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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

La marxa de romanesos i
britànics fa baixar el
nombre d'estrangers
empadronats a les Terres
de l'Ebre.

P4
Sant Carles de la Ràpita
aprova construir un nou
auditori amb 360
butaques que costarà 3,18
MEUR.

P6

Societat

Presentació de l’Espai
JAZZ JOVE dels Països
Catalans.

P9
Esports

El Remolins-Bítem afronta
la tornada de la promoció
d’ascens a Preferent amb un
gol d’avantatge.

P11

El Ministeri de Foment ha obert aquest dimecres al trànsit la nova cruïlla de la TP-3318, l'entrada a Alcanar (Montsià), amb la
N-340, un dels principals punts negres de la xarxa viària de les Terres de l'Ebre. Després de reivindicacions històriques del
municipi d'Alcanar, de canvis en el projecte, de manifestacions i, fins i tot, d'una aturada de les obres per fallida de l'empresa
adjudicatària, el nou encreuament ja ha entrat en funcionament. A més d'eliminar un dels punts negres de la N-340, l'elevació
de la carretera i la construcció d'un pont per fer un pas inferior permetrà millorar la connectivitat entre els dos nuclis urbans
d'Alcanar i Les Cases. La inversió total ha estat de 3,5 MEUR. P3

S’esborra 
un punt negre

El CD Tortosa va celebrar ahir la nit una assemblea de socis extraordinària. Una vegada la
directiva havia anunciat que no seguia, es va obrir un període de presentació de candidatures
per efectuar unes eleccions. Va passar el termini i no existia cap candidatura i, per aquest
motiu, va convocar-se l’assemblea extraordinària de socis. Fou ahir i en la mateixa, tal com
es preveia, la junta sortint va acomiadar-se (imatge de la foto) i es va conèixer el nou
president. Es tracta de Ximo Rambla que va informar dels directius que ja estan
compromesos per estar al seu costat per dirigir el club els propers anys.  L’assemblea va
aprovar el nou president. P10

El CD Tortosa ja té nou president
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

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

L'obligació de rebaixar el
dèficit fins el 3% per a l'any
2013 pot provocar una
onada de privatitzacions a la
Unió Europea. 
Llegeixo que Grècia anuncia
la privatització parcial dels
serveis de correus, ferroca-
rrils i servei d'aigua potable.
És una de les condicions
imposades pel Fons
Monetari Internacional (FMI) i
la Unió Europea (UE): Grècia
ha de recaptar, del 2011 al
2013, 3.000 milions d'eu-
ros amb la privatització de
serveis públics. És evident
que el cas de Grècia és
especialment greu, i ignoro
quina és la situació actual
dels seus serveis públics.
La qüestió és que sembla
ser que es pretén acabar
amb la crisi del neoliberalis-
me amb polítiques neolibe-
rals: més privatitzacions,
més poder de les multina-
cionals, i debilitar encara
més el paper de les adminis-
tracions en el control i la
dinamització de l'activitat
econòmica. 
A l'Estat encara no s'han
plantejat aquestes mesures,
però tot arribarà. L'asfixia a
la capacitat d'endeutament
de les administracions públi-
ques acaba justificant que
ens venem la gestió dels
serveis públics, i això no
sempre es fa per tal de
millorar el servei: es fa amb
finalitats estrictament recap-
tatòries, i en aplicació d'una
determinada concepció polí-
tica que defensa que allò
que pugui fer una empresa
privada no ha de fer una
administració pública. El
“mercat” farà la resta: ajus-
tarà els preus i la qualitat
del servei en base a una pre-
tesa lliure competència i a la
bondat de la multinacional
de torn.
El problema és que ja hem
vist com ens ha anat con-
fiant en la bondat del capita-
lisme salvatge. En teoria, hi
ha consens que una de les
conclusions a les que ens

ha portat la crisi és la
necessitat que hi hagi més
control sobre els mercats
financers i l'activitat econò-
mica. En canvi, l'FMI i la UE
responen posant les condi-
cions idònies per reforçar,
encara més, el pes especí-
fic d'aquestes grans empre-
ses, i els governs de la Unió
s'ho han empassat sense
protestar.
A casa nostra també tenim
exemples, d'aquesta pràcti-
ca. Ja abans de les retalla-
des el Govern Municipal de
Tortosa va decidir vendre el
49% de l'Empresa d'Aigües
municipal. I tot perquè van
confiar que pagarien les
obres que han fet venent
solars i no n'han venut.
Sembla ser, doncs, que el
Govern Municipal aplica les
mateixes solucions que l'FMI
i la UE han aplicat amb
Grècia, però llavors la pre-
gunta és clara: què farem
quan ja no ens quedi res
més per privatitzar? I, afe-
geixo, val la pena jugar-se
l'únic servei públic rendible
que ens queda? És aquesta
la única i la millor solució
per tapar el forat econòmic
que s'ha generat? Tan greu
és la situació econòmica de
l'Ajuntament, insisteixo, ja
abans de les retallades?

Jaume Forcadell
Portaveu d'ICV a
l'Ajuntament de Tortosa.

DÈFICIT I SERVEIS PÚBLICS

Opinió

Durant molts de mesos Alcanar ha portat a terme
diverses manifestacions per reclamar la solució
definitiva de les obres de l'Àngol, unes obres
necessàries per acabar amb un punt dels qualifi-
cats negres, durant anys, de la xarxa viària de

l'Ebre. Un
encreuament que
molts disgustos
ha portat a cana-
reus i canareves,
un punt fatídic on
moltes vides
s'han vist afecta-
des o truncades
de manera defini-
tiva pels acci-
dents que s'hi han

produït. La modificació de l'Àngol, per dotar-lo de
la màxima seguretat pels conductors i evitar el
perill que representava, ha estat l'obra més llarga-
ment demandada per la gent d'Alcanar. Una obra
que, a partir d´aquest dimecres, ha deixat de ser
projecte per esdevenir una realitat. Fem una mica

de memòria per entendre la importància d´aquest
desenllaç... Tot semblava que l'impuls definitiu
per modificar l'Àngol començava l'any 2006, amb
l'aprovació dins dels pressupostos generals de
l'Estat d'una partida pressupostària per executar
el projecte de modificació d'accés a la N-340;
però llavors, desde el Govern Espanyol i el
Ministerio de Fomento, s´ incomplien tots els
anuncis i terminis marcats, de manera que l'obra
es retardava considerablement de manera deses-
perant. Malauradament, al febrer de 2008 es
vivia un moment dramàtic, i una vegada més, es
produïa un accident mortal, aquesta vegada amb
cinc víctimes. Llavors el Ministerio de Fomento
qualificava l'obra de “màxima” prioritat, mentre
l'ajuntament seguia demanant celeritat en les
obres. 
Una “prioritat” que, si més no, ha tardat més de
2 anys en executar-se; però, al cap i a la fi, el que
avui ens ocupa, i el que avui és noticia, és que
l´Àngol ja està obert al públic, és ja una realitat.
Un cop més, l'esforç de tot un poble i la força d'
un territori, ha acabat amb victòria.

Editorial

L’Àngol: unes obres necessàries

«La modificació de l’Àngol, per
dotar-lo de la màxima  
seguretat pels conductors i 
evitar el perill que 
representava, ha estat l’obra
més llargament demandada
per la gent d’Alcanar»

Sóc dels que quan vaig escoltar que CiU
al Congrés s'abstenia i permetia que el
“Decretazo”, tirés endavant, em vaig
sorprendre i no sabia si el que ens pas-
saria és que de tant responsables ens
farien màrtirs o directament ens guilloti-
narien.
Vaig fer el sa exercici de documentar-
me, preguntar a experts d'economia, lle-
gir i vaig arribar a la conclusió que el
decret per reduir el dèficit conté mesu-
res molt injustes com la congelació de
salaris dels pensionistes, la retirada del
xec nadó i la retallada als sous dels tre-
balladors públics. CiU es va abstenir en
la votació perquè el que estava en joc
avui és que l'Estat espanyol pogués
seguir pagant els sous i les pensions
fins a finals d'any. En definitiva, facilitar
que el Reial Decret Llei tirés endavant
va ser per evitar un mal pitjor. Si no s'ha-
gués aprovat el que el mateix Obama va
suggerir, el que Brussel·les els havia dic-
tat i el que el Fons Monetari
Internacional (FMI) va recomanar, no
hauríem trigat gaire a ser intervinguts
com els grecs, l'IBEX estaria baix de tot,
el deute seria per a Espanya molt més
difícil de col·locar als mercats i la
diferència amb els bonus alemanys
encara seria molt més gran en dèficit. A
més, no parlarien ni de congelar ni rebai-

xar sous, sinó de no poder pagar a
ningú; un drama per a Catalunya i
Espanya. Què va fer el PP i ERC ?
Després tots ens omplirem la boca de
ficar els interessos del país per sobre
dels propis; als fets em remeto.
Una de les mesures més injustes és la
congelació de les pensions i , per tant,
des de CiU batallarem en el marc del
“Pacto de Toledo” per garantir que l'any
vinent es revaloritzin d'acord amb la
inflació. I és que no pot ser que només
es vulgui reduir el dèficit via retallada de
la despesa. Cal incrementar els ingres-
sos, tal com ja CiU li va dir de manera
reiterada als socialistes a les sessions
parlamentàries en les quals proposàvem
fomentar l'ocupació i avui no estaríem
pagant més de 30.000 milions d'euros
de subsidi d'atur; incrementar els ingres-
sos vol dir recuperar l'activitat econòmi-
ca i generar ocupació! Es podria resu-
mir, segons paraules d'Artur Mas, “cal
un govern que tingui mentalitat d'empre-
sa productiva” i quan parla d'empresa
no parla només d'empresaris sinó
també de treballadors. I a què estem
esperant a fer la reforma laboral, culmi-
nar la reforma del sistema de finances
perquè hi hagi crèdit per a les empre-
ses, garantir la liquidat i afavorir la recu-
peració de l'activitat econòmica i la cre-
ació de llocs de treball?
Si no som capaços d'aixecar l'econo-
mia, cosa que no saben fer els governs
socialistes, ja ens podem oblidar d'una
vegueria amb finançament i competèn-
cies, del desdoblament de l'A7, N-420 i
de la C-12, al pas per les nostres comar-
ques, al corredor del Mediterrani, entre
d'altres actuacions indispensables.

Joan Pere Gómez i Comes

Regidor per CIU a l'Ametlla de Mar

DECRETAZO: RESPONSABLES O MÀRTIRS ?

Opinió
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Aquest dimecres va que-
dar obert definitivament el
trànsit al nou pas de l’Àn-
gol a Alcanar. El pas supe-
rior de la N-340 ja feia set-
manes que estava en ser-
vei, però des d´ara, ja està
obert també el pas inferior
i les rotondes que perme-
ten la incorporació a la via
principal. Les obres de
millora han consistit, prin-
cipalment en la conversió
en enllaç per tal d'eliminar
els perillosos girs vials a
l'esquerra. Si fem una
mica de repàs al trajecte
de l´obra, podem apreciar
que es tracta d'una obra
molt reivindicada que
millora, per fi, notable-
ment, la seguretat vial d'a-
quest tram de la N-340 al
seu pas per les Terres de
l'Ebre. En dades oficials,
el Ministeri de Foment
l'any 2006 va adjudicar l'o-
bra a l'empresa Mag-3
Enginyeria i Construcció,
SA, amb un pressupost
d'adjudicació de 2'29
milions d'euros. Si se li
sumen les expropiacions,

la inversió total ha estat en
un principi de
2.463.059,87 euros.

Després es van fer neces-
saris modificats que van
augmentar el pressupost

fins als 3.227.150,36
euros més 200.000 euros
en expropiacions i altres,
la qual cosa ha represen-
tat una inversió final total
de 3.427.150,36 euros.
La primera empresa con-
tractada va patir dificultats
econòmiques i no continuà
amb l'obra. El Ministeri de
Foment va cercar una
nova empresa fins enco-
manar els treballs a
Emcofa que la va reiniciar

a l'estiu de 2009. Els tre-
balls projectats han tingut
com a finalitat la construc-
ció d'un enllaç a diferent
nivell a la intersecció de la
carretera TP-3318 amb la
N-340, que elimina els dos
girs a l'esquerra existents
(Alcanar-N-340 i N-340-
Alcanar), i millora el traçat
de la N-340 en aquest
tram. El projecte també
contemplava dues roton-
des que faciliten els dife-

rents moviments d'entrada
i sortida a la N-340.
Després, doncs,  de reivin-
dicacions històriques del
municipi d'Alcanar, de can-
vis en el projecte, de mani-
festacions i, com hem vist,
d'una aturada de les obres
per fallida de l'empresa
adjudicatària, el nou
encreuament ja ha entrat
en funcionament, i ja és
una realitat. A l’entrada en
funcionament del nou pas
van assistir els represen-
tants del consistori
d’Alcanar i la subdelegada
del Govern central a
Tarragona, Teresa
Pallarès, qui va destacar la
importància de l’obra.  «És
una inversió en seguretat
per a tot el territori». 
A més d'eliminar un dels
punts negres de la N-340,
l'elevació de la carretera i
la construcció d'un pont
per fer un pas inferior per-
metrà millorar la connecti-
vitat entre els dos nuclis
urbans d'Alcanar i Les
Cases. La inversió total ha
estat de 3,5milions d'eu-
ros. Mentre que des del
govern municipal s´han
felicitat per la consecució
de l’obra, el grup del PSC
a l’oposició ha criticat el
fet que l’Ajuntament no
hagi impulsat, de forma
paral.lela, una actuació de
millora de l’accés des
d´aquest punt fins a la pri-
mera línia de mar i el nucli
de les Cases d’Alcanar.

El nou pas de l’Àngol 
a Alcanar és ja una realitat

L’eliminació d’aquesta
cruïlla perillosa era una
llarga reivindicació del
municipi d’Alcanar i ha
estat possible desprès
d’un llarg procès, molt
llarg.

Millora la connexió entre la població i el nucli mariners de les Cases

S’elimina així un dels punts negres de la xarxa viària catalana

TG

La inversió total ha estat de 3,5 MEUR.

«Avui és un dia històric per al municipi

d’Alcanar. És ja una realitat un projecte

molt reivindicat»

Alfons Montserrat, Alcalde d’Alcanar
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D'aquests 39.940 perso-
nes estrangeres a l'1 de
gener, el 31,8% eren roma-

neses, sent la primera
comunitat estrangera a
Terres de l'Ebre; en segon
lloc, amb un 19,6%, hi havia
la població marroquina; en
tercer lloc, amb un 6,3%, hi
havia les persones provi-
nents del Regne Unit. A tot
Catalunya, amb una pobla-
ció estrangera de
1.234.068 persones, les
marroquines ocupen el pri-
mer lloc amb un 19,6%; el
segon lloc es troben les per-
sones romaneses amb un
8,0%, en tercer lloc les
equatorianes amb un  6,7%;
les persones estrangeres
provinents del Regne Unit
ocupen el 15è lloc amb un
1,8%. A tot Catalunya la
reducció de la població
immigrada ha estat d'un
1,39 %, percentatge que
equival a 17.437 persones
estrangeres menys als
registres dels ajuntaments.
El descens ha estat més
notable entre els homes (2%
menys) que les dones (0,6) i
s'ha notat especialment a la
franja d'edat dels 15 als 29
anys. Només augmenten,
tot i que molt lleument, les

franges de més de 45 anys,
especialment a partir dels
60, en correspondència
amb els reagrupaments
familiars dels ascendents
que han començat a exercir
les persones immigrades
que resideixen a Catalunya. 

Per col·lectius extracomuni-
taris, els que registren un
descens més acusat en el
padró durant el darrer
semestre de 2009 són per
aquest ordre: l'equatorià
(3.318 persones menys), el
bolivià (2.527), el peruà

(1.296), el pakistanès (959)
i el xinès (882). En canvi,
altres nacionalitats com els
romanesos o els marro-
quins continuen creixent,
tot i que a un ritme menys
intens en comparació amb
etapes anteriors. 

El nombre de persones
estrangeres empadro-
nades a les Terres de
l'Ebre s'ha reduït per
primera vegada des de
1998. Com ha informat
avui el director dels ser-
veis territorials del
Departament d'Acció
Social a Terres de
l'Ebre, Adam Tomàs, en
data 1 de juliol de 2009
hi havia en aquesta
demarcació 193.466
persones empadrona-
des, de les quals
40.578 eren estrange-
res; a l'1 de gener de
2010 les persones
empadronades eren
193.044, de les quals
39.940 eren estrange-
res, que representa una
disminució de 638 per-
sones estrangeres.

REDACCIÓ

Les dades marquen un nou cicle migratori desprès de deu anys marcats pel creixement econòmic.
Cedida

El ple de l'Ajuntament de
Roquetes celebrat el passat
dilluns 7 de juny va aprovar,
amb el vot favorable de l'e-

quip de govern i el vot en
contra de l'oposició (PSC),
el pressupost municipal per
a l'any 2010. 
Un pressupost que s'ha dut
a aprovació ja avançat l'any
en curs a causa del retard
en la confirmació d'una
més que significativa sub-

venció provinent de la
Secretaria general de
l'Esport (840.000 euros),
de la qual depenia la finalit-
zació de les obres de la
infraestructura més impor-
tant que haurà fet el govern
municipal en aquesta legis-
latura: el pavelló poliespor-

tiu, que serà inaugurat
aquest estiu.
Així doncs, el pressupost
que va ser presentat al ple
es caracteritza, bàsica-
ment, per la contenció en la
despesa i per l'austeritat ja
que, segons el regidor
d'Hisenda, Jordi Baucells,
«no podia ser
de cap altra manera en un
temps molt difícil en què la
crisi econòmica afecta tot-
hom i, evidentment, també
als ajuntaments», va mani-
festar el regidor. El total del
pressupost municipal per al
2010 puja a 8.465.571,62

euros, un quinze per cent
menys que el del 2009 (que
representa un milió i mig
d'euros menys). 
Si comparem aquest pres-
supost amb el de l'any pas-
sat, es pot veure que
aquest ha disminuït consi-
derablement a causa, prin-
cipalment, de l'augment de
la partida de personal
(4,22%) i la disminució dels
imports de béns corrents i
serveis (-8,24%), les despe-
ses financeres (-68,46%),
les transferències corrents
(-15,74%) i les inversions
reals (-31,46%).  

«La crisi també afecta als
Ajuntaments»

Jordi Baucells, regidor d’Hisenda de Roquetes

REDACCIÓ

El Ministeri de Medi ambient
i Mitjà Rural i Marí, a través
de la Direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i el
Mar, ha licitat les obres de
condicionament i urbanitza-
ció de la zona ocupada per
les instal·lacions del viver de
mol·luscs Devimar, al terme
municipal de l'Ampolla (Baix
Ebre). La inversió total
ascendeix a 2.418.996
euros i el termini previst per
a l'execució de les obres és
de sis mesos. Segons ja va
anunciar el Ministeri, el viver
de venda al major de
mol·luscs serà desmante-
llat per crear un espai
públic.

Desmantellat el
viver Devimar

a l’Ampolla

Ports de la Generalitat ha
activat aquest dilluns el
matí el Pla d'autoprotec-
ció del Port de Deltebre
en motiu d'un simulacre
per una suposada fuita
de carburant prop de la
benzinera mentre es rea-
litzava el subministra-
ment de combustible en
una embarcació pesque-
ra. L'objectiu ha estat fer
front a les suposades
incidències per contami-
nació marina. Ports ha
valorat satisfactòriament
el resultat de la prova
perquè ha permès com-
provar el funcionament i
la coordinació de les enti-
tats participants. 

Pla
d’autoprotecció

a Deltebre

Es redueix el nombre d’estrangers
Per primera vegada en els últims dotze anys
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És un mètode que destaca
per la seva precisió, rapide-
sa i fàcil funcionament i per-
què compatibilitza la recolli-
da en superfície i la soterra-
da. Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament, explicava que
«s'ha de fer un pas més

endavant per millorar la qua-
litat ambiental dels nostres
actes. Els actes quotidians
de la gent que vivim al poble
passen per buscar una sorti-
da a totes aquestes deixa-
lles que generen a les nos-
tres cases. Gairebé el 90%

del tot el que generen és
potencialment reciclable i
ara només reciclem un 15%
de les deixalles que gene-
ren. Per això cal fer un pas
endavant i intentar buscar
un reciclatge superior». Els
contenidors s'agrupen per

illes que donen servei en un
radi de 150 metros. En total
hi ha 16 illes de contenidors
soterrats al nucli urbà que
comparteixen l'espai amb
set illes de superfície per a
les zones de la població on
els camions no tenen prou
espai per a passar. Així, el
nou sistema de recollida és
un sistema mixt entre sote-
rrats i de superfície. De bui-
dar-los s'encarrega un vehi-
cle llançadora que duu els
diferents materials fins als
camions més grans. Els
camions poden fer la manio-
bra de recollida a dreta i
esquerra indistintament grà-
cies a un braç robot articulat
que gira sobre sí mateix i
que disposa d'un sistema de
localització del contenidor.
Així es procedeix a l'elevació
vertical del contenidor
sense que es balancegi. En
aquest cas el buidat es rea-
litza per la part inferior (mit-
jançant un sistema de com-
portes), de manera vertical,

evitant que els residus inter-
fereixin directament amb les
portes o altres elements per
on els ciutadans dipositem
els residus. I a les urbanitza-
cions els nous contenidors
són de superfície excepte
dues illes de soterrats que ja
s'han instal·lat al centres
comercials de Tres Cales i
Calafat. Les illes de són de
cinc contenidors per reciclar
paper i cartró, vidre, plàstic,
matèria orgànica i produc-
tes de desfet excepte a les
urbanitzacions on no hi ha
contenidor de fracció orgàni-
ca. Cada contenidor té una
capacitat de 3.500 a 4000
litres, són tres vegades més
grans que els d'abans, i molt
més eficients perquè són
hermètics, el que fa que no
produeixen tanta olor i no
perden líquids. 
La neteja exterior del con-
tenidor es realitza a través
de la rotació de dos ras-
palls que es mouen hidràu-
licament. 

L’Ametlla de Mar comença el nou
sistema de recollida d’escombreries

El passat 2 de juny es
va donar inici a la reco-
llida selectiva d'escom-
braries a l'Ametlla de
Mar amb la instauració
del sistema easy per
facilitat als usuaris el
poder fer la tria selecti-
va des de casa. Aquest
sistema facilita el bui-
datge i la neteja dels
contenidors i està regu-
lat pel Rebé (Consorci
per a la gestió dels resi-
dus del Baix Ebre). 

Anomenat Easy, facilita el buidatge i la neteja dels contenidors

REDACCIÓ

Sistema que destaca per la seva rapidesa i fàcil funcionament.

Cedida

Aquest diumenge 13 de juny
es celebra a Deltebre una
nova edició de la festa de La
Plantada que mostrarà com
es plantava l'arròs tradicio-
nalment al Delta de l'Ebre,
de forma manual. La festa
començarà a les 10.00h
amb el 4t Tomb de la
Plantada que recorrerà els
principals carrers del poble
fins al recinte de la festa,
situat a les Barraques de
Salvador. L'inici de la planta-
da està previst a les 11.00
hores. Primer començaran a
plantar els plantadors experi-
mentats per fer una demos-
tració i després permetran
la participació del públic
que podrà entrar als
arrossars.

Festa de la
Plantada a
Deltebre

El reconeixement per part
de la Direcció General de
Comerç del municipi de la
Sénia com a zona turística
ha generat satisfacció
entre els comerciants del
municipi, que ara podran
obrir els establiments els
diumenges i festius, sense
limitació horària. El presi-
dent de la Federació de
Comerciants del Moble de
la Sénia, Toni Estellé, ha
explicat que, en els darrers
mesos i a causa de la crisi
econòmica, tant els boti-
guers com l'Ajuntament
han fet 'més pressió' per
aconseguir aquesta auto-
rització.

Ajudes per la
davallada de

vendes

L'empresa FCC ha iniciat
ja la construcció dels pous
d'emergència de Vinallop,
que han d'abastir d'aigua

Tortosa  i els municipis del
Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) en cas
d'un episodi de contamina-
ció de l'aigua de l'Ebre
durant els treballs de nete-
ja dels llots tòxics al pantà
de Flix. Al març del 2009
es van dur a terme uns tre-

balls previs de construcció
d'una canonada fins a la
infraestructura del CAT
però no ha estat fins ara
que s'han començat a deli-
mitar i a construir els pri-
mers pous previstos,
situats a tocar del canal
de la dreta i la carretera C-

12. De moment s'han aco-
tat els terrenys de sis dels
pous que han d'extreure
aigua de l'aqüífer de la
zona i s'ha posat a prova,
en el primer,  la quantitat
d'aigua que se'n pot
extreure, per determinar
quants se n'hauran d'habi-
litar finalment per assolir
els 1.200 litres per segon
(1,2 metres cúbics/segon)
que es requereixen. El pro-
jecte baralla entre sis i
dotze pous, per assolir
aquesta quantitat d'aigua.
El pressupost de l'obra és
de vora quatre milions

d'euros, inclosos dins del
projecte global de la des-
contaminació del pantà de
Flix.  Les obres hauran
d'estar enllestides abans
de l'inici de l'extracció dels
llots,  prevista ara per a la
primavera de l'any vinent.
Aquest pla preveu la millo-
ra de l'abastament d'aigua
als municipis riberencs, el
conjunt de les Terres de
l'Ebre i el Priorat, amb la
construcció de pous,
noves canalitzacions i
altres infraestructures,
amb un pressupost global
de 57 milions d'euros. 

S’inicien ja els treballs de
construcció dels pous de Vinallop

El projecte té un pressupost de 57 MEUR

REDACCIÓ
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L'Ajuntament finançarà l'o-
bra amb fons propis, amb la
partida resultant de la modi-
ficació de crèdit d'una sub-
venció del PUOSC desafec-
tada i, també, un cop apro-
vat el Pla local
d'Equipaments Culturals que
s'està elaborant, confia a
obtenir subvencions del

Departament de Cultura. El
termini d'execució del pro-
jecte, en principi fixat en 16
mesos per DOPEC, redacto-
ra del projecte, dependrà de
les condicions finals del con-
curs d'adjudicació de l'obra
i, en aquest sentit, l'alcalde
del municipi, Miquel Alonso,
confia que l'auditori pugui
estar enllestit a finals del
2011. “En els propers
mesos traurem l'obra a con-
curs per adjudicar-la i, tot i
que amb la nova llei de con-
tractes s'han ampliat els ter-
minis dels tràmits adminis-
tratius, pensem que a finals
d'any ja podran començar
les obres”, apuntava Miquel
Alonso. L'edifici de l'auditori
disposarà d'una superfície
construïda total de 1.742
m_ i anirà ubicat en la zona
d'equipaments del sector
Aiguassera del municipi.
Concretament, en una illa
delimitada pels carrers Val
de Zafan, Aragó, Arxiu de
Simancas i Rosselló, que
està situada entre la llar d'in-
fants municipals i el solar
destinat al futur hospital de
dia i centre de rehabilitació. 

El futur auditori municipal de
Sant Carles de la Ràpita
serà un edifici de gran
modernitat marcada per
l'enginyosa intersecció dels
tres volums que el formen.
L'espectacular coberta
corba del volum més relle-
vant albergarà l'espai princi-
pal de l'edifici i la sala d'es-
pectadors, que amb la seva
forma de cunya ressaltarà
encara més l'edifici. La res-
ponsable d'aquesta forma
tan especial serà una doble
pell metàl·lica, què aporta
un extra d'aïllament tèrmic i
acústic a l'edifici. En l'altre
volum corbat, el més baix, hi
haurà els camerinos i la
zona de “bambolines”.
L'Auditori es completarà
amb l'aparició d'un tercer
volum, un prisma rectangu-
lar que alberga la caixa
escènica, espai de gran
alçada que serveix per reco-
llir decorats i escenografies.
L'interior de l'edifici es divi-
dirà en dues zones, la zona
pública (carrer Val de Zafan)
i la zona privada (carrer
Arxiu de Simancas). L'accés
principal per Val de Zafan

desembocarà al vestíbul
principal, la zona noble de
l'edifici que disposarà dels
serveis principals: taulell de
recepció, bar, guarda-roba i
lavabos. Hi haurà dos acces-
sos laterals a la sala d'es-
pectadors, de la qual sor-

prendrà la gran alçada de
més de sis metres i el sos-
tre acústic format per plan-
xes de fusta. L'auditori dis-
posarà de 360 butaques,
incloent les adaptades per
a persones amb mobilitat
reduïda. 

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
aprovat, amb els vots
favorables del govern
municipal (PSC i ICV),
ERC i UMdC, i l'absten-
ció de CIU i el PP, el
projecte executiu de
l'auditori municipal. Un
projecte elaborat per
DOPEC, adjudicatària
del concurs públic con-
vocat amb aquesta
finalitat, i que contem-
pla un pressupost de
construcció de l'audito-
ri de 3.179.518 euros.

REDACCIÓ

Maqueta de l’auditori.
Cedida

Sis municipis de les Terres
de l'Ebre han quedat afec-
tats pel nou mapa eòlic
aprovat aquesta setmana

per la Generalitat. Un
mapa que estableix les set
àrees de Catalunya (ano-
menades Zones de
Desenvolupament Prioritari
-ZDP-) on les promotores
podran, a partir d'ara, pro-
moure noves centrals eòli-
ques superiors als 10 MW

de potència.  Els alcaldes
ebrencs afectats accep-
ten, amb més o menys
entusiasme, la decisió del
departament d'Economia i
Finances, però en tot els
casos reclamen que en el
moment de decidir quina
promotora s'establirà a

cada municipi, l'opinió dels
ajuntaments sigui fona-
mental. I és que el departa-
ment ha decidit que serà
una comissió formada per

vuit membres la que  ana-
litzarà i decidirà les ofertes
presentades al concurs
públic que en breu es publi-
carà.

Sis municipis del territori
afectats pel nou mapa eòlic

Els alcaldes demanen tenir veu i vot en les futures decisions

REDACCIÓ

La Plataforma en Defensa de
l'Ebre ha exigit al govern
espanyol que apliqui el «prin-
cipi de precaució» i aturi les
obres de regadiu més con-
flictives en execució a la
conca de l'Ebre després del
pronunciament de la
Comissió Europea d'anunciar
sancions a l'Estat per no
haver elaborat els plans
hidrològics de conca. El por-
taveu de la PDE, Manolo
Tomàs, ha remarcat que l'ar-
gument de Brussel·les coinci-
deix amb els plantejaments
dels antitransvasament, que
reiteren la voluntat de l'execu-
tiu espanyol de tirar endavant
les grans obres de regadiu.

Precaució i
aturada de les

obres de regadiu

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat la retalla-
da en un 10% de sous i
indemnitzacions per
assistències als regidors del
consistori amb el suport de
tots els grups polítics munici-
pals, malgrat les reserves
del PSC, el principal grup a
l'oposició, que considera
insuficients la rebaixa per als
alts càrrecs, d'acord amb
els dictàmens de les asso-
ciacions municipalistes. Tot i
l'aparent consens inicial, l'al-
calde, el convergent Ferran
Bel, ha carregat durament
contra el portaveu socialista,
Joan Sabaté, tot recriminant-
li els seus ingressos com
a senador. 

Aprovada la
retallada de

sous

Una realitat a finals del 2011
El projecte de l’auditori de Sant Carles de la Ràpita
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La ciutat d’Amposta té molts
punts a favor per albergar
un projecte d’aquestes
característiques, un projecte
que suposaria un reconeixe-
ment i injecció econòmica
important per a l’Ebre.
Aquest es basa en tres
eixos fonamentals: en pri-
mer lloc les instal·lacions
amb què ja compta el muni-
cipi, unes infraestructures
esportives de primer ordre,
donada la seva trajectòria
esportiva. Com destacava
l'alcalde, Manel Ferré, «no
parlem de projectes, sinó de
realitats que ja funcionen».

En segon lloc, la proposta
de l'edifici docent que se
situa al vell mig de tota lain-
fraestructura esportiva de la
ciutat i que, seguint el Pla
funcional de l'INEFC, dispo-
sarà de tot tipus d'equipa-
ment en una superfície de

7.200 m2 i de gairebé 200
places d'aparcament en el
soterrani. I, finalment, la can-
didatura d'Amposta compta
amb el millor escenari possi-
ble per la pràctica d'esports
nàutics, des del riu Ebre fins
a la badia dels Alfacs, que

garanteixen la seva pràctica
durant tot l'any. Davant tot
aquest ventall de possibili-
tats, ara és moment de tre-
ballar, conjuntament, perquè
el Consell rector, que ha d'a-
valuar la candidatura, tingui
en compte aquestes poten-

cialitats del projecte
d'Amposta, el qual ha qualifi-
cat «d'excel·lent, a més de
potent i solvent, trets que
garanteixen les possibilitats
d'aconseguir la ubicació d'a-
questa nova seu università-
ria al nostre territori». Desde
ERC s’ ha afirmat que «la
candidatura d'Amposta és
excel·lent des d'un punt de
vista docent, però no
podem deixar de pedalar i
quedar-nos a l'espera del
pronunciament final del
Consell Rector. Amb ànim
de fer més forta la nostra
candidatura, cal que sumem
el suport dels diversos
agents socioeconòmics del
territori. Amposta necessita
el suport de les Terres de
l'Ebre». En aquesta línia és
important cercar el màxim
de complicitats possibles,
de la mateixa manera que
ho estant fent altres candi-
datures. «La competència
serà dura i cal que es vegi
que el projecte d'Amposta
té tot el suport de les Terres
de l'Ebre. Aquesta oportuni-
tat de futur demana molt de
treball, i per això cal que es
multipliquin esforços en
aquest camp».

Suport a la candidatura d’Amposta per
acollir la seu universitària d’INEF

Davant la importàn-
cia de la possibilitat
d'ubicar una nova seu
de l'INEFC a
Amposta, cal que tot
el territori i agents
implicats s'activi de
manera enèrgica per
tal de sumar el
màxim de suport a
les Terres de l'Ebre.

«La capital del Montsià té un punt de sortida immillorable»

«No podem afluixar ara que ens trobem a la recta final del procès»

REDACCIÓ

El delegat del Govern a TE, Lluís Salvadó, recolza fermament la candidatura d’Amposta.
CEDIDA

Esquerra organitza el pro-
per diumenge 13 de juny
la Festa en defensa de
l'Ebre, una piraguada
popular entre Miravet i
Benifallet que pretén 'rei-
vindicar l'Ebre com a ele-
ment central del país'. Així
ho ha explicat el director
de campanya d'Esquerra,
Xavier Vendrell, que ha
afirmat que la iniciativa
pretén 'mobilitzar la gent

de tot Catalunya per donar
suport a l'Ebre en uns
moments en què hi ha el
risc que pateixi una nova
agressió amb la possible
instal·lació del cementiri
nuclear a Ascó'. En aquest
sentit, el dirigent indepen-
dentista ha assegurat que
'Esquerra vol tornar a
manifestar el seu rebuig a
aquesta instal·lació, que
se suma a totes les agres-
sions i intents d'agres-
sions que ha patit ja el frà-
gil ecosistema de l'Ebre
amb la instal·lació de cen-
trals nuclears, la massifi-
cació de parcs eòlics a la

zona, l'intent d'instal·lar-hi
una tèrmica o el pla
Hidrològic Nacional, que
vam aconseguir aturar'.
De moment, més de 150
persones ja s'han inscrit
per participar en aquest
acte lúdic i alhora reivindi-
catiu que començarà a les
9 del matí a Benifallet, on
els participants podran
escollir entre la piragua o
un passeig en llagut pel riu
Ebre. Posteriorment es
farà un dinar popular i hi
haurà parlaments del pre-
sident del partit, Joan
Puigcercós, el president
de la regional de l'Ebre,

Gervasi Aspa, i l'alcalde de
Benifallet, Jordi Monclús.
A més, també participaran
a la piraguada altres diri-
gents del partit, entre els
quals el conseller

d'Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet,
el delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, o el cap de cam-
panya, Xavier Vendrell. 

Piraguada popular entre Miravet i Benifallet 
en defensa del riu l’Ebre

Esquerra organitza aquesta Festa Popular per reinvindicar l’Ebre «com a element central del país»

REDACCIÓ

Com els altres anys,
vostès els lectors
podran tenir un dia d'es-
barjo tot disfrutant d'una
paella popular i de les
coques de cirera a la
Ribera d’Ebre.  On i
quan? Durant tot el dia
d’aquest proper diumen-
ge 13 de juny, tots
aquells que s’acostin al
municipi de Miravet
podran disfrutar de
mostres de varietats de
cireres, diversos espec-
tacles, concursos de
llançament de pinyols,
dinar popular, concur-
sos de coques de cire-
ra, ball i repartiment de
coques. El preu dels
tiquets del dinar popular
costen 10 euros. 
D’aquesta manera,
durant un dia, la cirera
es convertirà en la pro-
tagonista d'una festa
gastronòmica a Miravet.
Parlem de la XV Diada
de la Cirera, oberta a tot
el públic.

XV Diada 
de la Cirera a

Miravet

L'empresa de transport
Hife ha presentat aques-
ta setmana nous produc-
tes per millorar el seu
servei al públic. 
S’ha posat a la venda un
abonament virtual, un sis-
tema a través del qual
ofereix descomptes de
fins al 50% als seus
clients i que permet als
usuaris reservar una
plaça de seient a l'auto-
bús des d'internet.
Segons el gerent d'Hife,
José María Chavarría, és
un sistema pioner a
l'Estat. «No hi ha cap
empresa de l'Estat que
hagi apostat pels abona-
ments virtuals», va expli-
car Chavarría.
L'abonament virtual no
substitueix la targeta de
descompte d'Hife, però
garanteix la plaça als
usuaris i els descomptes
són els mateixos.

Novetats per
millorar el servei

de l’empresa HIFE
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Els exàmens de llengua
van ser la prova de foc
del nou model de selecti-
vitat que van estrenar
aquest passat dimecres,
9 de juny,  més de 2.300
estudiants del Camp de
Tarragona i de les Terres
de l'Ebre. Com cada any,
alumnes i professors
comparaven la dificultat
entre les proves de cas-
tellà (amb textos de
Miguel Mihura i Juan
Goytisolo) i de català (pro-

tagonitzades per Narcís
Oller i per un projecte de
llei sobre la discapacitat);
i aquesta última torna a
endur-se l'etiqueta de
«més difícil». Al matí
també es va fer la prova
de llengua estrangera i,
per primer cop, s'incorpo-
ra més comprensió lecto-
ra, que pren terreny a la
gramàtica. Més semànti-
ca i menys sintaxi. Molta
comprensió lectora, refle-
xió i expressió escrita.
Aquesta és la tònica dels
primers exàmens. Al pri-
mer examen, el de llen-
gua castellana i literatura,
els estudiants van poder

triar entre un fragment de
Tres sombreros de copa,
de Miguel Mihura, i l'arti-
cle Especialista en todo
de Juan Goytisolo, publi-
cat a El País. A la prova
de llengua catalana i lite-
ratura, els estudiants van
poder triar entre un frag-
ment de l'obra La boge-
ria, de Narcís Oller, i els
articles 11 i 12 del projec-
te de llei de l'accés a l'en-
torn de les persones amb
discapacitat usuàries de
gossos d'assistència. A la
part comuna de reflexió
lingüística, hi havia exerci-
cis de sintaxi i gramàtica,
tot i que hi predominava la

comprensió lingüística.
Els estudiants van valorar
aquest examen com a
més complicat que el de
castellà, però no tothom
opinava de la mateixa
manera, contràriament al
que havia passat en anys
anteriors. L'opció majo-
ritària a Catalunya en la
prova de llengua estran-
gera ha estat l'anglès
(25.213 estudiants), molt
al davant del francès
(481), l'alemany (72) i l'i-
talià (19). Els exàmens
incloïen una part de com-
prensió lectora, una de
redacció i una prova audi-
tiva. A la tarda, es van fer
proves específiques
(voluntàries) de disseny,
electrotècnia i grec. Ahir
les proves es van repren-
dre amb un examen
d'història o història de la
filosofia, la darrera prova
comuna. I avui donaran
per finalitzades les proves
d’accés a la Universitat.

Aquest espai busca fomentar l’establiment d’un circuit jazzístic professional català

REDACCIÓ

Finalitzen les obres de rehabilitació 
del Palau Oliver de Boteller de Tortosa

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan
Manuel Tresserras, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, junta-
ment amb el delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, i el director
territorial, Xavier Vega, inau-
guren les obres de rehabilita-
ció i reforma del Palau Oliver
de Boteller de Tortosa, seu
dels Serveis Territorials de
Cultura i Mitjans de
Comunicació de les Terres de
l'Ebre. Les obres d'adequació
del Palau Oliver han consistit
en una redistribució d'espais
per adaptar-los a les necessi-
tats funcionals per al desen-
volupament de les activitats
del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de
les Terres de l'Ebre. La refor-
ma ha convertit el Palau
Oliver de Boteller en un edifici

d'una gran funcionalitat, amb
la supressió del soterrani, la
creació d'un pati interior d'ilu-
minació i ventilació i l'obertu-
ra de finestres laterals. 
L'edifici consta de quatre
plantes. A la planta baixa, hi
ha la recepció, la sala d'expo-
sicions i els magatzems; a la
primera planta s'hi troben els
arxius; a la segona s'ubiquen
els espais de Direcció, sala
d'actes i la secció
d'Administració; a la tercera
hi ha les dependències de
Patrimoni i Central de
Biblioteques, i a la quarta,
una sala polivalent. Amb la
remodelació, el Palau ofereix
dos equipaments culturals de
primer nivell per a la ciutat de
Tortosa: la sala d'exposicions
i la sala d'actes. La reforma
del Palau ha durat 20 mesos
i suposat una inversió
d'1.760.000 euros.

Aquesta setmana s'ha fet
el IV Taller de Cuina del
Renaixement a càrrec de
l'associació Platigot, en el
marc del qual s'han treba-
llat les receptes que s'in-
clouran al Mengeu de
Festa. 
Les sessions, a càrrec de
Margaret Nofre, han servit
per compartir experiències
sobre la cuina de l'època i
treballar en el plat comú
que elaboraran tots els res-
taurants participants.
Mengeu de Festa és el nom
de la campanya realitzada
conjuntament entre la
Festa del Renaixement i
Platigot en què es recupera
la cuina del Renaixement i

que permet que una vinte-
na de restaurants incloguin
en les seves cartes aquest
menú.  Del 22 al 25 de
juliol de 2010, Tortosa és
convertirà un any més en
un dels pocs indrets del
país on es poden tastar
plats del segle XVI i conèi-
xer la cuina baixmedieval, a
l'hor que es converteix en
un al·licient més per als
visitants de la festa i també
per a la població local. Per
aconseguir una cuina
genuïnament renaixentista,
la formació gastronòmica
és essencial. En aquest
sentit, els restauradors tre-
ballen sobre unes bases
rigoroses per tal de recu-
perar les receptes de fa
500 anys.

Cuina genuïnament renaixentista realitzada
per restauradors tortosins

REDACCIÓ

El president del
Moviment de Mestres
Terres de l'Ebre, Àngel
Ismael i la directora territo-
rial d'Educació, Marian
Rojas, presentaven aquest
passat dilluns, dia 7 de
juny, a la seu del
Departament d'Educació de
les Terres de l'Ebre a
Tortosa, la nova programa-
ció de l'Escola d'Estiu a les
Terres de l'Ebre que
enguany commemora els
30 anys de treball en la for-
mació del professorat, coin-
cidint amb el desplegament
la nova Llei d'Educació de
Catalunya (LEC), que busca

crear un nou horitzó d'esce-
naris i possibilitats, i consti-
tuir una oportunitat de millo-
ra per construir i consolidar
el model educatiu català. 
En aquest sentit, també
l'Escola d'Estiu de les
Terres de l'Ebre afronta rep-
tes importants que cal pre-
parar perquè el treball dels
docents sigui de qualitat i,
per tant, és imprescindible
continuar amb la formació.
Una tasca que l'Escola
d'Estiu ha impartit durant
anys i que enguany s'ha
programat els dies 1, 2, 5,
6 i 7 de juliol a diversos
centres de les Terres de
l'Ebre.

Escola d’Estiu, 30 anys formant professors 
a les Terres de l’Ebre

Aquest projecte d'Espai
Jazz Jove dels Països
Catalans,  té com objectiu
arribar a la resta de munici-
pis de les comarques de
l'Ebre, per fomentar l'esta-
bliment d'un circuit artístic
professional i promoure les
formacions jazzístiques
més noves de l'àmbit cultu-
ral català. L'Espai del Jazz
Jove dels Països Catalans
és una iniciativa sorgida
l'any 2007, arran de la XV
Mostra de Jazz de Tortosa
que s'ha ofert als municipis
ebrencs, mitjançant una
convocatòria oberta a tots
els ajuntaments. I, com a
resultat de la convocatòria,
s'han  adherit al projecte
més d'una desena de muni-
cipis de les quatre demarca-
cions de les  Terres de
l'Ebre, entre ells les capitals
de comarca Amposta i Móra
d'Ebre.  Aquest Espai Jazz
Jove, que arriba ja a la seva
quarta edició, preveu ser

una plataforma per aquells
solistes o grups residents
als Països Catalans per tal
de presentar-se a través
dels concerts que són pro-
gramats a les Terres de
l'Ebre.  La participació de
grups i solistes en aquesta
edició ha arribat als 39,
segons explicava
Bertomeu, dels quals han
estat seleccionats un total
de 16, que seran els enca-
rregats d'oferir un seguit de
concerts a diverses pobla-
cions de les Terres de
l'Ebre. Una programació

que s'establirà un cop els
ajuntaments facin les seves
demandes.  Els seleccio-
nats podran oferir un mínim
d'un concert i un màxim de
tres concerts entre el 28 de
juny i el 30 de desembre de
2010.  En aquesta trobada,
poden participar tots
aquells solistes o grups resi-
dents als Països Catalans,
que han de fer la inscripció
amb un enregistrament de
la música i,  opcionalment,
tot aquell material gràfic i
audiovisual que complemen-
ti la proposta. S'estableix

que els solistes o grups par-
ticipants percebran 100Û
per cadascun dels seus
components i per cadascu-
na de les actuacions que
realitzin dintre de l’“Espai
del Jazz Jove  dels Països
Catalans”; mentre que l'or-
ganització es fa càrrec de
les despeses de desplaça-
ment per concert i dietes. A
més, l'organització realitza
també una promoció dels
grups seleccionats dintre
de les Terres de l'Ebre per a
la seva promoció i possible
contractació.

Presentació de l’Espai JAZZ JOVE 
dels Països Catalans

El director d'Acadèmic,
Xavier Bertomeu i el
director territorial de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, F. Xavier
Vega, presentaven aquest
dimarts passat, 8 de juny,
l'Espai JAZZ JOVE dels
Països Catalans. 

REDACCIO

FINGERTIPS (XVI Mostra de Jazz Tortosa).
cedida REDACCIÓ

Enguany s’ha estrenat el nou
model de selectivitat
Més de 2.300 estudiants de les Terres de l’Ebre i el Camp
de Tarragona s’han presentat a selectivitat.

REDACCIÓ
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D’entrada, Santi Pelejà i la
seua junta directiva, en una
taula presidencial en la que
també hi era Ferran Bel,
Alcalde de Tortosa, es van
acomiadar del soci en l’as-
semblea extraordinària cele-
brada ahir dijous. Santi Pelejà,
en els seus parlaments, entre
altres explicacions, va dema-
nar perdó al soci perquè la
trajectòria els darrers anys no
havia estat la desitjada ni la
plantejada. 
Posteriorment, tal com es
preveia, es va presentar Ximo

Rambla com a soci interessat
en agafar el relleu presiden-
cial, un fet que va aprovar-se.
Rambla ja va informar dels
nous directius que ja estan
compromesos per formar
una junta que s’ha d’acabar
de completar en els propers

dies i de la que Ramon
Marquès en serà un vicepresi-
dent.
Rambla va exposar que s’o-
rientaria la gestió a la realitat
social i econòmica del club i
va prometre esforç, honeste-
dat i transparència. 

El proper mes es farà l’as-
sembla general i es coneixe-
ran els balanços i l’estat del
club. Hi ha qüestions que
s’han de solventar com enda-
rreriments amb sous de tèc-
nics de futbol base, del pri-
mer equip així com de juga-
dors de la primera plantilla.
En aquest sentit, Albert Viñas,
tècnic del Tortosa, va mani-
festar diumenge que «tenim la
paraula que això es solucio-
narà en les properes setma-
nes». Així mateix, hi ha convo-
cada una reunió amb els

pares de jugadors de futbol
base per parlar-ne de l’actuali-
tat i dels plantejaments de
futur. Serà dilluns.
D’altra banda, dir que el
Tortosa va perdre diumenge
contra el Vilafranca, campió
del grup (0-3) i d’aquesta
forma no va poder evitar la
15ena. plaça en la última jor-
nada. 
Per tant, a hores d’ara, baixa
a la Preferent. Necessita un
ascens català a la Segona B
per mantenir la Primera cata-
lana. 

Ximo Rambla, nou president

Es una crònica d’un re-
lleu anunciat des de fa
unes setmanes. La
possibilitat d’una alter-
nativa formada per un
grup de socis era co-
neguda i ha estat una
realitat. Ahir es va fer
oficial. 

CD TORTOSA

En l’assemblea extraordinària d’ahir dijous es va conèixer també la nova junta

M.V.

El CD Tortosa va perdre
diumenge amb el

Vilafranca (0-3) i, de
moment, baixa a la

Preferent. Per mantenir-
se, necessitarà un ascens

català a la Segona B.

Permanència

La UE Rapitenca ha fet oficial
el fitxatge de Jordi Cano, juga-
dor de 32 anys que va coincidir
amb Santi Palanca al Vilanova.
Amb aquesta incorporació i la
renovació d’Hugo Espinosa, la
plantilla, a hores d’ara, compta
amb els porters Rafa Martínez
i Raül Jimenez, i amb Pere, Ma-
rio, Villa, Manolo, Espinosa, Gi-
labert i Callarisa. Es seguirà
treballant per completar-la. 

D’altra banda, dir que l’as-
semblea podria ser el dia 2 de
juliol, una data encara per a
confirmar. En la mateixa, no
està previst que l’alternativa di-

rectiva presenti una moció de
censura, així va comunicar-ho a
CANAL TE, dilluns, Xavi Reverté
que, a més, entre altres qües-
tions, va comentar que «el pro-
blema de la directiva actual és
que no té projecte. Van entrar
pels fills i ara s’han quedat sols.
Nosaltres els vam exposar un
projecte i recursos però, mal-
grat això, no van voler accep-
tar la nostra proposta per aga-
far el relleu». 

Jordi Cano s’incorpora
El porter Raül Jimenez també fitxa

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

La junta sortint, en l’assemblea de socis del CD Tortosa d’ahir.

M. Lalana

L’alternativa directiva,
segons Xavi Reverté, no
té previst presentar cap
moció.

A l’assemblea

Ahir dijous va fer-se, a l’Ajun-
tament d’Ascó, l’assemblea de
socis del club de la Ribera i els
del Benavent. Una assemblea
conjunta que havia d’aprovar el
que MÉS EBRE ja va avançar di-
vendres de la setmana passa-
da: la fusió entre els dos clubs.

I ja està aprovada. La nova
entitat es dirà FC Ascó. I ara ja
han començat els tràmits de
forma oficial, a la Secretaria
General de l’Esport i a la Fede-

ració. El FC Ascó manté l’es-
tructura de l’escola, a nivell de
tot el seu futbol base, i la seua
junta estarà formada per direc-
tius asconencs. Això sí, dels
més de 30 que tenia el club an-
terior, la Joventut Esportiva As-
có Escola de Futbol, en queda-
ran la meitat. El compromís
que ha existit amb el Benavent
ha estat el cos tècnic i uns dot-
ze jugadors que de la plantilla
del conjunt lleidatà passen a
pertànyer al FC Ascó.  El cos

tècnic estarà format per Mau-
ro Ravnic, ja recuperat, i Toni
Palau, entrenador del Bena-
vent els darrers anys. 

Per tant, la plantilla de l’As-
có, de la lliga passada, haurà
de sofrir una renovació i, en
base als plantejaments tèc-
nics, s’hauran de fer noves in-
corporacions. Per últim, a l’as-
semblea es va comentar que
per l’any vinent pot estudiar-se
fer un filial. «Es un repte que
afrontem il.lusionats. Treballa-

rem amb moltes ganes per
mantenir el llistó que ha tingut
el Benavent», deia Miquel Pé-
rez, el president. 

Neix el FC Ascó
Per la fusió que ja ha estat aprovada en l’assemblea per socis dels dos clubs

REDACCIÓ

ASSEMBLEA DE SOCIS DE L’ASCÓ I DEL BENAVENT

Ja comentàvem la setmana
passada que havíem de seguir
les promocions d’ascens a la
Segona. I en els partits de tor-
nada, diumenge passat, no va
haver-hi una bona notícia. El
Reus va perdre 1-0 al camp del
Jerez de los Caballeros i, d’a-
questa forma, fou eliminat. Per
tant, només queden vius l’Hos-
pitalet que va guanyar 3-1 a l’A-
zuqueca i el Santboià que va

empatar al camp del Corralejo
(1-1). Els de Vinyals jugaran
contra l’Almeria B i el Santboià
contra el Tudelano, en la ronda
definitiva. El Tortosa necessita
un ascens català a la Segona B
per salvar-se i l’Ascó, tots dos,
per poder jugar a la Tercera di-
visió, després de la fusió.

El Roquetenc és qui baixa a
la Primera regional. Necessita-
va els tres ascensos catalans
per salvar-se.

Seguint les promocions
El Reus, eliminat

REDACCIÓ

ASCENS A LA SEGONA B

Joan Pérez té 22 anys i juga-
va amb el Sant Jordi. Ja va es-
tar amb el juvenil de l’Amposta
i va pertànyer al Castelló i tam-
bé al Tortosa, a la Primera ca-
talana. Es una incorporació
que s’ha produit aquesta set-
mana i que entra dins de la po-
lítica ja esmentada en altres
edicions d’aprofitar jugadors
comarcals. D’aquesta forma
es va fitxar a Sandu (Roque-
tenc) i també podria interessar,

entre altres, el jove jugador de
l’Ulldecona, Moha. Un jugador
que, a la vegada, interessa a
altres clubs de la Primera re-
gional. Víctor Contreras també
ha renovat i s’afegeix a les re-
novacions ja conegudes de Jai-
me, Gustavo, Gerard i José Ra-
mon. Finalment, dir que el
tècnic està prop per renovar.
Castillejo ha renovat al Reus i si
Artiga, de moment, pot tenir al-
tres opcions podrien ser de fut-
bol base. Per tant, pot renovar. 

Joan Pérez torna
Es un jove lateral que ja va estar al futbol base

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Em deia ahir el presi-
dent del FC Ascó, entitat
que resulta de la fusió
de la JE Ascó i del Bena-
vent, que afrontava un
nou repte, amb molta
il.lusió. Se li notava. Es
una nova etapa per a un
club que farà un salt de
qualitat important, sigui
a la Primera catalana o a
la Tercera divisió.

El CD Tortosa també
afronta una nova etapa.
La incertesa de la cate-
goria en la que jugarà el
primer equip i altres
qüestions d’indole
econòmic no han estat
obstacle perquè s’hagi
format una nova junta.
Una nova junta de la que
ja se’n parlava abans de
Nadal  de l’any passat
que seria una alternati-
va. I així ha estat. Aire
fresc. Això està clar. I la
conclusió més important
és que el club té vida i
que necessita recuperar
la il.lusió.

La junta que ha sortit
va entrar amb un objec-
tiu i un interés. I també
amb il.lusió. Tal com va
dir el president, la seua
trajectòria no ha estat
l’esperada però s’ha de
destacar que ho han fet
amb estima al club i pel
seu bé. No obstant, ara
comença un nou repte
per un altres grup de
persones. 

El més important pel
futur és apendre de les
errades comeses i no
tornar-hi a caure en les
mateixes. 
I així s’ha de fer en uns
moments delicats per ti-
rar endavant qualsevol
empresa. 

Nous reptes
L’opinió de Michel

Rambla va exposar que el
nou projecte estarà orientat

segons la realitat social i
econòmica del club i va

prometre esforç, honestedat
i transparència al

capdavant del CD Tortosa.

Nou projecte

Per jugar a Tercera, l’Ascó
necessita dos ascensos
catalans a la 2a B. Amb la
fusió de l’Ascó, se salva la
Canonja. I si puja el R. Bítem,
també ho farien l’Aldeana i el
Benifallet.

Categoria
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El Roquetenc va acabar cinquè per la cua al seu grup de la Pre-
ferent. Una posició de permanència però que amb els tres des-
censos catalans de la Segona B es convertia en descens per
compensació. Per a poder-se mantenir, havien de produir-se
tres ascensos catalans a la Segona B. I això ja no pot passar
amb l’eliminació diumenge del Reus Deportiu en el partit de tor-
nada al camp del Jerez de los Caballeros. L’Hospitalet i Sant-
boià van complir i van superar els seus rivals però el Reus es
va quedar en la segona ronda i es va afegir al Prat que ja va
fer-ho en la primera. Per tant, el nou projecte del Roquetenc,
amb nova gent a la junta i amb el mateix tècnic a la banqueta,
s’haurà d’iniciar a la Primera regional. 

El Roquetenc baixa de categoria
per l’eliminació del Reus

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Gol de Jota. 1-0. Es l’avantat-
ge que el Remolins-Bítem va
poder obtenir diumenge pas-
sat en l’anada de la promoció
d’ascens a la Preferent, da-
vant de la Penya Anguera. Un
avantatge mínim que s’haurà
d’administrar en la tornada de
diumenge vinent.

El partit va ser una festa.
Un dia històric a Bítem, amb
un gran ambient. Van haver-hi
pancartes i incondicionalitat
per part d’uns aficionats que
s’estan lliurant amb sentiment
pel club del seu cor. Senti-
ment que va notar-se per un
club modest que està vivint
els millors moments de la
seua història. Sense dubte.
Un premi a una dilatada tra-
jectòria en el futbol regional i
que aquesta temporada ha to-
cat el cel amb un lideratge de
17 jornades. Va mancar la ci-
rereta al pastís, en la darrera
jornada. El darrer impuls.
Però ara n’hi ha un altre. Està
prop. Amb la lliçó ben apresa,
cal afrontar-lo amb il.lusió i
amb el cap ben alt per la feina
feta. Endavant Bítem!!!

L’anada
Una promoció d’ascens és

un premi, una festa. És una
eliminatòria que genera pas-
sió i en la que és dificil contro-
lar les emocions. L’experièn-
cia del camp del Reddis ha de
servir per controlar aquestes
emocions, de cara al diumen-
ge. En qualsevol cas, el partit
d’anada, de diumenge passat,
entre dos equips que es co-
neixien de referències i a tra-
vés de missatgers, va ser

marcat pel respecte i per això
fou molt travat. La Penya An-
guera fou fidel als seus plan-
tejaments fora de casa i va ju-
gar ben replegat, amb molta
gent per darrera de la pilota
quan no la tenia i buscant or-
ganitzant-se amb incorpora-
cions de segona línia quan va
poder contraatacar. El Remo-
lins-Bítem, per la seua part, va
estar molt ferm en defensa,
amb molta serietat i per això
no va passar excessives an-
gúnies. No obstant, el proble-
ma fou que no va poder cana-
litzar el seu joc com és
habitual per l’excès d’emoció
del partit i perquè el rival esta-
va molt ben posat. Per això,
els de Nacho foren massa di-
rectes en el primer temps i
això els va incomodar. Kazu,
ben tapat, no podia intervenir
i el joc local ho resentia. Dins
d’una primera meitat amb po-
ques opcions, els visitants en
van gaudir d’una que va aca-
bar amb un córner i de la ju-
gada posterior del llançament
des de la cantonada. Els de
Bítem, per la seua part, van
generar perill amb un parell
d’arribades per banda dreta.
Una d’elles va acabar amb un
penal no xiulat pel col.legiat.
El defensa visitant va intercep-
tar la pilota amb la mà, sota
els pals. Era penal i expulsió.
L’àrbitre, que va començar
amb un criteri desigual, no va
estar encertat en aquell mo-
ment. A la represa, cal dir que
va millorar i va estar més en-
tonat en la seua feina.

En el segon temps, d’entra-
da, la dinàmica fou la matei-
xa. Però amb els minuts, la
Penya Anguera va baixar la

seua intensitat defensiva i
això va coincidir amb un Re-
molins-Bítem més fresc. L’en-
trada de Reyes, Kazu tenia
molesties, va donar més
força. Els de Bítem van poder

trobar més fluidesa i així, so-
bre el minut 70, es van apode-
rar del partit i van assetjar
amb més continuïtat la porte-
ria rival. La Penya Anguera va
acceptar la situació del duel i
va especular sense gairebé
tenir arribades. El Remolins-

Bítem va avisar i a la segona
va marcar amb un gol d’instint
de Jota que va pescar una pi-
lota dins l’àrea i va col.locar-la
amb intenció, on no arribava
el veterà porter rival. Un por-
ter experimentat però un xic
minvat fisicament. 

Una falta a la frontal que
Sergio Ruiz va convertir amb
un tret al pal i una centrada
d’Oscar per la dreta que va
culminar-la Jota amb una re-
matada que va sortir fora van
ser les opcions per aconse-
guir un segon gol que el Re-
molins-Bítem va merèixer. De
totes formes, cal destacar
que el conjunt ebrenc ha
guanyat disset partits a casa
en la present temporada i no-
més n’ha empatat un. Es un
rècord que no es pot oblidar i
que pot trigar-se temps a
igualar.

Pel que respecta a l’elimi-
natòria, la resolució serà a la
tornada, diumenge. El conjunt
de Nacho arriba un xic limitat
de forces, amb jugadors amb
molesties. No obstant, la il.lu-
sió per una fita història i per
una temporada per emmarcar
comporta benzina extra per
anar al petit camp de la Penya
Anguera. L’equip s’haurà d’a-
daptar i saber jugar una final
que decidirà tot un ascens a
Preferent. 

Anim Bítem!!!

El Remolins-Bítem viatja amb un gol d’avantatge
Davant de la Penya Barcelonista Anguera, en el partit d’anada de la promoció d’ascens, l’equip ebrenc va guanyar 1-0

REDACCIÓ

PROMOCIÓ D’ASCENS A PREFERENT

Tal com vam informar di-
vendres passat, Angel Garcia
no seguirà entrenant l’Ampo-
lla, la temporada vinent.

L’entrenador tarragoní,
aquesta setmana, destacava
que «a l’Ampolla s’han portat
força bé amb mi a l’Ampolla i
m’emporto un gran record

de la meua estada en aquest
club. La directiva està forma-
da per gent de futbol i la re-
lació ha estat sensacional,
amb bona entesa des del
principi. S’ha de valorar la fei-
na que estan fent per tirar
endavant el club, molt orga-
nitzada». Angel afegia que
«la temporada ha estat un xic
complicada pel tema de les

compensacions que han obli-
gat a que fins pràcticament
el final no hem estat salvats.
I també per les lesions que
han comportat que en mol-
tes setmanes només hem
pogut disposar de tretze o
catorze jugadors als entrena-
ments i als partits. Malgrat
això, l’objectiu s’ha assolit i
només tinc paraules d’agraï-

ment, la principal per haver
pensat amb mi per ser l’en-
trenador».

El reajust pressupostari ha
generat unes distàncies obli-
gades «pel tema dels des-
plaçaments», segons infor-
mava la junta la setmana
passada. L’Ampolla gestio-
narà la incorporació d’un nou
entrenador.

Angel Garcia: «m’emporto un gran record de l’Ampolla»
El tècnic destaca el treball de la junta directiva: «són gent de futbol, molt implicada»

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Formació del Remolins-Bítem, diumenge passat, en un dia històric, com també ho serà diumenge vinent.

Cedida

L’afició va estar abocada amb l’equip, i també ho estarà diumenge.

Cedida

Al camp del Reddis, l’equip del Remolins-Bítem no va
estar sól. Un bon nombre d’aficionats va recolzar-lo.
Diumenge, es repetirà la història. Es el partit més im-
portant de la història del club. Va ser-ho el del Reddis
però aquell ja va passar. 

Va haver-hi una eliminatòria, d’ascens a Segona a Pri-
mera, al camp de l’Alhambra (temporada 91/92) en
què l’equip que entrenava Rué portava un 4-1 de l’ana-
da i a Reus va haver de sofrir. Els aficionats poc es van
poder fer sentir aquell dia. Una altra, més recent, fou
contra el Riudoms, amb Rogelio a la banqueta. Però la
tornada fou a Bítem. Va ser diferent. Diumenge vinent
potser un gran dia. I l’afició acompanyarà a l’equip en
la jornada més rellevant de la seua història.  

Desplaçament d’aficionats

No estaran sols
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Després d’un any d’absència de futbol pel que respecta la re-
gional, la UE Sant Jaume tornarà a competir. L’ajuntament va
tenir un plantejament d’una altra entitat per poder fer equip de
futbol, però finalment, entre un grup de socis, s’ha decidit mun-
tar-ho des de la localitat. Alfonso Cherta podria ser el nou pre-
sident d’un grup directiu en el que poden haver-hi actius com
Anton Flores i que està lluitant per recuperar jugadors locals
que han estat jugant en altres clubs els darrers anys com és el
cas de Joel, Chupo o Carlos Albacar. Cal dir que aquest és un
objectiu. Rogelio Masià, que la lliga passada va dirigir el Delte-
bre, seria el nou entrenador. La gespa natural, amb la interven-
ció d’una empresa especialitzada, ofereix un gran aspecte. 

El primer equip de la UE Sant Jaume
tornarà a competir la lliga propera

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Pedro Uria és el nou president de l’Aldeana. La nova junta està for-
mada per: Fernando Rodriguez, Raül Montesó Princep, J. Montesó
Llambrich, Pasqual Codorniu, Manuel Martin, Mario Guerrera, An-
dreu Cebolla, Xavier Benet, Joan Salvadó, Joan Manel Rodriguez,
Fortunato Simon.
La junta entrant ha manifestat que està «carregada d’il.lusió per po-
sar en marxa aquest nou projecte, i intentar transmetre’l a la mas-
sa social». Així mateix volia «agrair públicament les facilitats troba-
des per part de la junta actual per començar a exercir el projecte».
L’Aldeana està a expenses de saber si manté la categoria.

Pedro Uria és el nou president de la UE
Aldeana 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Perelló jugarà demà dissabte el primer partit de la promoció
d’ascens a la Primera regional. Serà al camp del Nàstic B
(18.30 h.). En el primer, diumenge passat, el Constantí va
guanyar per 1-0 al Nàstic B. Per tant, l’equip perdedor (en ser
el Nàstic jugarà el segon partit a casa) s’enfrontarà al conjunt
ebrenc que en la primera jornada va descansar.

Els de Harry disputaran el darrer partit del 3x1 al seu camp,
diumenge dia 20 (18 hores) contra el Constantí. Un bon resul-
tat demà representaria un pas important per disputar amb mol-
tes garanties el duel definitiu a l’estadi de la Vinyeta. 

El Perelló s’estrena demà en el 3x1, al
camp del Nàstic B (18.30 h)

REDACCIÓ

PROMOCIÓ D’ASCENS A PRIMERA

‘Txiki’ Estellé, tècnic de
l’Alcanar, seguirà entrenant el
primer equip la temporada
vinent. Pel que respecta a la
plantilla, cal dir que, segons
fonts directives, està tancada
i tant els jugadors de la loca-
litat com els cinc de fora
(Alberto, Toni, Oscar, Rodri i
Paulo) han donat la seua
paraula per seguir un any
més. 
Així mateix, des del club,
s’està treballant per tancar la
plantilla del filial que ha estat
quart a la tercera regional.
Demà hi ha un dinar de cloen-
da en el que hi ha previst par-
lar-ne amb els tècnics, Javi
Celma i Josep Donés. 
La intenció de la directiva és

apostar per la seua continuï-
tat però aquesta encara s’ha
d’acabar de concretar.
D’altra banda, el proper dia
19 de juny es celebrarà al
centre civic d’Alcanar la festa
final de temporada del club
en la que es farà entrega de
trofeus als jugadors del fut-
bol base, filial i primer equip.
Finalment, direm que dilluns
vinent s’iniciaran les obres al
camp de gespa de la
Fanecada per instal.lar-ne l’ar-
tificial.
Des de l’Ajuntament han
manifestat que la qualitat de
la gespa serà amb certificat
FIFA II estrelles, de darrera
generació i que es pot utilit-
zar per jugar partits oficials
de Primera divisió. 

‘Txiki’ Estellé seguirà
entrenant l’Alcanar

Línia continuista a la plantilla
REDACCIÓ

CD ALCANAR

El Comité de Competició de
la FCF ha donat el partit
corresponent a la Copa
Catalunya, entre el Jesús i
Maria i el Calafell, per acabat
amb el 2 a 0 i ha qualificat
els incidents com a lleus, per
quant l'únic que va haver va
ser una baralla entre aficio-
nats d'ambdós equips. El par-

tit, arran de les incidències,
es va suspendre al minut 78.
Des de Calafell s'ha exagerat
molt el tema amb declara-
cions del seu president total-
ment «surrealistes i inventa-
des» però com es poden
veure a les imatges del partit
l'únic equip que va «pegar al
terreny de joc i de veritat va
ser el Calafell».

La Junta Directiva de la UD
Jesús i Maria va anar dime-
cres a Barcelona a parlar
amb el Comité de
Competició amb l'annex de
l'acta arbitral on s'especifica-
va el que realment va passar
i amb el parte de lesions del
seu vicepresident que va ser
greument agredit per part
d'aficionats del Calafell. 

Pel que fa al vicepresident
del Jesús i Maria, els seus
advocats estan preparant la
corresponent denúncia con-
tra el President del Calafell,
Luis del Fresno, per injúries i
calumnies.
La propera eliminatòria por-

tarà a la UE Jesús i Maria a a
Arbeca (Lleida) per jugar el
diumenge a les 18 hores.
L’equip roigiblanc tindrà diver-
ses baixes. Va demanar de
jugar en dissabte però «no
ens ho van acceptar».
Jesús Ferreres, el pichichi,
que va marcar els dos gols
dissabte contra el Calafell, en
serà una d’elles. 

Es dóna per acabat el partit 
Jesús i Maria-Calafell (2-0)

Fou suspés (78’) per incidències a la graderia. L’Arbeca, proper rival

REDACCIÓ

COPA CATALUNYA

Antonio Morales, tal com
va avançar Més Ebre, en-
trenarà al Gandesa, la tem-
porada vinent. «Després
d’un any amb el juvenil de

l’Ebre Escola, torno al fut-
bol regional amb moltes
ganes i il.lusió en aquesta
nova etapa amb el Gande-
sa», deia Morales que afe-

gia que «espero tenir la ma-
teixa sort que en l’anterior
al CD la Cava, a nivell de re-
sultats quan el primer any
vaig acabar en la quarta

plaça i el segon en la terce-
ra». L’objectiu és que un 90
% de la plantilla renovi. Hi
haurà un parell o tres de ju-
gadors que no seguiran.

Morales afronta amb il.lusió la nova etapa al Gandesa
Primera regional

Aprofitant aquest mitjà de comunicació, el CD Alcanar, el CF
Ulldecona, la Sénia CF i suposem que altres clubs humils de la
comarca del Montsià i Baix Ebre pensaran igual, volem transme-
tre el nostre total desacord amb la política de futbol base que
estan duent a terme des de fa ja unes temporades la UE Rapi-
tenca i l'Amposta CF. Una política futbolística encaminada a re-
forçar al màxim els seus equips base a conseqüència de desar-
mar esportivament els equips de la resta de clubs de la zona,
sense pensar amb la repercussió que això comporta, tant per
al club que es queda sense els seus jugadors més destacats,
com per a la resta de nens que perden potencial a l'hora de
competir amb l'equip del seu poble, com per al jugador que un
cop acabat la seva etapa de juvenil, ha de tornar al poble si vol
seguir jugant a futbol. 

Pel que respecta a la política futbolística de la UE Rapitenca i
el CF Amposta de cara a la resta de clubs, pensem que és una
actitud equivocada i irrespectuosa de cara a la resta de clubs i
no adequada a la realitat futbolística que hi ha a les nostres te-
rres. Molts d'equips base de la UE Rapitenca i el CF Amposta
estan competint a la mateixa categoria que la resta de futbol ba-
se dels clubs veïns i si és cert que estan ocupant les primeres
posicions, és degut als reforços que realitzen de jugadors d'al-
tres poblacions, amb la corresponent competència deslleial que
s'ha creat dintre la competició. 

Pel que respecta a aquesta política futbolística, de cara al ju-
gador escollit per reforçar el seu futbol base i al mateix temps
desarmar l'equip del qual formava part aquest jugador, pensem
que és un actitud egoista, sobirana i prepotent, que aprofita la
categoria que ocupa a dia d'avui el seu equip amateur, per ju-
gar amb la innocència i il·lusió que té el nen per algun dia arri-
bar a un equip gran. Al jugador li donen a entendre que el fet d'a-
nar a la UE Rapitenca o al CF Amposta, serà el trampolí per anar
a un club professional, quan tothom sabem que aquest no és el
camí si un jugador realment destaca per la resta dels altres.

Poblacions com Sant Carles de la Ràpita o Amposta han de
tenir el suficientment potencial de jugadors locals com per for-
mar equips competitius i deixar d'anar a buscar xiquets d'altres
poblacions. I si s'hagués d'anar a buscar algun jugador en cas
excepcional, per urgència o necessitat, s'hauria de ser una mi-
ca més senyors i primer parlar amb el club sobre el xiquet i no
directament amb ell sense tenir en compte el club que pertany.

Si la UE Rapitenca i l'Amposta CF tenen la sort de poder fer
pagar als pares del jugadors del base una quota doblada a la
que es paga en la resta de clubs de la comarca, és lógic que el
nivell futbolístic estigue un grau per damunt dels altres, però
hem de ser realistes i conscients que si un jugador destaca molt
més que la resta de companys, ja vindran clubs com el Nastic,
Castelló o Vilarreal a fixar-se amb ell. Des d'aquestes 4 línies,
també volem apel·lar als socis i pares dels xiquets, tant de la UE
Rapitenca com del CF Amposta, perquè facin força a les respec-
tives juntes directives amb l'objectiu d'impedir dur a terme
aquestes polítiques expansionistes que repercuteixen amb el
futbol base de les nostres comarques i dificulten el progrés de
molts xiquets rapitencs o ampostins.

Desacord amb la política de futbol base
de la UE Rapitenca i del CF Amposta

Carta al director
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PRÒXIMA JORNADA 

Ascens a Segona regional

Roquetenc, Flix i Móra la Nova

RESULTATS
34a jornada Tercera regional

Torre Espanyol-Jesús i Maria 0-2
Roquetenc-Tivenys 5-1
Alcanar-Godall 4-3
Catalònia-Benissanet 2-0
Tivissa-Móra la Nova 3-2
Fatarella-Arnes 0-3
Rasquera-Flix 1-4
Ginestar-Ulldecona 1-0
Atlas Tortosa-Campredó 0-0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Reddis

Promoció d’ascens: R. Bítem

Baixen: Vila-seca, Hospitalet i

Icomar

Per compensació: Aldeana (sa

salvaria si puja el Remolins-

Bítem) i Cambrils Unió.

RESULTATS

34 jornada, Primera regional

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 34 79 35 73

2. Rem. Bítem 34 93 50 72

3. Alcanar 34 73 41 64

4. Valls 34 75 58 64

5. Ascó 34 70 49 61

6. la Cava 34 67 55 56

7. Gandesa 34 66 52 54

8. Ulldecona 34 63 63 53

9. la Sénia 34 52 44 51

10. Torredemb. 34 56 58 50

11. Catalònia 34 68 48 44

12. Ampolla 34 45 47 44

13. Canonja 34 46 73 40

14. Aldeana 34 47 61 37

15. Cambrils U 34 43 80 31

16. Vilaseca 34 31 59 29

17. Hospitalet 34 41 73 27

18. Icomar 34 34 103 16 

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA

Campió: O. Can Fatjó

Promoció: Horta

Baixen: Camp Clar, Cambrils,

Sitges i Martorell

Per compensació: Roquetenc 

RESULTATS

34 jornada, Regional preferent

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ol. Can Fatjó  34 80 34 81

2. Horta 34 57 21 67

3. Vista Alegre 34 70 39 66

4. Pub. Cases 34 56 59 52

5. Sant Ildefons 34 67 54 51

6. Cervera 34 50 54 49

7. Catllar 34 45 57 49

8. Torreforta 34 45 41 46

9. Mollerussa 34 57 60 44

10. Canyelles 34 60 73 44

11. Alcarràs 34 48 48 43

12. Morell 34 42 44 43

13. Viladecans 34 45 50 43

14. Roquetenc 34 40 50 41

15. Camp Clar 34 54 59 40

16. Cambrils 34 45 51 40

17. Sitges 34 44 50 40

18. Martorell 34 35 96 8

Regional preferent

Una acció del partit entre la UE Remolins-Bítem i la PB Anguera.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Un gol de Jota permet a la
UE Remolins-Bítem tenir
avantatge per al partit de
tornada, al camp de la
Penya Anguera (1-0)

Avantatge
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 38 25 11 2 75 16 86
2. Reus 38 25 8 5 69 23 83
3. Santboià 38 20 10 8 68 46 70
4. Prat 38 19 10 9 60 33 67
5. Cornellà 38 16 13 9 43 41 61
6. Manlleu 38 15 15 8 53 39 60
7. Llagostera 38 15 11 12 58 42 56
8. Europa 38 16 15 10 56 51 54
9. Balaguer 38 13 13 12 55 48 52
10. Amposta 38 13 13 12 55 48 52
11. Castelldefels 38 13 8 17 52 62 47
12. Palamós 38 13 7 18 42 55 46
13. Pobla Mafumet 38 12 10 16 47 54 46
14. Vilanova  38 12 10 16 50 54 46
15. Cassà 38 11 11 16 50 61 44
16. Benavent 38 11 10 17 48 69 43
17. Premià 38 9 9 20 35 53 36
18. Rapitenca 38 9 7 22 46 71 34
19. Blanes 38 7 6 25 43 85 27
20. Olesa 38 5 11 22 30 75 26  

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Ascens a Tercera: Vilafranca,

Muntanyesa i Masnou
Baixen: Marianao, Banyoles i

Mataró
Per compensació: Tortosa
(se salvarà si puja un equip

català a la Segona B), Iberiana
(si pugen dos) i Vilassar.

RESULTATS
38 jornada, Primera catalana

Gramenet-Masnou 1-1

Iberiana-Sants 2-1

Igualada-Vilassar 0-1

Guíxols-Tàrrega 2-0

Marianao-S. Cristobal 2-1

Muntanyesa-Peralada 3-1

Montcada-Poble Sec 2-2

Mataró-Banyoles 2-2

Rubí-Santfeliuenc 1-3

Tortosa-Vilafranca 0-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 38 63 29 81

2. Muntanyesa 38 57 37 71

3. Masnou 38 64 44 66

4. Santfeliuenc 38 53 44 64

5. Gramenet 38 62 40 62

6. S. Cristobal 38 48 38 62

7. Igualada 38 51 52 57

8. Rubí 38 69 55 54

9. Sants 38 56 50 53

10. Tàrrega 38 46 47 51

11. Guíxols 38 45 44 50

12. Poble Sec 38 63 66 49

13. Montcada 38 45 54 46

14. Peralada 38 48 63 4

15. Tortosa 38 39 50 45

16. Iberiana 38 59 62 45

17. Vilassar 38 41 63 43

18. Marianao 38 50 65 42

19. Banyoles 38 35 65 36

20. Mataró 38 41 70 22

PRÒXIMA JORNADA
Campió

Jesús i Maria

Promoció d’ascens

Perelló

Baixa per compensació:

Benifallet (se salvarà si puja el R. Bítem o el

Perelló)

Baixen:

Rem. Bítem i Aldeana

RESULTATS

34a jornada Segona regional

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 34 92 40 75

2. Flix 34 94 45 71

3. Móra Nova 34 56 31 66

4. Alcanar 34 64 40 65

5. Tivenys 34 84 50 61

6. Campredó 34 57 32 61

7. Ginestar 34 87 58 58

8. Catalònia 34 64 44 57

9. Godall 34 70 56 55

10. Tivissa 34 67 75 48

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 34 92 40 75

2. Flix 34 94 45 71

3. Móra Nova 34 56 31 66

4. Alcanar 34 64 40 65

5. Tivenys 34 84 50 61

6. Campredó 34 57 32 61

7. Ginestar 34 87 58 58

8. Catalònia 34 64 44 57

9. Godall 34 70 56 55

10. Tivissa 34 67 75 48

11. Benissanet 34 47 50 46

12. Atlas 34 51 43 45

13. Rasquera 34 58 89 34

14. Arnes 34 49 72 33

15. Fatarella 34 47 79 33

16. Ulldecona 34 43 68 26

17. Jesús i Maria 34 41 93 23

18. Torre Espanyol 34 21 127 3

Segona regional
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Del 28 de juny fins el 9 de juliol i del 19 fins el 30 de juliol tindrà lloc
aquest campus. Els interessats poden trucar al 667 50 27 27.

I Campus Futbol XEF RCE Espanyol,
a Jesús

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Es va disputar a Lleida i els
representants ebrencs van
tornar a brillar amb els pri-
mers llocs de Laia Diaz
(Ulldecona), Lorena Cases
(Tortosa), Joan Didac
(Ametlla), Anna Margalef
(Tortosa) i Joan Didac
(Ametlla). I de les parelles
Laia-Erika (Ulldecona),

Lorena-Anna (Tortosa) i
Anais-Alberto (Ametlla).
Per equips, va haver-hi lide-
ratge per part de l’Ametlla
B (Equips Junior), de
l’Ametlla (Grups Junior i
Sénior). El CT Tortosa fou
segon en grups senior. La
propera cita, el cap de set-
mana a Holanda.

Bons resultats al Campionat de Catalunya

TWIRLING

L’Associació Futbol
Base Amposta orga-
nitza enguany el tor-

neig juvenil Joan Gil i Alonso.
És la 26ena. edició i la prime-
ra que es celebrarà al final
de la temporada i no a la pre-
temporada com ha estat
habitual fins ara. Es un dels
canvis, com també ho serà
l’horari dels partits: pel matí
les semifinals i a la tarde les
finals.
A les onze (45 minuts) hi
jugaran el Vila-real i
l’Amposta i en acabar
(també en un partit de 45
minuts) l’Espanyol s’enfron-
tarà al Nàstic.
Per la tarda, a dos quarts de
sis, es disputarà el tercer i
quart lloc i a les 19 hores la
Gran Final. Aquestes dues

confrontacions seran de 60
minuts (2 parts de 30).
A les 20 hores es farà l’entre-
ga de Trofeus.
Juanjo Navarro, Director
Esportiu del Futbol Base de
l’Amposta, va estar a CANAL

TE aquesta setmana per par-
lar-ne del torneig i també de
l’Associació Futbol Base
Amposta, de la seua estruc-
tura i del seu objectiu de
potenciar el futbol base de
l’Amposta, amb un model de
treball que es pugui mantenir
en el futur, amb la integració

plena dins de l’entitat.
Navarro, entre altres qües-
tions, va explicar que el filial
també estarà dins de
l’Associació la temporada
vinent. L’entrevista la podran
veure avui a les 23 hores, al
Canal TE.
Navarro va fer una crida als

aficionats perquè puguin
acostar-se demà dissabte al
camp de l’Amposta i seguir
partits de futbol juvenil de
molt de nivell. L’Associació
està fent una bona feina,
amb diverses àrees, i també
ha treballat de forma extraor-
dinària per confeccionar el

Demà dissabte, Torneig
juvenil Joan Gil, a Amposta

Vila-real, Amposta, Espanyol i Nàstic, els equips

REDACCIÓ

CANVIA LA DATA

La Gala de l'Esport ampostí
ha augmentat considerable-
ment el nombre de premis
que s'atorguen ja que ha afe-
git noves categories. Un cop
celebrats els 25 anys de l'es-
deveniment, la nit de l'Esport
ha deixat de premiar només
un millor esportista per
incloure entitats, patrocina-
dors i per reconèixer gestes
individuals o col·lectives i
determinades trajectòries

esportives.
Així, la principal novetat radi-
ca en què es donaran fins a
23 premis en les 21 catego-
ries que s'han establert.
Cada entitat esportiva pot
presentar candidats per a
qualsevol de les categories
que inclouen millor esportis-
ta escolar, millor esportista
de base federat, esportista
promesa, esportista absolut,
equip escolar, equip de com-
petició i millor entrenador. A

més, hi ha també un premi a
la millor entitat esportiva.
D'aquesta manera no es pre-
mia només l'esportista que
ha tingut més èxits durant
l'any, sinó també equips o
entrenadors.
En el bloc de reconeixe-
ments, es destaquen la tra-
jectòria esportiva, el treball
de base de l'entitat, la tasca
directiva, la tasca educativa i
també els patrocinadors. 
En total, han estat 61 candi-

datures les que han presen-
tat les entitats esportives
d'Amposta
Premi Aniceto Garcia
En l'apartat de reconeixe-
ments s'ha creat el Premi
Aniceto Garcia per la difusió
de l'esport en els mitjans de
comunicació. La Gala de
l'Esport ampostí tindrà lloc
aquest divendres dia 11 de
juny a les 21.00 hores a la
Sala Metro d'Amposta i l'en-
trada és lliure.

La Gala de l’Esport ampostí afegeix noves
Es celebrarà avui divendres a la Sala Metro (21 h)

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Juanjo Balfegó, tècnic de
l’Ametlla, feia un balanç de
la temporada «molt positiu,
més que pel resultat classi-
ficatori per les sensacions
que em dona un equip molt
jove. Crec que és pot ajun-
tar un grup humà molt inte-
ressant. Penso que fa

molts anys que a la cala no
hi ha un grup tant nombrós
de xiquets el poble amb
tanta qualitat. Per tant, el
segon any del projecte que
vam encetar l’any passat
l’espero amb molta il·lusió.
Evidentment que la meva
debilitat són els jovenets, i

la plantilla del 1r equip està
oberta per nois de 15 a 18
anys que vulguin assolir
nous objectius i mai se’ls hi
barrarà el pas per gent
més veterana, pel fet de l’e-
dat». De la lliga passada i
de l’estancament de l’equip
durant la mateixa, el tècnic

aclaria que «crec que es va
deure a un motiu de con-
fiança o, com es sol dir, de
“coco”. També cal dir que
la lesió de Josep Maria ens
va fer molt mal i que la se-
va retirada del futbol ens
afectarà molt, sense dub-
te», deia Balfegó. 

SCER L’Ametlla: molta il.lusió a la Cala per donar continuïtat al projecte

Una de les propostes a des-
tacar sorgida de la jornada va
ser la celebració d’un Congrés
de l’Esport a les Terres de l’E-
bre perquè els clubs esportius
del territori puguin posar en co-
mú les seves experiència La Sa-
la Gerard Vergés del Palau Oli-
ver de Boteller, ubicada al nou
edifici de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya a Tortosa, va
ser l’escenari d’una productiva
tarda de debat esportiu, cele-
brat en motiu de la Jornada Te-
rritorial de Clubs Esportius de
les Terres de l’Ebre que va orga-
nitzar la Secretaria General de
l’Esport. Dues taules rodones,
moderades pels periodistes es-
portius Jesús Ferrando (Veu de
l’Ebre i Ebre Tv) i Michel Viñas
(Mes Ebre i Canal TE), van con-
duir el debat. La primera taula
rodona abordava la temàtica
‘gestió responsable, entorn i ar-
ticulació territorial’; la segona,
’activitats esportives, instal·la-

cions, noves tecnologies i mit-
jans de comunicació’. L’objectiu
de la trobada, a la que van as-
sistir setanta persones, era que
les pròpies entitats i clubs es-
portius de la Terres de l’Ebre
poguessin expressar lliurement
les seves inquietuds, resoldre
dubtes i entre tots els assis-
tents, proposar possibles solu-
cions. Una jornada per compar-
tir experiències i aprendre els
uns dels altres. Les ponències
van anar a càrrec de Cristina
Monclús, tècnica del Club Nata-
ció Tortosa i llicenciada en
INEF; Manolo Navarro, Presi-
dent de la UEC Tortosa; Joan
Herrera, President del Club Es-
portiu Ebresport (Club Judo Ti-
vissa); Manel Pech, Secretari
del Club Esportiu l’Àngel-APA-
SA; Jose Juan Pacheco, tècnic
del Club de Rem Tortosa i Jordi
Bort, President de l’Associació
Esportiva de Curses de Muntan-
ya de les Terres de l’Ebre.

Jornada Territorial de clubs
de les Terres de l’Ebre

ORGANITZADA PER LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

11 h. Vilareal-Amposta
12 h. Espanyol-Nàstic
17.30 h. 3r i 4t lloc.
19 h FINAL

Demà dissabte
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Albert Giné i Cid, ultrafondista ebrenc guanyador de la XVII Cursa del Llop

El crack d'aquesta setma-
na uneix l'esforç esportiu
amb les Terres de l'Ebre,
estic parlant del roque-
tenc Albert Giné. Giné ha
aconseguit fites esporti-
ves molt importants com
podreu veure al llarg de
l'entrevista que ve a conti-
nuació. Però el fet que
surti avui, és per haver
estat el guanyador de la
XVII Cursa del Llop i en la
que participarà aquest
cap de setmana, una
cursa que per la seva difi-
cultat fa que sigui consi-
derada extrema, ja que
estem parlant de sis pro-
ves amb un total de 420
km en total.
Més Ebre: Quan vas
començar a practicar
esport?
Albert Giné: Amb nou
anys vaig començar a
prcaticar ciclisme, de fet
em vaig estar preparant
per ser professional. Vaig
arribar fins a la selecció
catalana, però després,

va venir el moment de
prendre decisions d'aque-
lles que et canvien la vida.
I continuar amb el ciclis-
me representava exposar-
me a unes coses que no
estava disposat a accep-
tar i tampoc volia carre-
gar els meus pares amb
unes despeses a les que
no podíem fer front a

casa.
ME: T'has penedit en
algun moment de no con-
tinuar lluitant per arribar a
ser professional d'elit en
el ciclisme?
AG: Per a mi a la vida hi
ha prioritats, i no, no m'he
penedit. Primer és la fami-
lía i el món laboral, i veient
com està el ciclisme en
l'actualitat estic content
de la decisió que vaig
prendre.
ME: Què penses del
dopatge?
AG: Sempre ha estat pre-
sent, l'elit del ciclisme ha
de passar per aquí, vint-i-
una etapes no s'aguanten
amb un plat de maca-
rrons. Hi ha grans profes-
sionals dintre dels equips
però no ens podem
enganyar, dintre del ciclis-
me d'alt nivell per a acon-
seguir un rendiment pro-
fessional t'has d'exposar
a coses que fan perdre
l'encant de l'esport.
ME: Què és per a tu el

ciclisme?
AG: Per a mi el ciclisme,
en una època va ser la
meva vida, i ara l'esport
és un hobby que em per-
met desconnectar i ser
feliç.
ME: Què t'ha ensenyat
l'esport?
AG: El ciclisme m'ha
ensenyat a competir, que

això no vol dir guanyar,
per a guanyar han d'inter-
venir altres factors, inclo-
sa la sort. Però jo neces-
sito competir, portar-me a
l'extrem.
ME: És important marcar-
se reptes en la vida com
es fa en l'esport?
AG: És fonamental,
almenys pe a mi, sinó no

funciono. Si ho apliqués-
sim a la vida real tot aniria
molt millor. Tot funcionaria
millor. 
ME: La primera vegada
que vas participar, el
2008, a la cursa del Llop
li vas dedicar a la teva
mare, perquè?
AG: A casa sabem el que
hi ha. Hem patit molt per

la infermetat de la meva
mare i volia dedicar-li.
ME: Enguany tornes, no?
AG: Al principi no ho tenia

massa clar perquè encara
no tinc el cos recuperat al
cent per cent de la
Marathon des Sables al
desert del Sàhara.
ME: Tothom t'ha pregun-
tat per aquest Marató, jo
no seré menys, de que es
tracta exactament?
AG: La cursa constava de
6 etapes i un total de 250
km. Amb 9 kilos de pes a
l'esquena, sense menjar i
amb 45 graus de tempe-
ratura. 
Arriba un moment que el
cos ja no et respon, i
comença a dominar el
cap, et passa tota la vida
pel davant i quan aquest
ja no aguanta passes a
tirar del cor i finalment
arribes.
ME: Què significa arribar?
AG: És fonamental, inde-
pendentment de la posi-
ció. 
No has d'abandonar, has
d'aguantar per experimen-
tar la sensació al creuar la
meta. 
Jo no he abandonat mai.
Quan et marques un repte
l'has d'acabar. 
Això si per a aquest tipus
de curses has de ser
conscient d'on vas i pre-
parar-te bé.

Giné és l’actual campió
d’una Cursa del Llop que
torna aquest cap de set-
mana.

«L’ha hagut sempre... vint-i-una etapes no
s’aguanten amb un plat de macarrons. Tot i
que hi ha grans professionals en el ciclisme»

El dopatge al món del ciclisme

«Quan et marques un repte l’has d’acabar.
Has d’aguantar per sentir la sensació de creuar
la meta, no importa el lloc sinó arribar»

«Jo no he abandonat mai»
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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
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
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
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
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
Bar Llúcio

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

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
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

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
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
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Avui tractem una recepta dolça, pastís de Papaia amb mel i farigola, 
un pastís tan original com els seus autors

Ingredients per la massa 
200 g de farina de força
200 g de mantega freda 
1 rovell d’ou
4 cullerades d’aigua
2 cullerades de sucre
1 ou + 1 rovell
1 ou batut 
1 cullerada petita de llevat
1 pessic de sal

Ingredients pel farcit,
200 g de papaia pelada
100 ml nata líquida
50 g de pols d’ametlla
50 g de sucre glas
2 ous
4 cullerades de mel 
2 branques de farigola
un grapat d’ametlles 

El dia abans, si pot ser, ela-
borar la massa brisa. Si teniu
barnilles elèctriques la massa

brisa es fa en un moment; en
un bol posarem la farina amb
els daus petits de mantega
freds, amb les barnilles elèc-
triques barrejarem bé, fins
que la mantega estigui incor-
porada a la farina. La farina
ha de quedar com si fos so-
rra. Damunt del marbre abo-
carem la farina emmantega-
da i farem un volcà. En un
petit recipient, a part, batrem
el rovell amb l’aigua el sucre
i la sal, quan estigui ben
amalgamat, posarem aques-
ta barreja dins del volcà, i ho
pastarem el mínim possible
fins que tots els elements
quedin ben incorporats. Fa-
rem una bola, la taparem
amb paper film i la deixarem
reposar a la nevera.

Estirarem la massa brisa,
damunt d’un marbre enfari-
nat, amb un corró i la dispo-
sarem damunt del motlle

(que sigui desmuntable). Pun-
xarem la massa amb una for-
quilla i la reservem a la neve-
ra. Tallarem la papaia a daus.
En un bol posarem els daus
de papaia juntament amb la
mel i les fulles de farigola.
Ho mesclarem bé i ho deixa-
rem reposar. Quan vulguem
fer el pastís encendrem el
forn a 200 graus. En un bol
batrem els ous juntament
amb el sucre i la nata, quan
sigui ben mesclat i afegirem
l’ametlla en pols i ho acaba-
rem de barrejar. Abocarem
aquesta mescla dins del mot-
lle amb la massa brisa, al da-
munt hi distribuirem la papa-
ya i unes quantes ametlles
filetejades. Enfornar a 200
graus 1 hora (aneu vigilant
que la massa brisa del da-
munt no es torri massa) si és
així tapeu-la amb paper de
plata.

«Primentons i Tomates». Avui: Pastís de Papaia

La Papaia resulta
especialment reco-
manada per als fu-
madors que necessi-
ten una dosi extra
de vitamina C

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
La Cuina Vermella

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No tot està resolt  amb la teva parella , de
vegades  tens  el cap  en un altre lloc . Pensa
que sempre  hi ha  temps  per a tot . Intenta
que la teva activitat  laboral  no ho acapari tot.

Taure
20/4 al 19/5

El trànsit  de Venus  per la teva casa cinc reve-
la  que estàs  més  creatiu  i amb  més capa-
citat  per gaudir  de la teva  vida  sentimental.
No has  de perdre  la teva vitalitat. 

Bessons
20/5 al 21/6

Si mostres el teu  costat més vulnerable a la teva
parella  t'ocasionarà  més  problemes  que bene-
ficis . Potser  el trànsit  de Mart  t'impedirà  enfo-
car  la teva  energia  de manera  adequada.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor , el trànsit  de Venus
per la teva casa  tres indica  que ara  és el
moment  idoni  de millorar  la teva  habilitat
comunicativa  amb el sexe oposat. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  encara  has  d'apren-
dre  molt de tu mateix  i de la teva  manera  de
relacionar-te . Necessites  tenir  més  calma
per corregir certs hàbits.

Verge
23/8 al 21/9

Avui  la teva capacitat  de seducció  és major
. D'alguna  manera augmenten  les teves
ganes de conquistar . Dedica  més  temps al
teus cos  i a la teva imatge.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Venus  per la teva casa  dotze
indica  que el teu  món  sentimental travessa
una fase de certa  inquietud . El més impor-
tant és  que et sentis  bé amb tu mateix .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor , potser  per a tu  el
fonamental  és  poder  assolir  més  segure-
tat  interna. Respecte a la salut , últimament
et trobes  en plena forma.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit d'Urà  per la teva casa  quatre
reflecteix una període  on pots  viure  certa
intranquil·litat , especialment , en les teves
relacions  familiars . 

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui posaràs una bona dosi  de tendresa  i
tota  la teva  capacitat  de joc  per mantenir
viva la passió  amb la teva parella.. Has de
cuidar  el teus cos  i dedicar-te  més hores.

Aquari
20/1 al 18/2

Has d'aprendre  a ser més  autosuficient en
l'amor  i no dependre  tant  de la teva parella
. Venus  remou  tots els teus  fonaments
interns  traient  a la llum emocions amagades.

Peixos
19/2 al 20/3

El teu magnetisme  és  intens  i millora  la teva
aparença  personal . Els  teus  sentiments  seran
apassionats . Hi ha  dies en els quals  no neces-
sites  dormir  i avui és un dia d'aquests.

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

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels   Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

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

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54  (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 680904459  

Pilar Delgado , Jordi Delgado      Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/669794921

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli       Avgda. Catalunya, s/n (Amposta) 977701495

Lluís Gisbert, Laura         Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

24º 16°SOLNUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel entre mig i molt ennuvolat al Pirineu i Prepirineu Occidental i mig ennu-
volat a la resta de la meitat oest durant el matí. A la resta del territori, el cel
estarà serè o poc ennuvolat. A partir de migdia els núvols es trencaran en
general, però es mantindrà el cel mig ennuvolat al Pirineu i Prepirineu occi-
dental. Independentment, creixeran nuvolades al Pirineu. 

Precipitacions: 
s'esperen alguns ruixats aïllats fins a migdia al Pirineu i Prepirineu
Occidental. La cota de neu serà de 2.600 metres. 

Temperatures: 
mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes; oscil·laran entre
els 7 i els 12 ºC al Pirineu, 10 i 15 ºC al Prepirineu i Depressió Central i entre
13 i 18 ºC al Prelitoral i litoral. Les màximes pujaran entre lleugerament i
moderada i es mouran entre els 19 i els 24 ºC al Pirineu, 21 i 26 ºC al
Prepirineu i litoral i entre els 24 i els 29 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
bona, puntualment regular a primera hora del matí al Pirineu, Prepirineu i
Depressió Central. Es formaran boirines matinals a l'interior i algun banc de
boira al Pirineu. 

Vent: 
vent de component oest fluix en general al principi i al final del dia. Durant
les hores centrals del dia s'imposarà el vent de component sud, entre mig-
jorn i llebeig, i serà moderat amb cops forts al Pirineu i al litoral nord. De
matinada, el vent de component sud bufarà amb cops forts al Pirineu occi-
dental. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
vent de component oest, amb predomini del llebeig, fluix al principi del dia.
A partir de mig matí s'imposarà el vent de component sud entre fluix i mode-
rat, amb cops forts durant les hores centrals del dia. Predominarà el migjorn
al nord del cap de Begur, i entre migjorn i llebeig a la resta. 
Maror amb àrees de forta maror. Mar de fons del sud. 

Costa Central:
vent de component oest entre fluix i moderat, amb cops forts durant el cen-
tre del dia al sector nord. Predominarà el llebeig a durant les hores diürnes. 
Maror amb àrees de forta maror al nord. Mar de fons del sud. 

Costa Daurada:
vent entre fluix i moderat de component sud, entre migjorn i llebeig. En gene-
ral, al principi i al final del dia, bufarà de component oest amb predomini del
ponent.
Marejol amb àrees de maror. Mar de fons del sud.

El temps. Previsió
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Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o
sin muebles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

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.

 

  

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

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).

Tel. 977 445 527

 

         

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

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.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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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El president honorífic del
Consell Promotor i ex direc-
tor general de la UNESCO va
explicitar el seu suport a la
candidatura i va destacar
«l’excepcionalitat» de les
Terres de l'Ebre i les possibi-
litats que tenen d'obtenir el
reconeixement de Reserva
de la Biosfera. En aquest
sentit, va referir-se a actius
naturals com el riu, el Delta i
els Ports i alhora que va des-
tacar els actius socials i
econòmics del projecte.
D'una banda, el fet que cohe-
siona les quatre comarques
en una fita comuna, l'assoli-
ment de la qual reforçarà
l'autoestima del territori i,
d'altra banda, l'activitat agrí-
cola, industrial, turística i de
serveis, que és compatible
amb el reconeixement de la
UNESCO i que podrà seguir

creixent i desenvolupant-se.
«Tot es pot fer en una reser-
va de la Biosfera, el que cal
és fer-ho ben fet», va dir
Mayor Zaragoza, que afegia
que iniciatives com aquesta
formen part «d'una època de
canvis que donarà lloc a un
canvi d'època, a un canvi de
comportament de l'home en
relació amb la natura, que ha
de garantir per a les genera-
cions futures un planeta habi-
table i amb recursos sufi-
cients». Com a exemples
concrets dels beneficis que
pot aportar el reconeixement
de la UNESCO, Federico
Mayor Zaragoza va destacar
la possibilitat d'utilitzar la
marca per a comercialitzar,
amb un valor afegit, els pro-
ductes de les Terres de
l'Ebre i també el fet que
milers d'agències de viatges
les tindran com a destinació
destacada. En la mateixa
línia, el delegat del Govern,
Lluís Salvadó, va recordar
que la candidatura s'està
promocionant per diferents
vies com ara la presentació
del projecte al president del
Parlament de Catalunya i al
cos consular de Barcelona,
que mostraren també el seu
suport explícit i la voluntat
d'ajudar en el desenvolupa-
ment i difusió del projecte.
Alhora va destacar els
suports que està sumant la
candidatura, que s'inicià amb
una vintena de membres i, a
hores d'ara, ja compta amb
33 institucions i entitats que
representen el teixit socioe-
conòmic del territori. Així va
presentar els nous membres
que s'incorporaven en
aquesta nova sessió del

Consell Promotor. Són el
Consell Regulador de la DOP
de l'Oli de la Terra Alta,
Prodelta, l'Institut de
Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), el
Patronat Catalunya Món, els
Amics de l'Ebre i els Amics
de la Unesco. El delegat del
Govern va reiterar que el
reconeixement com a
Reserva de la Biosfera «no
és un element de restricció
sinó de valoració» i que la
planificació territorial duta a
terme a les Terres de l'Ebre
facilitarà la delimitació de les
zones nucli de la reserva (el
Delta i els Ports) i de la resta
d'espais, com són les zones

tampó i les de transició. Les
activitats que es poden dur a
terme en les zones nucli i les
zones tampó ja estan regula-
des per la normativa secto-
rial (urbanística i ambiental) i
a les zones de transició es
poden realitzar totes les acti-
vitats pròpies de l'agricultu-
ra, la indústria i els serveis
en les condicions actuals,
sense haver d'aplicar mesu-
res addicionals de protecció.
Després de la reunió del
Consell Promotor, Mayor
Zaragoza va pronunciar la
conferència «La importància
de les reserves de la biosfe-
ra per al desenvolupament
global sostenible» a la

Cambra de Comerç. El presi-
dent de la Cambra, José Luis
Móra, va refermar el suport
de l'entitat a la candidatura i
va dir «hem deixat passar
massa oportunitats i aquesta

no la podem deixar esca-
par». També va destacar el
consens que ha generat la
candidatura un cop s'ha
explicat bé el projecte i s'han
vençut les reticències ini-

cials. Les reserves de la
Biosfera són espais que des-
taquen pel seu patrimoni
natural, cultural, paisatgístic i
històric i que compatibilitzen
el creixement socioeconò-

mic i el respecte al medi
ambient. El reconeixement
de la UNESCO dóna rellevàn-
cia mundial als actius del
territori alhora que permet el
seu desenvolupament en tot.

Salt qualitatiu de les TE,
per ser Reserva de la Biosfera 

La candidatura del pro-
grama MaB (Man and
Biosphere) de la UNES-
CO a les Terres de l’E-
bre, perquè siguin reco-
negudes com a Reserva
de la Biosfera, ha fet un
salt qualitatiu en la da-
rrera reunió del Consell
Promotor, celebrada el
passat 3 de juny a la
Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de
Tortosa amb la partici-
pació de Federico Ma-
yor.

REDACCIO

Candidatura del programa MaB de la UNESCO a les Terres de l’Ebre.
Cedida

S’inicià amb una vintena de membres, i a hores

d’ara, ja compta amb 33 institucions i entitats que

representen el teixit socioeconòmic de les TE

Gran suport a la candidatura

CANDIDATURA DEL PROGRAMA MAN AND BIOSPHERE

Tel. informació:  670 255 158

             


