
diari ebrediari
DIVENDRES 28 DE AGOST DE 2009 núm. 492

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

www.mesebre.cat

Al.legria que és Festa Major! Aquesta frase segurament s'ha pogut repetir en molts moments i en molts indrets de les Terres
de l'Ebre en aquests últims dos mesos. Des del passat mes de juny el nostre territori viu una festa continua... perquè és
estiu, perquè fa calor, perquè els dies són llargs i les nits més, perquè a l'Ebre sabem com divertir-nos... perquè és Festa
Major! P3 

Temps de Festes

MÉS EBRE torna, amb aquest número que té a les mans, a l´activitat desprès
d'unes merescudes vacances. Ja ens vam acomiadar, a finals de juliol,
agraïnt la confiança dipositada amb nosaltres, fins llavors. Ara és tot un repte
per l’equip seguir treballant per mantenir el lideratge que, gràcies a vostè,
vam adquirir i continuar sent pròxims i fidels a l'actualitat del nostre territori.
Ens seguim retrobant, doncs, a partir d'avui, cada divendres, als punts de dis-
tribució habituals d'aquest setmanari.

A tornar-hi!

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Foment iniciarà aquesta
tardor treballs de millora de
l’estació de l’Aldea.

P4

Més d’un milió d’euros
destinats a les obres de
l’edifici de l’Ajuntament de
Tortosa.

P5

Comencen a tallar la
vegetació de la sèquia mare
del Canal de l’Esquerra de
l’Ebre, principal focus del
cargol poma.

P6

Esports

Rapitenca i Amposta
comencen la  lliga aquest cap
de setmana, contra el Blanes
i l’Europa.

P10
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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 

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

www.mesebre.cat

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

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

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

La important
tasca de pro-
moure, comu-
nicar i recollir
l'àmplia infor-
mació que
genera l'esport
a les nostres
terres, és la
que feu des del
vostre mitjà de
comunicació. 
Feina bàsica

per donar a conèixer la nostra força com
a Territori.
Les Terres de l'Ebre es troben en un
moment important de creixement i millo-
ra en relació a tots i cadascun dels
aspectes vinculats al món de l'esport;
esportistes d'alt rendiment, esdeveni-
ments esportius d'important trans-
cendència, entitats i clubs invertint diària-
ment els seus esforços en la  formació
de joves esportistes i en l'esport ama-
teur i infinitat de ciutadans del nostre
territori que han incorporat l'esport dins
la seva manera de viure. Tots aquests
sectors generen informació transcen-
dent i requereixen informació de qualitat
sobre les diferents vessants de l'esport.
La Secretaria General de l'Esport treballa
amb l'objectiu prioritari de convertir l'es-
port en un generador de canvi. Actuem
amb el convenciment que l'esport mou
Catalunya i que ho fa des dels àmbits
més diversos. La pràctica esportiva té
una relació directa amb la salut, l'educa-
ció, la integració, la igualtat entre perso-
nes,...
Per fer de l'esport un generador de

canvi, la Secretaria General de l'Esport
treballa al voltant de quatre línies bàsi-
ques: 
-L'esport com un estil de vida.
-Reconèixer el rol social de l'esport.
-Fer de l'esport un 'sector' generador
d'impuls econòmic.
-Potenciar les organitzacions esportives i
garantir-ne la qualitat.

El Govern té entre els seus objectius més
immediats els següents:
-Fer créixer el número de persones que
practiquen esport.
-L'evolució dels esportistes d'alt nivell.
-La modernització de les instal·lacions en
les quals es preparen.
-L'ajut a les Federacions Catalanes.
-El reconeixement de les professions de
l'esport.
-La internacionalització de l'esport
català.
-Qüestions que facin de Catalunya un país
encara més esportiu.

Aquesta publicació és una eina més al
servei de la gent de l'esport de les Terres
de l'Ebre.

En representació de la Secretaria
General de l'Esport, us desitjo el millor
en la important tasca que compartim de
promoure i donar a conèixer l'activitat
física i esportiva que es desenvolupa al
nostre territori.

Jordi Gaseni Blanch
Representant Territorial de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya
a les Terres de l'Ebre

«Convertir l’esport en un 
generador de canvi»

Opinió

Aixeco els ulls al cel i
contemplo l'espai…
aquest enorme, vast i
insondable buit capaç
d'albergar mons que
uneixen les esperances
de la Humanitat i els seus
més desgavellats
temors. El Cosmos és
font de les il·lusions i
somnis dels visionaris,
però hi ha que reconèixer
que també amaga miste-
ris on els pitjors malsons
es fan realitat. Quants
enigmes hi ha a l'Univers?
Quantes sorpreses espe-
ren als pioners que s'a-
venturin a viatjar per
l'Infinit? Quantes vides
costarà el programa
espacial? Interrogants a
quals ningú pot respon-
dre amb certesa. I, no
obstant, cal titllar d'in-
sensats als genis que
posen el seu intel·lecte al
servei de la ciència en
ares a conquesta de l'es-
pai? Els més escèptics
esgrimiran mil raons per
detenir les seves investi-
gacions. Però no hi ha
marxa enrere. El procés
és inexorable perquè és
la supervivència de
l'espècie el que està en
joc. Tard o d'hora ens
adonarem que un dia no
gaire llunyà s'esgotaran
els recursos naturals del
planeta i no hi haurà futur
en cas de romandre a la
Terra. És necessari bus-

car un altra llar, un món
semblant al nostre i
esbrinar la forma de rea-
litzar un èxode massiu.
No serà una empresa
fàcil, més ben al contrari,
resultarà una ingent
tasca que no solament
requerirà el compromís,
esforç i sacrifici de tots,
sinó també la col·labora-
ció de cadascú de nosal-
tres. Una excel·lent prova
de solidaritat. Els
avenços de la tecnologia
ens ajudaran a aconse-
guir-ho, tot i les crítiques
dels detractors sobre la
desmesurada despesa
que aquestes investiga-
cions puguin generar.
Malgrat no ser més que
una simple utopia a hores
d'ara, l'objectiu és vital i
lloable, ja que el futur
dels nostres fills
dependrà d'aquest afany. 
El que no en tinc cap
mena de dubte és que el
nostre destí està allí dalt,
a l'espai, per això cada
vegada que tinc l'ocasió
m'entretinc admirant el
firmament on titil·len mirí-
ades d'estrelles.

Ramon Gonzalez

la Ràpita.

Espai sideral

Cartes dels lectors

Un cop finalitzades la majoria de festes de les
poblacions ebrenques, es pot fer un balanç, si
més no peculiar. Sens dubte no ha estat any
de grans espectacles amb cartells d'actua-
cions de primer nivell, ara bé, els àpats popu-

lars han acollit
més gent que
mai. És evident
que aquest any
la crisi ha marcat
els programes
de festes de
totes i cadascu-
na de les pobla-
cions del territo-
ri, en canvi pos-
siblement ha
estat un dels
anys amb més

participació popular; per una banda per la
davallada de viatges de vacances de molta
gent que ha preferit quedar-se a casa a l'estiu,
i per l'altra, com a refugi psicològic per tal

d'esvair per un temps aquesta psicosi col·lec-
tiva generada per la situació actual.
Això sí, el que no pot faltar fins i tot en temps
de crisi són els bous. Els bous són l'ultima
part del programa de festes que qualsevol
regidor s'atreviria a eliminar, encara que li
hagin retallat el pressupost de manera impor-
tant. I és que els bous són molt més que pla-
ces per torejar, són una part essencial de la
manera d'entendre la festivitat de qualsevol
població del territori. Com a contrapunt, les
veus contràries a la festa dels bous, han tor-
nat a fer-se sentir per tal de denunciar alguns
fets puntuals que no han respectat ni les lleis
vigents ni el manual de bones pràctiques.
Amb els focs de l'últim dia es dóna per acaba-
des les festes dels pobles i es retorna a la nor-
malitat. 
I com en els altres actes de festes, els focs
d'aquest any han estat, de manera generalitza-
da, molt més austers que en altres. Tan sols
esperem que els focs de l'any vinent siguin
més intensos i durin més.

Els bous són l'última part
del programa de festes
que qualsevol regidor 
s'atreviria a eliminar,
encara que li hagin 
retallat el pressupost de
manera important.

Editorial

Festes en temps de crisi 



DIVENDRES 28
DE AGOST
DE 2009 3

diarimés
ebreen portada

www.mesebre.catwww.mesebre.cat

Les Terres de l'Ebre són
plenes de festes i tradi-
cions, fires i mercats, on es
mostra tot el sentiment, la
manera de fer i de ser més
interior de la nostra gent i
dels nostres pobles. Les
festes majors són un gran
parc cultural interactiu al
nostre abast on la participa-
ció de tots és bàsica. Són
dies de joia però, en
moments difícils. I és que la
crisi econòmica que ens
caracteritza aquest 2009
ha condicionat molts ajunta-
ments a l'hora d'elaborar
els seus programes d'ac-
tes, ja que han hagut de
retallar despeses i organit-
zar menys activitats. No
hem pogut gaudir d' actua-
cions de cap artista de
renom, per exemple, hem
hagut de pagar per activi-
tats que en darreres edi-

cions eren gratuïtes... però,
tot i així, les festes dels
diferents pobles de les
Terres de l'Ebre han sonat,
sonen i sonaran (ja que
encara no s’han acabat)

amb força aquesta tempo-
rada d’ estiu. Des de el pas-
sat mes de juny i en el
transcurs d’aquests últims
mesos de calor, municipis
com L'Ampolla, Roquetes,

Sant Carles de la Ràpita,
Les Cases d’Alcanar,
Camarles, Deltebre, Godall,
Amposta, Sant Jaume
d'Enveja...han estat de
Festa Major. Si ens hem
passejat aquests dies pel
territori ebrenc hem vist
que pràcticament tots els
pobles i ciutats celebren
alguna cosa. I és que els
mesos d' estiu és on es
concentren més festes
majors i més festivitats
coincideixen. Qui s’aborreix

és perquè vol, podem elegir
de tot dintre un gran ventall
de possibilitats: música,
gastronomia, focs artifi-
cials...i no oblidem la gran
programació taurina que
caracteritza l'Ebre, bous a
la plaça (amb el seu corres-
ponent «bocadillo» de pernil
i la «cerveseta») bous de
carrer, bous embolats i
bous capllaçats i tampoc el
bon menjar: sardinada, boti-
farrada, bou estofat amb
patates, vermut amb mus-

clos i gambes salades, per
tots els gustos i per totes
les edats. Per les diferents
places de Bous han passat,
aquests dies, les millors
ramaderies del moment,
entre les que podem desta-
car, la de Pedro Fumadó
“Lo Xarnego”, Hilario
Príncep i Delta, totes elles
de les Terres de l'Ebre. Si
durant el dia la oferta és
variada, la nit no és menys
diferent. Totes les nits hem
pogut trobar balls populars
als diferents recintes de
festes, i un bon grapat d'à-
pats populars i gratuïts i
sopars de germanor, tot
ells un èxit de participació, i
que han demostrat que
amb imaginació i voluntat
per part de tots, és pot pas-
sar una agradable nit
estiuenca sense la necessi-
tat de rascar-se massa la
butxaca.  Si hem de desta-
car altres trets caracterís-
tics de les nostres festes
majors podriem afegir la
sortida dels cosso iris i les
carrosses guarnides, així
com la jota, cantada i balla-
da acompanyada de músi-
ca de rondalla.  Però el més
important, actes a banda,
és el caliu dels ebrencs, la
participació de tots, grans i
petits,  per demostrar que
la gent de les Terres de
l’Ebre sap gaudir del seu
territori, i que la gent de
fora que viu una festa
ebrenca, sense cap mena
de dubte, repeteix.

Les Festes Majors del territori ebrenc,
un signe d’identitat pròpia

Cada any els Ajunta-
ments presenten el seu
calendari d’activitats
per les seves Festes
Majors. Tot i la crisi,
que s’ha notat en la re-
tallada d’ alguns actes,
en el que portem d’es-
tiu, el balanç de partici-
pació no pot ser més
satisfactori.

Durant més de 10 dies els diferents municipis es volquen per gaudir de tot un programa d’activitats

Els bous segueixen sent els protagonistes indiscutibles dels darrers dies d’ estiu

TG

Les Festes Majors es viuen intensament a totes les Terres de l’Ebre.

La calor i les llargues nit d’estiu
ajuden que la majoria d’activitats
nocturnes siguin un èxit.

És temps de festa
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Les dones embarassades,
els que pateixin problemes
respiratoris o cardiovascu-
lars crònics i el personal
mèdic haurien de ser els
primers en vacunar-se con-
tra la grip nova. Així ho ha

recomanat, aquest dimarts
a Brussel·les, el Comitè de
Seguretat Sanitària de la
Unió Europea, format per
experts dels 27. 'És poc
probable que es disposi de
prou vacunes per a tothom
al mateix temps, així que
es necessari definir quins
són els grups prioritaris',
ha anunciat la Comissió
Europea. La proliferació de
nous casos i i noves morts
a causa del virus, coinci-
deix amb la proximitat de
l’inici escolar. S´ha parlat
molt aquestes darreres
setmanes sobre la possibi-
litat, però, finalment, el
Govern de la Generalitat ha
descartat la idea que el
curs escolar s'endarrereixi
a causa de la grip nova.
Així ho ha confirmat aques-
ta setmana el conseller
d'Interior, Joan Saura, que
ha actuat de portaveu del
Govern i que ha assegurat
que el curs començarà

'amb absoluta normalitat'.
Saura ha traslladat les
paraules de la consellera
de Salut, Marina Geli, qui
ha considerat que la situa-
ció a Catalunya està 'força
controlada' tot i que no ha
descartat un 'repunt' de la

malaltia amb vista a setem-
bre i octubre, amb l'arriba-
da de l'hivern. Actualment
hi ha a Catalunya un total
de cinc casos greus de
grip A ingressats a les UCI
de diferents hospitals. A
més de la pacient de

Tortosa que evoluciona de
forma favorable,  dos
joves més es troben
ingressats a l'Hospital
Joan XXIII de Tarragona. El
nou virus de la grip
A(H1N1) presenta en els
darrers dies un lleuger
increment respecte a la
setmana anterior, però,
amb tot, continua mante-
nint-se per sota del nivell
epidèmic, «produint només
casos esporàdics i alguns
petits brots locals». 
Segons el Pla d'Informació
de les Infeccions
Respiratòries Agudes de
Catalunya, la taxa d'in-
cidència és actualment de
68 casos per cada
100.000 habitants.  Així,
les autoritats sanitàries
calculen que la grip A pot
afectar a un trenta per
cent de la població, quan
la grip estacional arriba
fins a índex del 60 per
cent.

Descartat el tancament d’escoles per
evitar la propagació del virus de la grip A

70 de cada 100.000
habitants pateixen,
actualment, la grip A a
tot Catalunya. Davant
aquestes xifres, i la
proximitat de l’inici es-
colar, es plantegen
noves mesures per
evitar el contagi mas-
siu. Mesures que, de
moment, no han arri-
bat a bon port i es
descarta portar-les a
terme.

La UE prioritza vacunar a les embarassades i als que pateixen una enfermetat crònica

REDACCIÓ

A la tardor no hi haurà encara vacuna per tothom.
Cedida

El Ministeri de Foment ha
decidit posar en marxa
una històrica reinvindica-
ció i millorar vuit estacions

de tren del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. Aquestes actua-
cions s'emmarquen en el
fons que el govern espan-
yol ha posat en marxa per
dinamitzar l'economia i el
treball, amb un pressupost
d’un total de 604.200

euros. L’estació de l’Aldea,
protagonista en moltes
notícies del MésEbre, per
les seves mancances i
estat d’abandonament evi-
dent, per fi veurà millorat
el seu aspecte. 
Foment preveu implantar
en aquesta estació un sis-

tema automàtic de tanca-
ment de portes i també
dotar-la de nous cartells
informatius. 

A l'Aldea els treballs
també inclouran la rehabili-
tació de les zones verdes i
l'aparcament.

El proper curs s’inicia amb
millores a l’estació de l’Aldea

Les obres s’iniciaran en el transcurs dels propers mesos

REDACCIÓ

Un home de 72 anys i veí
de la pedania de
Campredó va perdre la
vida aquest dimarts aixa-
fat pel seu tractor al
camí de Salva Aigües, al
seu pas per la finca cone-
guda com el Mas de la
Missa. La víctima, José
Valldepérez Melich, que
conduïa el seu tractor,
sortia de la via per cau-
ses que encara es des-
coneixen. Els resultats
de l'autòpsia seran deter-
minants per saber si l'ac-
cident i el posterior aixa-
fament foren les causes
de la mort o algun tipus
previ de problema físic.

Perd la vida
aixafat pel seu

tractor

La crisi econòmica, i l'ex-
cés d'oferta «il.legal» són
les principals causes que
els allotjaments rurals del
Delta de l'Ebre puguin tan-
car aquest mes d'agost
amb una ocupació inferior
a un 70%, lluny dels plens
gairebé totals dels últims
anys. Així ho constata
l'Associació de Turisme
Rural de les Terres de
l'Ebre (Aturebre). Davant
de la situació, els titulars
dels allotjaments confien
encara que els índex d'ocu-
pació es puguin recuperar
lleugerament al setembre,
abans de la tornada a la
feina de molts dels seus
potencials clients.

La crisi també
«esquitxa» el

Delta de l’Ebre
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No tenir la necessitat de
pujar escales o recorre els
passadissos de
l’Ajuntament de Tortosa
per fer qualsevol tipus de
tràmit, aquest és un dels
principals objectius que el
consistori tortosí  s’ha
marcat per un període prò-
xim. Més d’un milió d’eu-
ros, invertits per la
instal.lació d’un ascensor i
una estació elèctrica trans-

formadora, és la principal
aposta financera de
l’Ajuntament per fer l’edifici
més accessible i proper al
ciutadà. «El més important
és la instal.lació de l’as-
censor perquè sempre hi
ha gent amb problemes de
mobilitat reduida». També
per conseguir millorar els
serveis municipals, amb la
corresponent ampliació
del Servei d’Atenció al
Ciutadà, que passarà a
ocupar tota la planta
baixa. Es tracta d’un pro-
jecte redactat per l’empre-
sa municipal de gestió
urbanística (Gumtsa), i la
previsió és que es puguin
adjudicar les obres a finals
de setembre, perquè els
treballs s’ inicien a l’octu-
bre, i en un termini de 5
mesos es pugui tenir el
projecte enllestit. Tortosa
ja va començar els treballs
de millora, ara fa dos
anys, amb la supressió de
les barreres arquitectòni-
ques i la posada en funcio-
nament d’un caixer

automàtic que agilitza el
pagament de taxes i
impostos municipals al ciu-
tadà. També és important
la previsió que ha fet
l’Ajuntament perquè les
obres siguin compatibles
amb el bon funcionament
de l’ens. D’aquesta mane-
ra, alguns treballs es faran

a les tardes, i cap dels
departaments es traslla-
darà fora del seu lloc habi-

tual per evitar molèsties
innecessàries als ciuta-
dans.

L’Ajuntament en obres

L’Ajuntament de Torto-
sa continuarà, aquesta
tardor, les tasques de
modernització que ja
porta realitzant desde
fa dos anys. Adaptar la
planta baixa a l’atenció
del ciutadà, és la nova
aposta del consistori
per desprès d’ aques-
tes vacances d’estiu.

Més d’un milió d’euros invertits al consistori tortosí per millorar l’atenció als ciutadans

REDACCIÖ

Imatge de l’edifici de l’Ajuntament de Tortosa
CEDIDA

E l  p ro j ec t e
d''Internacionalització i
canvi de model competi-
tiu en el clúster del
moble domèstic' que
impulsa l'Ajuntament de
la Sénia ha estat selec-
cionat per rebre una sub-
venció del fons FEDER de
300.862,18 euros.
Aquesta subvenció s'ha
d'afegir els 150.431,09
euros de la línia d'ajut
complementari que apor-
ta la Diputació de
Tarragona. Això supo-
sarà que el consistori
senienc hagi d'afegir el
25% restant del finança-
ment.

300.000 euros per
modernitzar

moble de la Sènia

La 39a edició del
Concurs de Vestits de
Paper d'Amposta ha tin-
gut enguany rècord de
participació amb un total
de 48 models. El coordi-
nador del Concurs  i la
regidora de Cultura i
Festes de l'Ajuntament
ampostí, Jordi Cervià i
Mar Panisello, respectiva-
ment, han destacat el
pas de generació en
generació d'aquest cer-
tamen, que és 'únic' a les
Terres de l'Ebre. Els ves-
tits que s’han pogut
veure han estat 'verita-
bles obres d'art i de dis-
seny fetes únicament en
paper'.

Èxit de participació
en el Concurs de
Vestits de Paper

El Govern ha aprovat
aquest dimarts donar un
nou impuls a les obres del
canal de regadiu Xerta-

Sénia amb la declaració
d'expropiació de béns i
drets per poder construir
la xarxa primària del pri-
mer tram de l'obra. La
posada en marxa d'a-
quest tram permetrà
transformar en reg les pri-
meres 1.544 hectàrees

d'aquest canal de regadiu
als termes municipals de
Xerta, Aldover i Tortosa, a
la comarca del Baix Ebre.
Un cop acabat, el regadiu
ha de donar servei, en el
futur, a prop de 12.000
regants d'onze municipis
del Baix Ebre i el Montsià,

tot abraçant una superfí-
cie de 16.480 hectàrees

d'olivera, cítrics, hortíco-
les i fruiters de pinyols.

Compte enrera per les obres del
regadiu Xerta-Sénia

Obra necessària per dur l’aigua als camps dels pagesos

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Tortosa ja no té cap
barrera arquitectònica i ara preveu la
instal.lació d’un ascensor

2 anys modernitzant el consistori
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Pomacea Canaliculata.
Aquesta espècie de cara-
gol és una de les grans
preocupacions dels pro-
ductors d'arròs del Delta
de l'Ebre per aquesta
temporada. És especial-
ment perjudicial pels con-
reus perquè es menja la
planta poc després de la
sembra i n'impedeix el
seu creixement. Prové de
l'Amèrica del sud i ha arri-
bat a les sèquies i arros-

sars de l'espai natural, es
reprodueix a gran veloci-
tat i pot suportar condi-
cions de baixes tempera-
tures i manca d'oxigen.
Per això, i preveient pos-
sibles danys, Unió de
pagesos proposa solu-

cions, tot i que desconei-
xen com poden fer front a

la plaga.  La resposta ha
estat immediata perquè

no es volen repetir els
errors comesos amb
altres animals introduïts
anys enrere, com el cranc
roig americà o el musclo
zebrat.
Com a mesures urgents,
s’han tancat els desguas-
sos entre la Sèquia Mare i
el riu Ebre, fet que ha faci-
litat limitar la presència
d’ous a les lleres del riu.
També s’ha dut a terme
una prospecció al tram de
vuit quilòmetres de riba
fluvial on es va detectar el
caragol. Han estat, de
moment, mesures efecti-
ves, tot i que el gruix de
l’operació es portarà a
terme durant l’hivern,
quan s’assequen els
arrossars. Des d'Unió de
Pagesos s'ha volgut
recordar que aquest cara-
gol només perjudica el
creixement de l'arròs i
que no ha de suposar cap
problema sanitari per la
població.

L’expansió del cargol poma crea estat
d’alerta pel perill que suposa

L’expansió del cargol po-
ma ha posat en alerta
pagesos i administració
pel perill que suposa
aquesta nova espècie,
procedent de Sud Amè-
rica, per al cultiu de
l’arròs.

Estem davant d’una important amenaça més per l’Ebre i per al cultiu de l’arròs

REDACCIÓ

Imatge del cargol poma.
Cedida

L'alcaldessa de La
Fatarella, Carme Pelejà
(ERC), ha exigit a l'empre-
sa propietària del parc
eòlic de Vilalba dels Arcs,
NEO Energia-EDP
Renovables, una solució
als problemes que gene-
ren els focus de llum dels
aerogeneradors eòlics.
Pelejà denuncia que la
vintena d'aerogenera-
dors, que estan a tocar
del municipi, tenen una
llum blanca amb un par-
padeix continu que no
deixa descansar els
veïns. Pròximament s'ins-
tal·larà un altre parc eòlic
dins del terme municipal.

Rodejats de
parcs eòlics a la

Terra Alta

El Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla
de l'Ebre (COMEBE) orga-
nitza, a partir del pròxim
dissabte 29 d'agost i fins
al 28 de novembre, visi-
tes guiades gratuïtes als
espais més emblemàtics
de la Batalla de l'Ebre.
Els itineraris inclouen re-
correguts per escenaris
claus de la batalla i visi-
tes als centres d'interpre-
tació de Corbera d'Ebre,
Pinell de Brai, Vilalba dels
Arcs o Batea, a la Terra
Alta, per conèixer com
van ser els darrers dies
de la batalla.

La Batalla de
l’Ebre més

prop que mai

Representants de la
Delegació del Govern a
l’Ebre van rebre els dos
bombers ebrencs que

han participat en els XII
Jocs Mundials de
Policies i Bombers, que
es van celebrar a
Vancouver (Canadà) del
31 de juliol al 9 d'agost
de 2009. 
L' esdeveniment esportiu
va reunir a més de

10.000 atletes proce-
dents de 70 països. Més
de 60 modalitats de par-
ticipació que van des
dels esports més tradi-
cionals com poden ser
l’atletisme, futbol, nata-
ció o bàsquet fins a
pràctiques relacionades

amb l’activitat física pro-
fessional.
Per als participants,
aquest esdeveniment
significa una aturada en
la seva tasca professio-
nal i una oportunitat
d'estrènyer llaços i com-
partir experiències a tra-
vés dels diferents simpo-

sis, conferències, expo-
sicions i altres activitats
de caràcter professional
que s'organitzen durant
els onze dies que duren
els Jocs. 
L'objectiu dels Jocs no
és basa en la pura com-
petició sinó en la bona
participació.

XII Jocs Mundials de 
Policies i Bombers

Es van celebrar a Vancouver, amb la participació de 2 ebrencs

REDACCIÓ

El tram final del riu Ebre i el Delta són un
focus constant d’espècies invasores que
afecten la biodiversitat

Punt d’entrada

L’esdeveniment esportiu celebrat al
Canadà va reunir a més de 10.000 atletes
procedents de 70 països.

Multitudinari
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Sota el nom de l'expedició
“Ebrencs a l'Illa Reunión”,
els 4 membres de la UEC
Tortosa afrontaran aquest
repte a 800 km de l'est de
Madagascar, la meca del
barranquisme mundial, on
els descensos es caracte-
ritzen per tenir cascades
superiors a 200 m, desni-
vells de més de 1.000
m, aproximacions i retorns
d'aventura, però on els fac-
tors més importants són
els descensos de barrancs
de varis dies
de durada, tant per la seva
infraestructura com per la

seva logística. Els objec-
tius marcats per l'expedi-
ció són Trou de Fer, Bras
Mazerin, Bras Magasin,
Takama 1, Rivière des
Marsouins, Trou Blanc,
Rivière du Mât, Gran Bras
éli 2, Ravine Ferrière,
Ravine Fleur Jaunes, Bras
Etangs Inferior, Bras Noir
Inferior, Ravine Cap Blanc,

Ravine Les Salazes i el
Canyon de Dudu. Els 4
expedicionaris van explicar
els seus objectius mentre
passaven espectaculars
imatges de l'Illa
Reunión. 
Tots 4 han estat treballant
fa temps per a fer realitat
aquest il·lusionant projecte
ja que com va explicar

Óscar Pinyol, hauran de
suportar molts quilos de
pes, males condicions cli-
matològiques, desnivells
de més de
1000 metres i descensos
de varis dies. Óscar
Barquero (Jesús), Albert
Ortiz (Tortosa), Joan
Sabaté (Tortosa) i Óscar
Piñol (Roquetes) són mem-

bres de la Unió
Excursionista de Catalunya
de Tortosa i compten amb
una experiència de més de
10 anys realitzant descen-
sos de canons i engorjats
per tota la geografia
Europea (especialment al
Sistema Ibèric , Pirineu i
als Alps), a part de realit-
zar altres activitats a la
muntanya, com espeleolo-
gia, ascensions alpines,
trekkings, travessies amb
btt, curses de muntanyes i
raids. A l'acte hi assistiren
Jordi Gaseni, Representant
Territorial d 'Esports a les
Terres de l'Ebre, Dani
Andreu, President del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Pere Panisello,
Vicepresident Diputació de
Tarragona i Regidor
d'Esports de l' Ajuntament
de Tortosa, i Xavi Nadal,
Gerent de Tortosa-Sport.
Les autoritats assistents
desitjaren molta sort als
muntanyencs al mateix
temps que valoraven el fet
que siguin de les Terres de
l'Ebre els primers esportis-
tes de l'estat espanyol que
intentin baixar aquests
barrancs.

4 membres de la UEC Tortosa 
rumb a Illa Reunión

El passat 25 d’agost va
tenir lloc a la Delegació
del Govern a les Terres
de l’Ebre la presentació
de l’expedició que
muntanyencs de la
Unió d’Excursionistes
de Catalunya de Torto-
sa empendran el pro-
per 2 de setembre.

La sortida serà el proper 2 de setembre i durant un mes afrontaran la baixada de més de 15 barrancs

El projecte disposa d’un pressupost d’un total de 16.000 euros

REDACCIÓ

Els 4 membres de l’expedició, en la presentació.
Cedida

El  passat dissabte 8 d'a-
gost, van ser inaugurades
les noves instal·lacions
esportives a l'estadi La
Unió de l'Aldea, pel
Representant Territorial de
l'Esport de la Generalitat
de Catalunya a les Terres
de l'Ebre, Jordi Gaseni
Blanch, amb l'acompanya-
ment del president de la
Comunitat de Regants,

José Pedro Castells, el
Consistori de l'Ajuntament
de l'Aldea, encapçalat pel
seu alcalde Dani Andreu i
els membres de la directi-
va de l'Associació de
Tennis l'Aldea. Davant el
nombrós públic assistent
es va procedir a obrir l'ús

de la nova pista de tennis
de green set i dels també
nous vestidors que dona-
ran servei a aquesta ins-
tal·lació. Segons fons
municipals, la pista de ten-
nis ha tingut un cost de
37.481,71 Û i els vesti-
dors han estat executats a

càrrec de la Comunitat de
Regants en base a un
acord amb l'ajuntament de
l'Aldea per tal de poder
restituir la via de servei
que discorre paral·lela al
traçat del canal conegut
com Sèquia de Buera.

Aquestes noves
instal·lacions venen a
completar encara més el
complex esportiu de l'es-
tadi La Unió. En un proper
futur, es vol assolir l'arran-
jament de la pista polies-
portiva a l'aire lliure.

L’Aldea ja disposa de noves
instal.lacions a l’estadi La Unió

Foren inaugurades el passat dissabte 8 d’agost per diverses personalitats

REDACCIÓ

L'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) ha iniciat
aquesta setmana la reti-
rada de vegetació crema-
da en diversos cursos flu-
vials afectats per l'incen-
di d'Horta de Sant Joan
que el juliol va cremar
més de 1.100 hectàrees.
Les tasques duraran tres
mesos i tenen una inver-
sió inicial de 80.000
euros, xifra que pot aug-
mentar ja que hi ha punts
de difícil accés en què
encara no s'han pogut
determinar les accions
necessàries. L'objectiu
d'aquesta acció és mini-
mitzar el risc en cas de
riuades i garantir el com-
portament hidrològic
correcte dels cursos flu-
vials. Els tècnics de l'ACA
han comprovat anterior-
ment sobre el terreny les
accions necessàries i
han marcat els arbres
que poden rebrotar.

Tasques de neteja i
retirada de

vegetació a Horta

La prestigiosa cadena de
televisió britànica BBC
està preparant un repor-
tatge-documental sota
el títol «On Hannibal's
Trail», un documental que
seguirà la  «senda de
Aníbal» per Europa, on
s'inclouran  imatges
d'Amposta i el Delta 
en concret, algunes d'
elles del Pont Penjant,
símbol de la ciutat. La
producció es basa en la
aventura dels germans
Wood que sortint de
Cartagena en bicicleta
recorreran 5.000
Kilòmetres seguint els
passos d'Aníbal, creuant
els Pirineus cap a França
i després pujaran les
muntanyes dels Alps de
camí a Itàlia. El rodatge
està previst per als dies
13 i 14 de setembre,  i
es destaca la promoció
que aquesta producció
pot suposar per al Delta.

Els passos
d’Anníbal, pel

territori ebrenc

Amb aquest objectiu des del Consell
Català de l’Esport es potencien les

diferents línies de subvencions previstes.

Les millors condicions possibles
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El president de l'entitat,
Paco Vallespí, ha explicat
els trets principals de la
programació d'enguany,
que acull exhibicions i
competicions esportives i
també actes lúdics, tot

dins de la més gran ves- sant social: "Fa deu anys

que celebrem aquestes
activitats -ha dit Vallespí- i
any rere any es percep un
augment de les entitats i
associacions que s'hi invo-
lucren". El president de
l'associació ha volgut dife-
renciar entre les diferents
vessants de la tasca que
es porta a terme: "Per un
costat, donem suport als
malalts i a les persones
del seu entorn i, per l'altre,
es recapten fons per,
entre d'altres finalitats,
ajudar a tirar endavant la
investigació mèdica".
Vallespí, així mateix, ha
expressat que "és impor-
tant la implicació de les
administracions, però
sobre tot, ho és la de la
mateixa ciutadania". Per la
seva banda, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha vol-
gut fer una crida a tots els

tortosins i tortosines per-
què prenguin part en les
jornades, tot desitjant que
"es recaptin molts diners,
com ja va succeir l'any
passat, amb la col·labora-
ció de tothom per donar el
màxim suport". Una de les
més importants novetats
de la programació de la
Lliga Contra el Càncer per
a La Cinta 2009 és la
Primera Acollida de
Pallassos a Tortosa, amb
pallassos vinguts de tot
arreu que faran una "con-
centració contra la tristor"
dins de la Caminada
Popular, l'activitat central
de les jornades, que tindrà
lloc la Diada de l'11 de
setembre amb un recorre-
gut que anirà des de la
plaça del Carrilet al barri
del Temple fins a l'Estadi
Municipal a Ferreries. 

Solidaritat a Favor de la Lliga contra el Càncer

La Lliga contra el Càn-
cer del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’E-
bre han presentat el
seu programa d’activi-
tats per les Festes de
la Cinta 2009, «Jorna-
des de les Activitats
Solidàries a Favor de
la Lliga contra el Càn-
cer», que es desenvo-
luparà els dies 10,11 i
12 de setembre, coin-
cidint amb les Festes
Majors de la capital del
Baix Ebre.

Ampli ventall d’activitats dintre la programació de les Festes de la Cinta de Tortosa

REDACCIO

Presentació de les activitats.
Cedida

PROGAT és una associa-
ció sense ànim de lucre,
ubicada a Tortosa, que
treballa amb les colònies
de gats de carrer. Ara
mateix comta amb més
de 20 gats acollits a dife-
rents cases particulars.
És un projecte que ajuda
als animals però també a
la conciliació entre perso-
nes, ja que assessoren a
tota persona que alimen-
ta gats a fer-ho de forma
correcta i la gestió de la
colónia passa per una
tasca d'higiene, de con-
trol sanitari i alimentari i
pel control de la natalitat
per mig de l'esterilizació.
Ara és quan més proble-
mes surgeixen per l'èpo-
ca de cria de les gates,
per tant, és important de
fer a conéixer el seu tre-
ball i també la millor via
per obrir consciències i
nous valors. Com també
trobar nous hogars per
tots aquests  animals
abandonats.

PROGAT, una feina
de consciència i

voluntat

Eliseu Gombau, ha pas-
sat a ser conegut al
territori com el pagès
de l'Aldea a qui els
Mossos d'Esquadra
detenien el passat  7 de
juny després que el

denunciessin uns pre-
sumptes lladres que
volien robar a la seva
finca. Els últims fets
que coneixem al res-
pecte és que Gombau
declarava el dijous al
matí de la setmana pas-
sada als jutjats de
Tortosa. El jutge prenia
declaració al pagès
com a imputat pels

Els lladres d’una finca
denuncien al seu propietari

REDACCIOAquest any acaba amb 9,
per tant, els municipis
d’Alcanar i Ulldecona cele-
braran, desprès de 5 anys
d’espera, novament, les
famoses Quinquennals.
Unes festes en honor a la
verge de la Pietat, en el cas
d’Ulldecona (del 4 al 13 de

setembre) i del Remei
d’Alcanar ( a l’octubre). Els
veïns dels dos municipis bai-
xen les imatges en romeria
des de les seves respecti-
ves ermites i al llarg de deu
dies es recorren en proces-
só tots els carrers, decorats
amb flors fetes amb tot
tipus de material. Per la pro-
ximitat de les primeres,
aquests dies ja es poden
veure als falducs treballant
«en cadena» a magatzems
del municipi per tenir-ho tot
enllestit la setmana vinent.
Una mica més hauran d’es-
perar els canareus, esperar
unes festes que tindran lloc
del 29 de setembre al 13

d’octubre. Tot i que el gruix
de feina serà llavors, ja hi ha
molta feina avançada, com
l’elaboració dels espectacu-
lars altars. En total, n´hi hau-
ran vuit, un per cada sector
d’Alcanar, ja que a les Cases
no se´n realitza. La prepara-
ció de les Quinquennals
2009 ha estat una mica atí-
pica, ja sigui per la crisi que
caracteritza l’any o l’excessi-
va calor que ha fet els
darrers mesos. Aquests fac-
tors ha fet que la gent es
desperti una mica més tard,
però tot i així, ningú dubta
que, en les dates indicades,
tot estarà enllestit per la
festa.

En marxa la
preparació per les

Quinquennals

Les inscripcions es faran al punt de sortida, a la
plaça del Carrilet, al preu de 2 euros per persona

Caminada Popular l’11 de Setembre

La gran novetat és que pallassos vinguts d’arreu
del món faran una «concentració contra la
tristor» 

Primera Acollida a Tortosa

El cas s’ha fet conegut per la seva peculiaritat

delictes de danys i ame-
naces, ja que els denun-
ciants van assegurar que
Gombau els havia punxat
les rodes del cotxe i els
havia amenaçat llençant
dos trets a l'aire. El
pagès ha negat haver
causat danys al vehicle i
ha manifestat que va dis-
parar 'per espantar-los',
perquè ha patit 'més de
quinze robatoris' a la
finca en els últims
mesos. Una vintena de
membres d'Unió de
Pagesos mostràven el
seu suport a Gombau
davant dels jutjats.
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La Rapitenca ha avançat el
partit al dissabte (20.30
h.). Serà contra el Blanes.
El tècnic Antoni Teixidó
reconeixia que «és evident
que és important començar
bé. Tenim la referència en
la temporada passada i el
que va significar un inici
defectuós. Per tant, busca-
rem els tres punts que, en
el cas d’aconseguir-los, ens
permetrien sumar la meitat
dels que vam obtenir en les
primeres deu jornades de
la lliga passada». L’equip,
que ha jugat molts partits
en la pretemporada per
adaptar les dotze incorpo-
racions que ha tingut (el
darrer va ser dimecres con-

tra el Benicarló en la pre-
sentació oficial, 4-1), s’ha
fet sòlid a còpia de treball:
«dins de les possibilitats
actuals i, com sempre ho
ha fet la junta, tocant de
peus a terra, hem confec-
cionat una plantilla que és
prou competitiva i que ha

d’anar a més». Durant la
setmana ha hagut movi-
ment a les oficines per
aconseguir els carnets de
soci.
L’Amposta, per la seua
part, visita l’Europa diumen-
ge (19 h.). Jorge Diaz, José
Ramon, Miguel i Raül Lucha

poden ser baixa per lesió.
El tècnic Franc Artiga debu-
tarà a la categoria: «és un
partit il.lusionant per tots i
que afrontem amb moltes
ganes per poder traure un
resultat positiu que ens
doni confiança en el treball
que hem fet fins ara». El

president Tarrazona també
estava il.lusionat però, a la
vegada, deia que  «hem tin-
gut devolucions de carnets
de socis. Espero que la
gent se n’adoni que ha de
col.laborar i que ho face en
el primer partit de lliga a
casa, retirant els carnets».

Es l’hora de la veritat

La lliga, a les catego-
ries nacionals, co-
mença aquest cap de
setmana. La Rapitenca
i l’Amposta tenen la
primera cita.

TERCERA DIVISIÓ

Rapitenca i Amposta inicien el campionat aquest cap de setmana 

REDACCIÓ

Equip titular del Tortosa, diumenge, al Marià Toha, a la semifinal.

La Rapitenca rebrà
demà (20.30 hores) el
Blanes. En acabar, hi
haurà una musclada a
càrrec de la Penya ‘la
Kabra’

Dissabte

L’Amposta, amb quatre
baixes per lesió,
començarà el campionat
de lliga al camp de
l’Europa on jugarà a les
19 hores.

Diumenge

Aquí estic. Una nova
temporada que co-
mença i que ho fa amb
il.lusions renovades per
a tots, per clubs espor-
tius i també per nosal-
tres que avui tornem a
estar al carrer després
del descans.

I d’això m’agradaria
parlar-ne avui: de la il.lu-
sió que detecto en di-
rectius davant del nou
repte. 

Podria entendre’s
com un fet sense im-
portància. Però si que la
té. Principalment per l’è-
poca que vivim i que no
ha estat obstacle per-
què els clubs que no en
tenien (falta Els Re-
guers) hagin trobat junta
directiva. Si al seu mo-
ment vaig transmetre la
realitat i les dificultats
que es podrien viure,
ara he de respondre
dient que el sentiment i
la passió, a banda d’in-
teressos puntuals que
puguen existir, han estat
claus per mantenir viva
la flama.

S’han tornat rebuts de
carnets de socis, les
empreses no poden
col.laborar, tothom sap
que enguany ‘la cuesta
de enero’ serà pitjor que
el Tourmalet i que hi
haurà complicacions,
però han hagut respos-
tes i, en bona part dels
casos, amb moltes ga-
nes. Ni tampoc la pres-
sió televissiva amb Mi-
kel Robinson garantint
espectacle amb només
15 euros ha tallat les
ales a la voluntat de
gent que sap el que re-
presenta el seu club es-
portiu per a ell i per a la
seua localitat. Gràcies!.

Il.lusió

L’opinió de Michel

Josep Otero va entrenar el
Benicarló durant la década
dels 70. Va ser en aquella
època quan del club castello-
nenc va sortir un jugador que
va anar al Saragossa. Otero
va entrenar-lo. Després
aquest jugador fitxaria amb
el Barça i ara és comentaris-
ta de TV3. Es tracta de ‘Pichi’
Alonso.

Han passat uns anys i el
Benicarló, aprofitant la visita
de demà del Tortosa, vol re-
tre un homenatge a Josep
Otero que, amb el seu fill, hi
serà present.

Mancarà una setmana per
l’inici de la Lliga. El Tortosa,
que ahir va enfrontar-se a la
Pobla, ha demostrat una bo-
na declaració d’intencions en
determinats moments de la

pretemporada. Però està
clar que l’equip és jove i ne-
cessitarà confiança i molta
paciència. Un factor, aquest
darrer, del que no va sobrat
l’afició. No obstant, haurà de
ser així. La plantilla, en princi-
pi,  està tancada. El que cal
destacar és que els jugadors
ofereixen una actitud molt
bona tant en els entrena-
ments com en els partits.

Homenatge a Josep Otero
Li fa el club castellonenc, amb motiu de la visita del Tortosa

REDACCIÓ

DEMA DISSABTE A BENICARLÓ (20.30 HORES)

Formació de l’Amposta, el dia de la presentació.
ME
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La UE Rapitenca va repetir
i, com l’any passat, va
endur-se el Marià Toha, un
clàssic de la pretemporada
a les Terres de l’Ebre i que
està organitzat per la UE
Remolins-Bítem. El torneig
serveix per recordar al
jugador remolinenc del
Tortosa que ens va deixar
de forma sobtada l’any 53
quan l’expedició roig-i-blan-
ca feia nit a Alcanyís des-
prés d’un partit a
Saragossa.
L’equip de Teixidó va ser
superior a la segona meitat
al Tortosa, quan va impo-
sar-se clarament. El primer
temps va ser anivellat si bé
l’ocasió més clara fou per a
Gilabert, sól a boca de
canó. Va enviar la pilota

fora. Però al primer minut
de la represa, el gol  del
rapitenc Roberto va fractu-
rar una confrontació que ja
no va tenir molta història.
La Rapitenca, ben posada
sobre el camp, amb les
línies juntes, no va donar
opció a un Tortosa que va
acusar molt el gol rebut i
que no va poder crear fisu-
res en la defensa del rival. 
La Rapitenca, amb el duel
controlat, va sentenciar
amb un gol marca de la
casa de Carlos Gilabert.
Una centrada des de l’es-
querra la va rematar el
davanter amb molt d’en-
cert. Els darrers minuts  no
van tenir més història i la
Rapitenca va ser el campió
del torneig. 

La Rapitenca torna a imposar-se
36ENA EDICIO DEL TORNEIG MARIÀ TOHA

L’equip d’Antoni Teixidó va ser el just guanyador del torneig que organitza la Unió Esportiva Remolins-Bítem

La Rapitenca, sent
superior a la segona
meitat, va guanyar el CD
Tortosa per 2-0.

A la final

La Rapitenca, com l’any passat, es va emportar el Marià Toha.

ME

Formació del Remolins-Bítem, equip amfitrió del torneig.

ME

L’exjugador del Tortosa, Pepe Torres, va rebre un reconeixement.

ME

David Vilanova, jove jugador
de Roquetes que la tempora-
da passada estava a la Sé-
nia, fitxarà amb el Roquetenc
amb qui estava entrenant en
els darrers dies.

S’afegeix als fitxatges de
Ferran Roig (Tortosa), Llo-

renç, Franklin i Sandu (Remo-
lins Bítem).

El Roquetenc va guanyar
(el primer cap de setmana
d’agost) el torneig Ciutat de
Deltebre -va perdre amb el
conjunt local (1-0) i va guan-
yar a la Rapitenca (1-0)-; va
empatar amb el Tortosa (1-1)

i a l’Aldea (3-3). Dissabte
passat va perdre amb l’Am-
posta (0-4). Segons Guiller-
mo Camarero, «van haver-hi
dues parts diferenciades.
Durant els primers trenta mi-
nuts vam estar bé. El domini

fou altern i va existir bon joc
en aquesta fase. Després
vam passar uns deu minuts
dolents i quan ens refeiem va
venir el gol de Gustavo. I la
segona meitat va ser estran-
ya. Va haver-hi un cúmul de
circumstàncies. La veritat és
que no vam estar ben posats
i no vam jugar amb la intesi-
tat adequada. A més, vam
baixar físicament. Si tot això
passa davant d’un rival de
categoria superior que està
més rodat i que té més rit-
me, llavors es noten més les

carències. I així va ser».
Sobre si estava disgustat

pel darrer partit, el tècnic
aclaria que «en cap moment.
Si que vaig estar-ho després
del de l’Aldea. Però del de
l’Amposta he de reconèixer
que el resultat deixa un mal
sabor de boca però les sen-
sacions van ser bones. L’e-
quip entèn els conceptes
que li demano i treballa bé
tant en els entrenaments
com en moltes fases dels
partits». El Roquetenc visita
demà el Catalònia (19 h).

David Vilanova fitxarà 
amb el Roquetenc
Jugava amb la Sénia, la lliga passada

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Els de Guillermo
Camarero visiten demà el
Catalònia en la
presentació del conjunt
de la Santa Creu (19 h)

Demà, a Jesús

Abans de començar la fi-
nal, es va fer un respec-
tuós minut de silenci en re-
cord de Marià Toha i
també a d’altres esportis-
tes que han perdut la vida
en situacions que poden
ser similars. En aquest
sentit, també es va recor-
dar a Dani Jarque.

De les semifinals dir que
el Tortosa es va desfer del
Cambrils (2-0) en una se-
gona meitat en la que va
imprimir més ritme i en la
que va jugar amb més in-
tensitat. Quique, amb
oportunisme, va fer l’1-0 i,
amb el partit dominat, Os-
car Benet va inventar-se
una brillant acció individual
i va fer un gran gol que fou
considerat el millor del tor-
neig. Era el 2-0 que va de-
cidir i que fou definitiu.

En l’altra semifinal, l’e-
quip amfitrió, tot i la bona
voluntat i treball, no va po-
der sorpendre a la Rapiten-
ca (0-3). Un gol molt mati-
ner i extraordinari de Sergi
Grau va aplanar el camí
per al conjunt rapitenc, de
la Tercera divisió. Poc des-
prés, Villa, amb una falta
en què la pilota penjada al
segon pal fou d’aquelles
que s’enverinen i que l’e-
fecte acaba confonent, va
significar el 0-2 que sen-
tenciava. Raül Teixidó va
establir el 0-3 a la represa.

L’homenatge

Minut de silenci 

molt emotiu
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La Selecció Nacional de
Japó va guanyar el desè
Torneig juvenil Manel Forné,
celebrat a la Ràpita els pas-
sats 15 i 16 d’agost. El con-
junt japonès va imposar-se a
la final al juvenil del Deportivo
de la Corunya per 3-0. En la
semifinal, de dissabte, havia
guanyat al conjunt amfitrió,
la UE Rapitenca, per 0-4.
En l’altra semifinal, el Barça i
el Deportivo van empatar a
dos gols. En la posterior
tanda de penals, els gallecs
van estar més encertats i
van accedir a la final.
Destacar que aquesta semifi-
nal fou molt emocionant i
molt disputada. El Barça va
perdonar un penal poc abans
del final. 

En el tercer i quart lloc, el
Barça va vèncer a la
Rapitenca per 0-7.
I en la final, els japonesos
foren efectius i molt aplicats,
decidint al primer temps
amb el 2-0. A la represa,
ordenats en defensa, van
sentenciar amb el 3-0.
El quadre del torneig fou el
següent: Porter menys gole-
jat: Kamita Jun (Japó). 
Màxim golejador: Gael Junior
(Barça). Millor jugador:
Usami Takashi (Japó).
Abans del primer partit, es
va fer un minut de silenci en
record a David López, jove
jugador que ens va deixar
aquest any. Posteriorment,
Toño De la Cruz va fer el
llançament d’honor.

Japó s’adjudica el Manel Forné
FUTBOL JUVENIL

La Selecció Nacional japonesa sub-17 s’emporta la desena edició del torneig juvenil celebrat a la Ràpita

La Selecció de Japó va
guanyar a la final al
juvenil del Deportivo
per 3-0.

A la final

La Selecció Nacional de Japó, campiona del torneig de futbol juvenil Manel Forné.

Antolí Ortiz

Una acció del partit pel tercer i quart lloc entre la Rapitenca i el Barça (0-7).

Antolí

El capità japonès amb l’Alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso.
Antolí

Aquest cap de setma-
na es celebrarà a Alcanar
una nova edició del tor-
neig juvenil Josep Ramon
Segarra. Demà dissabte
s’enfrontaran l’At. de Ma-
drid i el conjunt japonès
de l’Urawa Red (17 h) i ,
posteriorment (19 h), ho
faran l’Alcanar i el Valèn-
cia. Diumenge es jugaran
les finals. A les 16.30 ho-
res el tercer i quart lloc i,
en acabar, la Gran Final. 

Es tracta d’una nova ci-
ta amb el futbol formatiu
d’èlit. La junta organitza-
dora del torneig ha tornat
a fer una bona feina per
mantenir el bon nivell.
Serà el tercer a les Te-
rres de l’Ebre aquest mes
d’agost després del Joan
Gil i el Manel Forné.

A Alcanar

Més futbol juvenil a

les Terres de l’Ebre
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El primer equip de l’Aldeana, que continua entrenat per Anton
Flores, va visitar el cap de setmana passat el filial de l’Ampos-
ta (3-3). També ha jugat a Jesús i Maria (3-2); a l‘Ametlla (0-3)
a Vilalba (2-0) i amb el Roquetenc, a casa en festes (3-3).
Demà dissabte rebrà la visita del Camarles (19 hores).
Pel que respecta al filial, que segueix a l’expectativa de si
competeix a la Tercera o a la Segona regional, cal dir que el
nou cos tècnic està format per Angel Pagà i per Pau Gilabert.

Altes primer equip: David Garcia (Roquetenc), Fidel (Ampo-
lla), Jonatan i Oscar Masdeu (Amposta B), Jonatan (Amposta
juvenil) i els juvenils Fortunat, Raül i Rumbau.

L’Aldeana rebrà al seu estadi demà dissabte el
Camarles (19 hores)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem rebrà demà (19 h) al Tortosa juvenil de Lli-
ga Nacional. Serà un nou partit d’una pretemporada en la que
el conjunt que entrena Nacho Pérez s’ha enfrontat, a casa, al
Tortosa (0-5), va visitar l’Olímpic Móra d’Ebre (1-5) i va jugar
amb la Rapitenca, la segona semifinal del Toha (0-3), un partit
del que el tècnic va acabar «molt satisfet de l’actitud i el tre-
ball dels jugadors». Les altes han estat les de Sergio Ruiz i
Alex (Deltebre), Quique, Gerard Frequet (la Cava) i el porter Jo-
aquim (Amposta juvenil). Després de l’afer Raül Jiménez, el
club de Bítem ha d’acabar de concretar la situació d’Albert
Forcadell i veure si es pot reconduir.

El Remolins-Bítem jugarà contra el juvenil de
Nacional del CD Tortosa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Rosado, davanter que ha jugat amb el Morell, Catllar, Roda, la
Pobla, Amposta i Tortosa podria estar en l’òrbita del club fut-
bol Joventut Esportiva Ascó Escola. En els propers dies es po-
dria concretar aquest interés. D’altra banda, la plantilla, inicial-
ment composada per 35 jugadors, ha quedat en 25. Encara
podria haver-hi alguna baixa més. L’equip que entrena Cotaina,
que ja ha parlat per poder fitxar al porter Albert Forcadell (R.
Bítem), visita diumenge l’Olímpic. Altes: Frederic (Olímpic), En-
ric i Roger (Hospitalet).  Altres partits: Vallderoures-CF Ascó
(0-4); Peña Fragantina-CF Ascó (0-3); CF Ascó-Reus juvenils (3-
2), CF Ascó-Lleida B (7-0) i CF Ascó-Alcarràs (0-2).

El davanter Angel Luis Rosado interessaria al
CF J.E. Ascó Escola que entrena Cotaina 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia farà la presentació oficial davant la seua afició
demà dissabte (18.30 h). Posteriorment, jugarà un partit amb
el Roquetenc, en el que serà un derbi en el que s’enfrontaran
a les banquetes Guillermo Camarero pare i fill. 

El darrer partit del Cata, fins ara, fou el cap de setmana
passat al Perelló (1-5). «Un equip que em va agradar molt,
principalment al primer temps que va ser molt igualat, dispu-
tat amb moltes alternatives», deia Camarero. 

Altes: Cosido (Tortosa), Mario (Vilalba), Albert (Tortosa ju-
venil) i Eugeni (la Sénia). Altres partits: Amposta B-Catalònia
(2-1) i Corbera-Catalònia (1-6).

El Catalònia farà la presentació demà
dissabte, contra el Roquetenc (19 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El CF l’Ampolla, amb col.laboració amb l’Ajuntament, organitza
el segon torneig Ciutat de l’Ampolla que es disputarà demà per
la tarda. A més de l’equip local, hi jugaran el Reus juvenil Nacio-
nal i el Catllar, de la Preferent. El darrer partit dels d’Angel Gar-
cia de la pretemporada fou dissabte passat, contra l’Amposta
(0-2). «Portem tres setmanes i el que puc dir és que s’està tre-
ballant amb molta il.lusió i moltes ganes de millorar en tots es
sentits», deia el tècnic. 
Altes: Albacar (Aldeana), Talarn (Remolins-Bítem), els porters
Mata (Ametlla) i Alex (Benifallet), Aleix Ferrer (la Cava) i Angel
Garcia (tècnic). Altres partits: Campredó-Ampolla (0-6).

II Torneig Ciutat de l’Ampolla, aquest
dissabte, amb el Catllar i el Reus juvenil

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar, que segueix entrenat per ‘Txiki’ Reverté, visitarà el
diumenge (18 h) el Salsadella. I el diumenge següent, farà la
presentació a casa davant de l’afició contra l’Estivella, equip
valencià que dirigeix Antonio Delcalzo, extècnic del conjunt ca-
nareu. La gespa de l’estadi s’ha resembrat i no s’ha pogut tre-
pitjar. No es farà fins demà, amb el torneig juvenil Josep Ra-
mon Segarra. 
Altes: Floro (Santa Bàrbara), Oscar (Sant Jordi), Toni (VIla-se-
ca) i Utman (la Cava/Sant Rafel). S’espera saber si Trinquet es
queda a la Rapitenca o torna. Altres partits: Alcanar-Pobla (1-
4); Benicarló-Alcanar (0-0) i Alcanar-Tortosa juvenil (2-0). 

L’Alcanar visitarà diumenge el Salsadella, en el
proper partit de la pretemporada

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El defensa Adrian tornarà a ju-
gar amb el CD la Cava. Segons
fonts de la junta, hi ha un princi-
pi d’acord perquè renovi.D’altra
banda, dir que el CD la Cava s’-
havia d’enfrontar al Vinaròs
aquest dissabte. Però el conjunt
castellonenc ha anunciat que no
podrà venir a jugar. En el mo-
ment del nostre tancament, la

directiva havia accelerat les ges-
tions per trobar un rival per al
cap de setmana. Però cap d’a-
questes, ahir la tarde, s’havia
concretat. 

El conjunt que entrenen Ro-
berto Cantó i Juanjo Ventura, el
darrer cap de setmana de fes-
tes, va disputar dos partits, tots
dos fora. Va fer-ho amb diver-
ses baixes. Dissabte va perdre
3-0 a Camarles i diumenge,

amb diversos juvenils, va guan-
yar 1-2 a l’Ametlla (gols de Ni-
co).

Dijous passat va pendre part
en el 3x1 que va servir per inau-
gurar el camp i l’enllumenat
elèctric de l’estadi. 

Va empatar amb el Deltebre
(1-1) -a qui va guanyar als pe-
nals- i va vèncer 1-0 al Jesús i
Maria (gol de Nico).

David Cid, lesionat del partit
contra la Rapitenca en el que la
Cava va guanyar 2-1, és baixa.

A més de la de David Cid, l’e-
quip ha tingut les altes del por-
ter To, Eros, Cristian, Agustí (S.
Bârbara) i jugadors del juvenil.
Juan Diego (Benifallet) està en-

trenant amb la plantilla que no
està tancada. 

El primer equip i el juvenil van
fer una estada a Andorra el pri-

mer cap de setmana d’aquest
mes d’agost, disputant un partit.

El defensa Adrian seguirà
al Club Deportiu la Cava
El partit del cap de setmana, pendent

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El porter rapitenc, Raül Jime-
nez, va estar a l’Amposta la lli-
ga passada. En aquesta pre-
temporada en no tenir equip,
va parlar amb Nacho Pérez, en-
trenador del Remolins-Bítem,

conjunt que ja disposava de
dos porters i que, en principi,
no tenia intencions de fitxar-lo.
Però un dels dos, Albert Forca-
dell, per qüestions d’estudis, en
principi no podia entrenar més
que un dia a la setmana durant
la temporada. Això va obrir por-

tes a la possibilitat de fitxar a
Raül que, fins i tot, va arribar a
entrenar amb el Bítem, segons
fonts  de l’entitat. Les mateixes
fonts deien que «la setmana
passada va haver-hi un principi
d’acord. Ens va trucar pel matí
i ens va dir que endavant. No

obstant, per la tarde, ens va co-
mentar que no podia perquè li
havia sortit, per mitjà del seu re-
presentant, una oferta del Bur-
jassot. I que l’acceptava. I ja no
sabem res més». 

Aquesta oferta, finalment, no
va acabar interessant a Raül

que va declinar anar al Burjas-
sot. Llavors, li va sortir la pro-
posta de l’Ulldecona, club que
ja coneixia i amb el que va es-
tar abans de marxar al Vila-real.
Ràpidament va haver-hi un
acord i ahir ja estava previst
que jugués a Jesús i Maria. Os-

car Carrasco i Bakar, els por-
ters que ja hi eren, de moment,
continuen.  D’altra banda, dir
que l’Ulldecona, fins ara, ha ju-
gat  a casa contra l’Amposta (1-
4), la Rapitenca (1-2) i el St. Ra-
fel (1-3). Diumenge visita
l’Albocàsser. I durant la setma-
na vinent, rebrà el Remolins-Bí-
tem. Les altes han estat: Raül
(Amposta), Oscar i Alex (Rapi-
tenca) i Héctor i Rodri que s’in-
corporen del filial. Hi ha un nige-
rià a prova. 

Albert Arnau i Moha, tot i ha-
ver tingut ofertes de categoria
superior, segueixen.

El porter Raül Jimenez, que jugava amb
l’Amposta, fitxa amb l’Ulldecona
Finalment, va declinar anar al Burjassot i va decidir tornar a un club que ja coneix

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Va entrenar amb el
Remolins-Bítem, però
una oferta del Burjassot
va fer-lo canviar de
plans.

Burjassot

Plantilla del CD la Cava, a l’estada que va fer a Andorra, a principis de mes.

ALGINET
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Jordi Gaseni, Representant Territorial de l’Esport,
durant els seus parlaments.

Cedida

Semblava que amb la sortida de la famí-
lia Roca no hi hauria directiva a Els Re-
guers. Però, després de setmanes d’in-
certesa, ahir dijous, el Consell
Assessor d’Els Reguers informava que
«és probable que hi hagi equip. S’havia
efectuat una bona feina i és una llàstima
deixar-la perdre». Dimarts està prevista
una reunió, en la que també ha d’estar-
hi Jaume Roca, i en la que es continuarà
parlant de la situació per si es troben
solucions definitives. En qualsevol cas,
a hores d’ara, no hi ha intencions de re-
nunciar. 

Els Reguers encara no està
confirmat

DARRERA HORA

El davanter, pichichi amb el CE Ascó amb 35 gols, Xavi Gilabert,
ha fitxat amb el Deltebre. S’afegeix a les incorporacions de Pani i
Reverté (S. Bàrbara), Jaume Lletí i Cristian (Amposta B), Ubeda,
Llorach i Navarro (Sant Jaume), Josep (Aldeana), Mateo (Ascó),
Robert (Aldeana B), Casales (la Cava) i Oriol (juvenil). Segueixen:
Ramon, Enric, Motes, Ivan i Ramos. El Deltebre va jugar el 3x1 de
la inauguració del camp guanyant al filial del Jesús i Maria (2-0) i
empatant amb la Cava (1-1). Demà visita l’Amposta B. Rogelio Ma-
sià és el tècnic i Paco Vidal el seu ajudant. Paulino i Salvador Mi-
ralles formen la secretaria tècnica. El primer partit de lliga, contra
el Jesús i Maria, s’ha avançat al divendres dia 11 (20 hores).

El pichichi Xavi Gilabert (CE Ascó)
fitxa amb la Unió Esportiva Deltebre

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’equip amfritrió, el Perelló, rebrà demà a la Canonja i l’Hospi-
talet en el Memorial Amadeu Cid. El primer partit, a les 18 ho-
res, el jugaran els dos equips de Primera regional. Posterior-
ment, el perdedor, s’enfrontarà al Perelló.

Un Perelló que s’ha reforçat de forma extraordinària, amb ju-
gadors de categoria superior. Manté, a més, al seu referent
ofensiu: Franc Moreno. Les incorporacions han estat: el por-
ter Gallego (Olímpic), Montes, William (ex del Gandesa i Roque-
tenc), Brian i Jonatan i Raül Tudela (Catllar) i Anderson (Red-
dis). Curiosament, juguen tres germans: Brian, Andersom i
William. 

Demà se celebra una nova edició del trofeu
Amadeu Cid, al Perelló

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La Segona regional queda igual, a expenses de la situació d’Els
Reguers (si renuncia i ho fa a temps, pujaria l’Aldeana. Sinó, el
grup seria de 17). La Tercera, en principi, amb la incorporació
del Rasquera (entrenat per Alfredo Montaña) i de l’Atlas i amb la
baixa de darrera hora del Bot, la categoria té 20 equips. Per
tant, es faran dos grups de 10 (un del sud haurà d’anar a jugar
al grup de dalt). Els tres primers de cada grup disputaran la lli-
gueta d’ascens. De la resta, en l’altra lligueta, cal dir que l’objec-
tiu ha de ser quedar el més amunt que sigui possible perquè
l’any proper pot fer-se una Tercera Regional B a través de la que
s’establirien, dins de la categoria, ascensos i descensos. 

El Bot s’ha retirat. La Tercera regional tindrà
dos grups de 10 equips

REDACCIÓ

REUNIO A LA DELEGACIÓ DE LA FCF

Alejandro Pinyol, una persona molt vinculada a la UE Tivenys i que
ens va deixar la temporada passada, va ser recordat dissabte
amb el primer memorial que porta el seu nom. Va haver-hi un re-
cord emotiu. El partit va acabar amb victòria visitant per 4-6.

Els de Ferrando van empatar amb el primer equip en la presen-
tació (1-1), van guanyar el 3x1 de Rossell -golejant als locals (1-4)
i empatant amb la Sénia (0-0)- i demà rebran el Roquetenc B (16
h). Dimecres visitaran l’Ulldecona. La plantilla, a hores d’ara, és de
27 jugadors. Altes: Nando (Reguers), Alex (Tivenys), Jordi Bau-
cells, Víctor (S. Bàrbara), Joan Esmel i Pulgarin (Benifallet), Sergi
Otero (Rapitenca B), Víctor Solé (juvenil) i Jordi Arasa (Ginestar). 

El filial del Remolins-Bítem va jugar a Tivenys
el I Memorial Alejandro Pinyol

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El primer equip de l’Ametlla, que entrena Juanjo Balfegó, es
desplaçarà demà dissabte a Ginestar per efectuar un altre
partit de la pretemporada (18.30 h). I el diumenge 6 de se-
tembre farà el darrer, serà a casa, contra l’Ampolla. Fins ara,
n’ha disputat dos, al seu camp, contra l’Aldeana (0-3) i amb
la Cava (1-2), diumenge passat.

Hi ha 23 jugadors a la plantilla i això està representant mol-
tes proves: «ens falta molt per millorar, però s’està entrenant
força bé i hi ha marge per poder fer-ho», deia el tècnic Balfe-
gó. Les altes de l’equip de la Cala han estat: Samuel, David
Morillo, Juanjo i Jordi Rovira, Tono i José Mari que torna.

David Morillo (Nàstic B) és la darrera
incorporació de l’Ametlla

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria havia de jugar ahir amb l’Ulldecona i demà
dissabte visita l’Andorra, en un partit de tornada (l’Andorra va
estar a l’Aube a festes). L’expedició roig-i-blanca passarà el
cap de setmana al país dels Pirineus. Les novetats han estat
Pedro (Sant Jaume), el porter Fatsini (juvenil) i Jordi Esmel
(Benifallet). El pichichi Jesús continua.Carlos Ivern i Ivan tor-
nen després de la lesió. El Jesús i Maria va guanyar l’Aldeana
(3-2), va perdre amb moltes baixes amb l’Andorra (0-3), i ha
efectuat dos partits, com a visitant, amb el CD la Cava -un el
dia de la inauguració del camp- (5-4) i (1-0). El filial està entre-
nat per Joan Rubiales i Juanjo Alcalà n’és el delegat. 

El Jesús i Maria visitarà aquest cap de
setmana Andorra

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara jugarà diumenge contra el Morella, equip que
entrena l’exàrbitre Tomàs Badia (18 h). Fins ara, l’equip que en-
trena Jordi Roca ha jugat a Tivenys (0-5), ha rebut el Roque-
tenc B (4-1) i l’Hospitalet (1-2).

De la temporada passada continuen: Barceló, Lleixà, Nava-
rro, Javier, Ferran i Pau. Aaron i Pio passen del juvenil. Un ju-
venil que aquesta temporada no competirà. Per això, Edgar,
Mulet i Lluís, juvenils encara, també estaran a la primera plan-
tilla. Les altes han estat: Borrell i Cristian Navarro (Amposta
B), Stephane (Remolins-Bítem), Oriol, Ivan Renau, Sisco Baila i
Nàjer (Reguers) i Carlos Saez (Batea). 

El Santa Bàrbara rebrà diumenge el Morella
que entrena el planer Tomàs Badia (18 h)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El corberà Pere Rins és el tècnic del Benifallet, equip que es-
tava pendent d’incorporar un porter per definir una plantilla
que ha tingut baixes (J. Diego, Alex, Jordi i Joan Esmel, Mi-
guel, Pulgarin...). Manté jugadors locals i els que foren fitxats
durant la segona volta de la lliga passada. Isaac ha tornat de
l’Horta. L’entitat tindrà un infantil i un prebenjamí. La presenta-
ció està prevista el 6 de setembre. El primer equip havia de
rebre aquell dia el Rasquera. Però els rasquerans han anunciat
que no aniran. El Rasquera-Benifallet, amb un àrbitre que no
era federat, no es va acabar (2-2). El Benifallet també ha visi-
ta l’Hospitalet i diumenge rebrà la Torre de l’Espanyol. 

Pere Rins entrenarà el Benifallet que, aquest cap
de setmana, s’enfronta a la Torre de l’Espanyol

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Demà dissabte, a Camarles, es disputarà una nova edició del
trofeu Balcó del Delta. Enguany, serà amb la novetat de que
el jugaran equips infantils, concretament amb el de l’Espan-
yol, el del Nàstic i el local. A les 17 hores, s’enfrontaran el
Nàstic i el Camarles (dos parts de 20 minuts) i el perdedor ju-
garà, posteriorment (18 h), amb l’Espanyol. En acabar es
farè el tercer partit. Pel que respecte el primer equip, dir que
dissabte va guanyar la Cava (3-0, gols de Jordi i Batiste (2) i
que demà visita l’Aldeana (19 h).  Dani Fluixà i Magrinyà (Alde-
ana), Ruben que torna i els juvenils són les incorporacions. de
l’equip que seguirà entrenat per Ramon Barbosa.

L’infantil de l’Espanyol, del Nàstic i el del
Camarles, en el trofeu Balcó del Delta

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El dijous passat, dins de les
Festes de Deltebre, es va inau-
gurar la gespa artificial del
Camp Nou. La remodelació ha
tingut un pressupost de
532.242,87 Euros dels quals
108.800 han estat subvencio-
nats per la Secretaria General
de l’Esport dins de la línia de
subvencions per a la pavimen-
tació amb gespa artificial als

camps poliesportius. S’ha ins-
tal.lat una gespa d’última ge-
neració caracteritzada pel seu
baix coeficient d’abrasió, la
seua alta resistència al pas del
temps i el seu escàs consum
d’aigua en comparació amb
un camp de gespa natural. A
banda, també s’ha millorat la
il.luminació amb les noves to-
rres de llum. En el seu desig

de millorar les instal.lacions
esportives, l’Ajuntament ha
instal.lat gespa artificial a l’Au-
be i ara al Camp Nou. A l’acte
van assistir-hi el Representant
Territorial de l’Esport a l’Ebre,
Jordi Gaseni, el president de la
FCF, Jordi Casals, i l’Alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa. Poste-
riorment, es va fer un 3x1 en-
tre els tres equips locals. 

Inauguració de la gespa artificial i de
l’enllumenat

REDACCIÓ

AL CAMP NOU
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Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Tortosa farà aques-
ta tarda una recepció oficial
al Club Twirling de la capital
del Baix Ebre. Es vol re-
conèixer la internacionalitat
d’aquests esportistes que
porten molt lluny el nom de
la ciutat i de les Terres de
l’Ebre.

Cal recordar que sis atle-
tes ebrencs van pendre-hi
part recenment al Mundial,
celebrat a Sydney, amb la
selecció catalana. 

D’aquests, dos van ser
del club tortosí, concreta-
ment Paco Rodriguez i Lore-

na Casas que van competir
amb Blinera Sahitolli, Geni

Ramos, Laia Diaz, Mireia
Ruiz i Sergi Catalan. 

Els esportistes més
internacionals de l’Ebre

La presència a l’Eur-
peu i la recent al
Mundial de Sydney
han comportat que el
twirling ebrenc sigui
internacional.

TWIRLING

El Club twirling Tortosa tindrà una recepció oficial avui a l’Ajuntament

REDACCIÓ

Els atletes ebrencs van ser rebuts per la seua gent en arribar a l’aeroport del Prat.
Cedida

El tenista rapitenc Albert
Montañés es troba, aques-
ta setmana, en el lloc 47è
del rànquing de l’ATP. 

S’ha de tenir en compte
que Montañés porta més
d’un mes i mig sense com-
petir per una lesió que li ho
està impedint fer i de la que
li ha costat més del previst
poder-se recuperar.

No obstant, podrà tornar
a jugar en el proper Open

dels Estats Units en el que
el tenista de Sant Carles
de la Ràpita té previst com-
petir. Albert Montañés va
marxar ahir cap a Nueva
York per poder estar en el
sorteig que s’ha de realit-
zar avui divendres. L’Open
començarà el cap de set-
mana vinent. 

L’objectiu del tenista
ebrenc és recuperar el to fí-
sic i també posicions a la
classificació.

Entre els cinquanta
primers de l’ATP

Participarà a l’Open dels Estats Units

REDACCIÓ

TENIS

Albert Montañés.
ME

El sènior femení del club
handbol Amposta va enfron-
tar-se, durant les festes, en
partit de pretemporada, al
Lleida. Després d’imposar-
se en el marcador en el pri-
mer temps, a la represa les
del Segrià van remuntar
guanyant finalment per 27-

33. 
D’altra banda, també dins

el marc de les festes, el sè-
nior masculí de l’Amposta va
enfrontar-se al del CE Torto-
sa (28-26). 

El juvenil femení, per la
seua part, va vèncer al seu
homònim del CE Tortosa per
32-18.

Les visitants van remuntar a la represa (27-33)

REDACCIÓ

HANDBOL

El pilot ulldeconenc Adam
Raga, juntament amb Albert
Cabestany, Toni Bou i Jero-
ni Fajardo composaran l’e-
quip que representarà a Es-
panya en la propera edició
del Trial de les Nacions.

L’equip espanyol tornarà
a ser, a priori, el favorit per

reeditar el títol, com ho és
en aquesta mena de proves
en la que es pot comprovar
el nivell i la qualitats dels pi-
lots de tot l’Estat.

La pròxima edició del
Trial de les Nacions es cele-
brarà els propers dies 19 i
20 de setembre a la locali-
tat italiana de Darfo.

Serà a Itàlia, els propers 19 i 20 de setembre
REDACCIÓ

TRIAL

Barça, Granollers, Nimes i
Sant Raphael són els equips
que han de disputar la tret-
zena edició de la Lliga dels
Pirineus. Uns partits que s’-
havien de disputar al pave-
lló de Remolins i que havien
de ser transmesos per TV3.
No obstant, un cop tècnics

de la televisió catalana van
revisar les instal.lacions van
adonar-se’n que hi havia
unes mancances que, amb
el temps que hi havia de
marge, no es podien solu-
cionar. 
Per aquest motiu es va bus-
car una altra seu. Es juga-
ran a Castelldefels. 

S’havia de jugar al pavelló de Remolins

REDACCIÓ

HANDBOL

Pau Vela i Alex Sigurbjörns-
son (Rem Tortosa) van acon-
seguir amb Espanya passar
a la semifinal del Mundial
que s’està disputant a la lo-
calitat de Poznan (Polonia). 

La lluita, en el moment del
nostre tancament, estava
per poder accedir a la Final

A. En la mateixa, s’havien de
trobar amb Polonia, Austra-
lia, República Xeca i Grècia.

Així mateix, avui diven-
dres, havien de disputar la
semifinal en la seua modali-
tat Joan Fernandez i Andreu
Castellà (Nautic Amposta) i
Marc Franquet (Nautic Tarra-
gona). 

Exitosa participació 
ebrenca en el Mundial 

La Lliga dels Pirineus es
disputarà a Castelldefels

Amistós del CH Amposta
contra el Lleida

Adam Raga competirà al
Trial de les Nacions

S’està disputant a Poznan (Polònia)

REDACCIÓ

REM

La Penya Barcelonista del
Mas de Barberans s’ha reac-
tivat. El president, Jaume
Lleixà, i la junta directiva han
volgut impulsar aquesta em-
blemàtica Penya. El passat
dia 11, amb patrocini d’S-
ports Fevi, van organitzar

una xerrada per parlar del
Barça. 
Moderada per Michel Viñas,
van participar-hi Jordi Fabre-
gat, Sergi Domènech, Joan
Subirats i el propi president
de la Penya. El dia 19 de se-
tembre hi ha prevista una
trobada amb un sopar. 

La Penya Barcelonista del
Mas de Barberans 
manté l’activitat

Va organitzar una xerrada, el dia 11 
REDACCIÓ

Xerrada organitzada per la Penya Barcelonista del Mas de Barberans.
JOAN VENTURA
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Segurament molts dels quals estan llegint aques-
ta nota, formen part d'aquesta xarxa social més
popular a nivell mundial amb cinc anys d'existèn-
cia. Fins i tot qui està escrivint també ho és. 

La possibilitat d'interacció que existeix en
aquestes xarxes va convertir a Facebook de ser
una simple eina per a agilitar la forma d'intercan-
viar informació (que es el motiu pel qual es va
crear), en un nou fenomen de les comunicacions.
A punt tal que, com indiquen des del mateix lloc,
va ser utilitzada per Barack Obama, l'actual pre-
sident dels Estats Units, com un dels seus fona-
ments en la campanya electoral.?? És que per a
molts, no és només una forma d'entreteniment si-
nó que també és una eina laboral, pel que en al-
gunes circumstàncies, es veuen en la necessitat
d'integrar-se a la xarxa, encara que no de la ma-
teixa manera de participació de qui ho fan amb la

finalitat de passar una estona, intercanviant fotos
amb els seus amics, fent-se socis de grups, ac-
ceptant a tots els quals demanen ser els seus
amics i utilitzant moltes de les seves de vegades
absurdes aplicacions. Però això és la popularitat
que va arribar: part de la nostra realitat, esti-
guem o no d'acord, passa per Facebook. 

Una de les claus per a aquest vertiginós creixe-
ment es va dur a terme la traducció del portal a
diferents idiomes. Això va ser un dels motors per-
què d'aquests 200 milions d'usuaris, el 70% no
siguin dels EUA. No l'únic, per descomptat,
doncs molts també ho feien servir encara que es-
tigués en anglès; però no caben dubtes que si va
ser una jugada de gol. 

En menys d'un any, el portal va duplicar la quan-
titat de visitants. Exactament a l'agost de l'any
passat, es va comentar en els mitjans que Face-
book havia arribat als 200 milions d'usuaris. Per
descomptat que créixer un 100% a aquest nivell
de xifres, és alguna cosa molt difícil d'assolir. 

Sempre hi ha un però, no tot és color de rosa,
almenys per als usuaris. La qüestió de fons en
aquest sentit és el tema de la política de privaci-
tat, on es destaca si realment som els amos de
l’informació que carreguem en Facebook i els
únics que decidim que fer amb ella o si a partir
del mateix moment que comencem a formar part
d'aquesta voràgine perdem el dret de propietat
de tot el que pugem al portal.?? Recordem que

uns mesos enrere, més exactament al febrer, no
havia mitjà que no es referís als nous termes d'ús
del portal que establien que Facebook seria l’a-
mo de l’informació que l'usuari pugés fins i tot en-
cara que es donés de baixa de la xarxa social.
Resolució a la qual finalment va fer marxa enrere
per uns mesos per a veure com acabaria fent el
mateix però sense que anés en forma tan ober-
ta. 

“Tota la veritat del Facebook”

Ha escoltat la frase? El que no està en In-
ternet no existeix? Doncs sembla que per
a moltes persones aquesta frase és certa.
Raó per la qual, llocs com Facebook amb
més de 200 milions d'usuaris, han crescut
tant últimament.

REDACCIÓ

És que gran part de la sub-
sistència de Facebook es deu a
les vendes de les bases de da-
des que es van armant amb
aquesta informació; no és que
viu només de publicitat. I en al-
guns mitjans (fins i tot va sortir
una publicació en MasterMaga-
zine) es destaca que en realitat
és la CIA la qual està finançant
aquest fenomen per a tenir tota
l’informació de tots els usuaris. 

Altre tema també d'importàn-
cia és el de la seguretat dels
nostres equips. Com Facebook

és un món obert als desenvolu-
paments d'aplicacions (molts
dels quals no són revisats per la
mateixa gent de Facebook), pot
ocórrer que entre aquestes su-
posades aplicacions es filtri al-
guna amb fins maliciosos com
el robatori d'informació perso-
nal. I  fins i tot és utilitzat com
spam amb correus electrònics
que simulen provenir de la xarxa
però que en realitat contenen al-
gun arxiu infectat o un link des
del qual se'ns descarrega algun
codi maliciós.

Malgrat tot això, si encara se-
guim utilitzant Facebook, el mi-
llor és que prenguem els recau-
dos més apropiats i vegem bé
quines dades carreguem, qui-
nes fotos pugem, quines aplica-
cions baixem, quins amics ac-
ceptem, etc., etc. Podem
seguir sent part d'aquests 200
milions d'usuaris però això no
significa que hàgim d'estar cecs
sense veure el fons del seu veri-
table significat. Com diu un vell
refrany: No tot el que brilla és
or.

�”Privacitat en mans de la CIA”
REDACCIÓ

JESÚS RUIZ

CEDIDA
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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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Cassoleta d’ous al forn, una pràctica recepta, senzilla, ràpida i ideal 
per a innovar en aquesta tornada a la rutina desprès d'uns dies de vacances.

Primerament picarem
l'all en trossets petits,
també pelarem i trosse-
jarem la ceba. Col·loca-
rem una paella en el foc
amb un parell de culle-
rades d'ol i, posarem
l'all a la paella i abans
que agafi color ficarem
la ceba trossejada i so-
fregirem fins que estigi
a punt per a poder in-
troduir la carn picada,
que prèviament haurem
salpebrat.

Disposarem de 4 cas-
soletas de fang indivi -
duals o una mitjana, re-
partirem en cada
cassoleta el sofregit 

abans preparat. 

Col·locat això agafarem
la sobrassada i també la
repartirem entre les 4
cassoletas, per a segui-
dament posar damunt
un ou cru; el següent
pas és afegir uniforme-
ment el formatge rallat
al gust de cada comen-
sal cobrint així tota la
cassoleta.

Per a finalitzar tindrem
el forn precalentat a uns
150º i introduirem les 4
cassoletas per un temps
no superior a 10 minuts,
hauríem d'anar vigilant el
nostre plat ja que cada
forn és un món i sola-
ment volem que l'ou qua-
lli i fondre's el formatge.

Amb aquest plat hem
recuperat una recepta
tradicional que a la vega-
da de senzilla i ràpida, és
saborosa i suculenta al
gust.

Recordeu que si voleu
guanyar un sopar o dinar

per a dues persones no-
més degustar aquesta o
altres de les receptes
que cada setmana us ex-
pliquem, teniu que enviar
un sms amb la paraula
TE CUINA al 5516, i ara
toca arremangar-se i co-
mençar a cuinar!.

“Primentons i Tomates”. Avui: Ous al forn  

Com a segon plat o
per a acompanyar
amb qualsevol amani-
da, aquesta original
recepta té nombrosos
seguidors entre els
nostres companys de
redacció i esperem
que a partir d'ara tin-
gui també seguidors
entre els nostres lec-
tors.

REDACCIO

El nostre plat d’avui.
SUSANA MARIA

4 Ous

500gr de carn picada 

1 ceba

1 all

150 gr de sobrassada

formatge rallat emmental

sal

pebre

oli

Ingredients

CRDIDA

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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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Venus pel teu signe reflecteix que
està millorant la teva vida amorosa i poder de
seducció. Respecte a la teva salut, has d'evitar
els canvis de temperatura bruscs.

Taure
20/4 al 19/5

Venus transitant per la teva casa dotze et
convida a estar més en contacte amb el teu
món emocional. Una sortida al camp és reco-
manable a fi de poder relaxar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui et mostraràs selectiu, tant en l'amor com
en la teva vida social. Respecte a la salut, has
d'aprendre a distingir el que et perjudica del
que no. 

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Mart per la teva casa vuit revela
que vius un període de major exigència emo-
cional. Pensa que un dia estressant necessi-
ta equilibrar-se amb el temps de descans.

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les En l'amor viuràs intensament
cada sentiment i moment. Potser hauràs d'en-
frontar-te a nous reptes i superar-los. Respecte
a la salut, avui et sents ple de vitalitat.    

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes sentimentals no estàs per perdre
el temps amb algú que no t'aporta res.
Respecte a la teva salut, no és el moment que
t'abandonis.  

Balança
22/9 al 22/10

Has de ser més conscient dels petits canvis
sentimentals que es van produint en la teva
vida. Necessites tenir més tranquil·litat i des-
cans per poder funcionar al cent per cent. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has de distingir els teus veritables sen-
t iments dels que són passatgers.
Respecte a la teva salut, avui en l'as-
pecte físic et trobes actiu i animat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui és un bon dia per trobar algú que tin-
gui un significat especial per a tu.
Respecte a la teva salut, potser tindràs
mal de cap. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar la teva vida amorosa recorda
que no has de jugar amb els sentiments
aliens. Respecte a la teva salut, viu tran-
quil. No et deixis endur per cap obsessió. 

Aquari
20/1 al 18/2

Qualsevol problema sentimental que puguis
resoldre avui no el deixis per a més endavant.
La quantitat d'assumptes que tens et poden
provocar un mica d'estrès. 

Peixos
19/2 al 20/3

Perquè la teva vida sentimental sigui estable
has d'aprendre a superar els problemes del
passat. Respecte a la salut, pensa que els
excessos nocturns no et proven. 

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.

Queralt Álvarez, Matilde        Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L’Aldea) 977450543

Capella Arzo, Godofredo Av.Molins d'en Compte,50 (Jesus)  977500764

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

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima
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Estat del cel: 
molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu.
Al sector central del litoral i del Prelitoral apareixeran intervals de núvols
baixos que es faran més compactes a partir de mitja tarda quan tendirà
a quedar entre mig i molt ennuvolat. A la resta del país cel serè o poc
ennuvolat, si bé al final del matí començaran a créixer nuvolades a punts
muntanya del nord-est del país, que a la tarda deixaran el cel mig o molt
ennuvolat en aquest sector. A la resta del territori el cel continuarà poc
ennuvolat, amb algun núvol d'evolució a punts de muntanya. 
res punts de muntanya del nord-est del país, que a la tarda deixaran el
cel molt ennuvolat en aquests sectors. A la resta del territori el cel conti-
nuarà poc ennuvolat, amb algun núvol d'evolució a punts de muntanya. 
Precipitacions: 
a partir de migdia s'esperen xàfecs aïllats acompanyats de tempesta a
punts de l'interior del quadrant nord-est del país. Seran d'intensitat entre
feble i moderada.
Independentment, a partir de migdia també s'esperen precipitacions
febles i intermitents al vessant nord del Pirineu. 
Temperatures: 
mínimes lleugerament més altes. Oscil·laran entre 11 i 16 graus al
Pirineu, entre 15 i 20 graus al Prepirineu, a la Depressió Central i al
Prelitoral central i nord, i entre 19 i 24 graus a la resta del país.
Les màximes es mantindran sense canvis importants. Es mouran entre
26 i 31 graus al litoral i al Pirineu, més baixes al vessant nord, i entre
29 i 34 graus a la resta del territori. 
Visibilitat: 
dolenta al vessant nord del Pirineu. Bona a la resta, tot i que empitjorant
a la tarda a punts de muntanya del nord-est del país. 
Vent: 
a l'Empordà entrarà tramuntana moderada a forta, més reforçada a
partir del vespre. A la resta del país de matinada el vent serà fluix i de
direcció variable en general, tot i que amb terral fluix al litoral. A partir
de mig matí s'imposarà el vent de component sud fluix amb algun cop
moderat.
A última hora de la jornada entrarà mestral entre fluix i moderat a les
terres de l'Ebre. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
entrarà la tramuntana moderada amb cops forts al nord del cap de
Begur, i forta al nord del cap de Creus amb cops molt forts a partir del
vespre. A la resta del sector el vent quedarà fluix i de direcció variable,
amb domini del component sud al centre de la jornada.
Mar arrissada a marejol al sud del cap de Begur. Al nord d'aquest sec-
tor passarà de marejol a maror a la tarda, i de maror a forta maror a
partir del vespre. 
Costa Central:
terral fluix matinal. A partir de mig matí s'imposarà el component sud,
de xaloc a migjorn, que bufarà fluix amb algun cop moderat.
Mar d'arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
terral fluix matinal. A partir de mig matí s'imposarà el component sud
fluix amb algun cop moderat, sobretot de xaloc. Al final del dia entrarà
mestral entre fluix i moderat al sud del cap de Salou.
Mar d'arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

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

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

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

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

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

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

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

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 QUAL-
SEVOL 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
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

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, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
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
977 25 27 27
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

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

www.mesfeina.com
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«Si no hi ha bou, no hi ha
festa». Al nostre territori
això ja se sap, i també ho
sap la gent de fora i que no
resideix aquí. El bou cap-
llaçat, el bou embolat i el
bou de mar, són especta-
cles que, continuament, els
trobem en el punt de mira
de la polèmica. Els actes
taurins a les Terres de
l'Ebre són una tradició que
fins al dia d'avui, atrau cen-
tenars de seguidors, famí-
lies senceres, que esperen
les festes majors per veure
els bous embolats i cap-
llaçats, donant la volta als
pobles.  I fa ja algunes set-
manes que podem compro-
bar la certesa d’ aquestes
paraules per la cel.lebració

de les festes majors dels
municipis, i el seu ampli
calendari de bous. Pocs

aconteixements hi han, ara
per ara, tan arrelats aquí, i
que ha deixat de ser una
festa per passar a conver-
tir-se en una tradició que es
transmet de pares a fills.
Especialment ho trobem a
les comarques del Baix
Ebre i el Montsià, on en
temps de bous, és habitual
veure el nen a la plaça amb
l’orgullòs pare que «l’incul-
ca» l’art taurí i tota la cultu-
ra i la filosofia que l’envolta.
Moltes veus detractores ja
utilitzen aquesta informació
per denunciar que la plaça
no és un lloc idoni perquè
es passi la tarde un menor
exposat a perills innecessa-
ris; un parell de vaquetes
abans de sortir el bou, la
responsabilitat dels pares i
adults, i els consells per
megafonia són els argu-
ments que reben aquest
tipus de veus. Les excuses
i els mètodes d'aquestes
festes, però, segueixen
sense estar exempts de
polèmica i ja fa temps que
les associacions protecto-
res d'animals estan en peu
de guerra i lluiten per
defensar el que creuen ser
els drets justos dels ani-
mals i denuncien els mal-
tractaments als que supo-
sadament se sotmeten.
Aquesta temporada no ha

estat una excepció.
L'administració però, és
lenta i per això, les entitats

animalistes ja s'estan plan-
tejant la via judicial. 
Un total de 60 denúncies
han estat presentades en
els últims tres anys, per vía
administrativa, però totes
han estat arxivades. Motiu
pel qual, i sense cap
interès per deixar de banda
el tema, els ha portat a
actuar d’una altra manera
per veure si consegueixen
així, més fàcilment, el seu
objectiu principal. 
Tot i això, els ajuntaments
segueixen i seguiran pro-
gramant aquests actes,
reconeixent que apleguen
molts veïns. A Amposta per
exemple, un dels principals

municipis que viu la festa
més intensament, enguany
s'han programat 35 actes
taurins en 12 dies, amb un
pressupost que ha superat
els 75.000 euros. Uns
actes que han arribat a reu-
nir a la plaça de la capital
del Montsià més de
10.000 persones. «No
nomès és veure els bous
és tot l’espectacle i la «juer-
ga» que això comporta.
Reunir-se amb la familia,
els amics, berenar, fer la
xarradeta, ballar al ritme
de la xaranga...uns van a la
platja o al xiringuito a fer la
cervesa, altres anem als
bous amb el «bocadillo de

pernil». És qüestió de fer
cadascú el que més li agra-
da i sense fer mal a ningú».
Davant l’etern «tira i arrons-
sa» que l’animal pateix molt
en aquestes pràctiques,
des de els Ajuntaments es
defensa que d'un temps
ençà, el tracte a aquests
ha millorat. Fa 4 anys es va
implantar un manual de
bones pràctiques, aprovat
per la Generalitat, que,
entre d’altres mesures,
regula la duració d’alguna
de les activitats (a un
màxim de 30 minuts) i fixa
la presència d’un veterinari
que certifica si el bou
pateix o no pateix. Els

seguidors dels bous asse-
guren que estimen els ani-
mals i que són el més
important de les festes,
perquè de fet, en són els
protagonistes. Els qui
denuncien asseguren que
els animals sofreixen des-
cargues elèctriques, pata-
des i cops, i que no és la
millor manera d’educar als
més petits. Sigui com
sigui, blanc o negre, aques-
tes denúncies no han evi-
tat, una temporada més,
sentir la més coneguda
frase d’una tarde d’estiu a
les Terres de l’Ebre...
«Xeic, que mon anem als
bous!».

«La caja de los truenos»

Festa sense cap tipus de
control? o parlar per
parlar sense coneixe-
ment de causa? No és un
tema nou, segueix can-
dent en la nostra actuali-
tat, i segueix donant peu
a articles com aquest.
Senyores i senyors...par-
lem de bous.

Parlar de bous a les Terres de l’Ebre és entrar en polèmica assegurada

TERE GONZALEZ

Els bous a l’Ebre, tradició i comunitat.
Cedida

Els aficionats a aquesta festa han gaudit d’unes

festes majors ben atapeïdes d’actes taurins

Moment Dolç

L’HERÈNCIA DELS BOUS

 


