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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de Deltebre
obrirà un expedient
sancionador a Urbanisme
per dur a terme un enderroc
sense el seu permís.

P4

La reserva de la biosfera, una
oportunitat de creixement
per a les Terres de l’Ebre.

P5

Esports

La nedadora del CN Tortosa,
Anna Aïda Martí, destaca en
l’europeu celebrat a Praga.

P17

Societat

Les nostres festes, reflex de
cultura i tradició (juliol).

P9
Fa tres mesos les Terres de l’Ebre van donar un clar exemple d’unitat. Ara, amb la decisió de Foment de triar el traçat del tram
final de l’autovia A-68 per Morella i Vinaròs, i que en un primer moment la reacció hagi estat d’escepticisme i desencís, els repre-
sentants de les entitats, institucions i partits polítics que van unir-se aquell 27 d’abril han pres consciència que es pot treballar de
manera conjunta pels mateixos propòsits. En aquest cas, a la reunió de Gandesa, també es va parlar del desdoblament de la N-
420, amb compromís parlamentari pel mig, i aquest sembla ser un dels pròxims objectius. D’altra banda, més d’una veu ha mani-
festat si cabia la possibilitat que el traçat hagués estat moneda de canvi en el nou Finançament. El temps ho dirà.           P3 

Hem perdut l’A-68

Josep Becerra ha fitxat amb el Lleida, equip de la Segona
B. Després de dos mesos de gestions, la de conjunt de
la Terra Ferma ha fructificat i ha estat la més convincent,
en tots els sentits. Becerra ja s’incorpora la setmana
vinent a l’equip que entrena Emili Vicente. L’ampollero
Jordi Pitarque, per la seua part, ha signat amb el Reus,

club que fa temps que va interessar-se per ell i que, a la
vegada, també volia a Becerra i a Recio. Aquest darrer,
té vincles contractuals amb l’Amposta i, en principi, s’ha
de quedar. Finalment, dir que l’exjugador del Tortosa i del
Gavà, l’hortolà Gerard Badia ha signat amb el Real Múrcia
Imperial, de la Segona B.                            P10

L’ampostí Becerra fitxa amb el Lleida, de la Segona B
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

5.000 exemplars 
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LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:
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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
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 

En resposta a les declaracions
efectuades pel Senador Roig en el
Diari Més Ebre en la seva edició
del passat 10 de juliol, des del
Partit del Socialistes d'Amposta
volem fer els següents aclari -
ments:

1.Pel que fa a la investigació que
està real itzant el Jutjat
d'Instrucció número 1 d'Amposta,
arran dels indicis trobats per la
secció de Tortosa de la fiscalia de
Tarragona, de presumptes delictes
de tracte de favor i prevaricació
urbanística comeses per l'alcalde
en aquell moment i ara senador de
CiU, Joan Maria Roig, manifestem
el nostre més escrupolós respecte
al funcionament de la Justícia.
Confiem que aquesta iniciativa
judicial aclarirà els fets investigats
el més aviat possible pel bé de
l'honorabilitat de les institucions
implicades.

2.Pel que fa a l'escrit que s'ha pre-
sentat al Senat respecte una pos-
sible incompatibilitat entre l'activi-
tat pública del Sr. Roig i les seves
diverses activitats empresarials
privades, manifestem que cap mili-
tant del PSC de l 'agrupació
d'Amposta, ni de cap altra agrupa-
ció del PSC, té res a veure amb
aquesta iniciativa, de la qual la
nostra organització política ha tin-
gut coneixement a traves dels mit-
jans de comunicació i de les decla-
racions efectuades pel propi Sr
Roig al Diari Més Ebre.

15 de juliol del 2009

Partit dels Social istes de
Catalunya - Amposta 

Comunicat del partit dels 
Socialistes - Amposta -, en resposta

a les declaracions efectuades 
pel Senador Roig

Opinió

Després de veure, indignats,
com enderrocaven, a
Deltebre, una casa recent
construïda, ens preguntem:
a què juguen els descere-
brats de la Generalitat?
D’on trauen les lleis que ens
imposen?
Un d’ells va dir aquí: al Delta,
les persones estem de més.
Ahir, un altre va dir que
mereixiem un escarment.
No serà que són ells els que
el mereixen? 

Què tal si quan votem,
posem a les nostres papere-
tes «aneu a fer punyetes,
polítics tomba-cases»?

Es democràcia que una per-
sona en un terreny de la seua
propietat i amb els seus
diners no pugui fer-se una
casa per a cobrir la seua
necessitat d’estar tranquil al
camp?

Sino donen permís per a
construir cases, que cal fer?
Amb actuacions com aques-
tes, la gent troba a faltar
temps passats, amb polítics
equànims i sense tan de
«tarat» solt que tingui un
càrrec en els governs.

Angel Llambrich Pujol

Sobre l’enderroc 
de Deltebre

Cartes dels lectors

He sentit en els darrers dies
les notícies sobre el traçat
de l’A-68 i la decisió de que
vagi fins a Vinaròs, no pas-
sant per l’Ebre com, en prin-
cipi, havia d’estar previst.
No sé, però la barreja de
sensacions és la de sem-
pre. Des d’impotència fins a
resignació per una història
que, sigui quin sigui el motiu
que l’ha causada, ja és
coneguda.
Recordo de petit quan a
casa meua explicaven (era
la versió dels meus pares)
el perquè la línia de ferroca-
rril del Valdezafan va deixar
de funcionar. Es parlava de
que aquesta línia podia
representar grans avanços
per al nostre territori amb
un Port a la Ràpita que, per

la fortalesa que podia tenir i
per la seua situació estratè-
gica, es podia convertir en
el més important del litoral
català.
Però sembla que hi havien
altres interessos i aquesta
línia va deixar d’existir, de la
nit al dia. 
D’indústries que havien de
venir a l’Ebre i no ho han fet,
no cal parlar-ne. I així ens
hem quedat.
Ara sento aquesta notícia
de l’A-68 i recordo les
paraules de casa de quan jo
era petit. Pensava que s’e-
xagerava. Però potser, pel
que veig, no era d’aquesta
forma.

M.A.V.

Una nova derrota?
Cartes dels lectors

Poques hores després de la eufòria col·lectiva per
l'acord de finançament entre Gobierno i Govern, el
ministre de foment Sr. Blanco, regala al País Valencià
l'autovia de l'Aragó A-68. Serà finalment Vinaròs el
punt d'arribada al Mediterrani de tots els visitants i

turistes del cen-
tre i nord
d'Espanya. Poc
han servit els
esforços con-
junts fets per
part de les insti-
tucions socioe-
conòm iques ,
tant de les
Terres de l'Ebre
com del Camp
de Tarragona.

Així, la foto del passat 27 d'abril on pràcticament hi
era tothom, excepte els pesos pesants més impor-
tants, ( el president Montilla i el conseller Nadal), ha
quedat en ben poca cosa. La decisió ha estat presa
en base a l'estratègia “café para todos” que tan bon
resultat li està donant a Zapatero, prometen una
cosa aquí i l'altra allà, sense cap altra justificació que

no sigui purament política. Aquesta estratègia és
precisament la que ha marcat l'oportunisme del
moment i la forma en que s'ha fet el comunicat, i
també l'argumentari que els socialistes catalans
s'han aprés de memòria i que repeteixen arreu, tot
argumentant que encara tenim l'esperança del des-
doblament de la N-420 i de l'Eix de l'Ebre, en base
als acords estat - generalitat. Però la verdadera rea-
litat és que al final, aquest és un altre cas on les
Terres de l'Ebre tornem a ser la germana “fea” de la
pel·lícula com tantes i tantes ocasions. La realitat és
que la decisió de Madrid és una molt mala noticia per
al nostre territori, que no hi ha marxa enrere i que
ens ha deixat fora de joc.
Poc podem saber del canvi de cartes que hi ha al
darrera d'aquesta mena de decisions, però el que si
es clar és que el nostre territori pesa ben poc dins
al panorama territorial vist des de la capital de l'es-
tat. Ara, la gran incògnita és saber des de quan esta-
va presa aquesta decisió, ja que ben segur d'haver-
ho comunicat abans ens haguéssim estalviat la cre-
ació de la comissió de seguiment de l'A-68 que es
va instrumentalitzar el passat 26 de juny a Falset.
Potser feia falta un caramel per a Catalunya que
endolcís l'amargura de la noticia.

La decisió ha estat presa en base
a l'estratègia «café para todos»
que tan bon resultat li està
donant a Zapatero, prometent
una cosa aquí i l'altra allà, sense
cap altra justificació que no sigui
purament política.

Editorial

Un cop més som la germana “fea”

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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En aquella trobada van parti-
cipar més de 60 entitats, ins-
titucions i partits polítics, i
per primer cop en molts
anys la sensació d'unitat
Territorial va tornar a aflorar.
La força d'aquell moment
s'ha diluït en desencís
aquest passat dimarts 14 de
juliol, quan en una reunió
mantinguda entre el ministre
de Foment, José Blanco, i el
President de la Comunitat
Valnciana, Francisco Camps,
s'anunciava la decisió minis-
terial que aprovava el traçat
del tram final de l'autovia A-
68, per Morella i Vinaròs
enlloc de l'alternativa catala-
na. Davant un fet tan signifi-
catiu, i d'un consens tan
gran a nivell territorial, les
reaccions no s'han fet espe-
rar. Així, partits polítics, alcal-
des i cambres de comerç
han manifestat la seva
decepció, escepticisme i

intenció de continuar lluitant
de manera conjunta per deci-
sions i projectes que benefi-
cien a les Terres de l'Ebre i el
Camp de Tarragona. D'una
banda la formació republica-
na al territori ebrenc, a tra-
vés de la seva diputada,
Marta Cid ha recordat que
«el conseller Nadal, el passat
6 de maig al Parlament, va
assumir el compromís del
Govern de tirar endavant el
desdoblament de la N-420,
independentment de la deci-
sió de l'Estat, així com de
l'eix de l'Ebre, l'actual C-12».
De fet gairebé tots coincidei-

xen amb el seu discurs, de
que la decisió presa pel
ministeri demostra que no
s'ha escoltat la demanda del
Territori, una demanda que
per al diputat de CiU, Jordi
Jané  era «lògica i coherent»
donant plena potencialitat a
l'Aeroport de Reus i al turis-
me de la Costa Daurada. I
que amb la decisió que s'ha

pres es «trenca el consens
que s'havia generat a
Catalunya entre totes les ins-
titucions». Interessant,
també a destacar, que
aquest cop els socialistes
ebrencs hagin manifestat la
seva opinió sobre els fets,
tot i que molt mesurats si
que han encertat a dir, tant el
president del partit, Joan

Sabaté, com el primer secre-
tari, Antoni Sabaté, que
aquesta decisió no els
satisfà, recordant l'aposta
feta pel propi partit i per la
Generalitat perquè la sortida
es fes per Catalunya. No
obstant això, els socialistes
ebrencs han assegurat que
la connexió de l'Aragó amb
la Mediterrània per la doble
opció catalana (N-420 i eix
de l'Ebre) manté la seva
vigència després que el
ministre de Foment, Jose
Blanco, assegurés que
«quant al corredor que finalit-
za a Tarragona, acordarem
amb el Govern de Catalunya
la millor solució per connec-
tar el Delta de l'Ebre amb la
xarxa viària de l'Estat».
Discurs que ja hem sentit
amb anterioritat d'altres
grups polítics. Fins ara hem
pogut copsar les reaccions
polítiques, totes elles bas-
tant similars. És necessari,
però saber que en pensen
les Cambres promotores de
la mobilització del passat
més d'abril a Gandesa. I és
aquí, on trobem més escep-
ticisme, sobretot pel que fa,
ara, al desdoblament de la N-
420. Així, el President de la
cambra de Reus, Isaac
Sanromà,  considera que el
Govern Català «no ha fet una
aposta clara pel desdobla-
ment d'aquesta carretera,
tot i la seva predisposició»
De fet en unes declaracions
realitzades pel President de
la Cambra de comerç de
Tarragona, Albert Abelló,

aquest afegia que «sembla
que la Generalitat ja tenia
prevista aquesta opció», de
manera que «ens ho hagués
pogut dir fa mesos». I per
acabar amb la ronda d'opi-
nions sobre la decisió sobre
el traçat del tram final de l'A-
68, ens trobem amb l'opinió
de l'alcalde de Gandesa,
Miquel Aubà, qui no s'ha
callat a la hora de criticar
obertament que «Foment no
hagi fet públic el document
en què treballava i que havia
de decidir el traçat de l'A-68,
en base a valoracions econò-
miques i mediambiental». Pel
que fa al desdoblament de la
N-420, Aubà ha manifestat
que si és necessari s'ha
d'optar per la via de la pres-
sió a la hora d'aprovar els
pressupostos Generals de
l'Estat, de manera conjunta i
per part de tots els que van
participar a Gandesa. Un
altre alcalde, aquest cop el
convergent, Ferran Bel, ha
deixat patent el sentiment
generalitzat de desencís
considerant que «cada vega-
da està més clar que el
govern espanyol està
actuant en base a interessos
polítics a curt termini i, en
aquests moments, li interes-
sava fer una gesticulació cap
al País Valencià», una sensa-
ció molt generalitzada i
comentada quan a que
aquest traçat  sigui una
moneda de canvi relaciona-
da amb la recent aprovació
del nou model de finança-
ment.

La unió (no) fa la força

Ara fa tres mesos, vam
poder veure com Gan-
desa escenificava la
unió a favor del traçat
català de la futura auto-
via A-68, amb el que
s’afavoriria la connexió
entre l’Aragó i la costa
mediterrània aprofitant
el traçat de la N-420.

El conseller Nadal es va comprometre a tirar endavant el desdoblament de la N-420, independentment del traçat de l’A-68

El traçat de l’A-68, moneda de canvi per l’aprovació del nou model de finançament per a Catalunya?

DM/REDACCIÓ

Plànol amb les tres opcions de traçat.

«Si fa falta per la via de la pressió a l’hora
d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat,
de manera conjunta», Aubà

Ara toca reclamar la N-420

M. Lalana
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Els dirigents d'Esquerra i
IC-V han recordat que com-
parteixen el mateix grup
parlamentari al Congrés de
Diputats, al Senat i al
Parlament europeu, i que
en qüestions de territori hi

ha coincidència en alguns
temes, com ara els tres
que s'han abordat en la reu-
nió. D'entrada, els dos par-
tits han volgut donar un toc
d'alerta al Govern espanyol
perquè executi de manera
«immediata» el projecte de
descontaminació de l'em-
bassament de Flix, adjudi-
cat l'abril de 2008:
«Nosaltres valorem de
manera positiva tal com
està previst el projecte i si
s'han de fer millores amb
els avals tècnics correspo-
nents que es facin, però en
paral·lel a la seva execució,
i no pas com a justificació
per mantenir aturades les
obres», comentava l’ex-
alcalde de Flix, el senador
republicà, Pere Muñoz. En
aquesta línia també es va
manifestar el president
d'ICV a les Terres de l'Ebre,
Jaume Forcadell, qui va dei-
xar clar que les actuacions
de millora del projecte que
es plantegen, no han de

ser l'excusa per «retardar»
l'inici dels treballs de des-

contaminació. Els dos par-
tits també han posat de

manifest les sospites que a
finals del mes d'agost,
coincidint amb el període
de vacances, des del
govern espanyol surti l'or-
dre ministerial perquè els
ajuntaments presentin can-
didatures per acollir el
magatzem temporal cen-
tralitzat (MTC) de residus
nuclear. Així, totes dues
forces estudiaran accions
conjuntes per evitar que
Catalunya aculli aquesta
instal·lació, com ja van fer
impulsant des del
Parlament una proposta de
rebuig el mes de març de
2008. Pel que fa al nou Pla
de Conca de l'Ebre i el
cabal del riu en el seu tram
final; les dues formacions
han acordat seguir treba-
llant i defensant la proposta
de la Comissió per la
Sostenibilitat, d'acord
també amb la proposta de
resolució aprovada pel
Parlament de Catalunya el
setembre de 2007.

ICV i ERC versus Flix,
Castor i Cabal mediambiental

Aquest dilluns, 13 de
juliol, dos delegacions
dels partits d’Esquerra
Republicana i Iniciati-
va Verds, després d’u-
na reunió de treball
per tractar temes me-
diambientals i on el
Partit Socialista no va
estar convidat, pre-
sentaven al col·legi de
Periodistes de Torto-
sa, els punts tractats
durant la reunió. 

«Molta preocupació» davant la possibilitat que es perdin dues terceres parts del finançament d’aquest projecte

REDACCIÓ

Exposició de conclusions d’Iniciativa i Esquerra Republicana.
Cedida

El dissabte 10 de juliol, la
Consellera de Salut,
Marina Geli visità diferents
projectes que s’estan rea-
litzant al Territori, entre
ells, les noves
instal·lacions que la
Fundació Pere Mata està
construint a Tortosa, amb
l’objectiu d’obrir un nou
centre de dia per a infants
i joves, que permetrà
millorar i ampliar les ins-
tal.lacions que la Fundació
ja té al municipi, fins que
sigui possible traslladar-se
al nou hospital de les
Terres de l’Ebre.

La Fundació Pere Mata
s’instal·la provisionalment

a Ferreries

SEO/BirdLife considera
inexplicable la política
ambiental que permet la
pèrdua de zones humides
a Catalunya, i en concret
la pèrdua d'hàbitats al
Delta de l'Ebre i critica el
passeig fluvial que han
inaugurat recentement
les autoritats del Ministeri
de Medi Ambient Rural i
Marí al Delta.

Crítiques ecologistes

La ciutat d'Amposta ret
homenatge a José Guach, lo
Teixidor, mestre dels canta-
dors de jotes ebrencs amb
la innauguració, el passat
divendres 10 de juliol, de la
plaça que durà el nom del
Teixidor, situada a la cruïlla
de l'avinguda Generalitat i
del carrer Sénia. Durant la
celebració van actuar el can-
tador  Jandret, el cantador
Guardet i la seva rondalla i el
grup de jota Paracota.
Recordem que lo Teixidor ha
dedicat tota la seva vida a la
rondalla.

Amposta ret
homenatge a la
figura de lo Teixidor

Aquest diumenge passat,
12 de juliol, sinaugurava
la nova carretera que
uneix Jesús i Roquetes. A

l’acte van assistir l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel; de
Roquetes, Francesc Gas i
i el president de l'EMD de
Jesús, Pere Panisello
entre altres polítics. La
posada en servei del nou
passeig va coincidir amb
la celebració de les festes

majors de Roquetes i de
Jesús.  Per això, molts de
veïns es van concentrar
per veure la inauguració.
L'obra suposa la recon-
versió de l'antiga carrete-
ra entre Jesús i Roquetes
en un passeig arbrat de
palmeres amb calçada i

voreres noves, nou enllu-
menat, bancs i papereres,
xarxa de serveis, i la
inclussió d'un carril bici al

llarg de tota la via. 
És tracta d’un projecte de
l'arquitecte Carlos
Vergés.

Inauguració del nou passeig
entre Jesús i Roquetes

L'obra suposa la reconversió de l'antiga carretera entre Jesús i Roquetes 

REDACCIÓ

Esquerra i Iniciativa creuen que després
d’un any i mig d’«estancament», cal que el
Govern català es planti i exigeixi el seu inici

Modificacions en el projecte inicial

BREUS
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Així, en cinc edicions, s'ha
acabat convertint en una de
les tasques més emblemà-
tiques que organitza el Parc
Natural del Delta de l'Ebre.
Després de setmanes de
preparació i planificació, l'o-
peració va començar el
passat dissabte dia 11 a la

tarda al pavelló firal de la
Ràpita on es van repartir les

acreditacions i les samarre-
tes a tots els participants.

Posteriorment, cap al ves-
pre, es va iniciar l'explicació
teòrica per part del director
del Parc, Francesc Vidal, de
com havia de desenvolupar-
se tota l'activitat i de Toni
Curcó, un dels tècnics del
Parc, que va explicar
aspectes sobre la conser-
vació i la gestió del flamenc
al Delta de l'Ebre.
D'aquesta manera, s'invita
a participar a la jornada
lúdica a persones vincula-
des al Parc, ajuntaments i
associacions de tot tipus.
L'anellament va començar
sobre les quatre de la mati-
nada amb l'encerclament
de les 400 cries de polls,
que és la logística que pot
assumir el Delta. Poc des-
prés es duia a terme l'ane-
llament pròpiament dit de
totes les cries. En l'anella-

ment d'enguany, Toni Curcó
ha explicat que s'ha assolit
la xifra històrica de 3.100
parelles de flamencs i que
s'ha pogut recuperar la
xifra de 400 anellaments, ja
que l'any passat únicament
es va poder arribar als
350. Aquest fet esdevé
molt important quan a més
el Delta de l'Ebre és l'únic
punt de cria de tot el país.
Els participants primerencs
com els que repeteixen
coincideixen en definir l'ane-
llament com una gran expe-
riència, fet que porta a que
el propi director del Parc,
Francesc Vidal, a dir que
han de posar límit perquè hi
ha molta gent que vol parti-
cipar-hi. Fins el moment,
s'han anellat 1.550 polls,
dels quals 977 han estat
observats.

L’anellament de flamencs, tota una experiència

L’anellament de fla-
mencs, a més de ser
una eina científica per
conèixer la biologia
d’aquesta espècie i fer
un seguiment arreu del
Mediterrani i saber,
també, on s’establiran
al Delta de l’Ebre, re-
presenta un instrument
de sensibilització i
col·laboració social po-
tent en tots els àmbits
del Delta.

Les tasques d’anellament van començar sobre les quatre de la matinada.

REDACCIO

Moment de l’anellament
Joan Gil

Municipis propers a la
serralada del Montsià,
denunciaven el mes passat
la presència d'un ramat de
bous en aquesta zona, de
propietari desconegut i que
no s'ha trobat. En un princi-
pi se'n contabilitzaren tres
però han resultat ser-ne
dotze, alguns d'ells de més
de 600 kilos de pes, davant
de l'amenaça que suposa-
va el fet que estessin solts,
la Generalitat i els ajunta-
ments van acordar sacrifi-
car-los, ja que no han com-
plert cap control veterinari.
Així, aquest passat dimarts
després d'una setmana de
seguiment, els agents
rurals els van sacrificar
quan es trobaven pasturant
a la zona del Mas de Comú.
Un cop dut a terme el sacri-
fici, els animals havien de
ser traslladats a la incinera-
dora. Però una avaria en
l'helicòpter ha obligat a
ajornar l'actuació i de
moment els cadàvers s'es-
tan tractant amb calç viva i
insecticides.

Pendents de
traslladar els bous

sacrificats a la
serralada del Montsià 

La Ministra de Medi
Ambient i Medi Rural i
Marí, Elena Espinosa,
inaugurava el passat
dimarts 14 de juliol la
segona fase de les
obres d’acondiciona-
ment del passeig fluvial

de Deltebre. Aquestes
obres recordem, com-
prenen un tram de prop
de 5 quilòmetres de
façana fluvial entre el
carrer Trinquet i el
carrer Amposta i la
inversió per part del
Ministeri ha estat de
7.975.802,8 Euros.
L'actuació ha consistit
sobretot en la protec-

Espinosa visita les obres del
passeig fluvial de Deltebre

REDACCIO
La comissió d'escolarització
convocada per la directora
del serveis territorials
d'Educació, Marian Rojas, va
votar aquest passat dimarts
14 de juliol en contra d'habi-
litar la nova línea d'ESO a
l'IES de l'Ebre com proposa-
va des d'un inici la direcció

del departament. Aquest
òrgan de caire consultiu no
vinculant, està format per
representants d'Educació,
de l'Ajuntament, dels cen-
tres públics i concertats, i
de les associacions de
mares i pares d'alumnes.
Tot i que la seva decisió no
és determinant si que ha
servit per donar un impuls
moral als que lluiten per a
que la nova línia es faci a
l’IES Joaquim Bau, manifes-
tava l'ex-director del centre,
Joan Serra, que, arran de
tot el succeït, ha dimitit del
càrrec. Serra, manté, però,
que la decisió final continua
sent de la directora, Marian

Rojas, així que davant d'un
procés que preveu ser llarg,
aquests vots en contra de
crear la línia a l’IES de l'Ebre
donen força per continuar
negociant. El cert és que en
aquests moments l'escola
pública s'està veient afecta-
da i, des dels dos IES
públics de Tortosa, coinci-
deixen en remarcar que ells
no volen entrar en lluites
estèrils que l'únic que faran
és malbaratar la imatge de
l'educació pública, educació
que tots dos defensen. Així,
el següent pas previst és
aconseguir una reunió amb
el conseller d'Educació,
Ernest Margall.

La nova línia
d’ESO, segueix
sense solució

Enguany s’ha assolit la xifra de 400 anellaments.
L’any passat únicament es va poder arribar als
350.

Xifra històrica

Amb el temps, l’anellament de flamencs s’ha
convertit en una de les tasques més emblemàtiques
del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Cinquena edició de l’anelllament

Aquestes obres comprenen 5 quilòmetres de riu

ció dels marges del riu a
través de la col·locació
d'una pantalla de pilotatge
d'eucaliptus roig i l'exten-
sió d'una malla de protec-
ció de talussos. S'ha creat
una zona de passeig i un
carril bici de 4'8 quilòme-
tres, s'han instal·lat 13
pantalans-miradors i més
de 35.000 metres qua-
drats de zona ajardinada.

L’actuació busca protegir
els marges del riu amb
un sistema novedós.

L’actuació
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Resultats obtinguts amb la introducció del
sistema compacte “easy” al Baix Ebre

REBÉ

Fig. 1: Gràfica
amb la taxa de
recuperació vià-
ria del Baix Ebre.
El color blau fa
referència als 11
mesos de perío-
de transitori,
anteriors a la
introducció del
nou sistema i, el
color verd, fa
referència als 11
darrers mesos
un cop introduït
el sistema com-
pacte.

La taxa de recuperació viària mitjana del Baix Ebre s'ha doblat en els
darrers nou mesos, passant d'un 10% a un 20%. Aquesta taxa fa referèn-
cia a la recoll ida viària, és a dir, a tot allò que es recull mitjançant els con-
tenidors de carrer. En canvi, la taxa de recuperació total inclou, a més
dels residus recuperats als contenidors de carrer, els residus recuperats
a les deixalleries i altres recoll ides específiques. A nivell comarcal,
aquests circuits (deixalleries i altres) representen un 10%, que sumat a la
taxa de recuperació viària, en resulta un total del 30%.

Si s'analitza municipi a municipi, aquells amb model totalment compacte
(les 5 fraccions agregades) han superat àmpliament el 40% de recupera-
ció viària, la qual cosa es tradueix amb un elevat índex de reciclatge. Per
tant, es troben per sobre de la mitjana comarcal amb diferència. Aquest
grup l'encapçalen amb diferència Benifallet i Alfara, que superen el 50%,
concretament amb un 56% i un 54% respectivament. La resta de pobla-
cions que segueixen aquests dos municipis es troben entre el 40 i el 50%:
Paüls (47%), Tivenys (45%), L'Aldea, Aldover i El Perelló (44%), Xerta
(43%) i Camarles (42%). L'Ampolla, per a aquest període té una taxa del
21% donat que ha iniciat la recoll ida amb aquest sistema molt recentment
(finals gener 2009). Tanmateix, si s'analitza des del mes de febrer fins al
maig i es comparen aquests 5 mesos amb els 5 anteriors al nou sistema,
la taxa de recuperació és del 40%.  S'espera que Roquetes, que ha
començat aquest darrer mes de juny, augmenti notablement aquesta taxa
del 14%. 

Els tres municipis més grans, Tortosa, Deltebre i l 'Ametl la de Mar tenen
una taxa de recuperació del 15, 14 i 13% respectivament. Aquest fet
condiciona la taxa comarcal atès que es tracta de poblacions amb un ele-
vat nombre d'habitants.  Aquestes xifres baixes s'expl iquen per la conte-
r inització d'aquests municipis en l 'actual i tat, ja que tenen més conteni -
dors de resta que de selectiva i ,  per tant, indirectament, s'està donant
més importància a aquesta fracció. Tanmateix, a curt -  mit jà termini s'es-
pera que les taxes en aquestes poblacions s' incrementin. En el cas de
l 'Ametl la de Mar s'estan executant les obres de soterrament de conteni -
dors amb model compacte i s'espera el mateix comportament que a les
altres poblacions de la comarca. Un notable increment de la taxa de
recuperació d'aquests municipis, juntament amb una optimització de les
recol l ides comercials hauria de situar la recuperació comarcal per sobre
del 60%.

Als que encara ho troben massa complicat, només dir- los que és qüestió
d'organitzar-se. El fet de triar les escombraries domèstiques no ha de ser
una elecció personal, sinó un acte de responsabil itat, d'implicació social i
de sentit comú. Són actes de convivència i solidaritat com qui apaga el
l lum d'una habitació buida o tanca l'aixeta quan es renta les dents, o fins
i tot aturar-se a un semàfor roig o pagar quan s'estaciona a la zona blava.
Per tot això voldria encoratjar- los per començar a reciclar,  perquè amb
ganes tothom ho pot fer.

Fig. 2: gràfica que
mostra la mitjana de
grams per habitant i
dia de fracció orgàni-
ca, recollida als dife-
rents municipis que
constitueixen la
comarca del Baix Ebre
durant el primer
semestre del 2009.
La línia gris fa referèn-
cia a l'objectiu norma-
tiu, fixat en uns 200
grams per habitant i
dia.

Set municipis són els que sobrepassen la quantitat d'orgànica recollida selec-
tivament fixada per la normativa: l'Aldea, Alfara, l'Ampolla, Benifallet,
Camarles, Paüls i el Perelló, d'entre els quals destaca l'Ampolla, fet que s'ex-
plica, probablement, per les característiques d'aquest municipi turístic, que
a l'estiu veu molt incrementada la seva població i, per tant, la generació de
residus. Aldover, Tivenys i Xerta es troben molt propers als objectius norma-
tius, a diferència de Deltebre, Roquetes i Tortosa que encara disparen d'as-
solir els 200 grams per habitant i dia. 
Tot i el salt quantitatiu en la recollida d'aquesta fracció, el principal objectiu
a dia d'avui és millorar-ne la qualitat atès que els resultats de les caracterit-
zacions del primer trimestre del present any parlen per sí sols:

Taula 1: Resultats caracteritzacions fracció orgànica al Baix Ebre, primer trimestre
2009.

Cal tenir en compte que una bossa d'orgànica amb un nivell d'impropis superior al 30%
es pot considerar una bossa d'escombraries sense triar i per tant, es pot considerar
resta o rebuig. A més, la mitjana catalana d'impropis a la fracció orgànica l'any 2008
va ser d'un 11%. Tot i el salt quantitatiu en la recuperació d'aquesta fracció, l'objectiu
principal a dia d'avui és millorar-ne la qualitat ja que els impropis afecten sobretot la
logística de tractament de la fracció orgànica i llavors s'encareix el procés de compos-
tatge i, a més, el producte final, el compost, no és de bona qualitat.
La següent imatge mostra tot allò que es pot dipositar al contenidor marró de la frac-
ció orgànica i el què no hem de dipositar per ta de no contaminar-la.

S'han més que triplicat les taxes de recollida viària als municipis “easy”
en poc més de 11 mesos
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Una vuitantena de persones
provinents del món polític,

cooperativista, empresarial,
sindical, mediambiental i de
l'administració local han po-
gut conèixer aquest dijous
de primera mà el projecte
que pretén impulsar la candi-
datura de les Terres de l'E-
bre com a reserva mundial
de la biosfera de la Unesco.
Ho han fet en la jornada Pro-
grama Mab (L'Home i la
Biosfera)-Reserva Mundial de
la Biosfera a les Terres de
l'Ebre. Els dos objectius prin-
cipals de la jornada, segons
ha assenyalat el delegat del
Govern, Lluís Salvadó, han
estat «donar a conèixer el
bagatge que hem recollit els
últims tres anys sobre
aquest projecte a tots els
col·lectius del territori» i a la

vegada que es converteixi
en «un instrument per a què
comenci un procés de deci-
sió col·lectiva que ens porti
a presentar la candidatura».

En dos anys les Terres de l’Ebre
podrien esdevenir reserva de la

biosfera de la Unesco

Una vuitantena de per-
sones entre polítics,
cooperativistes, em-
presaris, sindicals, me-
diambient i represen-
tants locals van poder
conèixer ahir el projec-
te que pretén impulsar
la candidatura de les
TE com a reserva mun-
dial de la biosfera de la
Unesco.

Els empresaris veuen aquest projecte com una
oportunitat per a construir les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ Jornada de participació per conscensuar la candidatura.
cedida

Aquest passat divendres,
10 de juliol, l'empresa
CEMEX rebia el premi hàbi-
tat de nacions unides pels
seus programes Patrimoni
Avui i Centres Productius
d' Autoocupació. Aquest
guardó reconeix la feina
d'aquests programes en la
categoria de solucions
accessibles d'habitatge.
ONU- Hàbitat, organisme
de les Nacions Unides per
als assentaments humans,
ajuda els pobres de les
zones urbanes, transfor-

mant les ciutats en llocs
més segurs, saludables i
verds, que ofereixin
millors oportunitats i on
tots puguin viure amb dig-
nitat. 
Aquest organisme treballa
amb organitzacions a tots
els nivells, incloses totes
les esferes de govern, la
societat civil i el sector pri-
vat, per col·laborar en l'es-
tabliment, gestió, planifica-
ció i finançament del
desenvolupament urbà
sostenible. 

La CEMEX guanya el premi HABITAT
REDACCIÓ

Fruit de l'acord entre PSC i
ERC les passades eleccions
municipals de 2007, i ja
havent passat els dos anys,
fa uns dies arribava el canvi
de presidència al Consell
Comarcal del Montsià, com
també s'ha realitzat al del
Baix Ebre, amb acord similar,
aquest cop entre el conver-
gent, Andreu Martí i el repu-
blicà, Dani Andreu. En aquest
cas al Consell Comarcal del
Montsià, l’alcalde de Sant
Jaume, Joan Castor Gonell
del PSC ha substituit a l'alcal-
de d'Alcanar, Alfons
Montserrat d'ERC. Tot i els
canvis, Montserrat ha volgut
destacar que les línies de tre-
ball és mantindran ja que des

d'un principi s'ha treballat de
forma molt consensuada.
Montserrat ha afegit que
encara és aviat per parlar de
possibles modificacions per-
què «encara no ens hem
assegut a parlar». Per la
seva banda, el nou president,
per als propers dos anys,
Castor, ha precisat que per
la seva banda ha adquirit un
compromís amb els objec-
tius del Pla d'Actuació
Comarcal. Alhora que vol
també potenciar el Consell
d'Alcaldes per fer-lo un
«espai de debat, consens i
unió». Un dels altres desitjos
de l'alcalde de Sant Jaume
és contribuir des del seu
càrrec a la construcció de la
Vegueria de les Terres de
l'Ebre.

Canvi de presidències als Consells Comarcals

REDACCIÓ
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El Ple de l'Ajuntament ha
aprovat aquest acord, en
sessió extraordinària, i
amb el recolçament de
tots els grups municipals
(ERC, CiU, PSC-PM i PP).
D'acord amb la proposta
que han portat al Ple tots
els grups municipals, es
considera aquest Pla
Director «un bon instru-
ment» per posar fí a la pro-
blemàtica que comporta la
tramitació de llicències de

magatzems agrícoles en
sòl no urbanitzable i, per
això, demanen al PTOP la
«màxima cel·leritat» en la
tramitació i aprovació d'a-
quest Pla. 
Simultàniament el ple de
l'Ajuntament demana que
«es paralitzi des del PTOP

l'execució de sentències,
així com l'execució de les
resolucions definitives

dels expedients de protec-
ció de la legalitat urbanísti-
ca, especialment les

actuacions que compor-
ten un enderroc total de
les construccions». 
La proposta demana que
això s'aturi fins que s'hagi
aprovat el Pla director i
«quedi definit quin és el
tipus de construcció auto-
ritzable, ja que d'aquesta
manera es podrien legalit-
zar, total o parcialment,
moltes de les construc-
cions avui conflictives
quan a la seva legalitat».
De fet, l'Ajuntament de
Deltebre ha sol·licitat ja
una subvenció per a l'ela-
boració d'un catàleg de
totes les construccions
que actualment hi ha en
sòl no urbanitzable al
municipi. 
El ple ha aprovat també,
amb la unanimitat de tots
els grups municipals, inco-
ar un expedient sanciona-
dor contra l'Institut Català
del Sòl i Construccions
Jaen Vallés, com a promo-
tor i constructor, de les
obres d'enderroc d'una
construcció a Deltebre,
situada al polígon 40, par-
cel·les 89, 90 i 91, el pas-
sat 8 de juliol, sense dis-
posar de la preceptiva
llicència municipal.

Manca de límits legals en Urbanisme

Davant els últims esde-
veniments, el municipi
de Deltebre ha decidit
reclamar de manera
consensuada, al De-
partament de Política
territorial i Obres Públi-
ques, que doni prioritat
a la redacció del Pla Di-
rector Urbanístic de
construccions en sòl
urbanitzable a les Te-
rres de l’Ebre.

El Pla Director es considera un «bon instrument» per posar fi a la problemàtica

L’Ajuntament de Deltebre obrirà un expedient sancionador per dur a terme un enderroc sense el seu permís

REDACCIÓ

Construcció afectada dies abans de l’enderroc.
CEDIDA

Des que es va construir a
finals del segle XIX, el Parc
Teodor Gonzàlez de
Tortosa, no havia acollit
unes obres de millora tan
importants com les que
s'han iniciat. Així,
l'Ajuntament ha plantejat
una actuació de millora
integral en els més de
42.000 m2 de superfície
del parc que preveu, entre
d'altres, la reposició d'ele-

ments vegetals, la restaura-
ció dels ferms, la renovació
de l'enllumenat i el mobiliari
urbà, la rehabilitació del llac
i de la pèrgola, l'automatit-
zació del sistema de rec, la
renovació del parc infantil
amb la creació d'un segon
espai per a jocs o l'habilita-
ció d'un recorregut espor-
tiu amb elements per a fer
exercici físic. Cal destacar
també l'actuació que es
farà a la Llotja, amb la
il·luminació interior i el seu
tancament amb vidre de
seguretat. Aquest equipa-
ment gòtic, un cop restau-
rat, es destinarà a espai

d'exhibició del bestiari i
dels elements de la festa
de Tortosa. L'objectiu que
persegueix l'Ajuntament de
Tortosa amb aquesta inter-
venció integral és posar fi
al deteriorament actual del
principal pulmó verd de la
ciutat i fer que recuperi l'es-
plendor del parc romàntic-
modernista que va conce-
bre l'arquitecte Joan Abril
fa més de cent anys.
Ferran Bel ha afirmat que
l'actuació al parc «era una
prioritat de l'equip de
govern, que figura en el Pla
d'Actuació Municipal (PAM)»
d'aquest mandat, i ha

avançat que per a les fes-
tes de la Cinta hauran fina-
litzat els treballs principals i
que només restaran les
actuacions de jardineria,
que es faran als mesos
d'octubre i novembre. La
rehabilitació del parc muni-
cipal planteja una actuació

integral davant del deterio-
rament de múltiples ele-
ments del conjunt: murs,
paviments, llac, mobiliari
urbà, faroles, arbrat, etc.
L'objectiu és posar fi a la
decadència en què ha
entrat aquest emblemàtic
espai de la ciutat.

S’inicien les obres que permetran al
Parc de Tortosa lluïr com en el passat
D’estil romàntic-modernista, va estar concebut per l’arquitecte Joan Abril

REDACCIÓ

Sembla ser que els pro-
jectes de la construcció
del  viver d’empreses a
la Galera i el pol·lígon
industrial a Godall, cada
dia estan més a prop,
així aquesta setmana els
ajuntaments implicats
han comprat 18.000
metres quadrats de
terreny del que ha de
resultar el futur pol·lígon,
situat entre els dos muni-
cipis i que està estreta-
ment lligat al viver d’em-
preses. Després de la
constitució del Consorci
per al Desenvolupament
Econòmic de l’Interior
del Montsià, el passat
més d’abril, entre el
Consell Comarcal del
Montsià i els
Ajuntaments de la Galera
i Godall. Si a finals d’en-
guany Urbanisme aprova
la reconversió del sól,
els treballs d’urbanitza-
ció es podrien iniciar
sobre el 2010.

La Galera i
Godall compren

18.000 metres
de terreny

L'Escola Taller Coll de
l'Alba de l'Ajuntament de
Tortosa, que treballa en la
remodelació de l'antiga
Comissaria de la Policia
Nacional a Tortosa i del
Coll de l'Alba, té com a
objectiu seguir participant
en el manteniment d'ins-
tal·lacions municipals.
Aquesta setmana l’escola
ha signat un conveni de
col·laboració amb el
Consorci de
Normalització Lingüística
de les Terres de l'Ebre
amb la finalitat de promou-
re la formació en llengua
catalana dels alumnes,
majoritàriament immi-
grants, d'edats compre-
ses entre 16 i 20 anys.
Aquesta activitat ja s'està
portant a terme a les ins-
tal·lacions de l'Escola
Taller i es pretén que sigui
contínua. Aquesta forma-
ció vol contribuir a facilitar
la futura integració dels
alumnes al món laboral.

L’escola Taller Coll
de l’Alba promou

la formació en
llengua catalana

Es sol.licita una subvenció per a crear un catàleg
de totes les construccions en sòl no urbanitzable

Més control
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Però sense dubte, servei-
xen per deixar patent una
identitat i una cultura. De
caire popular les primeres
festes al nostre Territori
comencen al mes de
gener, on no hi ha fred al
cos, que no tregui un bon
calmant que podem degus-
tar a les Festes de Sant
Antoni del Perelló. Però si
deixem els mesos d'hivern
i ens endinsem del tot en
el món de la festa popular,
hem d'anar a parar als
mesos d'estiu. Després de
Sant Joan, les festes dels
municipis s'encavalquen

les unes amb les altres,
enrere ja hem deixat les de
Roquetes, però ara en mig
de juliol encara podem
seguir el pas fins acabar
l'agost. Un any més, Jesús
i Santa Bàrbara celebren
les seves Festes, del 11 al
20 de juliol on les nits de

ball, les menjades popu-
lars i les tardes de bous,
faran passar grans
moments als del poble i als
seus visitants.  El territori
ebrenc es caracteritza per
tindre terra i mar, una mar
símbol de devoció per a
molts, però sobretot per

als nostres mariners, és
així com ens trobarem mol-
tes festes majors dedica-
des a La Mare de Déu del
Carme o Stella Maris
(Estrella del Mar) pels vol-
tants del 16 de juliol, com
és el cas de les Festes de
l'Ampolla que unes van
adreçades a Sant Joan i
les altres a la verge del
Carme. Com també és el
cas de les festes majors
de la Ràpita que se cele-
bren immediatament des-
prés de les del Carme.
Però les festivitats dels
pobles no s'acaben aquí, ja
que Camarles i Sant
Jaume des del 22 de juliol
fins el 31 del mateix mes,
atura per uns moments la
seva activitat i celebren la
seva Festa Major en honor
del patró, on els focs artifi-

cials, repartiment de pano-
li, pubilles i ofrenes són
algunes de les activitats de
les que tots podrem gau-
dir. Per últim, una quaran-
tena de companyies, cinc
grans produccions, més
de cinquanta espectacles
diferents, música, teatre,
jocs, tallers, animació,
campaments i l'ornamenta-
ció de tot el nucli antic,
portaran novament l'es-
plendor del segle XVI a la
ciutat de Tortosa del 23 al
26 de juliol, amb la festa
del Renaixement. Però
quan parlem de festes a
les terres de l’Ebre no
podem obviar una part
molt controvertida com
són els bous, una tradició
no exempta de polèmica
però molt lligada al folklore
i tradició ebrenca.

Les nostres festes, reflex de cultura i tradició

Cada municipi celebra
almenys un cop a l’any
la festa en honor al seu
patró o patrona, sant o
verge, que cadascú
porta en més o menys
grau dintre el seu cor.

La mar és molt important per al nostre territori, igual que les festes a la verge del Carme

REDACCIO

Festes a les Terres de l’Ebre.
JESÚS RUIZ

Aquest proper dissabte
18 de juliol s'inaugura l'ex-
posició «Poble Nou del
Delta, arquitectura per a
la colonització» a la Sala
Polivalent d'El Poble Nou
del Delta, comissariada
per Antonio López i Daufí.
La mostra consta de 21
plafons de gran format on
es mostra la gènesi de
«Villafranco del Delta»,
avui Poble Nou del Delta.
Des del 1.939, es van
crear 264 nuclis de colo-
nització arreu de l'estat a
partir dels projectes «del
Instituto Nacional de
Colonización», quatre dels
quals es van ubicar a
Catalunya. Aquestes
actuacions, a partir d'una
estudiada planificació
estretament lligada al
model productiu agrícola
al qual donaven resposta,
actualitzaven la tipologia
de poble rural i experi-
mentaven nous models en
el marc de l'emergent
arquitectura moderna.

Una exposició ens
mostra els anys en
que el Delta va ser

colonitzat

Aquest passat 8 de juliol
177 piscines públiques i
privades del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre van participar en la
catorzena campanya
'Mulla't' per l'esclerosi
múltiple. I milers de per-

sones les que hi van parti-
cipar arreu del territori
català. 
A Catalunya col·laboren
amb el 'Mulla't' 1.500
voluntaris i 600 piscines.
L'any vinent, la seu tarra-
gonina serà la piscina del
Vilar de Valls. Aquesta
nova edició ha pretès con-
tinuar  sensibilitzant la
societat respecte a una
malaltia degenerativa que

afecta més de 6.000 per-
sones a Catalunya. La jor-
nada va ser seguida per
persones de totes les
edats i es va impulsar ara
fa ja 16 anys. Des d'ales-
hores tots els fons recap-
tats es destinen a l'aten-
ció i la recerca. Aquí a les
Terres de l'Ebre, l'associa-
ció EMATE està dedicada
a donar suport i oferir ajut
a aquelles persones afec-
tades per la infermetat,
així com als seus familiars
i amics i, en general, a
tota persona que necessi-
ti informació o vulgui con-
sultar qualsevol dubte.

Milers de persones s’han mullat
aquest passat de setmana 

Tots els fons van destinats a la investigació

REDACCIO

Els restaurants i les pastisse-
ries de Tortosa presentaven
aquest passat dimarts
«Mengeu de Festa», l'oferta
gastronòmica creada expres-
sament per a la XIV Festa del
Renaixement, que es farà

entre els dies 23 i 26 de
juliol. Dinou restaurants i cinc
pastisseries de la ciutat han
donat compte de les nove-
tats culinàries d'aquest any,
entre les quals destaca la
«Cassola de Varrals ab
Escabeyg», que no és altra
cosa que escabetx de verat,
i una coca de carn i albergí-
nia. Aquests i la resta de
plats dels menús que els res-
taurants oferiran aquests
dies a les seves cartes estan
perfectament documentats i
s'han elaborat amb els matei-
xos ingredients que ho feien
els nostres avantpassats a la
Tortosa renaixentista del
1.600. Pel que fa al sector

comercial, enguany el
«Taulell al carrer» presenta
més de 60 parades que es
plantaran pels carrers i pla-
ces del centre de la ciutat.
Representants dels diferents
gremis, junt als regidors de
Festes i de Comerç, i al
director de la Festa del
Renaixement, han informat
aquesta tarda dels detalls del
«Taulell...» i del «Mengeu...»
en una roda de premsa feta a
l'eix comercial de Tortosa.
Joan Caballol, regidor de
comerç de l’Ajuntament ha
manifestat que introduir els
botiguers i comerciants ha
ajudat molt a la consolidació
de la Festa.

La Festa del
Renaixement

compta amb el
comerç

D’ençà uns anys cap aquí quan arriba l’època de
festes, on normalment sempre hi ha tardes de
bous, la polèmica està servida.

Els bous a la festa...
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Josep Becerra farà histò-
ria. Serà un jugador
ampostí que estarà en un
club de la Segona B, una
situació que feia anys que
no passava. Becerra està
compromès amb el Lleida,
amb qui signarà avui.
Un fitxatge que premia la
seua progressió i el bon
debut a la Tercera divisió
l’any passat. Era el
moment d’intentar donar el
salt i, aquest, finalment, ha
arribat.
Es va parlar, com a
opcions, de que podien
anar al Nàstic (per jugar a
la Pobla però amb fitxa per
a la plantilla professional),

també al Reus i fins i tot en
equips de fora de
Catalunya, de la Segona B.
Emili Vicente, tècnic del
Lleida, ha vist videos i ha
contrastat la informació,
confirmant el seu interés

pel davanter ampostí.
Becerra estarà a la planti-
lla d’un club de la Segona
B, la temporada vinent. 
El jove jugador ampostí
estava molt satisfet: «em
fa molta il.lusió i només

penso en treballar i poder
fer-ho el millor possible. Sé
que no serà fàcil perquè és
un equip de categoria
superior i hi haurà molta
competitivitat. Però lluitaré
al màxim per poder-ne
guanyar un lloc. Costa
molt poder fer un salt com
aquest i, ara que tinc l’o-
portunitat, vull respondre a
la confiança que s’ha dipo-
sitat amb mi i seguir pro-
gressant».
Pitarque, per la seua part,
va fitxar ahir amb el Reus
Deportiu. D’ell també s’han
especulat diverses desti-
nacions, una d’elles, tal
com va avançar MÉS EBRE

al seu moment, era el
Reus Deportiu equip que
tenia interés en contractar-
lo. L’oferta, com en el cas
de Becerra, existia i  al
final ha estat la que més
ha valorat el jugador ampo-
llero.
D’altra banda, el jove
d’Horta, Gerard Badia, que

va formar-se al Tortosa en
el que va jugar amb el pri-
mer equip, fitxant amb el
Gavà, s’incorporarà  al
Real Murcia Imperial, filial
del conjunt de la
Condomina amb qui jugarà
la temporada vinent.  

Becerra jugarà amb el Lleida

El futur esportiu de Be-
cerra i de Pitarque ha
estat notícia les darre-
res setmanes. Final-
ment, tots dos jugaran
lluny de l’Amposta. 

ACTUALITAT

Avui divendres ha de signar el contracte amb el club de la Terra Ferma

M.V.

El jugador de l’Ampolla
interessava al Reus, tal
com va avançar MÉS

EBRe fa unes setmanes.
Ahir va fitxar amb el
conjunt roig-i-negre.

Pitarque

El jove d’Horta, que del
Tortosa va anar al Gavà,
s’incorporarà a Real
Murcia Imperial (Segona
B), filial del club que juga
a la Nueva Condomina.

Gerard Badia

«Hem parlat amb la gent
i serà complicat poder tirar
endavant el futbol. Neces-
sita molts de sacrificis i
avui en dia no hi ha ganes
de complicar-se la vida, i
menys amb les dificultats
econòmiques existents
que són un obstacle gran
per trobar patrocinadors i
suports. I si no n’hi ha, a
llarg termini en un club com
el nostre amb 35 socis, el
que pot passar és que ha-
guéssim de posar diners
de la butxaca».

Eren paraules de gent
d’Els Reguers, aquesta set-
mana. Està clar que és un
problema que ja és cone-
gut. I sé que està sent re-
petitiu. I que desanima. I
que per a tots els amants a
l’esport per sentiment, en-
tre els que m’he d’incloure,
és trist. Però és l’autèntica
realitat.  

D’altra banda sé que hi
ha bones notícies a Gines-
tar on persones «de sem-
pre» no deixaran perdre el
club. Però enguany, tot i
estar els calendaris fets, hi
haurà més d’una retirada a
la Segona regional. No sé
si la Delegació de la Fede-
ració està prop dels clubs
afectats, fent trobades
amb les juntes sortints i els
Ajuntaments per ajudar a
buscar solucions. Ho des-
coneixo però m’ho penso.

Per tot això, penso que
és el moment de valorar
més del que es fa a tota la
gent que ha lluitat, lluita i ho
continuarà fent pel seu
club (per sentiment a ell i al
seu poble), malgrat totes
les adversitats. Sense dub-
te, es mereixen tots una
distinció al mèrit directiu.
De veritat, Gràcies a tots
per seguir endavant. 

El mèrit 
directiu

L’opinió de Michel

El tècnic de la UE Rapiten-
ca, des de dilluns, està efec-
tuant proves a joves juga-
dors per intentar poder
incorpora-ne algun que ocu-
paria plaça de sub-23.

Hi ha jugadors que han
sortit del juvenil i altres del fi-
lial i també n’hi ha que han
arribat de diversos indrets
de la comarca.

Interessaria que d’aques-
tes proves en puguessin sor-
tir dos per formar part de la
primera plantilla rapitenca.
No obstant, caldrà esperar
fins avui per veure si algun
dels joves jugadors han con-
vençut al tècnic de la Rapi-
tenca.

Finalment, explicar que l’e-
quip rapitenc comença la
pretemporada la setmana vi-

nent. La plantilla no està tan-
cada. Falten un parell d’in-
corporacions. 

Setmana de proves
Des de dilluns hi ha jugadors sub-23 entrenant a la Devesa

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Becerra jugarà amb la Unió Esportiva Lleida.
ME

MÉS EBRE va informar di-
vendres passat que si Manel
Puig no seguia a l’Amposta,
podria interessar al Tortosa.
Així mateix, vam dir que si Jo-
sé Ramon no continuava al
Tortosa, fitxaria a l’Amposta.
Les dues notícies han estat
certes. 

No obstant, en el cas de

Puig cal dir que no hagut
acord amb la directiva del
Tortosa i, d’aquesta manera,
no tornarà a l’equip roig-i-
blanc. Puig també va tenir
converses amb la Rapitenca
però, fins ara, no hi ha res
concretat.

Per últim, informar que
l’assemblea de socis del CD
Tortosa serà el dia 30.

No hi ha acord amb
Manel Puig

José Ramon fitxa amb l’Amposta
REDACCIÓ

CD TORTOSA

La setmana vinent
s’inicia la pretemporada.
Posteriorment, hi haurà
una estada a Catí.

Pretemporada
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José Luis Tarrazona va expli-
car a CANAL TE, aquesta set-
mana, que el viatge a Polònia
ha estat per mitjà d’un empre-
sari d’aquell país que té vin-
cles professionals amb un di-
rectiu de l’Amposta. 
El Mielec, club amb el que
aquest empresari té relació,
celebra el 75è aniversari i per
això fa un torneig en el que
ha invitat el CF Amposta, que
anirà amb totes les despeses
pagades. Jugarà dos partits,
un dissabte i l’altre diumenge. 
L’Smal Mielec (a hores d’ara a
Tercera) va estar a Primera
divisió. En aquest club va de-
butar el llegendari jugador de
Polònia, Latto, actual presi-
dent de la Federació polone-
sa. 

Nova temporada
De la nova campanya, el

president Tarrazona està
molt il.lusionat amb el nou
equip: «ens hem basat amb
les possibilitats econòmiques
del moment i per això està
molt renovat, sense jugadors
professionals. Pensem que
és competitiu i cal dir que no
renunciem a res: es pot lluitar
per les places de promoció».
Tarrazona va incidir amb el te-
ma pressupostari: «les rebai-
xes ja han començat des de
l’inici però, malgrat això, serà
complicat cobrir tot el que te-
nim previst. Em canso de de-
manar i les empreses no ens
poden ajudar. Hem passat de
350.000 euros d’ajudes

d’empreses, a no rebre’n
cap. Els ingressos de les tan-
ques publicitàries tampoc
serà l’esperat. Per tant, pen-
so que Amposta ha de ser
més solidària i s’han d’incre-
mentar el número de socis i
estar a l’alçada. Crec que hi
ha gent que pot col.laborar
més. Si volem ser Amposta
Capital s’ha de demostrar. Si
no ho fem, és que som un
equip de Regional i a Tercera
no podem estar. Jo, al final
de la lliga, si no salvem el
pressupost (més crèdits no
podem fer), plegaré. Ho he
dit en diverses ocasions però
ara ho tinc clar».

Tema Recio
Tarrazona va aclarir que

«Recio ens va dir que el Reus
estava interessat amb fitxar-
lo. Però li vam contestar que
ell havia renovat i que ha de
seguir. És cert que ens va de-

manar de posar-li una clausu-
la que deia que fins al 15 de
juliol podia marxar si tenia
una oferta d’un Segona B o
d’un Tercera de fora de Cata-
lunya. Però aquest no és el
cas del Reus. Vam dir-li que
confiem molt amb ell i no va
posar cap problema. Es un
deu com a persona i com a
jugador». Recio es va presen-
tar amb l’Amposta i, en princi-
pi i segons el president, se-
guirà.

Del fitxatge de Becerra pel
Lleida, Tarrazona comentava
que «potser no va expressar-
se bé al principi quan va dir
que preferia anar al Reus o a
la Pobla. Això va molestar. No
obstant, he de dir que merei-
xia fer un salt com aquest. Es
un bon trampolí. M’alegro
molt i el felicitaré quan el ve-
gi». Curiosament, Tarrazona
va sortir de l’Amposta, com a
jugador, i va fitxar amb el Llei-

da «després d’haver signat
amb el Tortosa. Però a Lleida
em van arreglar el servei mili-
tar (el podia fer allí) i el Torto-
sa m’ho va acceptar. I vaig
marxar», deia Tarrazona.

De Pitarque, el president
opinava que «ens va comen-
tar que si havia de signar
amb un Tercera, ho faria amb
l’Amposta. Ha valorat més
l’opció del Reus, doncs que
tingui sort. També li desitjo el
millor, com a tots jugadors
que passen pel nostre club».

Manel Puig no ha renovat:
«li vam fer una proposta a la
baixa, com a tots els juga-
dors. Hi ha casos que aques-
ta ha estat del 50 % i que l’-
han acceptada igualment. Ell
ens va manifestar que no hi
estava d’acord i nosaltres li
vam respondre que no podí-
em pujar ni un euro més. Lla-
vors va sortir l’opció de José
Ramon, un jove defensa que

el president del Tortosa em
va dir que no seguia perquè
volia jugar a Tercera divisió.
Ha hagut entesa i va fitxar».
Falta un davanter. Epitié (Vila-
nova) s’ha allunyat. L’alternati-
va potser el pichichi del Torre-
forta, Luis, que està a prova.

«Amposta ha de ser més solidària 
amb el club de futbol»

El CF Amposta és l’e-
quip ebrenc més mati-
ner. Dimarts va co-
mençar la
pretemporada. El mo-
tiu: l’estada a Polònia.

JOSE LUIS TARRAZONA, PRESIDENT DEL CF AMPOSTA, VA ESTAR A CANAL TE

L’equip que entrena Franc Artiga va fer la presentació dimarts. Ahir va marxar a fer una estada a Polònia

REDACCIÓ

Plantilla del CF Amposta, dimarts, en la seua presentació.
ME

La directiva de l’Amposta va agrair la col.laboració de Delta Spa.
ME

«Ens va dir que el Reus s’havia
interessat per ell, però li vam
exposar que ha renovat i, per
tant, continuarà a l’Amposta.
Confiem molt amb ell»

Recio
«Potser al principi no es va
expressar bé i el que va dir va
molestar. No obstant, estic molt
satisfet que vagi a la Segona B.
Quan el vegi el felicitaré»

Becerra 
«Va comentar que si signava a
Tercera ho faria amb nosaltres. Però
si ha valorat més l’opció del Reus,
doncs res a dir. Li desitjo el millor
com a tots els que passen pel club»

Pitarque
«Necessitem més ajudes, sobre tot
amb més socis. Tot i haver reduit el
pressupost, encara ens mancarà més
suport per poder arribar al que
tenim previst»

Tema econòmic

José Ramon (Tortosa),
tal com vam publicar la
setmana passada, és el
darrer fitxatge de l’Am-
posta. Luis (Torreforta)
està a prova. Amb el da-
vanter Epitié (Vilanova) hi
havia un principi d’acord
però el jugador s’ha fet
enrera i ara espera una
possible oferta de la Se-
gona B.

Porters: Diego, Víctor
(Cambrils) i Jonatan. De-
fenses: Cesc López (Tà-
rrega), José Ramon (Tor-
tosa), Jorge Granados
(Eldenc), Yelamos (Vilano-
va), José i Raül Lucha.
Migcampistes: Edén, Ge-
rard, Edgar (Vilanova),
Gustavo, Recio i Yuri. Da-
vanters: Jaime (Tortosa),
Miguel, Ruibal i Jorge Diaz
(Cambrils).

Del juvenil, faran la pre-
temporada: Chicho, Ri-
chard, Jonatan (encara ho
és) i Pardo. 

José Ramon
(Tortosa) s’incorpora

La plantilla
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L’afer de la promoció d’as-
cens a Preferent amb l’Ai-
guafreda queda enrera, tot i
que marca un precedent i
que va pesar molt en l’en-
torn del club jesusenc.

Però s’ha de mirar enda-
vant. El Catalònia, fa dos di-
vendres, va fer l’assemblea
de socis. Tot i les dificultats
actuals provocades per la
cojuntura econòmica del pa-
ís, l’entitat conserva il.lusió i
noves espectatives per la
temporada vinent, per po-
der seguir gaudint del futbol
i continuar la labor social i
esportiva que es fa amb els
planters.

El primer equip, tal com ja
vam publicar, seguirà entre-
nat per Guillermo Camarero.
Ha tingut les altes de Cosido
(Tortosa), Eugeni Del Cerro

(la Sénia), Mario (Vilalba) i Al-
bert (Sant Rafel). Oscar Ru-
mense, que deixa el futbol,
Toni Calafat (Tortosa) i Marc
Sales, que per lesió no pot
seguir jugant, són baixa.

El pichichi Aleix continua
com la majoria de la plantilla
que la temporada passada

va acabar com a colíder de
la taula, sent l’equip més re-
alitzador del grup i l’únic
que, en tot el campionat, no
va perdre cap partit a casa.

David Cosido és una de
les incorporacions del Cata.

Va arribar ara fa cinc anys
al Tortosa, procedent del Gri-

juelo. Ha estat el capità del
conjunt roig-i-blanc en les da-
rreres campanyes. En la pro-
pera defensarà la samarreta
verda del club de Jesús.

Cosido explicava que «m’-
hagués agradat continuar al
Tortosa i la veritat és que em
sap greu no fer-ho. Però les
coses han vingut d’aquesta
forma i he d’acceptar-les. Hi
ha renovació i els jugadors
que feia més anys que està-
vem no seguirem. Només
puc dir que estic molt agraït
a l’afició del Tortosa per trac-
te i el suport que sempre
m’han donat. Des del primer
dia vaig implicar-me amb
molt de compromís i honra-
desa i ho han sabut valorar».
El jugador afegia que «en
cinc anys ha hagut de tot,
moments més bons i altres

que no ho han estat tant. En
el plànol esportiu, excepte el
primer any que vam pujar a
Primera catalana, després
de guanyar a l’Amposta i a
manca de tres jornades pel
final, els altres no han estat
els esperats. Però m’empor-
to molt bons records». El ju-
gador, instal.lat a Tortosa on
viu i està casat, va arribar
aviat a una entesa amb el
Catalònia: «el tècnic Camare-
ro va mostrar molt d’interés i
la veritat és que, per aquest
motiu, estic molt content d’-
haver fitxat. És un club en el
que es viu molt el futbol. A
més, hi ha una bona plantilla
i aspiracions de poder estar
per les primeres places. Llui-
taré al màxim per no dece-
bre a la gent que ha confiat
amb mi».

«Sempre tindré molt bons records
de l’afició del CD Tortosa»

DAVID COSIDO JUGARÀ AMB EL CATALÒNIA DESPRES DE CINC ANYS AL TORTOSA

«El Catalònia ha mostrat interès en fitxar-me i estic molt satisfet d’haver-ho fet»

David Cosido va jugar cinc anys amb el Tortosa. Ha fitxat amb el Cata.
ME

Aquesta setmana, concreta-
ment dilluns, es va fer el ca-
lendari dels grups de la Sego-
na regional. A les Terres de
l’Ebre, la primera jornada té
els següents partits:

Horta-Corbera
Amposta-S. Bàrbara
Rapitenca-Pinell
Deltebre-Jesús i Maria
Ametlla-Reguers
Olímpic-Rem. Bítem B
Masdenverge-Vilalba
Camarles-Perelló
Benifallet-Batea
Com ja se sabia, Santa Bàr-

bara i Reguers mantenen la
categoria, per l’ascens del CE
Ascó i per la posterior fusió
dels dos clubs asconencs.
D’aquesta forma, es resten
les dues compensacions que
hi havien.

De la primera jornada, des-
taca el derbi entre el Deltebre
i el Jesús i Maria. Sense dub-
te, un partit atractiu i que feia
dues temporades que no es
produia en competició oficial. 

Però, tornant a l’actualitat
del club benifalletenc, cal dir
que s’intueixen moviments pel
que respecta la possible crea-

ció d’un equip de futbol base,
però del de la Segona regio-
nal no hi ha res oficialment.
Existeix la confiança que pu-
gui passar el mateix d’altres
anys quan s’ha salvat la situa-
ció al limit del temps. Però la
veritat és que, en el moment
del nostre tancament, encara
es veu cap llum. 

No hi ha directiva, ni tècnic
i el que és més greu: no hi ha
jugadors. La majoria ja tenen
ofertes i marxaran a altres
equips. A més, només hi ha
un parell de jugadors del po-
ble, un fet que complica més
totes les possibilitats.

La situació del Benifallet no
s’aclareix, tot i que ja es
coneix el calendari
No hi ha directiva, ni tècnic ni tampoc jugadors 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La setmana passada vam in-
formar que Miquel Cotaina
ja tenia un principi d’acord
amb el Club de Futbol Jo-
ventut Esportiva Ascó Esco-
la, el club que ha generat la
fusió de les dues entitats de
la localitat de la Ribera. En
aquesta ja podem confirmar
que el tècnic continuarà a
Ascó. Cotaina disposarà,
d’un equip i de l’altre, d’un
grup d’uns 24 jugadors dels
que han d’haver-hi descarts.
Poc a poc es perfilarà la

plantilla i es mirarà de re-
forçar, si és necessari.
Amb el pichichi Xavi Gilabert
(36 gols la temporada pas-
sada) hi ha negociacions
però a hores d’ara el que es
pot dir és que és probable
que no continui a Ascó. 

Miquel Cotaina seguirà
entrenant a Ascó, l’equip
de la fusió dels dos clubs
El pichichi Gilabert podria no continuar

REDACCIÓ

LA FUSIÓ

El Benifallet,
suposadament, rebrà la
visita del Corbera, en
festes majors a la localitat
del Baix Ebre

Primera jornada

El CF Joventut Esportiva
Ascó Escola debutarà a la
Primera regional, el dia
13 de setembre, jugant
contra la Sénia, a casa

Debut

M’hagués agradat seguir
però les coses han vingut
així. Ara ja miro
endavant i estic satisfet de
fitxar amb el Catalònia

CD Tortosa

A més de Cosido, el
Catalònia ha incorporat a
Eugeni (La Sénia), Mario
(Vilalba) i Albert (Sant
Rafel).

Fitxatges

-El futur del CF Els
Reguers tampoc està
massa clar. La família
Roca, que ho ha portat
els darrers anys, no con-
tinua a la directiva, tal
com ja vam informar. I el
Consell Asesor de la lo-
calitat ha fet totes les
gestions que ha pogut.
Però cap d’elles, fins
ara, s’ha pogut concre-
tar en forma de nova jun-
ta. «És un sacrifici molt
gran i, en l’època que
estem, és molt compli-
cat trobar gent que vul-
gui fer-ho. Així mateix,
som un poble petit i les
persones que col.labo-
ren ho fan en gairebé to-
tes les activitats del po-
ble. I, a més, que agafin
també el futbol,és difí-
cil». La idea és esperar
fins a mitjants d’agost
per anunciar-ho a la Fe-
deració. Les possibili-
tats de tenir junta són
poques.

-La UE Campredó,
amb motiu del 75è ani-
versari, va organitzar un
partit, dissabte passat,
al camp de la Forja, con-
tra una selecció de juga-
dors destacats de les
Terres de l’Ebre, que ju-
guen o ho han fet a la
Tercera divisió o la Se-
gona B. Entre ells, hi
eren: Diego, Becerra, Pi-
tarque, Edu Aguilar, Car-
los Gilabert, Víctor Cur-
to, Edu Albacar, Xavi
Marquès, Adell, David
Cid, Badia i el jove local
Ion Machi que resideix a
la Masia. El resultat fou
de 0-8.

-David Vilanova, que
la lliga passada va jugar
amb la Sénia, podria fit-
xar amb el Remolins-Bí-
tem. Tot dependrà del
lloc on vagi a estudiar i
si és compatible en po-
der comprometre’s amb
l’equip que entrenarà Na-
cho Pérez. En el cas de
que s’incorpori, s’afegi-
ria a les altes de Sergio
Ruiz i Alex (Deltebre), Ra-
mon Castell (Aldeana) i
Quique Forcadell (La Sé-
nia). Les baixes ja publi-
cades són les de Talarn,
el porter Sergi, Llorenç,
Franklin i Estephane.

-Gaspar Estupinyà
seguirà entrenant el Ba-
tea la temporada vinent,
en el retorn a Segona re-
gional.

Breus

El Catalònia ja pensa
en el futur. Seguirà en-
trenat per Guillermo
Camarero i manté la
plantilla de la tempora-
da passada. 

REDACCIÓ

 



DIVENDRES 17
DE JULIOL
DE 2009 15

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat

 



16
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

esports
www.mesebre.cat

DIVENDRES 17
DE JULIOL
DE 2009

Cantó està molt agraït per
la confiança de la directiva
que presideix Salvador Al-
calà i assegura que afronta
la nova etapa amb «moltes
ganes i il.lusió. He d’agrair al
CD la Cava per la seua con-
fiança. I és que al seu mo-
ment, la temporada
99/2000, ja va oferir-me
una oportunitat de poder tor-
nar a jugar a futbol quan per
culpa d’una lesió m’havia vist
obligat a deixar-ho. Van pas-
sar uns mesos i sempre re-
cordaré que el CD la Cava
em va ajudar per tornar a in-
tentar-ho. Mai ho oblidaré
perquè es van portar amb mi
de forma excepcional. I vaig
tornar a jugar. Ara, després
d’uns anys, han pensat amb
mi per formar aquest cos
tècnic». Cantó afegeix que

«és una responsabilitat que,
com he dit, afrontem amb
molta il.lusió. La Cava és un
club històric que, a més, ha
fet dues temporades molt
bones, acabant la lliga entre
els primers a la Primera re-
gional».

Robert Cantó, amb Jordi

Fabregat, va estar al cos
tècnic de l’Amposta i també
al del Tortosa, a qui també
va entrenar el juvenil a Prefe-
rent. 

En la propera temporada
s’implica amb el CD la Cava,
amb el cos tècnic del primer
equip. La directiva fa una

aposta per una persona que
ja coneix el club i que ja té
experiència a les banquetes.
A més, al seu moment, com
a jugador, fou un dels desta-
cats de les Terres de l’Ebre,
a la Tercera divisió, fitxant
posteriorment amb el Nàstic
a la Segona B. 

Robert Canto dirigirà el CD la Cava,
juntament amb Juanjo Ventura

PRIMERA REGIONAL

Cantó ja va pertànyer al CD la Cava, amb qui va tornar a jugar a futbol després d’una lesió

Una acció d’un partit del CD la Cava de la temporada passada. L’equip ja té cos tècnic.
ME

Robert Cantó.
ME

Jordi Roca, el tècnic que va
fer història amb Els Re-
guers, equip al que va pujar
a la Segona regional i que,
posteriorment, va poder-lo
mantenir (baixava per com-
pensació però la fusió asco-
nenca l’ha beneficiat), diri-
girà el Santa Bàrbara la
temporada vinent.

El tècnic no seguia al con-
junt reguerenc i, des d’a-
quell moment, va rebre la
possibilitat d’entrenar el

Santa Bàrbara. Va existir en-
tesa i el jove tècnic co-
mença una nova etapa, en
aquest cas amb un club que
necessita iniciar un projecte
nou després de la defectuo-
sa temporada anterior en la
que va acabar ocupant posi-
ció de descens per compen-
sació.

El Santa Bàrbara, presidit
per Silverio Marco, comp-
tarà amb incorporacions a
la junta, una condició obliga-
da perquè directius actuals
puguessin seguir.

Jordi Roca entrenarà el
Santa Bàrbara, la
temporada vinent

Va fer història amb Els Reguers

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La setmana passada vam in-
formar que la Unió Esportiva
Deltebre ja tenia nou presi-
dent i junta directiva, amb on-
ze membres nous. 

Un cop no van fructificar
els intents de fusió, la Unió
Esportiva Deltebre seguirà el
seu camí, en aquest cas a la
Segona regional, amb ener-
gies renovades. El nou mà-
xim responsable directiu del
club és José Carlos Garcia. 

De moment, es pot dir que
han hagut converses amb

Pablo, tècnic del futbol base
de l’Amposta. Però en poden
haver-hi d’altres i, per tant,
en els propers dies es conei-
xerà el nou entrenador.

Pel que respecta als fitxat-
ges, esmentar que Robert
(Aldeana B) torna, segons
fonts del club de Deltebre. 

José Carlos Garcia és el
nou president de la Unió
Esportiva Deltebre
Aviat es coneixerà el nou entrenador

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’equip de la Plana va
salvar el descens
compensat per l’ascens
del CE Ascó a la Primera
regional.

A Segona regional

L’1 d’agost es disputarà el
torneig Ciutat de
Deltebre, amb el
Roquetenc i la Rapitenca

Ciutat de Deltebre

Per una lesió amb el
Vitoria de la Palma canari,
Cantó va deixar de jugar.
Però un any després, amb
la Cava, va tornar a fer-ho

99/2000

«Sempre he estat molt
agraït al CD la Cava per
l’oportunitat que em va
donar al seu moment per
tornar a jugar» 

Agraïment

-La primera jornada
de la lliga, a la Primera
regional, serà la següent
(el dia 13 de setembre):

Canonja-Torredembarra
Cambrils Unió-Icomar
Gandesa-Ampolla
Aldeana-Valls
Hospitalet-La Cava
Ascó JE Esc.-la Sénia
Alcanar-Catalònia
Ulldecona-Rem. Bítem
Vilaseca-Reddis

(ja vam informar que
el Cambrils Unió neix de
la fusió entre l’Oleàstrum
i l’Escola de Futbol Vete-
rans de Cambrils)

-El CF la Sénia, tal
com vam dir la setmana
passada, tirarà enda-
vant tot i les dificultats
existents. Però la inter-
venció de l’Ajuntament
ha estat important per
poder crear una nova
junta directiva. Aquesta
setmana va haver-hi una
nova reunió i ja només
falta fer-ho tot oficial, si
no hi ha cap contra-
temps de darrera hora.
El nou president serà el
dissetè en la història del
club. Es probable que
Placid Cuartilela sigui el
tècnic del primer equip i
que hi hagin tres incor-
poracions de directius
del futbol base a la junta
del club. Els entrena-
ments podrien co-
mençar la setmana vi-
nent. 

-Agus, jugador de la
UE Aldeana, deixa el fut-
bol segons fonts de la
directiva. S’afegeix a les
baixes d’Albacar, Ramon
i Marc Fluixà, que fitxarà
amb el Camarles. Oscar
Masdeu i Jonatan (Am-
posta B) i Fidel (Ampolla)
són les novetats de l’e-
quip que seguirà entre-
nat per Anton Flores. 

-El Gandesa segueix
a l’espera de la decisió
de German Inglès, juga-
dor morenc que viu a la
capital de la Terra Alta i
que, si no fitxa amb un
club de Tercera divisió,
ho faria amb el gandesà.
L’equip, que continuarà
dirigit des de la banque-
ta per Miquel Bes, enca-
ra no té la plantilla tanca-
da. Podria tenir una altra
incorporació. 

Breus

Robert Cantó, amb
Juanjo Ventura, dirigirà
el CD la Cava la tempo-
rada propera. D’aques-
ta forma, torna a l’enti-
tat blanc-i-blava.

REDACCIÓ

Jordi Roca.

ME
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La Federació ha buscat un
incentiu pel futbol femení
creant tres grups estatals
de la Super-Lliga. Ha invitat
a clubs de la Lliga de Futbol
Professional (Liga BBV i Li-
ga Adelante) perquè puguen
tenir (de la nit al dia) el seu
equip femení en la gran Su-
per-Lliga que es crea. Això
ha ocasionat que clubs com
el Nàstic passaran a la Liga
de las Estrellas femenina i,
per aquest motiu, són un
al.licient molt gran per a les
jugadores de la demarca-
ció.

El Nàstic, que és el cas
que ens ocupa perquè és el
que afecta al Tortosa Ebre,
ha organitzat diverses pro-
ves i ha pogut concentrar,
segons hem pogut saber,
fins a 60 jugadores. D’a-
questes, unes 25 es poden
quedar per a formar la plan-
tilla definitiva del club gra-
na.

A hores d’ara, segons Na-
ti Ferré, presidenta del Tor-
tosa-Ebre, hi ha sis jugado-
res del club ebrenc als
entrenaments del Nàstic.

Nati explica que «teníem
l’equip inscrit per seguir a la
Primera divisió Nacional,

però a hores d’ara només
disposem de deu jugadores
confirmades perquè amb
les que estan entrenant al
Nàstic no hi podem comp-
tar. I el dimecres era el da-
rrer dia per poder renunciar
a la categoria sense conse-
qüències posteriors. I, tot i
que sap molt greu, ens hem
vist obligats a fer-ho perquè
no tenim garanties de po-
der disposar de jugadores

suficients per afrontar el
campionat». La sanció per
retirar l’equip posterior-
ment, en base al reglament
de la FEF, va de 3.000 a
12.000 euros, amb sanció i
inhabilitació per al president
del club retirat: «amb les di-
ficultats que tenim i més
amb la situació econòmica
actual del país, no ens po-
dem arriscar a haver de re-
nunciar més tard», diu Nati. 

El Tortosa-Ebre compe-
tirà, la temporada vinent, en
la lliga futbol-7 de les Terres
de l’Ebre que ja compta
amb un bon nombre de
clubs. Per disputar aquest
campionat, té jugadores i, a
la vegada, farà una crida a
noies que vulguin jugar-hi i
desitgin competir amb l’e-
quip del Tortosa-Ebre en
aquesta competició que es
celebrar al nostre territori. 

El Tortosa-Ebre no 
competirà a la Primera divisió

El Tortosa-Ebre, des-
prés de dotze anys a
la Primera divisió fe-
menina, no conti-
nuarà jugant en
aquesta categoria.

FUTBOL FEMENI

La manca de jugadores és el motiu de la retirada, després de 12 anys

REDACCIÓ

Una acció d’un partit del Tortosa-Ebre, de la temporada passada.
ME

Resultats dels atletes cata-
lans (entre els que hi havia
una àmplia representació
ebrenca) al Campionat
d'Europa Twirling celebrat a
Strasburg.
Individual Junior Femení
9a. Marina Molina; 11a.
Blinera Sahitolli; 12a. Raquel
Pomares; 16a. Lorena
Cases.
Cal resaltar que hi havia un
total de 49 participants i que
per primer cop, Catalunya,
va aconseguir arribar a una
final de júnior femeni. A la
final pasaven les 10 prime-
res atletes.
Individual Senior Femení
20a. Mari Carmen
Rodriguez; 24a. Cristina
Granados; 32a. Sonia Vela
38 na. Anaïs Granados
Individual Junior Masculí
5é David Accensi i 6é Albert
Rosales.
Individual Senior Masculí
6é Alberto Perez
7é Didac Roman
8é Paco Rodriguez

La Parella Junior de la
Selecció Catalana formada
per Sarai Sueca i Judith
Estrada va quedar classifica-
des en 5é lloc.

La Parella Sènior de
Selecció es va classificar en
4rt lloc i estava formada per
Anaïs Canyagueral i Alberto
Perez.
L'equip de Selecció format
per Laura Lamas, Jennifer
granados, Marina Molina,
Anaïs Granados, Cristina
Granados i Jessica Diez, va
obtenir un 5é lloc.
I finalment el Grup de
Selecció va aconseguir el
més desitjat per qualsevol
esportista un esglaó al
pòdium, aconseguint la
medalla de bronce. El grup
estava format per: Judit
Estrada, Saray Sueca,
Elisabeth Reverte, Kiara
Agramunt, Eva sanchez,
Pere Sans, Joaquim
Bermudez, Anaís
Canyagueral, Pere Sans,
Alberto Perez i David
Accensi. Aquest resultats
van fer que per primer cop
en la història del twirling
català, la Federació Catalana
de Twirling Baton obtingués
el tercer lloc de la classifica-
ció general entre els 15 paï-
sos que hi van participar,
quedant darrera de la prime-
ra i segona potència del twir-
ling europeu, que són França
i Itàlia respectivament.

Catalunya, tercera a
l’Europeu d’Strasburg

Hi havia presència nombrosa d’atletes ebrencs

REDACCIÓ

TWIRLING

El grup català a Strasburg.
Cedida

La platja calera de Pixa-va-
ques acollirà a partir d’avui
divendres i fins el diumenge
la dotzena edició de l’Obert
de Futbol Platja Sènior.

El torneig comptarà amb
16 equips (és el nombre que
marca l’organització) i tor-
narà a concentrar un bon

nombre d’aficionats i juga-
dors a la platja del litoral
ebrenc, en aquest cas a la
Cala. 

Es un Obert que ja està
consolidat i que representa
un punt i seguit en activitats
d’aquesta índole, celebrant-
se dues setmanes després
del de l’Ampolla. 

Serà a la Platja Pixa-vaques

REDACCIÓ

FUTBOL PLATJA

El pilot ulldeconenc va ser
intervingut quirúrgicament
d’una lesió al genoll dret
aquesta setmana. Eren
unes molesties ocasiona-
des en la primera prova del
mundial a l’aire lliure, a Irlan-
da. Arran d’una topada amb
un arbre, Adam Raga va so-

fir una tendinitis que l’ha im-
pedit estar al cent per cent
en les darreres setmanes.

El pilot ebrenc ha aprofi-
tat l’aturada de l’estiu per
poder passar pel quiròfan i,
d’aquesta manera, poder
afrontar amb garanties els
compromisos que tindrà
després del descans. 

Ha aprofitat l’aturada de la competició

REDACCIÓ

TRIAL

La nedadora del Club Nata-
ció Tortosa, Anna Aïda Martí,
va fer una medalla de bronze
en el Campionat d’Europa
celebrat el cap de setmana
passat a Praga. 

Anna va aconseguir el ter-
cer lloc amb l’equip espanyol
en els relleus 4x100 estils

juntament amb Eva Plaza,
Marina Garcia i Judith Igna-
cio. Així mateix, la nedadora
tortosina fou cinquena en la
final dels 50 metres papallo-
na amb 27.32, MMN de 16
anys. Uns resultats que re-
fermen la trajectòria
excel.lent d’aquest jove es-
portista ebrenca.

Anna Aïda Martí, bronze al 
Campionat d’Europa

Raga passa pel quiròfan per
una lesió al seu genoll

XII Obert Futbol Platja
Sènior a la Cala

Va ser en els relleus 4x100 estils

REDACCIÓ

NATACIÓ

L’equip estava inscrit
però el darrer dia per
poder fer-ho va anunciar
que es retirava de la
competició.

Darrer dia
La creació de tres grups
estatals de Super-Lliga
ha fet que equips com el
Nàstic siguin atractius
per les jugadores.

Super-Lliga

Sis jugadores estan al
Nàstic. L’equip ebrenc
en disposa ara de deu.
Jugarà la Lliga futbol-7
de les TE.

Futbol-7



DIVENDRES 17
DE JULIOL
DE 200918

opiniódiarimés
ebre

www.mesebre.cat

El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: LLUÍS SALVADÓ, DELEGAT DE GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE

Aquesta setmana parlem
amb el Delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre, so-
bre el tan esperat, desit-
jat, criticat, at,  at, at...
nou model de finançament
per a Catalunya, i molt
amablement ens ha con-
testat. Aquí van les seves
respostes.

-L'aprovació del nou
model de Finançament
pot servir per consoli-
dar el tripartit al Go-
vern Català?

-El nou model de finança-
ment consolida al Govern
de Catalunya, li dóna aire,
i el reforça. Hem aguantat
durant un any la negocia-
ció, amb fermesa, amb
ambició. I aquesta ferme-
sa ha donat fruits, hem
aconseguit duplicar les xi-
fres proposades per Sol-
bes ara fa un any. Les
principals institucions

econòmiques del país va-
loren molt positivament
l'acord assolit, des de sin-
dicats fins a patronals, és
un procés que es tanca en
un gran èxit i això reforça
al Govern, òbviament.

-Què suposaria que el
temps donés la raó a
CiU, envers el nou mo-

del de finançament?

-El que si que podem de-
mostrar és que el sistema
de finançament que van
pactar al 2001 CiU i el PP
ens va aportar 254 mi-
lions d'euros, la meitat de
la meitat del que ens van
vendre. El que sabem del
cert és que enguany, any
2009, fruit d'aquell siste-
ma que van pactar Mas i
Aznar, paguem 120,5 i re-
bem 94%. Amb el nou sis-
tema queda per escrit que
rebrem per al 2009,
102% i per al 2012,
105,6%. Avui rebem el
16% dels recursos del sis-
tema, i amb el pacte asso-
lit rebrem el 27,7% dels
recursos addicionals apor-
tats.

-Què passaria amb
aquesta aprovació en
cas de canvi de Govern
a les properes elec-

cions catalanes?

-Doncs que el nou Govern
de Catalunya se'n benefi-
ciaria de l'excel·lent pacte
assolit per part del Govern
actual. De la mateixa ma-
nera que l'actual Govern
de Catalunya està patint
les conseqüències del mal
pacte assolit per Mas-Az-

nar l'any 2001.

-Considera que el Go-
vern català hagués ac-
ceptat aquestes condi-
cions (3.855 ME, amb
l'augment per impostos
recaptats i per com-
petències inclosos) en
temps de bonança
econòmica?

-Quan arribe la bonança
econòmica, i hi hagin més
ingressos, aquesta xifra
s'incrementarà de forma
substancial. El que s'ha
pactat no és una xifra, és
un model, i aquest model
dóna més quan més es re-
capta. La xifra de 3.855
s'obté considerant un es-
cenari similar a l'actual, de
ben segur al 2012 la situa-
ció haurà millorat i la xifra
serà bastant més alta.

-Com a delegat a les
Terres de l'Ebre. Reper-
cutirà favorablement? 
A mi m'han arribat veus
que no...

-Sempre hi ha qui s'apunta
a tots els enterraments i
vol fer de mort!! 
A diferència del passat,
aquest territori és priorita-
ri per al Govern català, i
estem treballant per recu-
perar el dèficit històric
que hem heretat en infra-
estructures i serveis a les
persones. Que bona falta
ens feia!

-Com ha vist les nego-
ciacions i l'incompli-

ment de terminis des
de l'inici de les nego-
ciacions?

-Aquí s'han acumulat dos
aspectes ben diferents,
per un costat la poca vo-
luntat del Govern de l'Es-
tat d'anar per feina fins al
relleu del ministre Solbes,
i la contundència negocia-
dora de la part catalana.
Crec que Madrid estava
acostumat a trobar-se en
el passat amb un Govern
català dòcil, com va pas-
sar en el pacte del 2001.

Avui Madrid s'ha trobat
amb un conseller Castells
dur, ferm. Si Catalunya ha-
gués volgut ja faria un any
que ho haguéssim tancat,

fins que amb la darrera
apretada de torca d'en
Puigcercós no hem assolit
els 3.800 milions que les

Cambres de Comerç de-
manaven no hem baixat
del burro, com diem popu-
larment. 
Amb la corresponent

histèria de la dreta espan-
yolista, que deixa molt
clar que el pacte és bo
per a Catalunya.

«A diferència del passat, avui dia són
prioritàries per al Govern català, estem
treballant per recuprar un dèficit històric»

Les Terres de l’Ebre

«S’ha obtingut considerant un escenari similar
a l’actual, de ben segur al 2012 la situació
haurà millorat i la xifra serà més alta»

La xifra de 3.855 milions d’euros
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

C/ NÀPOLS

SALA

METRO

C/ LISBOA

C/ NÀPOLS
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Informació i venta
Tel. :977 707 038
Fax: 977 707 039

Mòbil: 629 302 817
info@ampostacapital.com

c/Nàpols

c/Berlín

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

C/
 R

O
M

A

GALERIA 
SIXTINA

C/ NÀPOLS

ALA

ETRO

C/ LISBOA

CINEMES
AMPOSTA

C/ NÀPOLS
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C
/B
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Polígon Tosses
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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

Arròs negre amb all i oli, un altre plat de la nostra terra que cal promocionar.
Avui us presentem la recepta perquè la cuineu als vostres familiars

Pelar i picar la ceba a daus pe-
tits i sofregir-la, a foc lent per a
caramelitzar-la, i amb un bon
raig d'oli d'oliva, en una casso-
la o paella. Mentrestant la ceba
es cou, netejar el pebrot i ta-
llar-lo a daus de mig centíme-
tre de costat. Quan la ceba ha-
gi agafat color mesclar-hi els
tentacles i les ales sípia (talla-
dets). Deixar-ho coure a foc
lent amb l'olla tapada. Quan es-
tiguin ben tous afegir-hi els
cossos i fer-los coure de la ma-
teixa manera fins que s'hagin
estovat. Durant la cocció de la
sípia, posar el fumet a escalfar
a foc molt lent barrejar-hi la
meitat de les bosses de tinta
de la sípia que us han netejat.
Quan la sípia comenci a estar
cuita, afegir-hi l'all prèviament
pelat i picat i ofegar-lo a foc
lent. Abans de que comenci a
agafar color, incorporar-hi el
tomàquet i ofegar-lo fins que

estigui ben concentrat i s'hagi
evaporat tota l'aigua. Condi-
mentar amb sal i pebre i una
mica d'orenga. A part, ofegar
el pebrot verd. Incorporar-lo al
sofregit anterior. Remoure el
conjunt per a que no s'enganxi
i afegir-hi l'arròs. Donar un pa-
rell de voltes més, incorporar
uns brins de safrà mòlt amb
els pinyons i afegir-hi l'altra
meitat de la tinta. Remoure-ho
i mullar-ho amb el brou calent.
Salar i deixar-ho bullir. Afegir
els pebrots escalivats i tallats a
tires i els pèsols. Moure la pae-
lla de tant en tant, perquè
l'arròs no s'enganxi. S'ha de
procurar no remoure amb cu-
llera perquè l'arròs no deixi
anar el midó. Fer-ho únicament
si s'està enganxant. Deixar bu-
llir el conjunt uns 12 minuts.
Encendre el forn a 250 graus i
mentre es cou l'arròs, prepa-
rar l'all i oli: barrejar en un got
de túrmix l'all pelat, el julivert,
l'ou sencer i un rajolí de nata
per muntar. Salar el conjunt i
triturar-ho bé. Seguir emulsio-
nant amb el túrmix a mida, que
s'afegeix l'oli d'oliva. Ha de
quedar lligat però més aviat lí-
quid. Quan l'arròs estigui llest
per passar al forn, napar-ho
amb l'all i oli, i acabar la cocció

al forn fins que la salsa es gra-
tini.
Recordeu que si voleu guanyar
un sopar o dinar per a dues
persones només teniu que en-
viar un sms amb la paraula TE
CUINA al 5516, i ara toca arre-
mangar-se i començar a cui-
nar!

“Primentons i Tomates”. Avui: Arròs  

L’arròs negre és un «hit»
de la nostra millor cuina,
si féssim un rànquing
gastronòmic dels nos-
tres productes, el troba-
riem al Top Ten de la
gastronomia Ebrenca

REDACCIO

Arròs negre amb all i oli, el nostre plat

MARIANO LALANA

400 gr d'arròs de gra curt tipus bomba
800 gr de sèpia neta (tallada a daus d'un
centímetre per costat)
La tinta de les sípies o bé, 4 bossetes de
tinta congelada
300 gr de pebrot verd
100 gr de tomàquet pelat i sense llavors
50 gr de pèsols extra fins
1kg de ceba de Figueres
1 l de fumet de peix
Unes tires de pebrot vermell escalivat
Uns brins de safrà
Oli d'oliva i sal

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estaràs amb ganes de gaudir de molta interac-
ció social, i també dels petits plaers. Però
també et posaràs nerviós per qualsevol futili-
tat.

Taure
20/4 al 19/5

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res
gaudint del sofà i dels bons àpats. Et sentiràs
romàntic i complaent amb els altres i amb la
parella.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per
aclarir malentesos i per fer noves amistats,
però evita posar-te filosòfic, perquè et poden
considerar boig.

Cranc
22/6 al 21/7

El teu estat d'ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una
criatura que necessita que la mimin i l'afala-
guin.

Lleó
22/7 al 22/8

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc
realista; no prenguis decisions precipitades i
deixa passar uns dies. Les relacions amb la
parella o socis no aniran bé.

Verge
23/8 al 21/9

Econòmicament vas bé , però estaràs força
malgastador, sentiràs com una ànsia d'entrar a
totes les botigues i comprar-te qualsevol cose-
ta. 

Balança
22/9 al 22/10

Avui les relacions socials seran el plat fort,
i hi poden haver moltes satisfaccions, però
seràs com una abelleta anant d'una flor a
l'altra. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i
inesperada que possiblement tingui a veure
amb propietats.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et sentiràs ple d'optimisme i amb ganes
de menjar-te el món, i de fer canvis totals
en la teva vida sense parar-te a pensar
gaire.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món
de color rosa, les relacions socials et
donaran satisfaccions, i potser fins i tot
t'enamores.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de procurar ser més realista, el cap se
te'n va en fantasies i oblides les teves respon-
sabilitats, i et pots trobar alguna enganxada
amb algú.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer
canvis radicals en la teva vida, no et deixis
emportar per l'exageració, i vigila els teus
actes.

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

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

Verges Benet, Rosa M. Verges Pauli, 32  (Tortosa) 977440715  

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 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: 
de matinada la nuvolositat augmentarà d'oest a est fins deixar el cel entre mig i
molt ennuvolat en general al matí. A més, a partir de mig matí creixeran nuvola-
des a punts de muntanya del terç nord i meitat est del país, on el cel quedarà
cobert o molt ennuvolat. 
A partir de migdia s'obriran nombroses clarianes pel sud i per Ponent, on a la tarda
quedarà poc ennuvolat. 
Precipitacions: 
durant el matí s'esperen xàfecs i tempestes al terç nord i a la meitat est del país,
així com a altres punts del sector nord del litoral de Tarragona. A partir de migdia
tendiran a quedar restringides al quadrant nord-est del país.
Les precipitacions seran d'intensitat moderada i localment forta. Puntualment
podran anar acompanyades de calamarsa.
La cota de neu baixarà molt ràpidament al llarg del dia, fins a situar-se al final del
dia al voltant dels 2200 metres al Pirineu Oriental i els 2000 metres al Pirineu
Occidental. 
Temperatures: 
en descens entre moderat i acusat, sobretot al Pirineu.
Les mínimes s'enregistraran al final del dia, i voltaran entre 6 i 11 graus al Pirineu,
entre 11 i 16 graus al Prepirineu i a la Depressió Central, i entre 15 i 20 graus al
litoral i al Prelitoral.
Les màximes estaran entre 13 i 18 graus al Pirineu, entre 19 i 24 graus al
Prepirineu i al quadrant nord-est del país, i entre 23 i 28 graus a la resta del terri-
tori. 
Visibilitat: 
regular en general, tot i que puntualment serà dolenta en moments de xàfec. A
partir del vespre serà bona i puntualment excel·lent al sud del país, a Ponent i a
l'Alt Empordà. 
Vent: 
tramuntana moderada a forta a l'Empordà, amb cops molt forts a la tarda. Al terç
sud del país s'imposarà el vent del nord-oest durant tot el dia, entre fluix i moderat
al matí i moderat amb cops forts a la tarda, tot i que a les terres de l'Ebre bufarà
mestral moderat amb cops forts al matí i fort amb cops molt forts a la tarda.
A la resta del país s'imposarà el component oest, entre fluix i moderat, malgrat que
al quadrant nord-est del país el vent serà sovint fluix i de direcció variable. De tota
manera, als cims del Pirineu entrarà el component nord fort al final del dia, sobre-
tot de nord-oest. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
tramuntana moderada al nord del cap de Begur, tot i que al nord del cap de Creus
bufarà de moderada a forta al matí i forta amb cops molt forts a la tarda. A la resta
de la zona el vent serà fluix i de direcció variable durant tot el dia.
Al nord del cap de Begur passarà de marejol a maror al matí i de maror a forta
maror a la tarda. A la resta de la zona passarà de marejol a maror al llarg del dia.
Mar de fons del nord arreu. 
Costa Central:
vent fluix i de direcció variable, amb domini del component oest a la meitat sud de
la zona durant la segona meitat del dia.
Marejol. 
Costa Daurada:
al sud del cap de Salou bufarà mestral moderat amb cops forts al matí i fort amb
cops molt forts a la tarda. Al nord de la zona s'imposarà el component oest tot el
dia, entre fluix i moderat al matí i moderat amb cops forts a la tarda.
Marejol.

El temps. Previsió
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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�

          

SI VOLS UN AMIC:
ADOPTA!PROGAT T'O-
FEREIX LA POSSIBILI-
TAT D'ADOPTARGATS
QUE HAN ESTAT ABAN-
DONATS.GRÀCIES PER
LA TEUA AJUDA:

TELF. 977446649/630502142

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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-Què és el que va impul-
sar-lo a ser traumatòleg?

-Sempre m'havien agradat les
especialitats quirúrgiques de
la medicina, i al començar a
conèixer la traumatologia
vaig veure que en gaudia molt
d’ella. Per això vaig especialit-
zar-me i em vaig dedicar.

-Quants anys fa que exer-
ceix a les Terres de l'Ebre?

-Vaig arribar a Tortosa l'any
1996, ara en farà 13.
Actualment sóc el cap de ser-
vei de cirurgia ortopèdica i
traumatologia. 

-En qualsevol àmbit, l'ex-
periència et fa millor...

-L’experiència és un grau però
no es pot badar; has d’actua-
litzar-te i mirar de millorar
constantment. 

-Poc a poc a les Terres de
l'Ebre hem anat avançant
en tot. Com ho veu? En la
seua especialitat també
ha estat axí?

-A les Terres de l'Ebre hi ha
excel·lents professionals
mèdics de totes les especiali-
tats. Per tant, en general,
hem avançat i penso que
estem preparats, a l’alçada
de les necessitats.

-L’equip del Dr. cugat és
un referent. Vosté hi té
relació amb ell? O és cert
allò de que cada metge és
un món...

-El Dr. Cugat evidentment és
un referent  en la nostra
especialitat. Als anys 80,
quan jo estava formant-me
com a especialista, venia
sovint a l'hospital per ensen-
yar a fer cirúrgia artròpica.
Així mateix, mantinc una amis-
tat des de la infància amb el

seu cosí, el Dr. Monllau, torto-
sí i també un  artroscopista
sensacional. Crec  que la rela-
ció i el contacte entre els pro-
fessionals mèdics és impres-
cindible i necessari si vols
mantenir-te al dia. No es pot
treballar sól i per això devem
compartir  experiències per
poder avançar. Es la forma
per fer-ho.              

-Per què creu que encara
pot existir desconfiança
per operar-se aquí a les
TE quan hi ha professio-
nals qualificats per poder

fer-ho?

-No crec que sigui una qües-
tió de desconfiança, avui en
dia hi ha moltes possibilitats
d’elecció i cadascú tria la que
li sembla més bona. No
penso que sigui per res més.
Com he dit, a les Terres de
l’Ebre, a hores d’ara, estem
preparats per atendre a les
persones que triin ser tracta-
des aquí.
-Entre els esportites, creu
que es podrien evitar
segons quin tipus de
lesions amb més preven-

ció des de la base?

-La medicina preventiva i una
adequada preparació física
és fonamental i permet evitar
lesions. De totes maneres,
penso que si cada vegada hi
ha més lesions esportives és
perquè hi ha molta més com-
petivitat i, a la vegada, molts
més esportistes.

-De les Terres de l'Ebre
passen un bon nombre
d'esportistes per la seua
consulta, de tots els
esports. Es destaca la
seua serietat i, a la vega-
da, la seua sinceritat.

-Intento explicar el millor pos-
sible les coses. És  important
que el pacient entengui bé la
seva lesió
i què podem fer per curar-lo.
És fonamental la confiança
entre el pacient i el metge, en
tots els àmbits. Si existeix, tot
és més fàcil. I això només s’a-
consegueix parlant amb sin-
ceritat i des del primer
moment.

-Té molt bona reputació
com a professional, això
és per fer la feina
ben feta, sense dubte.

-Això t’ho dóna la gent, són
els pacients qui et qualifiquen
dia a dia. Jo faig el millor que
puc la meua feina. I si en
general els pacients en fan
una bona valoració, doncs és
gratificant per seguir treba-
llant i millorant. En aquest
sentit, he de destacar i agrair
a tot el meu equip a la Clínica
Terres de l’Ebre: Infermeria,
Radiologia, Rehabilitació i
Quiròfan. És el que em supor-

ta cada dia i és imprescindi-
ble per a tirar endavant la
feina.

-De totes formes, com en
tots els àmbits, sempre
pot passar que hi hagi
alguna cosa que no surti
com estava previst...

-Evidentment sempre poden
haver-hi complicacions. Per
això quan més preparats
estéssim, millor podrem
afrontar-les. I jo crec que a les
Terres de l’Ebre cada cop hi
estem més preparats.

-Les lesions al genoll són
les més freqüents?. La
ligamentoplastia és l'ope-
ració més delicada?

-Les lesions de genoll possi-
blement siguin les més fre-
qüents en l'esport de les nos-
tres terres. El trencament del
lligament creuat anterior
requereix d'una cirurgia deli-
cada i d'un procés de recupe-
ració complicat amb molta
col·laboració per part del
fisioterapeuta i del propi
pacient.

-De tot tipus, quantes
intervencions efectua,
aproximadament, a la set-
mana?

-Unes 10.

-Té cap repte com a pro-
fessional?

-Sempre és necessari tenir
nous reptes per poder millo-
rar i evolucionar al cap del
temps. I, baix aquest punt de
vista, jo en tinc cada dia.

«A les Terres de l’Ebre hi ha professionals
mèdics excel.lents de totes les especialitats»

Lesió greu: lligament
creuat anterior tren-
cat. S’ha de passar
pel quiròfan. El Doctor
Gerard Ginovart efec-
tua aquesta i altres in-
tervencions a la Clíni-
ca Terres de l’Ebre.

El Doctor Gerard Ginovart pensa que a les TE «s’ha avançat i estem preparats, a l’alçada de les necessitats»

M.V.

El Doctor Gerard Ginovart, a la Clinica Terres de l’Ebre.
ME

«Crec que la relació entre els professionals
mèdics és imprescindible i necessària, si
vols mantenir-te al dia»

Per millorar

ENTREVISTA AL DOCTOR GERARD GINOVART, CAP DE SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA DE LA CLINICA TERRES DE L’EBRE

                                     


