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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Baltasar nega que el
Govern vulgui transvasar
el Segre i reitera que
defensarà el cabal de
l'Ebre aprovat pel
Parlament.

P6

Tortosa enllesteix la
rehabilitació de l'antic
mercat de Ferreries,
convertit en el primer
centre cívic de la ciutat.

P6

Societat

Què ens uneix amb les
plantes? Jornades sobre
etnobotànica.

P9
Esports

Carlos Blanch, nou tècnic
del CD Tortosa.

P10

Les salines de la Trinitat, ubicades a la reserva natural parcial de la punta de la Banya, s’abasteixen d’electricitat a través de
la línia que recorre la barra del Trabucador, al llarg de vora sis quilòmetres. Aquesta línia es troba en molt mal estat: els tem-
porals de llevant i els canvis en la disposició de la barra de sorra han malmès moltes de les torres i n’han deixat d’altres a dins
del mar. Els problemes s’arrosseguen des del 2001 i s’han acusat en els darrers mesos. L’empresa INFOSA reclama a la com-
panyia FECSA-ENDESA i a la Generalitat l’impuls definitiu al soterrament de la línia a través de la badia dels Alfacs.                      P3

INFOSA exigeix una solució

La UE Remolins-Bítem ha fet història. Va guanyar diumenge, a la pròrroga (1-3), en la tornada
de la promoció d’ascens a Preferent, al camp de la Penya Anguera. L’euforia i l’emoció van
presidir la tarde-nit del diumenge dia 13 de juny quan el club de Bítem va veure compensat
tot el seu esforç amb un salt qualitatiu que no coneixia fins ara. Es va viure una jornada llarga
i complicada d’oblidar per un club modest que ha tocat el cel en aquesta temporada. D’altra
banda, el Perelló va perdre al camp del Nàstic B (3-0) en el 3x1 de la promoció d’ascens a
la Primera regional, en un partit amb decisions arbitrals que van perjudicar el conjunt ebrenc.
L’ascens està dificil. El Perelló hauria de guanyar 6-0 diumenge, al Constantí.             P11

Ascens històric de la UE Remolins-Bítem a Preferent
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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.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’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. 

Escric aquesta petita nota
amb un regust estrany: El
país, parlo de Catalunya,
immers en una crisi més
profunda que la de qualse-
vol dels nostres veïns
europeus. El govern, parlo
de Catalunya, sense  més
respostes  que la desqua-
lificació, la crítica més
grollera vers l'oposició. 
Mentre esperem la sentèn-
cia del Tribunal
Constitucional, el presi-
dent Montilla i els Iceta de
torn tracten de presentar
Artur Mas com un perillós
radical. Com un incons-
cient independentista.  O
bé tot el contrari, un
segur aliat amb el PP. Cap
resposta per la seva part.
Mentre critiquen  el sobi-
ranisme, governen amb
ERC. Mentre critiquen el
“sobiranisme” , li fan el
joc al PSOE i governen el
País Basc amb el PP. On
ens porten? on em arri-
bat?? .  Què queda de
totes les promeses i
expectatives? Quina espe-
rança de futur represen-
ten??.   
Estic convençut que la
tàctica de l'enfrontament
ideològic, el frontisme,
l'eix dreta esquerra, els
no i no i no, la incapacitat
de  diàleg amb els adver-
saris polítics poder no
siguin la causa de la crisi
però si tenen a veure en la
incapacitat de sortir se'n. 
Aquets dies ho podem
veure, al Parlament una
comissió d'investigació
contra l'oposició, vetada
qualsevol referència al
Govern. El mateix cap de
l'oficina antifrau, David
Martínez Madero, els
adverteix que això no és
ètic, ni tan sols raonable.
Resposta: Més atacs con-
tra CiU, més insinuacions
contra persones. Al
mateix temps, Castells
demana no estendre  la
sospita. Cap ell, clar, si és

cap altres no cal més que
difondre i calumniar. 
Finalment el fiscal demana
presó per Montull i Millet,
la jutgessa ho accepta. Hi
ha       delicte de tràfic
d'influències??!! Qui deu
ser l'influenciable??!!
Aquest no té delicte??
L'actitud del PSC i dels
socis de Tripartit és
estranya, impresentable,
un insult a la intel·ligència,
un insult tan greu com
qualsevol dels que emet
“el gato al agua”. La
comissió del tripartit al
Parlament com els tribu-
nals de Salem, una casera
de bruixes sense garan-
ties. Mentre, el país,
sense sortida. Un regust
estrany: “Embolica que fa
fort”. Cal canviar d'actitud
per tenir un bri d'espe-
rança. El pitjor de tot, no
és ZP, és l'actitud sectària
dels governs. Prou d'en-
frontament ideològic bus-
cat potenciat  i partidista!
El país està en emergèn-
cia, la gent perplexa. El
temps s'acaba.
Necessitem un canvi.
També d'actitud.   

Francesc Sancho.
Ebrediputat.        

Gust estrany

Opinió

Després de més de 8 anys de gestions, l'em-
presa Infosa concessionària de l'explotació
de les Salines de la Trinitat (Sant Carles de la
Ràpita) es planteja tancar perquè no rep solu-
cions als greus problemes de subministra-

ment elèctric que
pateixen les seves
i ns ta l · l ac ions .
Aquesta empresa
porta negociant
amb la compan-
yia elèctrica
Fecsa-Endesa i
diversos depar-
taments de la
Generalitat des
des del 2001. 

A hores d'ara i ja
a la desesperada reclama una solució definiti-
va  perquè de continuar els problemes amb el

subministrament elèctric i per tant, amb les
pèrdues econòmiques que aquest fet genera
no tindrà més remei que tancar i marxar. 
Amb la seva marxa, Infosa no vindria només a
sumar-se a altres empreses i indústries que ja
ho han fet sinó que amb ella també marxarien
i desapareixerien un elevat nombre d'espè-
cies animals de gran valor ecològic, que habi-
ten a la zona,  com per exemple els flamencs,
un reclam importantíssim del nostre territori a
nivell turístic. 

I el més evident desapareixerien molts llocs
de treball (39 fixes i 50 temporals). Hi ha una
frase que trobo que s'escau molt, relacionada
amb tot el que està passant:  “si posem un
circo ens creixerien els enanos”.  Però en
definitiva, que la crisi és general dacord, que
és un mal moment per a tothom, vinga… Però
que perguem una empresa més és inadmisi-
ble.

Editorial

Que perguem una empresa més és inadmisible!

«En el cas de tancar, Infosa no
només se sumaria a altres
empreses i indústries que ja ho
han fet sino que amb ella
també marxarien un elevat
nombre d’especies animals de
gran valor ecològic que 
habiten a la zona»

El passat dimarts dia 8 de juny, i a la Sala Gerard
Vergés del recentment reformat Palau Oliver de
Boteller de Tortosa, es va celebrar la Jornada de
Clubs esportius federats de les Terres de l'Ebre. 
Fou un acte territorial, que forma part d'un con-
junt de jornades que es fan per tot el país i que
les conclusions de les quals, s'analitzaran en una
jornada de síntesi a Barcelona, en un acte central
de país i també amb i pels clubs esportius cata-
lans.
Es tractava de compartir informació entre clubs,
els ponents de les dos taules rodones que desen-
volupaven la jornada, provenien de clubs, amb
experiències que podien ser exemples a aplicar
al propi club o de vegades coses que algú ha
experimentat, que no han funcionat i que per tant
no cal que es torni a provar.
Hem dit compartir, de manera transversal; tots
els clubs ebrencs, de diferents esports, de distin-
tes federacions però moltes vegades amb pro-
blemes en comú i perquè no, també hi han solu-
cions en comú.
La primera taula rodona es fixava amb la Gestió
responsable, Entorn i Articulació Territorial. Ens
es bàsic parlar de tot allò, en molts de cassos,
més allunyat, de qui accepta la responsabilitat de
dirigir una entitat esportiva. La Gestió administra-
tiva, econòmica, en definitiva legal, allò que ens
toca fer. I també vam creure convenient situar-
nos en el nostre àmbit territorial i com ens articu-
lem i relacionem. El periodista esportiu Michel
Viñas va conduir les ponències que van aprofun-
dir Cristina Monclus en representació del Club
Natació Tortosa, Manel Navarro per part de la
UEC i Joan Herrera del Club de Judo Tivissa.
La segona taula rodona treballava un guió amb
Activitats esportives, instal.lacions i materials,
noves tecnologies i mitjans de comunicació. El
que s'arriba a fer des de les entitats esportives,
tota classe d'activitats, per captar socis, per tirar
endavant. La importància de les noves tecnolo-
gies i comunicar. El periodista esportiu Jesus
Ferrando va conduir les ponències que van
desenvolupar Manel Pech del Club L'Angel
APASA, Jose Juan Pacheco del Rem Tortosa, i
Jordi Bort de l'Associació de curses de muntan-
ya de les Terres de l'Ebre. Les conclusions van
ser variades, n'hi va haver una que era evident, i
es que els clubs tenen molt en comú.  En gestió
es va posar damunt la taula la possibilitat de com-
partir un gestor professional entre diferents enti-

tats, devant la impossibilitat moltes vegades de
que un club sol pugui correr amb la despesa.
Tot i que algunes funcions es poden professiona-
litzar, el voluntariat segueix sent la peça clau en
la consecució dels objectius bàsics d'un club, i
per desenvolupar les activitats que poden fer que
el club cada vegada depengui menys de la sub-
venció.
Per poder ser més independent, s'han de gene-
rar recursos propis, buscar entrades ordinaries
que puguin donar continuitat a un finançament
que es necessita per suportar les activitats del
club.
Com augmentar de socis, difícil en els moments
que estem però no impossible, com trobar spon-
sors, complicat, però hi han empreses que d'al-
guna manera o d'una altra hi col·laboren.
L'empremta d'un Territori, l'Ebre, que ja fa un
temps que camina de la mà, però que de fa un
temps cap aquí, ens dona alguna cosa que es
molt especial, que ens identifica i ens dona força.
La multitud de curses i activitats que es fan a la
natura, a la nostra natura, els Ports, el riu, el
delta, la mar, fa que tinguem un potencial espor-
tiu que no sabem on pot arribar, que encara no
té sostre.
Associacions Esportives Escolars, son encara
joves, fa poc de la seva creació, però tenen futur,
son els Clubs Esportius des de l'Escola, necessà-
riament hem de conviure clubs i associacions
esportives sumant en positiu, i es pot fer, de fet
s'està fent.
La importància de les noves tecnologies, la
informàtica ens dona un llarg camí per recòrrer,
necessitem que les noves tecnologies estiguin
estretament lligades amb els clubs i l'esport. Avui
no ens podem permetre no tenir un correu
electrònic, es també un dels mitjans per abaratir
costos i augmentar els ingressos.
I tot això va portar a que es parlés, que es par-
lessin clubs que potser mai havien coincidit, es va
compartir el coneixement i sense voler es va arri-
bar a la conclusió més engrescadora. Hem de fer
un pas més, la Jornada se'ns queda curta, hi han
moltes coses  de que podem parlar, necessitem
més temps. Hem de treballar per fer un congrès,
el 1er Congrès de l'Esport de les Terres de
l'Ebre. 

Jordi Gaseni, Representant territorial de l’es-
port de la Generalitat de Catalunya a l’Ebre.

Els Clubs i l'Esport de casa nostra

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva
sessió del dia 17 de maig de 2010, va aprovar el projecte tècnic
redactat per a fer la urbanització parcial d'Hostasol (3ª fase, sec-
tor 1) de L'Aldea (Baix Ebre), promogut per l'Ajuntament de
L'Aldea, i redactat per l'arquitecte Sr. Albert Guilera i Sabadell.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila,
per un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclama-
cions o al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part
d'aquesta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit
de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no
es formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els
tràmits legalment determinats

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 18 de maig de 2010

Solucions als greus proble-
mes de subministrament
elèctric que pateixen les
seves instal·lacions, a l'hora
que també sobre el gran
perjudici que a nivell
mediambiental pateix la
imatge de la barra del trabu-
cador. INFOSA, que porta
negociant amb la compan-
yia elèctrica Fecsa-Endesa i
diversos departaments de
la Generalitat de Catalunya
una solució definitiva des de
2001, considera que la
Generalitat no ha actuat d'a-
cord amb el que es deman-
da d'una administració i
sol·licita que insti a la com-
panyia elèctrica Fecsa
Endesa a que aporti solu-
cions definitives a les greus
mancances que pateix una
línia que es propietat seva i
que no està complint amb
els serveis de qualitat que
s'exigeix. Infosa entén que
tant el Departament
d'Energia i Mines com el
Departament de Medi
Natural, han de vetllar per

que els interessos generals
dels ciutadans quedin intac-
tes i ha de fer complir la
legalitat vigent, i no pot per-
metre que una línia elèctrica
estigui tant de temps en
aquestes condicions,
posant en perill la seguretat
dels treballadors de les sali-
nes, dels turistes i dels ciu-
tadans en general.
De continuar així els proble-
mes amb el subministra-
ment elèctric i per tant, les

pèrdues econòmiques
generades, INFOSA es plante-
ja la possibilitat de cessar
en la seva activitat i tancar
les seves instal·lacions.
Aquest fet afectaria de
manera important a un bon
nombre d'espècies animals
de gran valor ecològic, que
habiten a la zona, donat que
al no bombejar aigua a les
bases, aquestes espècies
com per exemple la colònia
de flamencs que nidifiquen i

crien a la zona, podrien
veure alterat el seu habitat,
buscant altres indrets per
reproduir-se.
A més el cessament de l'ac-
tivitat per part de Infosa
suposaria la pèrdua de
molts llocs de treballs.
Infosa creu que més de 8
anys de gestions ja són sufi-
cients com perquè entre
tots es pugui trobar una
solució definitiva al projec-
te, i entén que tot i estar dis-

posada a col·laborar de
manera important, no pot
assumir la part més impor-
tant del finançament d'un
projecte que ha de suposar
una millora d'una línia elèc-
trica que és propietat i res-
ponsabilitat de Fecsa-
Endesa. INFOSA és una
empresa dedicada a la pro-
ducció, extracció, tracta-
ment, envasat i comercialit-
zació de sal marina en les
seves diferents presenta-

cions de mercat.
Propietària de les Salines
de la Trinitat(Sant Carles de
la Ràpita) des de 1946 està
portant a terme una activitat
documentada a les Salines
de la Trinitat des del segle
XVIII i es una de les princi-
pals companyies espanyo-
les de producció de sal
marina i la única a
Catalunya. Durant el procés
natural de saturació i cris-
tal·lització de la sal obtingu-
da de l'aigua del mar per
processos termo-solars,
Infosa obté un producte
100% natural i ecològic,
capaç de competir amb les
màximes garanties en els
controls de qualitat de les
empreses.
INFOSA produeix una mitjana
de 75.000 tones de sal
anuals, exportant el seu pro-
ducte a països com França,
Alemanya, Anglaterra,
Irlanda, Holanda, els EE.UU,
la major part dels països del
nord d'Àfrica, a més del
consum intern. 
Actualment dona feina a 39
treballadors fixes i 50 de
temporals en època d'estiu.
L'accionariat de Infosa està
distribuït de la següent
manera : un 42,11% es pro-
pietat de Feliu Sucarrats i
Margarit, un altre 42,11%
propietat de Pere Torrades
Montalà, un 7,89% propie-
tat de Ramón Ferrer Canela.
El 7,89% restant es auto-
cartera de la pròpia com-
panyia.

INFOSA demana a la Generalitat que actuï
per solucionar els problemes elèctrics

INFOSA, empresa conces-
sionària de l’explotació
de les Salines de la
Trinitat, ubicada a la
Punta de la Banya
demana a la Generalitat
que actuï ràpidament
per donar solucions.

Desprès de més de 8 anys de gestions, pèrdues econòmiques i mal servei

L’Empresa es planteja cessar la seva activitat si Fecsa-Endesa no assumeix les seves responsabilitats

TG

Joan Sucarrats, Gerent d’Infosa, en el moment de la roda de premsa.
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Amb un cost total de
4.526.046 Û, l'obra ha estat
realitzada per Benito Arnó e
Hijos i l'explotació serà
directa de l'Ajuntament, mit-
jançant l'entitat publica
empresarial, la Cala Gestió.
El resultat final, més de 300
places d'aparcament reparti-
des en tres plantes soterrà-
nies que han de donar sorti-
da als greus problemes d'a-
parcament que patia el
municipi i sobre tot el seu

centre urbà. Aprofitant l'en-
trada en funcionament de
l'aparcament, l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar ha pre-
parat un ambiciós pla de
mobilitat  i segons l'Alcalde
Andreu Martí, “ens hem mar-
cat com objectius que es
pugui circular correctament
pel poble a la vegada que el
casc urbà torni a ser bonic i
amable tant per a les perso-
nes del poble com per als
comerços i els turistes que
visiten la vila”.
L'Ametlla ha registrat un
augment considerable de
població durant els darrers
anys. Actualment, el munici-
pi compta amb prop de
10.000 habitants que, a
més a més, es multipliquen
per tres durant els mesos
d'estiu. 
Una població que es repar-
teix entre les urbanitzacions
i el nucli urbà però que dià-
riament es desplaça al cen-
tre del municipi ja sigui per
feina o oci. 
L'Ajuntament calero ha ela-
borat aquest pla tenint en
compte la posada en marxa
de l'aparcament soterrat al

nucli urbà de prop de 300
places que redibuixarà la cir-
culació al municipi. 
Aquest aparcament, un dels
projectes més ambiciosos
del consistori de l'Ametlla de
Mar, s'inaugurarà aquest
dissabte 19 juny i hi haurà

portes obertes fins al 23 de
juny, dia que entrarà en fun-
cionament. A més, cal recor-
dar que ja s'han creat 600
places d'aparcament  a l'en-
trada del poble (Galetet,
zona esportiva i entre vies). 
D'altra banda, ja està en

marxa la renovació de tota
la senyalització i el reasfaltat
de carrers. 
De fet, alguns dels carrers
més afectats pel pas de
les maquinàries de les
obres de l'aparcament ja
s'han asfaltat. 

Aquest dissabte dia 19
de juny s'inaugurarà el
nou aparcament sote-
rrani de l'Ametlla de
Mar. Ubicat a l'indret on
durant més de 60 anys
va romandre l'edifici de
l'escola publica, més
popularment coneguda
com Les Escoles Velles,
d'aquí que l'aparcament
acabi portant aquest
nom. 

REDACCIÓ

Nou aparcament soterrat a l’Ametlla de Mar.
Cedida

L'Assemblea Local de la
Ràpita reelegeix Josep
Caparrós com a candidat a
l'alcaldia per unanimitat, amb

una gran assistència de
militància. 
El mateix candidat ha estat
qui ha afirmat que «el
Govern rapitenc de la prope-
ra legislatura s'ha de carac-
teritzar pels valors del segle
XXI que demana la societat:
transparència, humilitat, tre-
ball en equip i proximitat»,

alhora que ha advertit que «la
gent d'Esquerra garantim l'a-
plicació d'aquests valors i
molt d'esforç i dedicació per
fer de la Ràpita el poble que
tots volem, amb uns serveis
de primera per als rapi-
tencs». 
Caparrós afirmava també
que, «en la conjuntura actual,

l'Ajuntament ha de ser sensi-
ble als efectes de la crisi
econòmica, s'ha d'implicar
en l'acompanyament als
emprenedors i ha d'estar
atent a les dificultats de les
petites empreses de la

Ràpita, sense deixar de tre-
ballar per generar oportuni-
tats quan sortim de la crisi,
reforçant l'oferta turística, un
model d'urbanisme sosteni-
ble, el suport al petit
comerç.

«Transparència, humilitat,
treball en equip»

Reelecció de Josep Caparròs com a candidat a l’alcaldia de la Ràpita

REDACCIÓ

Un estudi sobre les dones
al sector agrari de les
Terres de l'Ebre constata
que hi ha poques dones en
els òrgans de decisió de
les entitats agràries i que
poques figuren com a cap
d'explotacions, sobretot
en les zones on l'activitat
agrícola és més rellevant,
com la Terra Alta. Es trac-
ta de l'estudi 'Situació de
la dona al món agrari de
les Terres de l'Ebre', elabo-
rat per un estudiant de
Ciències Polítiques i de
l'Administració de la
Universitat de Barcelona
(UB), els resultats del qual
s'han donat a conèixer
aquest dimarts. 

Situació de les
dones en el
món agrari

La comissió rectora del
Consell Regulador de la
Denominació d'Origen (DO)
Terra Alta va acordar el 24
de maig passat atorgar la
qualificació d''excel·lent' a
la collita 2009, qualificació
que no s'atorgava des de la
collita 2001. Segons el
Consell, les condicions par-
ticulars de l'anyada i l'òptim
estat fitosanitari de la vere-
ma han fet possible l'assoli-
ment de la màxima qualifi-
cació, que evidencia que
les característiques senso-
rials dels vins d'aquesta
collita sobresurten signifi-
cativament respecte a les
anteriors. 

Excel.lent la
collita del 2009

Aparcament soterrani de 300 places
L’Ametlla de Mar inaugura demà aquesta important infraestructura
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L'acte inaugural ha comp-
tat amb la participació del
secretari de Política
Lingüística, Bernat Joan;
del delegat territorial del
Govern, Lluís Salvadó; de
la directora dels Serveis
Territorials d'Educació,
Marian Rojas, i de l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel. En
els parlaments, el delegat
del Govern ha agraït a la
Secretaria de Política

Lingüística i al Consorci per
a la Normalització
Lingüística “la visió que han
tingut de les Terres de
l'Ebre com a cruïlla dels
Països Catalans” en haver
escollit Tortosa per cele-
brar la jornada. Lluís

Salvadó ha afirmat: “Som
un territori de transició i en
fem bandera, la nostra
identitat està molt marcada
per aquest fet i per un dia-
lecte i una cultura singu-
lars, des d'una catalanitat
desacomplexada”. 

Salvadó també ha afirmat
que “el voluntariat lingüístic
és molt important per al
futur de les Terres de
l'Ebre” atesa la creixent
proporció de població
immigrada i la seva diversi-
tat de llengües i cultures. 
Al seu torn, el secretari
general de política lingüísti-
ca ha destacat el valor de
la jornada com una “idea
ambiciosa per posar en
comú experiències diver-
ses”. Segons ha afegit,
“això permet diferents
enfocaments i crear sinèr-
gies per millorar el progra-
ma de voluntariat lingüístic
allà on s'apliqui”. 
En aquest sentit, Bernat
Joan ha assenyalat la
importància del fet que,
entre els participants, hi ha
representats els diversos
territoris de parla catalana.
També s'ha referit al dife-
rent grau de compromís en
la defensa de la llengua, en
funció dels governs de

cadascun dels territoris del
domini lingüístic català. 
Pel que fa al sistema edu-
catiu, la directora dels
Serveis Territorials
d'Educació ha destacat les
eines que s'utilitzen per
facilitar l'aprenentatge i l'ús
del català entre la població
immigrada i el repte que
suposa adaptar l'ensenya-
ment del català a les possi-
bilitats que ofereixen les
noves tecnologies. 

La jornada, ha
estat adreçada a dinamit-
zadors i coordinadors d'en-
titats, empreses i organit-
zacions governamentals
que treballen programes
de Voluntariat per la llen-
gua i té per objectiu ser un
espai d'intercanvi d'expe-
riències que enriqueixi el
funcionament dels dife-
rents programes i al mateix
temps generi recursos per
implicar associacions i enti-
tats en el voluntariat lingüís-
tic.

Tortosa acull la Jornada de treball
sobre Voluntariat lingüístic

Aquesta setmana s’ha
celebrat a Tortosa la
Jornada de treball
Llengua Comuna, expe-
riències compartides
que té per eix central
els programes de volun-
tariat lingüístic que es
porten a terme als terri-
toris de parla catalana.

L’Objectiu és intercanviar experiències i buscar estratègies per millorar la implicació de les entitats

REDACCIÓ

Acte en defensa de la llengua.

Cedida

Després de sis anys de
lluita contra la invasió del
mol·lusc, la companyia
elèctrica ha trobat una
solució definitiva.
L'injecció constant d'un
liquid basat en aigua oxi-
genada (H202) ha elimi-
nat de manera definitiva
l'ocupació del mol·lusc
de musclo zebrat en els
circuits internes de les
centrals hidroelèctriques
d'Endesa al tram final del
riu Ebre. 
Després de sis anys
d'estudis, l'elèctrica optà
a finals de l'any 2009 per
utilitzar aquest producte
amb resulltats, fins ara,
excel·lents.

Eliminació
completa del
musclo zebra

Els robatoris de musclos,
ostres i cloïsses són habi-
tuals a les badies del Delta
de l'Ebre però els aqüicultors
denuncien que aquesta cam-
panya s'han incrementat de
forma alarmant.  El sector
ha decidit vigilar les batees i
avisar els Mossos si veuen
algun moviment sospitós,
mentre alerten els
comerços i restaurants del
perill que suposa vendre
marisc sense depuració ni
control sanitari. Els lladres
accedeixen a les explota-
cions aqüícoles de les
badies dels Alfacs i el Fangar
per la nit i prenen els mus-
clos de les cordes.

S’incrementen
els robatoris al

Delta

El conseller de Medi
Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, i l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel,

han signat dos convenis de
col·laboració per fomentar
la rehabilitació del nucli
històric de la ciutat. Amb el
primer conveni, les parts
han acordat ampliar al
100% del nucli antic de
Tortosa, l'àmbit d'especial
interès, fet que permetrà

estendre els programes de
rehabilitació al total d'habi-
tatges situats dins d'aques-
ta àrea d'actuació. El con-
seller i l'alcalde de Tortosa
també han signat un segon
conveni de caire més
social, que també ha de
servir per impulsar les

actuacions de rehabilitació
del casc antic de Tortosa.
En aquest cas, els signants
s'han compromès a imple-
mentar programes de
mediació comunitària desti-
nats als veïns per fomentar

les actuacions de rehabilita-
ció, així com donar suport
tècnic a les comunitats
redactant o supervisant la
redacció d'estudis previs,
Test de l'edifici (TEDIS) i
projectes.

Signatura de 2 convenis per la
rehabilitació del nucli antic

Entre l’Ajuntament de Tortosa i d’altres municipis del territori

REDACCIÓ
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Després de l'èxit assolit
en la primera edició de
les OLIMPIONADES adreça-
des a la gent gran, i por-
tades a terme a Sant
Carles de la Ràpita,
aquest any s'ha portat a
terme la segona edició
dels jocs a la població de
Casserres al Berguedà.
La celebració va ser el

16 de juny al pavelló firal
de Casserres. 
L’objectiu d’ aquestes jor-
nades ha estat fomentar
la convivència entre
residències de gent gran
de tota Catalunya, i al
mateix temps aprofitar
l'avinentesa per moure el
cos, i viure una jornada
plena de sorpreses.
També s'ha convertit en
una jornada on professio-
nals d'arreu de tota
Catalunya s'uneixen amb
l'objectiu comú de fomen-
tar la qualitat de vida de
la gent gran i poder com-
partir vivències i
il·lusions. En total, aquest
any, hi han participat 21
centres residencials per
a gent gran d'arreu de
Catalunya, amb 250 par-
ticipants i 150 acompan-
yants. Més de 400 perso-
nes, sense comptar els
70 voluntaris, que per un
dia van convertir
Casserres en una pobla-
ció olímpica.  
Tots els participants es
van emportar un record
de la seva estada a les

OLIMPIONADES de
Casserres, a part dels
corresponents premis
per als guanyadors de
cadascuna de les 9 pro-
ves que es van portar a
terme durant la jornada.
L'organització de les
OLIMPIONADES s'ha portat
a terme amb la col·labo-

ració d'Acra (Associació
catalana de recursos
assistencials) i l'ajunta-
ment de Casserres, però
com a qualsevol olimpía-
des no hi ha hagut només
públic, sinó també volun-
taris. Per aquest motiu es
va crear una comissió de
seguiment, liderada per

l'ajuntament de
Casserres, per tal d'invo-
lucrar a totes les entitats
de la població i ciuta-
dans, per tal de que es
convertissin amb volunta-
ris de les OLIMPIONADES.
Ha estat un èxit l'implica-
ció de tot el poble de
Casserres.

El tret de sortida es va
donar l’any passat a
Sant Carles de la
Ràpita. Entre jocs, bit-
lles, ganes de partici-
pació, il.lusió per enge-
gar un projecte nou...
ja es va donar el testi-
moni del municipi que
albergaria aquestes
noves OLIMPIONADES el
proper any. Ja han pas-
sat 12 mesos,  i la
segona edició d’
aquesta organització
ha estat, de nou, tot un
èxit.

REDACCIÓ

La segona edició de les OLIMPIONADES, com la primera, ha estat un èxit.
Cedida

El conseller de Medi
Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, ha
negat que el Govern plane-

gi transvasar el Segre
interconnectant la seva
conca amb la del riu
Llobregat. Baltasar ha
reconegut que aquesta és
una de les propostes plan-
tejades en el marc del
debat obert en la Taula de
l'Aigua però que, en cap

cas, el Govern l'ha recolli-
da ni preveu portar-la a la
pràctica. El conseller ha
respost així a les acusa-
cions de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE),
que ha acusat obertament
al Govern de 'culminar' els
transvasaments que plan-

tejava el PP i no defensar
el cabal del tram final de
l'Ebre. Un extrem que
també ha negat, tot asse-

gurant que l'executiu
només defensa la propos-
ta aprovada pel
Parlament.

«El Govern no planeja
transvasar el Segre»

Així ho afirma el conseller Baltasar

REDACCIÓ

El president del Partit
Popular de Tortosa, Pau
Fernández, ha reclamat
més presència de la Policia
Local al parc municipal,
després que la setmana
passada 13 joves fossin
denunciats per causar
aldarulls i danys al recinte.
Fernández creu que l'alcal-
de de Tortosa, el conver-
gent Ferran Bel, hauria d'in-
crementar el nombre d'e-
fectius que patrulla la zona.
El dirigent popular, a més,
s'ha mostrat preocupat
per la inquietud que ha
detectat entre veïns i boti-
guers de la zona per l'in-
crement d'actes incívics.

Actes incívics al
parc Teodor

Gonzàlez

Ahir la Federació de l'Ebre
d'Esquerra va donar el tret
de sortida a la campanya
Construïm les Terres de
l'Ebre. La Federació, amb
aquesta campanya dóna
continuïtat a la que va dur a
terme sota el títol Estem
construint les Terres de
l'Ebre per fer balanç dels
dos primers anys de legisla-
tura. Ara, prop del final de
legislatura, la Federació de
l'Ebre impulsa aquesta nova
campanya en què
s'expliquen totes les
obres i accions que s'han
efectuat o impulsat des
del Govern de
la Generalitat al territori.

ERC impulsa
nova campanya

Celebrades les OLIMPIONADES 2010
Desprès de l’èxit assolit en la primera edició a la Ràpita, aquest any s’ha dut a terme a Casseres, al Berguedà
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Amb aquesta actuació,
Tortosa guanya un nou equi-
pament i també resol una
vella reivindicació, la rehabili-
tació de l'antic mercat de
Ferreries, un edifici molt esti-
mat al barri que recupera
novament el protagonisme
amb la seva rehabilitació i
ampliació per a esdevenir
centre cívic. L'obra impulsa-
da per l'Ajuntament de
Tortosa inclou també la
remodelació integral de la
plaça Mestre Monclús, adja-

cent al Centre Cívic
Ferreries. Aquesta setmana
han fet una visita a les ins-
tal·lacions l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, la regi-
dora d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, el regidor de barri,
Emili Lehmann, i l'arquitecte

autor del projecte, Josep
Camps. 
La intervenció sobre l'antic
Mercat ha consistit en la
rehabilitació interior i exte-
rior de la nau original, l'ende-
rrocament de l'antic magat-
zem de serveis i la construc-

ció d'un nou edifici adjacent
de planta baixa + 3 plantes
superiors. 
La nova edificació, en con-
trast amb l'estètica del vell
mercat, reforça la singulari-
tat del conjunt pel que fa a
escala i dimensions. Les

quatre plantes resultants
tenen una superfície total
construïda de 1.088 m2. La
planta baixa, amb 577 m2,
és la més gran de totes, i
acull una gran sala polivalent
que pot convertir-se en dos
espais diferenciats gràcies a
un mecanisme de comparti-
mentació mòbil. En aquesta
mateixa planta s'instal·larà el
Punt d'Informació Juvenil,
actualment ubicat a l'edifici
Sant Antoni de l'estadi muni-
cipal. 
Les plantes superiors estan
destinades a despatxos i
sales de reunions per a enti-
tats i associacions. L'alcalde
ha qualificat la rehabilitació
de l'antic mercat de "modèli-
ca" i ha afegit que "aquest
serà el centre cívic de
Ferreries però podrà acollir
activitats de tota la ciutat". 
Les obres, que ha dut a
terme l'empresa Tauicesa
sobre un disseny de l'arqui-
tecte Josep Camps, han
incorporat també la urbanit-
zació de la plaça Mestre
Monclús, que participa del
llenguatge compositiu del
centre cívic i facilita l'ac-
cessibilitat dels discapaci-
tats al centre. 

El nou centre cívic de Ferreries esdevé
un equipament de referència

L'Ajuntament de
Tortosa ha culminat una
de les obres més
importants i més
emblemàtiques d'a-
quest mandat: el Centre
Cívic Ferreries. El nou
equipament municipal
esdevindrà la nova seu
d'entitats i associacions
del barri i també serà
un nou espai on tindran
cabuda exposicions i
altres actes de caràcter
social i cultural.

Es solventa així l’històric abandonament de l’antic Mercat

Esdevindrà la nova seu d’entitats i associacions del barri

REDACCIÓ

Imatge de l’interior del nou equpament.
CEDIDA

El delegat del Govern, Lluís
Salvadó, ha presidit aquest
dimarts, 15 de juny, la ses-
sió mensual del Consell de
Direcció de l'Administració
Territorial del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre. Una sessió que ha
estat marcada, d'una
banda, la sentència del
Jutjat de lo Contenciós
Administratiu núm. 6 de
Barcelona, que ha desesti-

mat el recurs de
l'Associació Nacional per a
la Protecció i el Benestar
dels Animals (ANAPBA) de
21 d'octubre de 2008 per la
celebració de les festes
dels bous d'Alcanar i de
Camarles d'aquell mateix
any. De l'altra, pels inicis del
nous treballs de contenció
de la plaga del cargol poma
al Delta de l'Ebre. Així, el
Contenciós Administratiu ha
fallat en la sentència deses-
timar el recurs contra les
actes administratives, ja
que les autoritzacions que
tramet el delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre és un

acte reglat que s'ha de con-
cedir sempre que reuneixi
els requisits legals per a la
seva concessió. En aquest
sentit, el Contenciós ha dic-
taminat, pel que fa a les
autoritzacions dels bous del
10 al 18 de maig de 2008 a
Alcanar i les dels correbous
dels 22, 23 i del 25 al 28 de
juny del 2008 a Camarles,
que “es tracta d'actes
reglats als quals s'ha d'ator-
gar necessàriament l'auto-
rització si compleix la nor-
mativa reguladora i, segon,
perquè el correbous, al con-
trari del què al·lega la pro-
tectora no està prohibit per

llei, sinó ans al contrari, ja
que no estan prohibits en el
cas que no es faci mal als
animals i que es tracti de
festes tradicionals”. 
A més a més, la sentència
afegeix que en l'esmentat

cas, “cal descartar el mal
als animals segons l'informe
veterinari, ja que només es
valora una petita rascada a
un bou al pujar al camió i
una lleugera epitaxi en un
altre”.

Salvadó valora el Contenciós administratiu que
avala la política dels bous a les Terres de l’Ebre

El DAR i MAH reprenen els treballs de contenció de la plaga del cargol poma al Delta

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat les bases
reguladores de les sub-
vencions per actuacions
de millora energètica i
d'estalvi en consums en
edificis inclosos en l'àm-
bit d'actuació del Pla
Integral del Nucli Antic
de Tortosa (PINCAT). 
Les ajudes van dirigi-
des, d'una banda, a
obres destinades a
aconseguir una millora
de la sostenibilitat i l'efi-
ciència energètica, i,
d'una altra, a actuacions
que tinguin per objecte
aconseguir un estalvi en
el consum d'aigua, elec-
tricitat i en el reciclatge
de residus. També s'in-
clouen actuacions per
aconseguir un millor
aïllament acústic.
L'import de la subvenció
serà d'un 70 per cent
del pressupost, amb un
màxim de 3.000 euros
per habitatge o local. 

Subvencions per
actuacions de

millora energètica

El comportament de la
demanda interna -consum i
inversió- no es preveu que
faci reactivar l'economia i
les Cambres de Comerç de
la demarcació assenyalen
que l'empenta arribarà a tra-
vés de la via externa, del
comerç amb els mercats
internacionals. Les
Cambres de Comerç de
Reus, Tarragona, Tortosa i
Valls han presentat l'Informe
de conjuntura del primer tri-
mestre del 2010, elaborat
pel Grup de Recerca
d'Indústria i Territori (GRIT)
de la URV. Les dades pre-
senten una estabilització, a
la baixa, dels indicadors des-
prés de la davallada que es
va experimentar el 2009. La
taxa d'atur és un exemple
del conjunt: s'aprecia una
lleugera disminució intera-
nual, tot i que encara supera
el 18% de la població ocu-
pada, i se situa en els
marges del 2006.

Informe de
cojuntura del

primer trimestre
de l’ any
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31 mestres d’una plantilla
de 50 del col·legi Joan
Baptista Serra d’Alcanar
van deicidir tancar-se 24
hores a les instal·lacions
del col·legi per manifes-
tar la seva disconformitat
davant la la política del
conseller Ernest Maragall
i de la Generalitat sobre
la nova llei d'educació
(LEC). Davant aquesta
situació aquests profes-
sors van redactar una
carta que van fer arribar

a les famílies dels alum-
nes, recordant que la
«imposició» de la sisena
hora va ser una mesura
«electoralista», i que no
està donant els resultats
esperats. 
A més, diuen que la sise-
na hora s'ha tornat insos-
tenible des del punt de
vista econòmic. Però

que, en lloc de fer marxa
enrere, el govern està
retallant personal i recur-
sos en general, i això
afecta la qualitat de l'edu-
cació. 
Els professors afirmen
que han perdut la con-
fiança en la classe políti-
ca i en els seus represen-
tants sindicals, i que això

els ha portat a emprendre
aquesta via alternativa de
protesta. 
«No estem només recla-
mant i lluitant per les nos-
tres condicions laborals,
no ens queixem de les
retallades de sou. Estem
lluitant per la dignitat i la
qualitat de la nostra esco-
la pública, i de l'educació
en general» conclouen. 
En concret, els mestres
també protesten contra la
supressió dels horaris
intensius, l'avançament
del curs escolar el proper
setembre, o la nova set-
mana blanca del febrer.
Amb aquesta tancada els
orgnitzadors esperen
que altres centres del
territori i resta de
Catalunya agafin el testi-
moni. De moment, ja
han aconseguit l'adhesió
d'un col·legi de Sant
Carles de la Ràpita i
d'una escola de Montgat.

REDACCIÓ

Nou accident de
trànsit a l’alçada

de l’Ametlla
Els Mossos d'Esquadra
informaven aquest dijous
passat d’un accident que
tenia lloc al punt quilomè-
tric 300 de l’AP7 a l’Ametlla
de Mar, sobre les set de la
matinada, quan un automò-
bil va sortir de la via per
causes que no han trans-
cendit. Dels tres ocupants
que hi havia al vehicle, dos
han mort i un altre, el con-
ductor, va patir ferides
greus. El ferit va estar tras-
lladat a l'hospital Verge de
la Cinta de Tortosa. De
moment no han transcendit
les dades dels implicats en
el sinistre. Fins al lloc de
l'accident es van desplaçar
dues patrulles dels Mossos
d'Esquadra, tres dotacions
de Bombers i serveis sani-
taris.

Del 28 de juny al 4 de
juliol, Tortosa acull un any
més la MOSTRA DE JAZZ
DE TORTOSA, que
enguany arriba a la XVII
edició i que organitza la
regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa i
Acadèmic. 
Entre les actuacions més
senyalades del festival
destaca Bill Evans &
Robben Ford "Soulgrass
Meets Blues" special guest
Etienne N'Bappe (dijous, 1
de juliol). Bill Evans, un
dels saxofonistes més
reconeguts a nivell interna-
cional, nominat a un
Grammy, s'uneix a Robben
Ford per realitzar una gira
europea en la que oferiran

un espectacle que barreja
soulgrass, blues, jazz i
rock. També actuarà Ignasi
Terraza Trio (dimecres, 30
de juny). 
Guanyador del “The Great
American Jazz Piano
Competition 2009”,
recentment Terraza ha par-
ticipat a la banda sonora
de l'última pel·lícula prota-
gonitza per John Travolta,
From Paris with Love amb
el tema “Night Sounds
Blues” interpretat amb el
saxofonista Toni Solà. El
concert d'Ignasi Terraza
Trio serà gratuït.Altres con-
certs programats són els
de Prímital (divendres, 2
de juliol), grup eclèctic que
l'any passat va publicar l'àl-
bum Primital.

El Jazz de Bill Evans & Robben Ford aterra a
la XVII mostra de Jazz de Tortosa

REDACCIÓ

El diumenge passat,
més de 200 manifestants
es concentraven a l'esta-
ció de Garcia, a la Ribera
d'Ebre, convocats pel
grup intercomarcal Veïns
d'Ascó amb representants
de la Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC). La pro-
testa va consistir en una
xoriçada popular a l'esta-
ció de Garcia, a la Ribera
d'Ebre, a 150 metres de
la propietat del portaveu
de l'Associació de
Municipis d'Àrees
Nuclears (AMAC), Marià
Vila d'Abadal. Va haver-hi

presència dels agents
dels Mossos d'Esquadra.
La manifestació va trans-
correr sense cap incidèn-
cia. El grup intercomarcal
Veïns d'Ascó considera
que el gerent de l'AMAC
és l'impulsor del magat-
zem temporal centralitzat
que es podria instal·lar a
la zona.

El gerent de l’AMAC,
impulsor del MTC a Ascó?

Les Jornades compten
amb la col·laboració de la
Institució Catalana
d'Història Natural, el
Centre de Promoció de la
Cultura Popular i
Tradicional Catalana, el
grup de Recerca Científica
“Terres de l'Ebre”, els
laboratoris Eladiet i el
cololegi de Farmacèutics
de Girona. Des de la seva
primera edició el mes de
maig de 2001 a Torrent
(Horta Sud), les Jornades

d'Etnobotànica en Llengua
Catalana han tingut un
objectiu comú: reunir els
investigadors, estudiosos
i aficionats de l'etnobotà-
nica catalana i servir de
punt de trobada per a
intercanviar idees per a la
recerca i divulgació, per a
la comunicació de resul-
tats i per a l'establiment
d'un cololoqui sobre la
relació de les plantes i les
persones en els territoris
de parla catalana. Les edi-
cions posteriors es van

dur a terme l'any 2004 a
Viladrau (Osona), l'any
2006 a Xixona (l'Alacantí) i
la passada edició el 2008
a Artà (Mallorca). 
En aquesta ocasió el lloc
escollit per a la realització
de les cinquenes Jornades
d'Etnobotànica en Llengua
Catalana és la ciutat
d'Amposta i tindran lloc
els dies 18, 19 i 20 de
juny de 2010 al Museu
Comarcal del Montsià. Les
Jornades d'Etnobotànica
en Llengua Catalana cons-

ten d'un seguit de ses-
sions de presentacions en
forma de ponències i de la
realització d'una excursió
botànica guiada per tal de
conèixer la flora i els usos
tradicionals de la zona
que acull la trobada. 
L'èxit de participació en
aquesta edició ha estat
molt notable, comptant
amb la presentació al llarg
de les Jornades de 40
comunicacions i amb més
de 90 inscrits a les matei-
xes.

Què ens uneix amb les plantes?

Avui 18 de juny s’inau-
guren les V Jornades
d’etnobotànica en
Llengua Catalana al
Museu del Montsià
d’Amposta. Aquestes
jornades han estat
organitzades de mane-
ra conjunta pel Museu
del Montsià i el labora-
tori de Botànica de la
facultat de Farmàcia
de Barcelona, i comp-
ten amb la col·labora-
ció de diverses institu-
cions catalanes rela-
cionades amb la cultu-
ra i tradició catalanes,
així com l’Ajuntament
d’amposta i el Parc
Natural del Delta de
l’Ebre.

REDACCIO

“La sisena hora s’ha tornat insostenible des del
punt de vista econòmic. Però en lloc de fer
marxa enrera, el govern retalla personal”

“La situació s’ha tornat insostenible”

Els estudis sobre etnobotànica parlen d’una relació entre les plantes i els humans

Confecció artesanal amb pauma (llatar).
cedida REDACCIÓ

31 mestres d’Alcanar es
tanquen en senyal de protesta

24 hores han estat tancats a l’escola aquests docents que
denuncien la mesura “electoralista” de la sisena hora

Un incendi fa
desallotjar 37

persones a Tortosa

La Policia Local de Tortosa
informava aquest passat
dimecres, 16 de juny, d'un
incendi al número 12 del
carrer de la Rosa. 
El foc va començar cap a la
mitjanit d'aquest dimecres
en una sala de rentadores,
a l'última planta. Com a
mesura preventiva es van
desallotjar les plantes infe-
riors, vuit habitatges en
total, on resideixen 37 per-
sones. 
Els bombers, van treballar
amb tres dotacions, per
apagar el foc cap a dos
quarts de quatre de la mati-
nada. Després de compro-
var que no havia afectació
a l'estructura de l'immoble,
els veïns van poder tornar
normalment a les seves
cases.   

Va consistir en una
xoriçada popular a

150 metres de la casa
del gerent de l’AMAC

La manifestació
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Carlos Blanch seguirà coordi-
nant el futbol base. De fet, el
nou president, Ximo Rambla,
va exposar que serà «el
Director Esportiu del club, de
tots els equips». 
La notícia es va fer oficial
dimecres. La nova directiva
del Tortosa tenia a Nacho
Pérez com a primera opció.
Però el tècnic de l’equip de
Bítem ha decidit continuar al
capdavant del seu equip
actual en el debut a la
Preferent. Llavors, la
maquinària es va haver de

posar ràpidament en marxa.
Jordi Videllet semblava que
podia ser una altra opció.
Però el tècnic fins ara del
juvenil ha pogut preferir for-
mar part del cos tècnic. I
Carlos Blanch és el nou entre-
nador: «té ADN roigiblanc i

encaixa perfectament en el
projecte que anem a
començar i que es basa en
les possibilitats socials i
econòmiques del club, en la
seua realitat actual. No s’ho
ha pensat i cal valorar el que
ha fet en la coordinació del

futbol base», deia Ximo
Rambla que afegia que «Jordi
Videllet també té ADN roigi-
blanc, com a jugador i entre-
nador del juvenil de Lliga
Nacional, equip que ha baixat
però que ell mateix havia
pujat. El serà el segon entre-
nador. I Chema formarà part
del cos tècnic sent el respon-
sable dels porters i ajudant
amb la seua experiència».
Chema compaginarà aquesta
funció amb la de porter-entre-
nador de l’Horta.
Carlos Blanch reconeixia que
«és un repte que afronto amb
il.lusió que em motiva moltís-

sim. Estic molt posat amb
aquest projecte i que ningú
pensi que el futbol base el dei-
xaré de costat. Vam fer una
reunió el dilluns amb els pares
i això no canvia res. Seguiré
amb la feina feta i amb volun-
tat de fer-ho el millor possi-
ble».
De la plantilla, Rambla va acla-
rir que «als jugadors se’ls deu
tres mensualitats i primes
que tenien pactades. Estem
negociant amb ells propostes
de liquidació i, per tant, poca
cosa es pot dir, a hores d’ara.
Només que seguim treballant
dins de la nostra idea». 

«ADN roigiblanc»

El CD Tortosa ja ha
presentat el nou entre-
nador. Fou la primera
intervenció oficial del
president i de la junta
directiva. Es tracta de
Carlos Blanch, coordi-
nador fins ara del fut-
bol base. 

CD TORTOSA

El president del CD Tortosa presenta al nou entrenador: Carlos Blanch

M.V.

Jordi Videllet és el segon
entrenador i Chema, dels

porters.
Carlos Blanch serà el

Director esportiu de tots
els equips del club la

temporada vinent

Cos tècnic

La renovació de Raül Teixi-
dó per la Unió Esportiva Ra-
pitenca no estava definida.
Com a mínim fins aquesta
setmana. I molt s’havia sen-
tit dir de si continuava o no.
Finalment, aquesta setmana
ja es pot fer oficial que ha
renovat i que seguirà vincu-
lat a la Rapitenca en la nova
etapa en la Primera catala-
na.

D’altra banda, Efren Par-
do, que es casa, encara no
ha renovat. Veurem com
queda la situació en unes
setmanes i si canvia el plan-

tejament actual i segueix o
no a la Ràpita.

Finalment, informarem
que el Torneig Manel Forné
Pons es celebrarà a la Ràpi-
ta els 14 i 15 d’agost. Hi ju-
garan l’Espanyol, el Valèn-
cia, el Kyoto Sanga de Japó
i el conjunt amfitrió, la UE
Rapitenca.

La presentació del Torneig
juvenil Manel Forné i Pons
s’efectuarà el dia 7 d’agost.

Raül Teixidó renova
Efren, de moment, no ho ha fet

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Primera roda de premsa de la nova directiva del CD Tortosa en la que
es va conèixer el nou tècnic, Carlos Blanch.

M. Lalana

El torneig juvenil es
jugarà el 14 i 15 d’agost
amb l’Espanyol, València,
Kyoto i Rapitenca.

Manel Forné

La junta directiva de l’Am-
posta i el tècnic, Fran Artiga,
van reunir-se ahir dijous per
tornar a parlar de la renova-
ció. L’entrenador, segons
fonts directives, va assegurar
que no té cap oferta ferma
però, a la vegada, va exposar
que encara no es podia mani-
festar. Per això, Artiga va co-
municar a l’Amposta que bus-
qués un altre entrenador
perquè entenia que no podia

fer més llarga l’espera. En
aquell moment i, segons les
mateixes fonts, la directiva li
va deixar un termini de deu
dies al tècnic perquè s’acabi
manifestant. Si en aquest ter-
mini no ho fa, llavors si que
començarien les gestions per
incorporar un altre entrena-
dor. Per tant, es pot dir que
les converses s’han aturat
fins d’aquí uns dies. 

Ja vam dir la setmana pas-
sada i en altres edicions que

Fran Artiga podria tenir una
proposta de futbol base d’un
club de categoria superior.
Aquesta era del Barça si
guanyava Sandro Rosell les
eleccions, un fet que va pas-
sar diumenge. Malgrat això,
el tècnic afirma que no té cap
oferta en concret, però tam-
bé demana més temps.

Per tant, a esperar a veure
com s’acaba aquest afer.
L’Amposta podria confirmar
en els propers dies un fitxat-

ge d’un jugador.
Es continuen fent gestions

per a renovar, algunes d’elles
estan a expenses de les res-
postes del jugadors. Es el
cas de Miguel o d’Edgar, per
exemple.

Converses aturades amb Fran Artiga
El club deixa deu dies perquè el tècnic es pronunciï de si segueix o no

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Ja comentàvem la setmana
anterior que havíem de se-
guir les promocions d’ascens
a la Segona B. I el cap de set-
mana passat es van disputar
els partits d’anada de la ter-
cera i definitiva ronda. L’Hos-
pitalet va empatar al camp de
l’Almeria B (1-1) i, d’aquesta
manera, ho té coll avall en el
partit que ha de disputar com
a local. No obstant, res es

pot dir encara. El Santboià,
per la seua part, va vèncer el
Tudelano per 2-1, un resultat
incert per a la tornada d’a-
quest cap de setmana.

El Tortosa necessita un as-
cens per salvar-se del des-
cens a Preferent. I el Roque-
tenc, tal com hem explicat en
la notícia de la part superior,
podria evitar el descens si els
dos equips catalans pugen a
la Segona B. 

Seguint les promocions
Bon resultat per a l’Hospitalet

REDACCIÓ

ASCENS A LA SEGONA B

El Roquetenc, en principi,
necessitava de tres ascen-
sos catalans a la Segona B
per salvar-se del descens
per compensació. I amb l’eli-
minació del Prat i del Reus,
les seues opcions no exis-
tien.

No obstant, la fusió del Vic
amb l’Aiguafreda comporta
que es resti una compensa-
ció i que, per tant, el Roque-
tenc necessiti d’un ascens

menys de catalans a la Se-
gona B. Si els dos equips ca-
talans que hi lluiten, Santboià
i l’Hospitalet, poden assolir
l’ascens, el Roquetenc segui-
ria a la Preferent. Això sí,
han de pujar els dos. Diu-
menge ho sabrem.

Amb l’ascens del R. Bítem,
Aldeana i Benifallet han asso-
lit la permanència a la Prime-
ra i a la Segona regional evi-
tant, d’aquesta forma, el
descens per compensació. 

El Roquetenc, amb opcions
Podria salvar-se

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Perelló va visitar
dissabte el camp del
Nàstic B. I va perdre per
3-0. Ja està explicat en
la plana 14 que el Nàstic
va imposar-se al primer
temps al contraatac,
amb rapidesa i qualitat
en els seus joves juga-
dors.

Però el Perelló va re-
accionar i va tenir les
seues opcions, veient-se
privat de fins a tres pe-
nals, dos d’ells molt
clars, i que no foren xiu-
lats. En la jugada se-
güent al darrer penal no
xiulat, del contraatac, va
venir el 3-0. Com ho ex-
pliques? Complicat po-
der fer-ho perquè, per
als aficionats que no van
estar al camp, es podria
entendre com una justifi-
cació a la derrota. Però
amb les imatges de CA-
NAL TE s’ha comprovat
aquesta setmana que el
que va succeir no pot
passar desapercebut. 

Quins penals no van
xiular-li al Perelló! Ha es-
tat una frase molt senti-
da aquesta setmana
pels telespectadors que
van veure el programa
MÉS ESPORT. Les imatges
han estat enviades a la
Federació com a suport
als recursos presentats
per l’entitat perellonen-
ca. 

I són la prova del que
va passar. La veritat és
que dissabte quan torna-
va de Tarragona em sen-
tia decebut, molest i pot-
ser també indignat. No
va haver-hi justícia. 

I la història no canvia.

Les imatges de 
Canal TE

determinen

L’opinió de Michel

Ximo Rambla: «l’ADN
roigiblanc és com un
element  definitori,

identificatiu del nou
projecte i Carlos Blanch el

té. S’ha adaptat al
plantejament establert»

Identificació

Dins del nou organigrama
del futbol base del Barça,
Artiga podria tenir el seu
lloc.

Sandro Rosell
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Tota la família de la UE Remolins-Bítem tindrà demà dissabte
una recepció oficial a l’Ajuntament de Tortosa per part de l’Al-
calde, Ferran Bel (20 h). Com és habitual en aquests casos,
es farà una salutació des del balcó a tots els aficionats pre-
sents a la cita. Posteriorment, a Bítem s’efectuarà una ofrena
a la Verge de l’Oliva. Per la nit, a Buddha Lounge, a Roquetes
hi haurà una festa per a la UE Remolins-Bítem. Al dia següent,
a les instal.lacions esportives de Bítem, es farà la cloenda de
la temporada amb autoritats i tots els equips del club. Seran
dues jornades plenes de noves emocions per a una entitat que
està passant els dies més feliços de la seua història, amb la
celebració d’un ascens històric.

Demà, recepció a l’Ajuntament (20 h) i
posteriorment ofrena a la Verge de l’Oliva

REDACCIÓ

MÉS CELEBRACIONS

Joaquim Roda i Paco Also porten gairebé 40 anys a la directiva abans
de la fusió i després d’ella. Diumenge va ser un dia emocionant per la
majoria però especialment per tots dos. «Una jornada important que
serà difícil d’oblidar. Es curiós que l’any vinent farà 25 anys de la fusió
i qui ens ho havia de dir que, des de Barcelona, féssim balanç i par-
léssim d’una fita com aquesta», deia Roda. «Vam començar un projec-
te entre dos clubs, amb incertesa inicial. Però la insistència i el trebal
ens ha dut a una situació esportiva digna de destacar per sobre de
clubs amb més potencial que el nostre», comentava Also. Tots dos
van recordar altres directius com Alvaro, Pulgarín, Sergi Segura i «una
llarga lista de col.laborador que també fan molt pel club». El fisio Ra-
mon Gas fou recordat pel seu bon treball.

«Un gran dia, difícil 
d’oblidar per a tots»

REDACCIÓ

EMOCIÓ

Nacho Pérez, actual tècnic del Remolins-Bítem, com a jugador,
ha viscut ascensos amb el Catalònia i també, com a tècnic, amb
l’Amposta, com a segon de Fabregat. Ara en pot afegir-ne un al-
tre. Aquest amb un equip que ha dirigit, amb Iñaki, des de l’inici
de la lliga. Nacho era diumenge una altra de les persones que
reflectien més felicitat després del sofriment viscut. La seua son-
risa indicava una gran satisfacció, com la de tots. Així mateix,
Emili Descarrega fou un altre reflex de tot plegat. La seua cara,
en marcar el gol, exposava identificació i sentiment «és molt
gran poder assolir un èxit així amb un club com el Remolins-Bí-
tem». Nacho podia tenir una proposta del CD Tortosa però final-
ment seguirà entrenant el R. Bítem en el debut a Preferent. 

Nacho Pérez seguirà entrenant a la
UE Remolins-Bítem, la lliga vinent

REDACCIÓ

CONTINUA

Diumenge 13 de juny de
2010. 21 hores. Barcelona.
Cor de la Ciutat. Eixample. Vi-
ladomat cantonada Roselló.
Camp de l’Escola Industrial
d’Enginyeria. Entre altres
clubs, hi juga la Penya Barce-
lonista Anguera. El club de Xa-
vi Torres, comentarista de
TV3, en el que va jugar de
central. 
S’havia disputat la tornada de
la promoció d’ascens a Prefe-
rent. Un partit amb prórroga.
El resultat: 1-3 favorable a l’e-
quip visitant, la UE Remolins-
Bítem. Un club modest, pro-
per al 25è aniversari de la
fusió que va propiciar la seua
fundació. Eren els minuts més
històrics del club. S’havia as-
solit un ascens a la Preferent
de forma merescuda. Amb
patiment però per la porta
gran. L’emoció va esclatar en
jugadors, tècnics, president i
directiva. I amb tota una afició
que ha estat a l’alçada. Tots
plegats són una mica més
grans des d’aquesta setma-
na. Enhorabona!!!!

Diumenge, tal com van re-
conèixer tots els protagonis-
tes, fou una jornada històrica.
Difícil d’oblidar. Es trigarà a
fer-ho. Sentiment, implicació i
la il.lusió d’un col.lectiu van
veure el seu premi. Moltes ho-
res de treball, molts anys re-
flectits en uns minuts que van
ser de somni per molta gent. 

El partit, però, no va co-
mençar gairebé. La Penya An-
guera va sortir amb empenta
i va assolir el seu objectiu: va
marcar als dotze minuts. No
obstant, el Remolins-Bítem va

aprendre la lliçó al camp del
Reddis. Poc a poc va saber
reaccionar i va guanyar me-
tres, jugant ben posat i amb
una defensa ben armada en la
que Alex i Joseph van estar
sensacionals. 

Es va arribar al descans
amb la sensació que hi havia
moltes possibilitats però tam-
bé amb prudència perquè el
camp era molt estret i qualse-
vol petit detall podia decidir.

A la represa, d’entrada, ja
es va veure que el Remolins-
Bítem tenia les idees clares.
Nacho va saber administrar
els canvis i va dosificar un
equip que, amb els minuts, va
apoderar-se del partit. La Pen-
ya Anguera es va quedar amb
un menys i va passar a espe-
cular, esperant darrera. El Re-
molins-Bítem, tot i que l’1-0
mantenia igualada l’eliminatò-
ria, va anar a buscar el gol. I
va insistir. L’assistent va anu-
lar-ne un a Marc Baiges per
fora de joc. No es va defallir.
Físicament, els de Bítem esta-
ven més forts. I anímicament
també. Les 18 jornades de li-
derat havien de tenir recom-
pensa. I aquesta havia de pro-
duir-se. El partit va arribar al
seu final. Angoixa però espe-
rança ferma per la forma en
què havia acabat.

I així va ser. El Remolins-Bí-
tem, més sencer, va empatar
al minut 2 amb un gol d’opor-
tunisme de Sergio Ruiz. La
seua aportació en el darrer
tram del campionat ha estat
valuosa. I no va fallar a la cita
en el moment clau.

Amb l’1-1, la Penya Angue-
ra va intentar-ho més amb el
cor que amb el cap. El Remo-

lins-Bítem va ser un equip fort,
madur i amb ofici per afrontar
la situació del duel. 

El nervis estaven ben expo-
sats. L’àrbitre va expulsar al
segon entrenador del Bítem i

a dos jugadors de la banque-
ta. La primera meitat de la
prórroga s’exhauria quan una
passada llarga des de la de-
fensa visitant va aprofitar-la
Emili per, amb qualitat, fer l’1-
2. Ja estava. L’emoció no es
podia contenir. El gol premia-

va la trajectòria del carismàtic
jugador del Remolins-Bítem. I
la seua temporada. Com la
resta, un deu.

La segona meitat de la pró-
rroga va ser més del mateix.
El Remolins-Bítem tenia la pilo-
ta i la Penya, entregada, ana-

va al seu darrera. Una jugada
marca de la casa va senten-
ciar. Canvi d’orientació d’Alex,
a l’estil Koeman, control i re-
gat de Gerard que li permet a
Cuquet emular a Laudrup amb
una passada a Nacho que no
va perdonar amb el seu en-
giny característic. El Ribery
del Bítem sempre aporta algu-
na cosa. I tampoc va fallar a
la cita. 1-3. I al sac.

Llàgrimes i satisfacció per
l’èxit assolit. Com hem dit,
merescut. Tot el que es va viu-
re al camp, en acabar la pró-
rroga, al vestidor i a Bítem, en
arribar de matinada, fou mà-
gic. De somni per un equip
modest que ja està escrit
amb lletres daurades en la
història del club.

Uns moments de joia, de lò-
gica celebració. Emotius i ino-
blidables. 

La gespa artificial del petit
camp de l’Escola Industrial
d’Enginyeria de Barcelona en
va ser el testimoni. El Remo-
lins-Bítem va conquerir-lo. Va
tocar el cel. El futbol va fer
justícia amb un equip campió.

13-6-10: un dia històric per a la UE Remolins-Bítem
L’equip ebrenc va guanyar a la pròrroga al camp de la Penya Barcelonista Anguera i puja a la Preferent (1-3)

REDACCIÓ

PROMOCIÓ D’ASCENS A PREFERENT. TORNADA

Plantilla de la UE Remolins-Bítem, diumenge al camp de la Penya Anguera, celebrant l’ascens a Preferent. Un dia històric.

Cedida

Una acció del partit, amb l’afició de Bítem al fons.

Cedida

Dos autocars van sortir des de l’Ebre fins a Barcelona.
Era la manifestació blanciblava. La de la il.lusió per un as-
cens històric per a un club modest. Com al seu moment ho
va viure la Sénia, l’Ulldecona, el Roquetenc o el Catalònia,
podia ser una tarda d’emocions. I així va ser. L’afició del Re-
molins-Bítem fou entusiasta. Va animar com mai i fou modè-
lica per la forma. En acabar el partit es destaparia l’euforia,
continguda fins llavors. Era el moment de cridar, «se sent,
se sent, estem a Preferent». «Remolins-Bítem, lorolorolo...».
I, com no, els clàssics crits unànims de «Campions, cam-
pions...». Tampoc faltaven al.lusions de qüestions iròniques
de vestidor com «Paco, almacen, Paco almacennn...» L’e-
quip, els tècnics, era una pinya juntament amb la directiva i
afició. A la plana següent, més fotos de la celebració. 

«Se sent, se sent, estem a Preferent»

Euforia
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En els anys de professió,
es viuen jornades màgiques
com la de diumenge. Jorna-
des que fan que t’identifiques
durant aquell dia amb tot el
sentiment que generen. Re-
cordo el primer any de pro-
fessional a la televisió, l’as-
cens del Roquetenc en
remuntar, amb gol d’Adell, al
camp de l’Amposta. Mo-
ments de molta passió i en
els que l’emoció d’un col.lec-
tiu t’arriba a envadir. Anterior-
ment, ho havia assolit la Sé-
nia, contra el Cassà.
Recordo també el de l’Ullde-
cona a Ivars d’Urgell. Una ca-
ravana vermella va acompan-
yar l’equip ulldeconenc fins a
terres lleidatanes en uns
anys de màxim esplendor
per a l’Ulldecona de Ramon
Callarisa. Molt emocionant.
També va ser-ho l’ascens del
Catalònia, en un final agònic
contra l’Oleàstrum. Un as-
cens que va mobilitzar i iden-
tificar en aquell moment a to-
ta una població amb el seu
equip. Una emoció indescrip-
tible pel que suposa per
aquestes modestes entitats
poder fer un salt històric qua-
litatiu a la Preferent. Altres,
produïts els darrers anys, no
poden oblidar-se com els de
l’Amposta o la Rapitenca
(tres seguits). O el del Torto-
sa en el retorn obligat a la
Primera catalana. O la pro-
moció de l’Ampolla contra
l’Olímpic Can Fatjó, tot i el re-
sultat final.

En qualsevol cas, és un
somni. I diumenge també va
ser-ho. La plantilla de la UE
Remolins-Bítem va compor-
tar-lo. Va donar felicitat a un
col.lectiu que s’ho mereixia.
És la satisfacció més gran i
que s’ha viscut a Bítem. I
també per altres aficionats
que van vibrar i es van emo-
cionar amb el video de cam-
pions que vam confeccionar
a Canal TE. Gràcies!. Un
triomf del futbol modest
ebrenc. Un triomf de les Te-
rres de l’Ebre.

Tampoc puc oblidar-me
d’altres celebracions recents
com són ascensos a Prime-
ra o a Segona. El de l’Ampo-
lla l’any passat o el del Jesús
i Maria enguany. Grans mo-
ments que també els vam re-
flectir a Canal TE com era
merescut fer-ho. També he
de citar els que han viscut el
Roquetenc B, el Flix i el Móra
la Nova i els equips de futbol
base. Enhorabona a tots!!!

La màgia d’un
ascens

L’opinió de Michel

Imatges d’un ascens històric
13-6-10. LA UE REMOLINS-BÍTEM PUJA A LA PREFERENT

Fotos: Paco Pulgarin
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Josep Estorach, jugador aldeà que estava en aquesta tempo-
rada al Deltebre, ens va deixar a finals de l’any passat. Fou una
pèrdua molt sentida i ja, des d’aquell moment, el seu club de
sempre, l’Aldeana, i el Deltebre, amb qui jugava, van posar-se
d’acord per efectuar-li un homenatge en acabar la lliga. Demà
a la tarde, a l’estadi de la Unió s’espera una jornada molt emo-
tiva en el record a Josep Estorach ‘Cañé’. Jugaran excompanys
de la UE Aldeana, equip en el que va ser el capità, i el Delte-
bre. Els actes començaran a dos quarts de sis i, posterior-
ment, es disputarà el partit. El Deltebre, com ja vam dir, té a
Mario Maza com a nou entrenador i Director Tècnic.

UE Aldeana i UE Deltebre en
l’homenatge a Josep Estorach

REDACCIÓ

DEMÀ DISSABTE A LES 17.30 H

Ja vam dir la setmana passada que Pedro Uria és el nou president
de la UE Aldeana: “entrem amb molta il.lusió” recordava el nou pre-
sident que, a la vegada, volia agrair “el tracte i les facilitats que
està posant la junta directiva actual en la transició. Estem molt con-
tents i és que, com ha de ser, lluitem tots pel bé del nostre club
que és el que estimem”. L’Aldeana ja ha parlat amb un tècnic que
podria ser el proper entrenador. Dilluns, va fer-ho amb la plantilla.
Hi ha jugadors que pleguen, Sergio i Albert i altres que deixen el
club. Amb els que queden i el nou tècnic s’haurà d’acabar de per-
filar la nova plantilla per afrontar la temporada a la Primera regio-
nal, categoria que s’ha salvat amb l’ascens del Remolins-Bítem.

Pedro Uria agraeix el tracte i les facilitats
de la junta actual de la UE Aldeana

REDACCIÓ

EL NOU PRESIDENT

Alfredo Vives, president de l’Horta, informava que ja està confimr-
da la continuítat de Chema com a porter-entrenador la tempora-
da vinent. Hi ha dos baixes ja definides com és el cas de Manero,
torna al Cretenc, i d’Adrià Adell, que deixa el futbol. Ja es treballa
per efectuar un parell d’incorporacions. Els plantejaments són
aquests una vegada s’ha confirmat que, amb la nova reestructu-
ració, el primer de la segona regional pujarà a la Segona catala-
na. Unn al.licient que no tenia la categoria si, en principi, no puja-
va cap equip. D’altra banda, el CD Horta viurà una jornada
especial, demà dissabte. L’expresident Salvador Miralles ha con-
vocat a jugadors del club de les darreres tres décades per fer una
trobada multitudinària i que, per tant, serà emotiva i especial.

Chema seguirà entrenant l’Horta, club
que demà viurà una jornada especial

REDACCIÓ

ACTUALITAT

La fusió entre el Benavent i
l’Ascó ja és una realitat, tal
com hem explicat les darre-
res setmanes. El nou equip
està pendent de si jugarà a
Tercera divisió o a Primera
catalana. Per seguir a
Tercera, necessita els dos
ascensos catalans dels dos
equips catalans de la Segona

B. La resposta, el proper cap
de setmana.
Mauro Ravnic, exporter del
Valladolid i del Lleida i entre-
nador del Benavent els
darrers anys, és el nou tècnic
del FC Ascó. I ja treballa pel
futur. Mauro d’aquesta nova
etapa diu que “és un projecte
molt il.lusionant. Per a nosal-
tres, que fa uns anys que

tenim experiència en catego-
ries superiors, és un punt i
seguit. Hem fitxat amb l’Ascó
i tirarem endavant. A Ascó
hem trobat molta il.lusió i
gent amb predisposició de
fer les coses ben fetes.
Estem satisfets”. El FC Ascó
es gestionarà des de la loca-
litat de la Ribera on entrenarà
i jugarà els partits. 

Mauro Ravnic: “la predisposició de la
gent d’Ascó, il.lusiona molt”

El tècnic del FC Ascó comenta la nova etapa amb el club riberenc
REDACCIÓ

ACTUALITAT

El CF Ampolla té pre-
vist fer la cloenda de la
temporada el proper diu-
menge. Una vegada pas-
sin les festes, la junta di-
rectiva té previst
començar a parlar amb
els jugadors de cara la
temporada vinent. Tot
això, amb la coordinació
del nou entrenador, amb
qui ja s’estan fent les ges-
tions per a poder fitxar-lo
en els propers dies.

L’Ampolla tanca la
temporada diumenge

Actualitat

El Jesús i Maria, tot i les baixes que tenia (Sebas, Jefrey,
Ferreres, Miguel, Mathieu i Pedro) va imposar-se al camp de
l’Arbeca (1-4) i, d’aquesta manera, va passar una altra elimi-
natòria de la Copa Catalunya, fent més història. Ivan va esta-
blir el 0-1 al minut 9, els lleidatans, campions del seu grup
de Tercera regional, van empatar poc després però els de
l’Aube van recuperar l’avantatge abans del descans amb el
gol d’Òskar (38’). A la represa, ja a la seua recta final, Iku
(75’) i Mateo (77’) van sentenciar amb l’1-4. La propera elimi-
natòria serà contra la U. Bellvitge, a l’Aube, el dia 26 (18 h).
La plantilla fa aquest cap de setmana el viatje habitual a Be-
nidorm. Enguany serà molt més especial. El dia 3 de juliol
serà la festa de tot el club. 

El Jesús i Maria fa més història
superant una nova eliminatòria

Copa Catalunya

El Perelló va debutar dissabte
en el 3x1 de la promoció d’as-
cens a la Primera regional. Ho
va fer al camp del Nàstic B. En
la primera confrontació, el
Constantí va imposar-se 1-0 al
filial grana.

Els perellonencs van perdre
3-0 en un duel condicionat per
l’actuació de Moiés Vizcarro i un
dels seus assistents. Molt podrí-
em parlar-ne i potser seria difícil
d’entendre en la seua justa me-
sura pels nostres lectors. Però
afortunadament allí estava la cà-
mara de Canal TE i aquesta va
poder grabar el que va passar.
Aquesta setmana, tothom ho ha
pogut veure. Escandalós. Fins a
tres penals, dos d’ells com una
catedral, no foren xiulats a l’à-
rea local. Tot això, ja molt greu,
acompanyat d’un criteri desi-
gual que va desesperar fins al
més tranquil. I també fins els
més neutrals que van estar dis-
sabte al camp anexe de les ins-
tal.lacions del Nàstic.

De totes maneres, aquesta
realitat no eclipsa un altra que
fou que el Nàstic, al primer
temps, va imposar-se. Al Perelló
li va costar adaptar-se i els gra-
na, amb joves del Divisió d’Ho-
nor, van trencar al contraatac,
amb la seua velocitat i amb un

lateral dret que va fer forat per
aquell costat. Així, el Nàstic va
avançar-se amb l’1-0 i va gaudir
d’altres arribades. No obstant,
amb aquest 1-0 al marcador, es
va produir la primera jugada cla-
morosa quan un defensa local
va desviar espectacularment la
pilota amb la mà dins la seua
àrea. Ni l’àrbitre ni l’assistent
van veure-ho. Enmig de tot això,
un criteri dispar amb les faltes
que va minvar els perellonencs
que, no obstant, van reaccionar
quan van rebre el 2-0 amb una

altra jugada d’escola per la ban-
da dreta de l’atac local. 

A la represa, el Perelló va in-
troduir canvis tàctics. I va estar
més posat. El Nàstic, a més, va
especular amb el resultat i va
buscar la seua millor arma per
seguir fent mal: el contraatac. 

El Perelló, amb coratge, va
tenir opcions com una remata-
da a boca de canó que va trau-
re el porter local miraculosa-
ment i una falta que el crack
Tudela va enviar al travesser
amb un bot complicat de jutjar
si va ser dins o fora de la porte-
ria. El Nàstic, a la contra, va po-
der matar en dues jugades, una
d’elles evitada per Vicent amb
encert en dues intervencions
sota els pals. Però el pitjor en-
cara estava per arribar. Unes
noves mans, aquestes més in-
voluntàries dins l’àrea local, van
precedir un dels penals més
clars de la temporada quan un
jugador local va fer una traveta

extraordinària dins l’àrea a un ju-
gador perellonenc. El penal, da-
vant la desesperació visitant,
tampoc fou xiulat i del contraa-
tac següent, en posició dubtosa
de fora de joc, els grana van es-
tablir el 3-0. Ràbia, impotència,
malestar i també indignació. El
3-0 complica el futur del Perelló
en la promoció. Malgrat tot, els
de Harry van imposar-se als pe-
nals posteriors (5-6). Anderson,
a darrera hora fou expulsat. 

Nàstic B-Perelló, indignant
El col.legiat va ser el protagonista amb una actuació que fou determinant (3-0)

M.V.

PROMOCIÓ D’ASCENS A PRIMERA REGIONAL

Formació del CE Perelló, dissabte a Tarragona.

Mònica

Moisés Vizcarro.

Cedida

La junta directiva del CE Perelló ha presentat aquesta set-
mana les imatges de CANAL TE del partit a la Federació per-
què, com a mínim, es pugui comprovar el que va passar amb
les jugades conflictives. El Perelló rebrà diumenge (18 h) el
Constantí en el tercer partit. Ha de guanyar 5-0 per tenir op-
cions (llavors decidirien els penals) i 6-0 per ser el campió del
3x1. En qualsevol cas, el partit ha de ser una festa per a un
equip que ha fet una gran temporada. Cal destacar que 300
aficionats van estar amb l’equip a Tarragona. Espectacular. 

La directiva del CE Perelló presenta les
imatges de CANAL TE a la Federació

L’afició s’hi va abocar
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En els darrers deu anys, ex-
cepte un, he pogut assistir a la
Festa cloenda de la tempora-
da de la UE Aldeana. Dissabte
es va fer la d’enguany. I totes
tenen una vessant emocional
per ser el comiat a una tempo-
rada carregada d’activitat i tre-
ball. I la tenen perquè s’efec-
tua una trobada conjunta i
distesa que serveix per fer
club. Sese dubte. A més, hi ha
reconeixements a tots els
equips i als jugadors més des-
tacats i, en aquest cas, dis-
sabte, a jugadors que pleguen
com és el cas d’Albert Meca o
de Sergio. Dos referents alde-
ans i que s’han entregat sem-
pre amb cos i ànima i amb la
qualitat que disposen al club
del seu sentiment, de la seua
localitat. Tot això, tenint possi-
bilitats de marxar a jugar fora
fins i tot a equips de categoria
superior. Però s’han lliurat a la
seua UE Aldeana. Un gest, el
de la seua total implicació,
que, com la resta de jugadors,
cal valorar. Dissabte se’ls va
poder fer un reconeixement. 

Aquesta festa d’enguany, a
més de tenir moments emo-
cionalment pujats de tempera-
tura, com quan es recorda a
algú que ja no està entre no-
saltres, va disposar-ne d’altres
molt passionals. I és que la di-
rectiva, després de nou anys
al capdavant del club, ho dei-
xa. Això va propiciar un am-
bient molt emotiu amb els par-
laments del presentador, el
carismàtic i bon amic Ximo Cu-
gat, i del president, i també
bon amic, Rodri. Una llarga tra-
jectòria que va veure el premi
amb aquest acte de cloenda i
el reconeixement d’uns i al-
tres. El primer equip va voler
fer-li un detall a Rodri amb una
foto gran emmarcada d’una
de les plantilles d’aquestes da-
rreres temporades i les fotos
individuals dels capitans que
ha tingut l’Aldeana mentre
aquesta directiva ha governat
l’entitat. Estava, com no, la de
Josep Estorach, amb el braçal
de capità inclòs. Un record
que va ser, quan Rodri el va re-
bre, dels més explosius que
es van viure al restaurant Racó
d’En Roca.

Dani Andreu, alcalde de l’Al-
dea, també va fer els seu par-
laments. Es va destacar, tant
per part d‘Andreu com de Ro-
dri, el fet que ja hi ha nova jun-
ta i que «entre tots els hem
d’ajudar a tirar endavant». 

M’ho vaig passar bé, com
sempre, envoltat d’amics que
no oblidaré, en un acte de
gran valor sentimental i d’Unió.

Una família
esportiva

L’opinió de Michel

El primer equip de la UE
Aldeana, amb l’ascens del
R. Bítem, evita el descens
per compensació i
seguirà a Primera.

Permanència

Aquesta nit, a les 23
hores, a CANAL TE, al Més
Esport, la Festa cloenda
de la temporada de la UE
Aldeana.

CANAL TE

UE Aldeana, una gran família
DISSABTE VA FER-SE LA CLOENDA DE LA TEMPORADA
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La Secretaria General de l’Esport a les Terres de l’Ebre augmenta
aquest any el nombre de clubs premiats a través dels premis a la
qualitat esportiva de l’esport federat. Així, la xifra de clubs pre-
miats al territori ha augmentat de 36 a 52, essent l’assignació
mínima de 1.268 euros, a diferència dels 1.082 euros del 2009.
L’import global dels premis a tot Catalunya ha estat de 5,7 milions
d’euros, un milió més que l’any passat, augmentant la dotació
econòmica en un 22%. Aquesta quantitat s’ha distribuït en 1.129
entitats esportives, 62 més que l’any anterior. Aquest és el segon
any que s’aplica aquest sistema d’ajuts per punts. Els principals
barems per determinar els ajuts: el foment de l’esport femení i la
promoció de la igualtat de gènere, promoció del nombre d’equips
i llicències de base, la tecnificació i l’alt rendiment esportiu, els
resultats obtinguts preferentment en categories de promoció i
campionats de Catalunya, el foment de l’esport per a discapaci-
tats i el reconeixement territorial i federatiu de l’activitat de l’enti-
tat. La valoració d’aquests indicadors és el que permet elaborar
un rànquing de clubs. El preu per punt és de 31.70 euros. A les
Terres de l’Ebre la quantitat a repartir s’ha mantingut en la xifra de
155.000 euros. Per poder optar als premis és indispensable que
els clubs, associacions esportives i entitats no esportives (amb
secció esportiva) sense afany de lucre formin part del sistema
públic d’indicadors de qualitat esportiva i que no participin en com-
peticions oficials de caràcter professional i àmbit estatal. 

Tot i la crisi, més clubs premiats a les
Terres de l’Ebre

ES REFERMA EL SISTEMA D’AJUTS: «MES DIRECTE»

Dissabte passat es va dis-
putar la 26ena edició del
torneig juvenil Joan Gil,
Ciutat d’Amposta, organit-
zat enguany per primer
cop per Associació Futbol
Base del CF Amposta.
En el primer duel, disputat
pel matí, Amposta i Vila-
real van empatar a zero.

Als penals van imposar-se
els castellonecs. En el
segon, el Nàstic es va des-
fer de l’Espanyol 3-0.
Tercer i quart lloc,
l’Espanyol va vèncer per 0-
2 a l’Amposta i en la final,
Vilareal i Nàstic van empa-
tar, guanyant el torneig el
Vilareal als penals.

El Vila-real s’imposa al Nàstic, als penals

TORNEIG JUVENIL JOAN GIL ALONSO

El roquetenc Albert Giné
revalida la primera posició
amb un temps de 19 hores i
38 minuts, dues hores
menys que el passat 2009
en la XVIII edició de l’em-
blemàtica Cursa del Llop.
Una prova d’alta resistència
que, amb seu a Tortosa, va
recòrrer diverses pobla-
cions de les Terres de l’Ebre
alternant diverses modali-
tats esportives. La Cursa,
considerada com una de les
proves de resistència més
dures del país, va comptar
amb la inscripció d’un total
de 485 participants, que
van realitzar alguna de les
proves establertes, tant a
nivell individual com per
equips o relleus. Només hi
van haver 15 inscrits per

completar les sis proves,
dels quals només 10 les van
poder finalitzar i aconseguir
així la desitjada plàtera del
Llop. Entre els participants
hi va haver un altre finalista
de les sis proves, però de
l’opció B, la curta. La prova
constava de la Marxa
Cicloturista, amb 190Km
(circuit A) i 120Km (circuit
B); la Cursa de Muntanya,
amb 32Km; el Caiac de Mar,
amb un trajecte de 16Km; el
Caiac de Riu, que enguany
per l’excés de cabal ha

hagut de modificar el reco-
rregut reduint de 24Km a
10Km el trajecte (des del
Club Nàutic Deltebre fins al
Molí dels Mirons i tornada a
Deltebre); la Mitja Marató -
Pujada a Caro, amb 21Km i
la Travessia pel Port amb
BTT, de 110Km (circuit A) i
83Km (circuit B). Tot i la
reducció d’aquests 14Km
en el Caiac de Riu la prova
no ha estat menys dura, ja
que han augmentat fins a 10
quilòmetres el trajecte de la

Marxa Cicloturista, accen-
tuant la duresa d’aquesta i
també la de la Cursa de
Muntanya, que enguany
comptava amb més desni-
vell i molt pocs quilòmetres
per asfalt. Albert Giné, pri-
mer classificat per segon
any consecutiu a la Cursa
del Llop, va batre rècords en
totes les proves que confor-
maven la Cursa, exceptuant
la Marxa Cicloturista, que
enguany va comptar amb un
recorregut més llarg.

Albert Giné torna a guanyar
la Cursa del Llop

Deu llops assoleixen la platera

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Millor Esportista Escolar
Masculí: Aleix Arques Tomàs
(Club Natació); Millor
Esportista Escolar Femení:
Xènia Benito Fuster (Club
Natació). Millor equip
Escolar Masculí: Club
Bàsquet Amposta (Sagrat
Cor); Millor Esportista de
base federat masculí: Isaac
Trillo Cecilia (U. At. Montsià);
Millor Esportista de de base
federat femení: Paula Curto
Garcia (Club Bàsquet
Amposta); Millor Esportista
Promesa Masculí: Josep Bo

Villata (Club Nautic
Amposta). Millor Esportista
Promesa Femení: Alba
Simón Ferreres (C Handbol
Amposta); Millor Esportista
Absolut Masculí: J.
Fernandez Tomàs (Club
Nàutic Amposta); Millor
Esportista Absolut Femení:
Mònica Cid Miró (Sala
Esgrima); Millor Equip de
competició Esports Col.lec-
tius Femení: Sènior Femení
Club Handbol Amposta;
Millor Entitat Esportiva: Club
Nautic Amposta. Millor
Entrenador: David Morales

(C. Nàutic Amposta);
Reconeixement Trajectòria
Esportiva: Ciprià Forcada
(Nautic i Hoquei Patí);
Treball de base entitat
esportiva: Club Bàsquet
Amposta
Reconeixement Tasca
Directiva: Núria Pla (Club
Twirling/Federació); Tasca
Educativa: Club Esportiu
l’Angel APASA; Tasca Esforç
Col.lectiu-Organitzacions:
Club Balls Esportius
Amposta Quickdance;
Reconeixement Esponsors: 
JOPESA - presentat pel Club

Bàsquet. MUNDO PARQUET-
MOBLES ESTELLE - Unió At.
Montsià. LAGRAMA -
Presentat pel Club Handbol
HIDROCANAL P. Franch -
presentat pel Club Nàutic.
ARIGERMAR - presentat pel
Club Hoquei; Premi a la difu-
sió de l’esport, Aniceto
Garcia: esports a Taula,
Carlos Somolinos (Amposta
Radio). Gesta Esportiva:
Narcís Querol (Club BTT
Mountain Bike); Menció
Especial: Sebastià Colomé,
Aleix Arques Tomàs (Club
Natació).

Relació de Premiats a la Gala de l’Esport Ampostí
Es va celebrar divendres passat a la Sala Metro

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Avui divendres, a les 20
hores, començarà una no-
va edició, la sisena, del
torneig 24 hores de futbol
sala Sant Joan 2010 a
l’Ampolla. 
Serà una jornada intensa i

interessant, com les altres
edicions. El fet que hi par-
ticipen jugadors federats
durant el campionat, de
futbol sala i de regional,
permet que hi hagi un ni-
vell molt alt i que els par-

tits siguin molt seguits. El
torneig entra dins de l’a-
genda esportiva de l’Ajun-
tament ampollero. La pro-
pera cita serà amb l’Open
de Futbol Platja que es ce-
lebrarà properament.

VI Torneig 24 hores Futbol Sala Sant Joan 2010, l’Ampolla

La primera i segona edició
d’aquestes jornades va tenir
lloc a Sant Carles i Horta res-
pectivament. Més de 50
coordinadors i coordinadores
del Pla Català de l’Esport a
l’Escola (PCEE) van participar
aquesta setmana en la III
Jornada de formació de les
Terres de l’Ebre. Una jornada
formativa emmarcada dins
del programa del PCEE, pro-
mogut per la Secretaria
General de l’Esport i el
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
La formació va contemplar
una visita guiada a la Reserva
Natural de Sebes on
paral·lelament s’han els impli-
cats han realitzat diferents
activitats esportives: una bai-
xada en piragua pel meandre
de Flix , senderisme, pàdel i
altres activitats aquàtiques.
Els responsables de la
Federació Catalana de
Piragüisme van explicar el
seu programa, que des de la
federació aporten a les esco-
les a través del Pla Català de
l’Esport a l’Escola. En la

Jornada també hi va partici-
par German Rey, director
esportiu de la Federació
Catalana de Piragüisme. Al
mateix temps, va tenir lloc la
presentació del llibre Jocs i
esports tradicionals a
Catalunya, a càrrec d’en Biel
Pubill, coautor del llibre;
escrit també per Pere
Lavega i Antoni Costes. Una
obra que tracta de manera
didàctica diferents aspectes
d’interès per a la utilització
del joc tradicional. A l’acte d’i-
nauguració i cloenda hi van
assistir el Representant
Territorial de l’Esport a les
Terres de l’Ebre, Jordi
Gaseni; la directora dels
Serveis Territorials
d’Educació, Marian Rojas; la
directora adjunta, Rosa
Vandellòs; la inspectora,
Imma Obiol; el Secretari tèc-
nic del Consell esportiu de la
Ribera d‘Ebre, Toni Garcia i
Oscar Bosch, Alcalde de Flix.
Gaseni va destacar la implica-
ció i el treball de tots els
coordinadors/es en el Pla
Català de l’Esport a l’Escola.

Formació de coordinadors del
Pla Català de l’Esport a l’Escola

ES VA CELEBRAR A FLIX

Gairebé 500 participants
en la XVIII edició d’una
de les curses més dures
del país.
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

MARTA CID I PAÑELLA

A principis de mes
coneixiem la notícia que
Marta Cid, diputada
d’ERC per Tarragona i
exconsellera d’Educació
deixava la política acti-
va. Per tota la seva tra-
jectòria no podíem per
menys que fer-nos ressò
en aquest raconet així
que avui entrevistem a
Marta Cid com a Crack
de la Setmana. 
Més Ebre: A una persona
que ha estat consellera,
com en el teu cas i fins el
moment diputada d'ERC li
costa prendre la decisió de
deixar la primera línia políti-
ca?
Marta Cid: Des dels 17
anys que estic en política i
per tant porto molts anys
dins aquest món. Pel que fa
a la política professional ho
he fet els darrers 10 anys i
sempre havia tingut clar
que la política professional
seria un període transitori
de la meva vida. Que no em
jubilaria fent política. Quan
fas allò que t'agrada,
segons quines decisions
són difícils, també pels
encaixos que comporten, la
novetat, però la meva ha
estat molt reflexionada i per
això crec que és un bon
moment per fer el pas
ME: Quins han estat els
motius decisius per fer-ho?
MC: Quan tens clar que no
et vols jubilar fent política,
intentes trobar el moment
més adequat per incorpo-
rar-te al teu àmbit laboral, a
la teva professió. Poder
tirar endavant projectes,
que t'engresquin, formar-
te... Ara és un bon moment

perquè li poc donar una
oportunitat a la meva vida
professional amb temps
per endavant. I d'altra
banda, no menys impor-
tant, penso que ha arribat
el moment de gaudir del
meu entorn personal, crec
que ja em toca.
ME: Aquesta decisió quan-
temps portava gestant-se?
MC: Aquest tipus de deci-
sions no es prenen d'un dia
per l'altre perquè parlem
d'un replantejament de
vida.  Fa uns mesos, i en
paral·lel a l'anunci de renun-
cia a presentar-me com a
cap de llista a les munici-
pals d'Esquerra a Amposta,
ja li venia pegant voltes.
Poder decidir per mi matei-
xa el que vull fer en cada
moment, cap on vull enca-
minar el meu futur, és molt
important, i estic molt satis-
feta d'haver-ho pogut fer
ME: La teva carrera política
arrenca, ara, fa molts anys,
militant des de 1978 a
Esquerra Republicana.
Com vas viure un moment
històric tant important com
va ser la Transició
Espanyola?
M C : L ' E s q u e r r a
Republicana de l'any 1978
era una partit per refer de
nou degut a les conseqüèn-
cies de la guerra i la dicta-
dura. Erem una formació
política que s'havia mantin-
gut perquè unes poques
famílies i bàsicament gent
gran havien conservat la
flama del partit, en un
temps on parlar de
República no era gens fàcil.
Vull recordar que l'únic par-
tit que no va poder partici-

par en les primeres elec-
cions democràtiques sota
les seves sigles, precisa-
ment per no renunciar a la
“R” de republicana, va ser
Esquerra. La transició per
mi és un període en el qual
vaig adquirir consciència
del que representava el
meu partit i em vaig impli-
car per reconstruir-lo i això
des d'una doble vessant
poc comú en aquell temps:
joventut i dona.
ME: La política des de fora
pot semblar una mica desa-
graïda amb els propis polí-
tics, sobretot quan escol-
tem que ràpidament es
busca substitut. És tan fàcil
trobar-ne? Quin pes té la
persona en un càrrec polí-
tic?
MC: Potser sí que la feina
de polític és poc agraïda,
de tota manera els qui hi
som hi entrem voluntària-
ment, per compromís amb
un projecte i, en el meu
cas, per assolir uns objec-
tius nacionals. Certament
no es coneix tot el temps i
esforços que dediquem a la
nostra feina, tothom pres-
suposa que allò que fem és
el que toca fer, sense tenir
en compte ni horaris ni
calendaris. Les crítiques a
la nostra feina són fàcils,
però també és cert que la
demagògia pròpia de deter-
minades maneres de fer
política ho propicia. Bé,
malgrat tot, sempre tens
alegries, il·lusions i el reco-
neixement de molta gent i
això ja compensa.
El desagraïment de la políti-
ca no ve pel fet de ser
substituït/da, perquè en

definitiva la política és això;
i fora bo que estigués més
estesa la cultura de donar
pas; tot i que és evident
que cada persona té una
manera diferent de treba-
llar.
ME: Fent una mica de
balanç, que t'emportes d'a-
questa etapa? T'ha com-
pensat dedicar-li tantes
hores de la teva vida?
MC: M'emporto tot allò que
he après, les amistats i
complicitats que he fet al
llarg de tot aquest temps.
Aquesta mena de compro-
misos que prenem les per-
sones amb un partit polític,

una entitat, un club esportiu
o una associació sempre
compensa perquè sinó no
ens hi dedicaríem. En
resum el que m'emporto és
el convenciment que hi ha
una manera de fer política
que permet defensar el
territori a l'hora que fer-lo
créixer.  I l'haver contribuït a
què ERC sigui un projecte
no només emergent sinó
consolidat.
ME: Què és el que més
il·lusió et fa d'aquest canvi?
Què desitges?
MC: Encaro la meua prepa-
ració professional amb
molta il·lusió i el fet de

poder dedicar més temps a
la meva vida personal.
Desitjos...obtenir els millors
resultats possibles a les
eleccions al Parlament de
Catalunya, els meus com-
panys i companyes saben
que estaré aquí donant
suport, que l'alcaldia
d'Amposta tingui un alcalde
d'Esquerra i que pugui gau-
dir molt de temps de mol-
tes complicitats que he
generat al llarg dels anys i
d'altres que en vindran.
Trobo que desitjar per desit-
jar ja no puc desitjar res
més!!! 
En definitiva: ser feliç.
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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 Plaça 20 de maig, 11
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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Un clafotís diferent amb sabors d’orient i occident: 
cireres, festucs i aigua de roses…

Ingredients,
170 g de pistatxos crus 
300 g de cireres madures
100 g de sucre 
2 cullerades de sucre morè 
2 cullerades de sucre
2 ous + 3 rovells
250 g de nata líquida
10 g de farina
1 cullerada d’aigua de ro-

ses 
Preparació,
En un cassó poseu aigua

a bullir, un cop bulli poseu-
hi els pistatxos durant uns
30 segons per blanquejar-
los. Retirar del foc, escò-
rrels amb aigua freda i pe-
lar i assecar els pistatxos.

Reservar. Netejar i des-
sossar les cireres. Reser-
var-les. Mesclar 70 g de
pistatxos més 50 g de su-
cre i passar la barreja per
la picadora fins que obtin-
guem una barreja molt fina
de sucre i pistatxos. Reser-
var. Amb la resta de pistat-
xos els picarem amb un ga-
nivet.

En un bol batre els ous
sencers juntament amb els
rovells, la nata, la cullera-
da d’aigua de roses, quan
estigui ben barrejar afegir
la resta de sucre, la barre-
ja de sucre i pistatxos i la
farina, batre fins que quedi
tot ben amalgamat. Rese-
var a la nevera durant un
mínim de 2 hores.

Preescalfar el forn a 200
graus. Untar lleugerament
amb mantega els motlles
per anar al forn. Damunt la

mantega hi espolsarem el
sucre morè pel damunt, al
damunt hi posarem la mei-
tat de les cireres i les es-
polsarem amb sucre blanc,
al damunt hi abocarem la
massa líquida. Courem
dins del forn durant uns 10
minuts, passat el temps, hi
acabarem de posar les ci-
reres restants i els pistat-
xos picats, fornejar a 180
graus uns 30 – 40 minuts
(si es fa el cafloutís amb
motlles petits el temps
serà menor) fins que quedi
ben daurat i torradet pels
costats.

Ara és temps de cireres i
a les Terres de l’Ebre,
Paüls, Miravet i moltes po-
blacions de La Ribera d’E-
bre són zona de cultiu d’a-
quest fruit, des d’aquí
reivindiquem La Cirera de
l’Ebre.

«Primentons i Tomates». Avui: Clafotís

El clafotís (omplir
atapeïdament) és
una tarta típica de la
cuina occitana ori-
ginària de la regió
del Llemosí i en la
seva versió més tra-
dicional guarnida
amb cireres.

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

Tel. informació:  670 255 158
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Evita  possibles conflictes  en les teves  rela-
cions  sentimentals  o amb  els teus  fills. Avui
serà  millor per a tothom  que cedeixis una
mica.

Taure
20/4 al 19/5

El treball  i també  les teves  aficions
cobraran  un major  interès  per a tu . Amb
els teus fills  o subordinats  l'esforç  serà
extra.

Bessons
20/5 al 21/6

No et  dispersis  i cuida  les teves coses
per no extraviar-les . Estàs  una miqueta
despistat , i així  et pot  portar  algun dis-
gust.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui podràs  treure molt partit  dels  teus
recursos  econòmics i també  del teu treball.
La situació  comença  a millorar  una mica per
a tu.   

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  bones notícies  en tots  els àmbits .
Aprofita  el moment  per tractar  de fer reali-
tat  els teus  plans , però no acceptis  qualse-
vol  cosa.

Verge
23/8 al 21/9

Aprofita  els moments de solitud  per buscar
solucions  als problemes  i per deixar sortir  la
teva  gran  inspiració . Avui és el dia  per rea-
litzar  activitats  intel·lectuals.

Balança
22/9 al 22/10

Busca la forma de crear nous projectes , però
no perdis  de vista  el que de veritat  vols.
Envolta't de gent  que et pugui  aportar  algu-
na cosa. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Es t às  en   u n  momen t   c l a u   pe r  a l
t e u   p rog rés   p ro f ess i ona l  ,  pe rò
t r a c t a   d e  n e g o c i a r   c o r re c t a -
men t .

Sagitari
21/11 al 21/12

Tindràs  molta sort  en viatges ,escrits  i tot
el relacionat  amb l'estranger. És possible
fins  i tot  que  et surti  un viatge  molt  profi-
tós  per a tu. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Descarta  pors  i enfronta  les coses ,com
més  clarament  ho facis  serà millor. No és
recomanable  que surtis  molt de  casa  si no
vols posar-te malalt.

Aquari
20/1 al 18/2

Estàs  en una etapa  molt favorable  per a l'a-
mor  i per  trobar  gent  encantadora . Tens
un atractiu  natural  que aquest  dies es veurà
potenciat.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs  vivint  moments  transcendentals en les
teves  relacions  de parella , i per  això  has  d'ac-
tuar  amb molta  cautela . Pensa bé que és  el
que necessites.

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.

Albiol Palles, Francesc   Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735  

Ulldemolins Reverter, Xavier      Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

28º 15°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

SOL

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 serè o poc ennuvolat arreu fins a migdia, tret de la cara nord del Pirineu,
on el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia. A prime-
ra hora, es formaran alguns núvols baixos al quadrant nord-est i al litoral i
Prelitoral central. A partir de migdia, creixeran nuvolades i núvols d'evolució
diürna a punts de muntanya, especialment de la meitat nord, on el cel que-
darà entre mig i molt ennuvolat de cara a la tarda. 

Precipitacions: 
A partir de migdia s'esperen ruixats a la meitat nord, preferentment en punts
de muntanya, i als Ports. Seran d'intensitat feble, localment moderada i
acompanyats de tempesta. No es descarta que vagin acompanyats de cala-
marsa. De cara al vespre, és probable que algun ruixat arribi a la meitat nord
del litoral i Prelitoral. Al final del dia, s'esperen pluges febles a la cara nord
del Pirineu. La cota de neu serà de 2500 metres. 

Temperatures: 
tant les mínimes com les màximes seran entre lleugerament i moderada-
ment més altes. Les mínimes oscil·laran entre els 6 ºC i els 11 ºC al Pirineu,
entre els 10 ºC i els 15 ºC al Prepirineu i Depressió Central i entre els 13 ºC
i els 18 ºC a la resta. Les màximes es mouran entre els 18 ºC i els 23 ºC al
Pirineu, entre els 20 ºC i els 25 ºC al Prepirineu i Depressió central i entre
els 24 ºC i els 29 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
bona en general, puntualment regular al Pirineu, Prepirineu, Depressió cen-
tral i quadrant nord-est, on es formaran boires i boirines matinals. 

Vent: 
bufarà de component nord i oest de matinada en general, entre fluix i mode-
rat, amb predomini del mestral moderat amb algun cop fort al terç sud fins
a mig matí. A partir de migdia, el vent serà fluix i de direcció variable a l'in-
terior, amb predomini de l'oest, i a la costa predominarà el component sud
entre fluix i moderat. A l'Empordà, bufarà la tramuntana entre fluixa i mode-
rada al principi i al final del dia. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de Creus al
matí i al vespre, mentre que a la resta del sector serà fluix i de direcció varia-
ble. La resta del dia, i en tot el sector, predominarà el component sud, sobre-
tot de migjorn, amb estones de vent fluix i de direcció variable.
Marejol al nord del cap de Creus amb àrees de maror al principi i final del
dia, i entre arrissada a marejol a la resta. 

Costa Central:
fins a primera hora del matí s’imposarà el terral fluix, amb algun cop mode-
rat al sud del sector. A partir d'aleshores, s'imposarà el component sud entre
fluix i moderat, amb predomini del llebeig al sud del sector i migjorn al nord. 
Mar entre arrissada i marejol. 

Costa Daurada:
vent de component nord i oest al principi i al final del dia, amb predomini del
mestral moderat amb algun cop fort al sud del cap de Salou, i entre fluix i
moderat al nord del cap de Salou. La resta de la jornada, s’imposarà el com-
ponent sud entre fluix i moderat, preferentment de llebeig.
Marejol al sud del cap de Salou i entre arrissada i marejol a la resta.

El temps. Previsió

                                                                                    



DIVENDRES 18 DE JUNY DE 2010 23diarimés
ebreclassificatswww.mesebre.cat

IMMOBILIARIA�

      

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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L'acte va tenir lloc a
l'Ecomuseu de Deltebre i,
entre altres autoritats, van
assistir, el Conseller de
Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, la
Vicepresidenta d'Espanya
E U R O PA R C - E s p a n y a ,
Carmen Olmos i la
Subdelegada del Govern a
Tarragona, Teresa
Pallarés. La Carta Europea
de Turisme Sostenible en
espais protegits (CETS) és
una proposta per avançar
de manera efectiva en els
principis del turisme soste-
nible en els espais naturals
protegits. S'inscriu en les
prioritats mundials i euro-
pees expressades per les
recomanacions de
l'Agenda 21, adoptades en
la Cimera de la Terra en
Río el 1992. La Federació
EUROPARC, organització
que reuneix espais natu-
rals protegits de 39 països
europeus, és l'entitat ges-

tora i garant de la Carta.
EUROPARC ha desenvolu-
pat la metodologia d'adhe-
sió i concedeix la Carta als
espais naturals protegits
on verifica que existeix un
compromís per aplicar els
principis del turisme soste-
nible. Les fases d'aplicació
de la CETS. L'aplicació de
la Carta Europea de
Turisme Sostenible s'ha
dissenyat en tres fases: en
la 1a Fase, posada en
marxa el 2001, és l'espai
natural protegit, amb l'a-
cord i compromís de les
empreses turístiques i
altres actors locals, qui
sol·licita i rep l'acreditació
de la CETS. Actualment hi
ha a tot Europa 75 espais
protegits acreditats amb la
CETS. En la 2a Fase, són
les empreses turístiques
dels espais protegits acre-
ditats les que es poden
adherir a la CETS. Aquesta
fase s'ha posat en marxa
el juliol de 2008. A tot
Europa hi ha unes 200
empreses adherides. En la
3a Fase, seran les agèn-
cies de viatges les que
puguin adherir-se a la
Carta. Espanya EURO-
PARC-España, com a sec-
ció de l'Estat espanyol de
la Federació, en l'entitat
garant de la 2a Fase de la
Carta, responsable de la
seva coordinació i segui-
ment a Espanya. Dóna
suport activament la
Carta, promovent la seva
difusió, a través de l'orga-
nització de jornades troba-
des i fòrums per a l'inter-
canvi d'informació i expe-
riències, i proporcionant
assistència tècnica a les

empreses que decideixen
adherir-se a ella. Avui dia,
28 espais naturals prote-
gits espanyols estan acre-
ditats amb la CETS grà-
cies a l'impuls de les admi-
nistracions ambientals
d'Andalusia, Astúries,
Catalunya, Castella i Lleó,
Les canàries, Castella-la
Manxa i Galícia. Cadascun
d'aquests 28 espais està
desenvolupant el seu propi
Pla d'Acció amb l'objectiu
d'implementar un model
turístic sostenible en el
seu territori. La implanta-
ció de la 2a Fase de la
CETS entre les empreses
turístiques en sis parcs

naturals va començar a
aplicar-se el juliol de 2008,
amb el suport tècnic pres-
tat per la Fundació
F e r n a n d o
González/Bernáldez/Espa
nya EUROPARC-España. 
Des de l'agost de 2009
unes altres 59 empreses,
de cinc nous parcs, estan
rebent assistència tècnica
per part de la Fundació
Fernando González
Bernáldez per als espais
n a t u r a l s
F U N G O B E ) / E s p a n y a
EUROPARC-España, grà-
cies a un conveni de
col·laboració signat amb
TURESPAÑA. El total d'em-

preses acreditades en
l'Estat espanyol s'eleva a
153. Aquestes 20
empreses turístiques es
beneficiaran dels avantat-
ges que suposa la Carta
Europea de Turisme
Sostenible pel que fa a
promoció dels seus ser-
veis. L'aplicació d'a-

quest tipus de mesures
pels empresaris suposa
una millora del seu com-
portament ambiental estal-
viant costos i a més com-
porta una millora de la
qualitat, cosa que implica
la prestació d'un servei
amb garanties per als
usuaris.

Turisme sostenible a les TE

Aquest passat dimecres,
dia 16 de juny, Espanya
EUROPARC-Espanya, el
Departament de Medi
ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
i TURIESPANYA, van lliu-
rar les creditacions a un
total de 20 empreses
adherides a la Carta Eu-
ropea de Turisme Soste-
nible en el Parc Natural
del Delta de l’Ebre.

La Carta busca avançar de manera efectiva en els principis del turisme sostenible en espais naturals protegits

REDACCIÓ

Representants de les empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Cedida

Aquestes 20 empreses turístiques es

beneficiaran dels avantatges que suposa

aquesta acreditació  en la promoció dels seus

serveis.

Avantatges per a les empreses 

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

            


