moderat, de component sud i oest a l'interior
i de component sud i est al litoral. Tot i així, a l'Empordà
bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb alguns cops
forts a l'inici i al final del dia, i a les terres de l'Ebre bufarà
mestral entre feble i moderat fins a mig matí. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Creus la tramuntana bufarà entre feble i
moderada, amb alguns cops forts a l'inici i al final de la jorna-
da. Al sud del cap de Creus el vent serà de component nord a
l'inici i al final de la jornada, mentre que la resta de la jorna-
da bufarà de component sud i est fluix amb cops moderats. 
Marejol al nord de Creus, mentre a la resta del sector passarà
de mar arrissada a marejol. 
Costa Central:
el vent serà de component sud i est fluix amb cops moderats.
De mar arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
de matinada i fins a mig matí bufarà mestral entre fluix i
moderat al sud del cap de Salou, mentre que serà fluix i varia-
ble a la resta. A partir d'aleshores bufarà de component sud i
est arreu, entre fluix i moderat.
De mar arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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-Les Terres de l'Ebre
seguim endarrerides res-
pecte altres territoris? 
-Les Terres de l'Ebre estan en
construcció, hem fet un gran
pas essencial, que és que sen-
tim pertànyer a un sól Territori,
som de les Terres de l'Ebre,
som quatre comarques, i això
és bo per a avançar. Els terri-
toris desunits mai aconseguei-
xen res, i nosaltres fa un
temps que caminem junts. És
important per a les grans infra-
estructures de comunicació,
grans centres empresarials,
per a la creació de llocs de tre-
ball i en general per al progrès
d'un territori. Sense la conse-
cució d'uns mínims per a la
qualitat de vida, és molt difícil
que els nostres Ajuntaments
pensin prioritzar en invertir en
Esport. Però estem canviant,
l'Esport ha passat a ser en
certa mesura part de l'impres-
cindible per tenir qualitat de
vida. I això es nota, tot i la crisi
económica, estem veient com
els Ajuntaments inverteixen en
Esport. Des de la Generalitat,
creiem que es fonamental aju-
dar els Ajuntaments per tal de
construir Equipaments espor-
tius, ho estem fent a Tortosa,
concretament a Vinallop amb
el Centre Ciclista, centre on
desenvoluparem programes
de tecnificació amb la
Federació de Ciclisme; a
Amposta amb el Centre de
Tecnificació d'Esportistes, que
ja està funcionant, i ja recollim
fruits. Ho estem fent a tots
aquells Ajuntaments que apos-
ten per construir
Equipaments, des de la
Piscina Coberta de l'Ametlla
de Mar, els pavellons
Poliesportius de Camarles i
Sant Jaume, la gespa Artificial
de Santa Bàrbara, totes
aquestes obres en marxa ara

mateix i deixant-me moltes
altres en diferents estats d'e-
xecució.
-Com veu la problemàtica
actual originada per la
crisi, a través de la qual
tenim buits directius a un
bon nombre de clubs?
-Des del món de l'Esport fa un
temps ja vam notar que ens
costava molt trobar patrocina-
dors, moltes vegades eren o
en realitat són els directius o
els mateixos presidents els qui
mantenen el dia a dia del club,
amb les seves empreses o
amb els seus contactes. Els
Ajuntaments també en són
part molt important. La crisi
actual s'ha afegit al problema
que ja existía i s'ha agafat com
a motiu principal a una situació
que fa un temps ja era difícil de
mantenir. Els equips són com-
petitius ja que els aficionats
també ho som, és normal que
els clubs lluitin per estar el
més ben classificats possible,
i a la categoria més alta possi-
ble. En una época com la que
estem vivint és molt més difícil
fer un projecte engrescador,
amb els recursos molt limitats.
Però és en els moments més
difícils quan veurem l'esforç
dels Directius i dels Presidents
que estic segur tiraran enda-
vant i se'n sortiran, perquè no
hi ha projecte més ambiciós
que poder mantenir un Club en
un moment ple de dificultats,
en el moment econòmic
actual.
-Des de la Secretaria
General de l’Esport, es pot
fer alguna cosa?. 
-Ja fa temps que estem fent
coses. Estem subvencionant
les mutualitats de l'esport
base, juntament amb les
Federacions estem desenvolu-
pant tota una sèrie de progra-
mes importantíssims perquè
el club funcioni i enganxi.
Posaré exemples: el programa

d’Hanbolicat, Basquet Arreu, el
programa que teníem amb la
Fundació de la Federació de
Futbol per a subvencionar
aquells esportistes més
menuts que tenien dificultats
per poder pagar les quotes,
es recuperarà. I sobretot estar
al costat dels Ajuntaments que
cada vegada més trien invertir
en unes bones instal.lacions
esportives.
-La base, de moment, no té
repercusions però també
les pot tenir.
-No és fácil mantenir  un club,
però he de fer una crida a la
gent de l'esport, també als
alcaldes de les Terres de
l'Ebre: no deixem perdre ni un
club, quan un club deixa de
caminar es perd tot el que hi
ha al darrera, que es molt, en
molts casos els clubs i asso-
ciacions esportives suporten
gran part de les activitats
esportives que es fan als muni-
cipis. Jo sé que els alcaldes

faran l'impossible per tal de
que els clubs aguantin la situa-
ció actual.
-Solucions?
-La solució passa per lluitar
cada dia per generar recur-
sos, per engrescar aquell juga-
dor que quasi el tenim con-
vençut, i fer colla a la junta, fer
feina entre amics, així funcio-
nen la majoria dels nostres
clubs. Nosaltres, des
d'Esports, intentem arribar al
màxim de clubs i als que tenen
més dificultat de sortir-se'n.
Mitjançant els Programes d'a-
juts arribem a una part dels
clubs esportius, el meu repte
es fer-ho arribar al màxim de
clubs possible, enguany han
estat 32.919 Euros que han
arribat als clubs que han entrat
amb projectes a la convocatò-
ria d'ajuts F “Pla Esport contra
les Desigualtats”.
Indirectament, alguns clubs es
poden beneficiar amb els pro-
grames d'ajuts que dirigim als

Ajuntaments i als Consells
Comarcals, enguany han estat
66.756 Euros de la convo-
catòria d'ajuts C “Actuacions
en suport a l'esport ciutadà”.
D'aquí a molt poc veurem com
surten els Premis a la Qualitat,
amb un important augment i
amb la possiblitat d'arribar
encara a molts més clubs.
L'anterior convocatòria de
Premis a Clubs van ser
33.000 EurosÛels que van
arribar als Clubs Esportius de
les Terres de l'ebre. També
molt important han estat fins
ara les ajudes que s'han pogut
fer en material fungible, pilotes
de bàsquet, futbol etc…
No és el més important a tenir
en compte per a poder aguan-
tar els Clubs que més dificul-
tats tenen, però tot ajuda a
tirar endavant.
-Què en pensa quan sent
les xifres del fitxatge de C.
Ronaldo o de Kakà i que els
clubs de regional no poden
ni fer equip?
-Són xifres exagerades, que
poden causar una gran frustra-
ció de no assolir els màxims
objectius del club. De totes
formes ens queda molt lluny
de les Terres de l'Ebre i per
suposat no ens interessa per a
res. Des d'Esports l'objectiu el
tenim clar, arribar al màxim
d'esportistes de les Terres de
l'Ebre, augmentar el percentat-
ge de practicants de l'Esport
que ens porta directament a
tenir esportistes de més alt
nivell. Treballem per augmen-
tar la qualitat de vida de la nos-
tra gent, que cada vegada en
siguem més.
-Va ser vocal de la FCF. Les
eleccions, les va seguir de
prop aquí a l'Ebre?
-Per suposat, les vaig seguir
de prop, perquè les
Federacions entenent-les com
a l'organització que uneix els
Clubs en una sola veu, és una

part imprescindible per a que
l'Esport al nostre Territori i al
nostre país pugui complir els
seus reptes esportius. Penso
que el futbol ebrenc està molt
ben representat amb Tomàs
José i amb Joaquin del Pino. El
president Casals i tota la seva
junta directiva formen un bon
equip de gent que segur faran
molt bona feina.
-Les seleccions catalanes,
la gran lluita.
-Un repte dels grossos, és
bàsic pel funcionament normal
de l'esport d'un país, a part
tenint en compte que ja que
els organismes estatals, ens
van donant els recursos que
volen i quan volen, quan això
passa, el normal és que els
dirigents esportius per a sal-
var les seves entitats, mirin
d'espavilar-se i buscar solu-
cions. I les seleccions catala-
nes són un mitjà per fer recur-
sos, uns recursos que els
necessitem per fer arribar als
Clubs, a l'Esport base, per fer
el que no fan des de l'Estat
Espanyol, perquè tenen altres
mals de caps. Necessitem
generar recursos per conti-
nuar fent funcionar la gran
familia federativa, que supera
molts i molts d'altres països
que tenen les seves
Seleccions competint amb
tota normalitat. Les
Seleccions Esportives poden
generar recursos, perquè
desaprofitar-ho? Mentres
seguirem treballant per a que
les seleccions es tractin en un
terreny esportiu, ja que parlem
dels primers equips de grans
associacions esportives de
dret privat com són les
Federacions Esportives
Catalanes. Ara és important
fer el Torneig de les Nacions al
país, però aviat seria bo que
ens plantegem tornar a sortir
del país, com quan vam anar a
Euskadi.

«No deixem perdre ni un club!»
Gaseni fa una crida a la gent de l’esport, també als alcaldes: «quan un club deixa de caminar, perd tot el que hi ha al seu darrera»
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