
    

diari ebrediari
DIMECRES 23 DE JUNY DE 2010 núm. 533

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

www.mesebre.cat

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
finalitza la rehabilitació
de l'antiga Comissaria per
traslladar-hi els serveis
municipals d'Acció Social.

P4

L'Ebre recupera els llaguts
amb 'Lo Sirgador', un nou
producte turístic que
potencia la navegabilitat
pel riu.

P8

Societat

L’escola Taller ‘Lo Sindicat’
posa punt i final a dos anys
d’ensenyament.

P9

Esports

Tortosa i Roquetenc, salvats
del descens.

P10

La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, o Nit del Ros, és una celebració que
es realitza arreu dels Països Catalans i més enllà, durant la nit entre el 23 i 24 de juny, una de les més curtes de l'any degut a la proximi-
tat del solstici d'estiu. No és gens clar l'origen d'aquesta celebració. Hi ha qui hi veu un origen pagà anterior en el cristianisme. Una mena
de reviviscència de les festes per al solstici d'estiu. En canvi, n'hi ha que li veuen un origen burleta i alegre en el fet que és la nit més dis-
tant a la de Nadal i per tant hauria de ser la més maleïda i estimada pel diable.Llegendes a part... és la nit màgica de Sant Joan, és el pro-
tagonisme de les coques, les revetlles i els petards, és el tret de sortida de l´estació de l´estiu...                                                           P3

Tot llest per a una nit màgica

El Perelló va guanyar 3-1 el Constantí, en el tercer partit del 3x1 de la promoció
d’ascens a la Primera regional. Havia de vèncer per 5-0 per tenir opcions
d’ascens. L’empresa era complicada però l’actitud i el convenciment dels
jugadors perellonencs els va portar a estar-hi prop quan a l’inici de la represa
van fer el 3-0. No va poder ser, finalment, però la satisfacció va existir per la
resposta de l’equip i també d’una localitat que va estar al costat del seu equip
de futbol, generant que el partit fos una festa per la temporada efectuada. Gran
ambient el que va haver-hi al camp de la Vinyeta. P11

El Perelló, prop d’aconseguir la gesta
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Vaig ser jugador de la UE
Remolins-Bítem. Durant
aquells anys vaig experi-
mentar el que significava
identificar-te amb un club
de futbol pel sentiment
que genera la gent que el
dirigeix. Per la forma en
què ho viu i per com s’im-
plica per tirar endavant
un club modest.
En aquella època, anar a
entrenar a Bítem signifi-
cava il.lusió. O sigui, que
arribés el dimarts a les
vuit de la tarde compor-
tava el moment de tro-
bar-te amb uns com-
panys amb els que tenies
ganes de conviure durant
les hores que havíem
d’entrenar. Erem una
pinya. Hi havia molt bon
ambient. Excepcional.
Vull pensar que l’ambient,
com tot a la vida, té
cicles. I aquests poden
arribar a canviar, segons
el moment.
No obstant, el que està
clar és que la fita històri-
ca aconseguida fa una
setmana per l’equip que
entrena Nacho Pérez ha
estat un èxit compartit
també per molts que hem
conegut aquest club. I
que hem viscut satisfets
la celebració d’un club i
d’un poble amb el que
vam estar-hi vinculats. 
Es cert que quan les
coses van bé tothom puja

al tren. Sí. Però els juga-
dors d’altres èpoques
amb els que he parlat,
així com entrenadors que
ha tingut el club, coinci-
dien amb el mateix que
estic dient. I és que quan
tens bones vivences,
grans moments de con-
vivència, els records no
poden ser mai dolents.
Tot al contrari, malgrat
que en el futbol, com en
les empreses, no tot és
sempre com un voldria.
Però la flama és la que
queda.
La conclusió és que quan
s’han vist les celebra-
cions aquests dies per la
televisió local, amb el
video del CANAL TE que
reialment va emocionar a
més de quatre, no només
a Paco Also, es compro-
vava que ha hagut un
esforç unànim d’un grup
humà que ha gaudit del
que feia. Aquest, segura-
ment, a més de la quali-
tat indiscutbile dels juga-
dors, ha estat el secret.
Un secret que és la base
per assolir èxits en el
món del futbol regional.
Enhorabona UE Remolins-
Bítem!

Un exjugador de la UE
Remolins-Bítem.

Enhorabona Remolins-Bítem!

Opinió

La màgica nit de Sant Joan té una llegenda
gairebé unànim a tot el món. 
Durant aquesta nit les "portes" que comuni-
quen amb el Més Enllà s'obren. 
Així, durant aquesta nit es pot accedir a

grutes, castells
i indrets encan-
tats. S'alliberen
de les seves
presons a prin-
ceses i reines
mores que
estaven preso-
neres víctimes
d'alguna bruixe-
ria o malefici.
Dones d'aigua,
follets i altres

éssers màgics aprofiten aquesta nit per

donar un tomb i poder ser vistos per l'ull
humà. El dimoni també aprofita per passe-
jar-nos pel nostre món. Les plantes verino-
ses perden les seves propietats perjudi-
cials. 
En canvi, les herbes guaridores centupli-
quen les seves virtuts. Aquesta nit, els tre-
sors guardats a les entranyes de la Terra
surten a l'exterior perquè algun pobre mor-
tal deixi, almenys, de ser pobre. La rosada
que cau en aquesta màgica matinada cura
101 malalties i fa més bell i jove a aquell
que s'imprengui tot el cos. 
Resumint. Durant aquesta nit s'obre la
porta que ens introdueix al coneixement
del futur i a les dimensions màgiques de la
realitat. 
Tot està preparat per gaudir-ne. I un nou
estiu que obre la porta.

Editorial

La màgia de Sant Joan

«Dones d’aigua, follets i altres
éssers màgics aprofiten 
aquesta nit per donar un tomb
i poder ser vistos per l’ull
humà. El dimoni també  
aprofita per passejar-nos pel
nostre món. Les plantes 
verinoses perden les seves pro-
pietats perjudicials»

La Unió Esportiva Remolins-Bítem,
més que un club, és una gran família,
formada per la Junta directiva, els
tècnics, els jugadors, els socis i tota
la gent que esta col·laborant a l'en-
torn de l'entitat per tirar endavant
l'esport del futbol.
El diumenge dia 13 de juny, es va
aconseguir una fita històrica, pujar a
Regional Preferent, un objectiu perse-
guit des de fa molt temps i que ara
s'ha aconseguit. Un objectiu que
suposa el reconeixement al treball
diari, a l'esforç i la tenacitat per part
de moltes persones que de forma
altruista estan al peu del canó, dedi-
cant part del seu temps diari al servei
de l'entitat.
Des d'aquestes línies el meu reconei-
xement a totes aquestes persones
que han fet possible aquesta fita, i
especialment a l'entrenador que ha
sabut portar l'equip a bon port.
Aquest cap de setmana passat, han
estat dies de celebracions, dissabte
amb la recepció oficial a l'Ajuntament
de Tortosa i la sortida al balcó de
l'Ajuntament per brindar la pujada de
categoria a l'afició; després l'ofrena
a la Mare de Déu de l'Oliva i passaca-
rrers pel poble de Bítem. Diumenge

continua la festa amb la inauguració
dels nous vestidors i dinar amb tots
els components del futbol base.
Durant el dinar l'Ajuntament de Bítem
va lliurar a tots els components del
1er equip i a la Junta uns trofeus amb
l'agraïment del poble de Bítem per
arribar a Preferent i per portar el nom
del poble arreu del territori.
Un esment especial per a totes aque-
lles famílies que porten a entrenar els
seus fills i filles a qualsevol dels
equips que té actualment la U.E.
R.Bítem, que aquí sempre sou ben
rebuts,  com si fóssiu a casa vostra.
Acabada la festa, cal pensar en el
futur i treballar tots plegats, per tirar
endavant aquest nou repte, seguir a
Prefent. Com ja he dit abans que la
Unió Esportiva Remolins-Bítem és
més que un club, crec sincerament
que ho aconseguirem, ja que la unió
fa la força i el treball ja ho hem
demostrat que no ens fa por.
Felicitats a tots un altra vegada per
l'èxit aconseguit.

Josep Cugat i Ginovart
Alcalde de Bítem

Diumenge 13 de juny: fita històrica per la UE Remolins-Bítem

Opinió

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Per Sant Joan, coca i
petards. Malgrat la tradi-
ció, sembla que enguany
la crisi es tornarà a notar
en la venda de bombetes,
traques i coets.
Productors i comerciants
esperen ingressar entre
un 5 i un 8 per cent menys
que el 2009, un any que ja
va ser força dolent. Per
això, els venedors s'han
afanyat a oferir petards
per a tots els pressupos-
tos. Tot i aquesta tendèn-
cia a la baixa, el gremi de
fabricants i majoristes de
pirotècnia de Catalunya ja
adverteix que els dies
forts en la venda de
petards seran avui, hores
abans, just abans de la
revetlla. I és que molts
consumidors deixen per
última hora la compra del
petit arsenal que s'endu-
ran a casa per Sant Joan.
Sant Joan, la nit més
curta de l’any, però que
pot arribar a ser molt llar-
ga per a tots els disposi-
tius que vetllen per la
seguretat. Fins a 3.278

efectius, entre Mossos
d'Esquadra i Bombers,
vetllaran per garantir la
seguretat en la celebració
de la revetlla i el pont de
Sant Joan. El
Departament d'Interior ha
planificat un dispositiu de
seguretat i de regulació
del trànsit a partir de les
tres de la tarda d´avui,
coincidint amb l'operació
sortida del pont de Sant
Joan, i ha reforçat els con-

trols policials per la nit de
la revetlla amb 140 punts
de presència preventiva a
les principals vies de
mobilitat i 73 controls
més d'alcoholèmia i dro-
gues. Un total 2.028
agents de trànsit dels
Mossos d'Esquadra vetlla-
ran per la seguretat en les
carreteres durant tot el
pont i concretament, per
la nit de la revetlla i la fes-
tivitat de Sant Joan prop

de 1.000 agents de
Mossos d'Esquadra inten-
sificaran la seva presència
a les vies d'entrada i sorti-
da dels grans nuclis
urbans així com a les
zones que concentrin la
majoria de desplaça-
ments. 
També s'activaran tècnics
de Protecció Civil i del
centre de control viari de
Catalunya (Civicat), per fer
front a una mobilitat que el

Servei Català de Trànsit
(SCT) preveu complicada.

També 1.250 bombers de
guàrdia per la revetlla. Pel
que fa al cos de Bombers,
el dispositiu de guàrdia
per a la nit de la revetlla
es reforçarà atès l'incre-
ment de sortides d'e-
mergència que s'hauran
de cobrir. 
Així, en total la nit i matina-
da de dimecres a dijous hi

haurà 1.250 efectius dels
Bombers de la
Generalitat, entre bom-
bers funcionaris, bombers
voluntaris, auxiliars fores-
tals i personal operatiu,
entre d'altres.
L'any passat, els Bombers
de la Generalitat van realit-
zar 833 serveis d'e-
mergència al llarg de la Nit
de Sant Joan, bàsicament
per apagar incendis de
contenidors i vehicles, de
vegetació urbana, agríco-
la o forestal, i per realitzar
rutes de prevenció o ins-
pecció de fogueres. Així
doncs, tot preparat. La
Revetlla de Sant Joan,
també anomenada popu-
larment com la Nit del Foc
o la Nit de les Bruixes, una
de les més curtes de l'any
degut a la proximitat del
solstici d'estiu, promet.
No és gens clar l'origen
d'aquesta celebració. Hi
ha qui hi veu un origen
pagà anterior en el cristia-
nisme. 
Una mena de remiscència
de les festes per al solsti-
ci d'estiu. 
En canvi, n'hi ha que li
veuen un origen burleta i
alegre en el fet que és la
nit més distant a la de
Nadal i per tant hauria de
ser la més maleïda i esti-
mada pel diable, sigui el
que sigui us desitjem una
BONA I MÀGICA REVETLLA
DE SANT JOAN A TOT-
HOM!!

Coques, revetlles i petards,
protagonistes d’aquesta màgica nit

Queden poques hores
perquè el foc, les revet-
lles, les coques, els
petards, la música...
siguin els protagonistes
d’un altre Sant Joan que
ens arriba per celebrar.

Tot preparat per viure amb intensitat la nit més curta de l’any

És la primera festa que dóna el tret de sortida als mesos de calor

TG

Arriba Sant Joan, la nit més curta de l’any. Màgica.
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Durant els dos anys de
durada de l'Escola Taller,
els alumnes han rebut for-
mació professional, però
també han aprés català i
han participat del procés
de socialització del projec-
te, a l'hora han participat

en altres projectes de reha-
bilitació del patrimoni muni-
cipal, com és el cas dels
treballs de restauració de
l'ermita del Coll de l'Alba.
Les noves dependències
municipals d'Acció Social
estan situades al 1r i 2n pis
de l'edifici de l'antiga
Comissaria. Es tracta
d'una superfície de 520
m2 en total, que compta
amb 16 despatxos, 1 sala
de reunions, 1 sala d'espe-
ra, 1 hall central per a
administració i serveis.
L'entrada principal estarà
ubicada pel carrer Enric
Bayerri, mentre que l'accés
per la part posterior està
pendent d'unes altres
obres de construcció, en
aquest cas, d'un ascensor.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha expressat la
seva satisfacció pel resul-
tat de la remodelació de
l'antiga Comissaria i pel
grau de formació que han
assolit els alumnes de
l'Escola Taller. També ha
avançat que abans de
finals d'any els serveis
municipals d'Acció Social

es traslladaran a la nova
seu. "L'objectiu és que els
tècnics tinguin unes millors
condicions de treball i que
es pugui prestar una millor
atenció ciutadana." De la
seva banda, el director
dels SS.TT. de Treball,
José A. Martín, ha destacat

la important labor formati-
va de les escoles taller en
els seus 25 anys d'existèn-
cia, i ha avançat que de
cara als propers exercicis
seran substituïdes per les
Cases d'Oficis. La regidora
d'Acció Social, Anna
Algueró, ha dit que les

noves instal·lacions dignifi-
quen el treball dels Serveis
Socials, mentre que la
directora de l'Escola Taller
ha recordat que el fet d'ha-
ver pogut fer obra nova i
restauració ha estat clau
en el procés d'aprenentat-
ge dels joves. 

L'Ajuntament de
Tortosa, a través de
l'Escola Taller Coll de
l'Alba, ha culminat avui
dos anys de treballs en
la rehabilitació de l'anti-
ga Comissaria de
Policia per convertir-la
en les dependències
municipals d'Acció
Social. Des de l'estiu de
2008, un total de 48
joves d'entre 16 i 24
anys han participat en
la remodelació, al
temps que han rebut
formació específica en
els oficis de fusteria,
lampisteria, paleta, pin-
tura i serralleria

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, atenent a la premsa.
Cedida

L'Ajuntament de Deltebre i
el CODE lamenten l'”alar-
misme” que ha generat
l'estudi de la Unitat de

Parasitologia de la
Universitat de València que
conclou que el Delta de
l'Ebre reuneix les condi-
cions per a la transmissió
de la malària a través del
mosquit anopheles atropar-
vus. En resposta a aquest
estudi, l'Ajuntament de

Deltebre i el CODE volen
deixar clar que la possibili-
tat que la
malària o paludisme pugui
reaparèixer al Delta és
nul·la ja que és una malaltia
eradicada i que, per tant,
no existeix cap risc per als
turistes que aquest estiu

visitin el Delta de l'Ebre. El
director del CODE, Raül
Escosa, explica que la rea-
parició del paludisme és
“impensable” des del punt
de vista genètic i biològic i
també per les condicions
sanitàries i sòcioeconomi-
ques del Delta de l'Ebre.
Segons Escosa per a què el
mosquit anopheles atropar-
vus pugui fer de vector de
la malaltia hi ha d'haver un
lligam molt íntim entre el
paràsit i el mosquit, unes
circumstàncies que al Delta
de l'Ebre fa 70 anys que no
es donen. L'Alcalde de

Deltebre, Gervasi Aspa, vol
deixar clar que el Delta de
l'Ebre està lliure de malal-
ties com la malària i lamen-
ta que notícies com aques-
ta “fan un flac favor al sec-
tor turístic del Delta a les
portes de la temporada
d'estiu”. “Són notícies que
només generen alarmisme i
desfan el treball que des
de fa anys venim fent des
de totes les administra-
cions i el sector turístic
per controlar el mosquit, un
insecte que genera molt
mala imatge entre
els visitants”.

«No hi ha cap 
tipus de perill»

Polèmica entorn la possible transmissió de malària al Delta

REDACCIÓ

El sindicat Unió de Pagesos
ha mostrat el seu malestar
per les pobres mesures por-
tades a terme per eradicar
el cargol poma del Delta de
l'Ebre. Els arrossaires
denuncien la passivitat de
l'administració catalana en
el control d'aquesta espè-
cie, que, tot i les mesures
preses, continua poblant els
arrossers del Delta. Els
pagesos han explicat l'evolu-
ció d'aquesta plaga en els
camps d'arròs, detectada
l'agost del 2009. El cargol
poma, d'origen sud-ame-
ricà, posa en perill tant el
cultiu d'arròs com la salut
dels consumidors. 

El cargol poma
continua sent

una plaga

La directora de l'Agència
de Residus de Catalunya,
Genoveva Català, ha
inaugurat aquest diumen-
ge sis noves deixalleries
al Montsià que donaran
servei a prop de 8.000
habitants. Les noves dei-
xalleries, titularitat del
Consorci per a la gestió
dels residus municipals
del Montsià, estan situa-
des als municipis de Mas
de Barberans, la Galera,
Godall, Santa Bàrbara,
Masdenverge i Freginals.
Els equipaments s'han
construït seguint criteris
similars, i són de petita
dimensió. 

Sis noves
deixalleries al

Montsià

Rehabilitació de l’antiga Comissaria
Finalitzen els treballs per traslladar-hi els serveis municipals d’Acció Social
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El passat dia 19 de juny
es va inaugurar a l’Ametlla
de Mar el nou aparcament
soterrani del municipi.
Ubicat a l'indret on durant
més de 60 anys va
romandre l'edifici de l'es-
cola publica, més popular-
ment coneguda com Les
Escoles Velles, d'aquí que
l'aparcament acabi por-
tant aquest nom. Amb un
cost total de 4.526.046

euros, l'obra ha estat rea-
litzada per Benito Arnó e
Hijos i l'explotació serà
directa de l'Ajuntament,
mitjançant l'entitat publica
empresarial, la Cala
Gestió. El resultat final,
316 places d'aparcament

repartides en tres plantes
soterrànies que han de
donar sortida als greus
problemes d'aparcament
que patia el municipi i
sobre tot el seu centre
urbà. Aprofitant l'entrada
en funcionament de l'apar-

cament, l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha prepa-
rat un ambiciós pla de
mobilitat  i segons
l'Alcalde Andreu Martí,
“després de la gran feina
que s'ha fet durant més
d'un any, comerços, enti-
tats i ciutadans de
l'Ametlla es poden sentir
satisfets. Es una inversió
de present i de futur en la
que hi ha col·laborat tot-
hom”. 
Per la seva part, el
Vicepresident del
Congrés de Diputats Jordi
Jané, que va acompanyar
l'alcalde durant la inaugu-
ració, va explicar que, “no
tots els municipis són
capaços de fer un aparca-
ment soterrani. Molts
aprofiten un espai per fer-
lo en superfície i amb una
capacitat inferior. Aquest
aparcament farà més fàcil
l'estada d'aquells que
venen a visitar l'Ametlla i
als veïns que els facilitarà

un espai si volen tenir el
vehicle de manera perma-
nent. Es una inversió de
qualitat i de futur”. Jordi
Gener va impulsar des del
Congrés de Diputats les
gestions que van acabar
finalment amb una sub-
venció de 250.000Û de
l'estat destinats a aquest
equipament i al centre
civic que s'hi ha de cons-
truir a sobre.
Fins al dimarts dia 22 de
juny, els veïns de La Cala
podran utilitzar l'aparca-
ment de manera gratuïta.
Pel tal de gaudir del nou
aparcament soterrat els
preus són els següents:
l'hora és a 1,80 euros, a
partir de l'hora és 0,03
cèntims el minut, i a partir
de les 10 hores ja hi ha
preu fix. Costa 18 euros
el dia sencer. També l’a-
bonament mensual: d'oc-
tubre a maig, turismes 60
euros i motocicletes 20
euros.

L’Ametlla de Mar ja té un aparcament
soterrani de 316 places

“No tots els municipis
són capaços de fer un
aparcament soterrani.
Molts aprofiten un espai
per fer-lo en superfície i
amb una capacitat infe-
rior. Aquest aparcament
farà més fàcil l'estada
d'aquells que venen a
visitar l'Ametlla».

Fins al 22 de juny, els veïns de La Cala podran utilitzar-lo de manera gratuïta

REDACCIÓ

Inauguració del nou aparcament.

Cedida

PortMassaluca, el primer
càmping amb port fluvial
de la Terra Alta, ha obert
les portes al municipi de la
Pobla de Massaluca. El nou
resort, de titularitat munici-
pal, està ubicat vora el riu
Matarranya, prop del pantà
de Riba-roja d'Ebre.
Aquesta privilegiada ubica-
ció converteix
PortMassaluca Càmping
en un excel·lent punt de
partida per a múltiples acti-
vitats de lleure: pesca, sor-
tides en caiac, excursionis-
me, BTT o birdwatching
(contemplació d'aus).
PortMassaluca Càmping té
una superfície d'1,3 hectà-
rees i 100 places d'allotja-
ment. 

S’obre un càmping

a la Pobla de

Massaluca

El Club de Lectura Fàcil
(CLF) és a punt de clou-
re el curs a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo amb
unes xifres molt engres-
cadores pel que fa a la
participació de lectors i
lectores. 
Durant el període gener
a juny de 2010, cada lli-
bre del programa s'ha
sol·licitat entre una i
dues vegades, estimant-
se que cada mes s'han
incorporat a la lectura
i/o han participat en la
tertúlia mensual sobre el
llibre al voltant d'una cin-
quentena de persones.

Conclou el
Club de

Lectura Fàcil

Dijous 17 de juny, la secció
local d'ERC a Roquetes va
donar a conèixer la reelec-
ció de Paco Gas, actual
alcalde de Roquetes, com a
candidat a l'alcaldia per a

les pròximes eleccions
municipals, que tindran lloc
el maig del 2011. Els mili-
tants d'Esquerra de
Roquetes van triar Gas per
unanimitat, en una assem-
blea, celebrada el mateix
dijous, que va comptar amb
força assistència de la
militància. Cal assenyalar
que, hores abans, la major

part d'assistents a l'assem-
blea van acompanyar
Fortian Sebastià en l'acte
del seu enterrament, el mili-
tant de més edat de la sec-
ció local de Roquetes (93
anys). Tot i que encara no
s'ha confeccionat cap llista
per a les esmentades elec-
cions municipals, Gas va
afirmar que li agradaria

comptar “amb totes les per-
sones -o, si més no, amb la
major part- que vam formar
la llista a les passades elec-
cions municipals”. I va afe-
gir que hi haurà bons resul-
tats per a la formació d'es-

querres a Roquetes “si som
una pinya i treballem per
igual, tant si formem part
de la llista com si ho fem
des de fora d'ella”, va mani-
festar l'actual alcalde de
Roquetes.

Paco Gas reelegit com a candidat
a l’alcaldia de Roquetes

En les pròximes eleccions municipals del maig del 2011

REDACCIÓ
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L'Ajuntament d'Ascó  ha
rebut aquesta setmana un
total de 4.227 signatures
recollides pels col·lectius
favorables  a la candidatu-
ra a acollir el Magatzem
Temporal Centralitzat. La
sala de plens del consisto-
ri, pràcticament, es va
omplir amb veïns que van
voler participar en l´acte
de lliurament. 
A més, membres de les
entitats van repartir entre
els assistents un full infor-

matiu que destacava els
beneficis econòmics i
socials que els veïns con-
sideren que portarà el
MTC, com llocs de treball,
el centre tecnològic o el
parc empresarial. El con-
sistori les entregarà al
Parlament de Catalunya, al
Congrès de Diputats i al
Ministeri d'Indústria
La plataforma Acció.
Solidaritat. Compromís.
Oportunitat. (A.S.C.O.), el
Grup Veïnal Ribera d'Ebre,
la plataforma Volem Viure
a Flix i el col·lectiu Volem
Viure a Riba-roja han estat
les Associacions encarre-
gades de fer entrega
d´aquestes signatures
recollides íntegrament a la
Ribera d'Ebre.  
En un acte a la sala de
plens del consistori que ha
comptat amb més d'un
centenar de persones
entre el públic, el portaveu
de la plataforma A.S.C.O.,
Jaume Ferrús, ha assenya-
lat que “continuarem reco-
llint signatures i confiem
poder arribar a les 4.500
en els propers dies”.

“Crec que això demostra
que hi ha un consens
social a la comarca”, ha
afegit.  
En la mateixa línia s'ha
manifestat l'alcalde
d'Ascó, Rafel Vidal, que ha
agraït la “implicació i el
compromís” dels veïns i
veïnes “que han signat

amb el seu D.N.I.”. Vidal
ha assenyalat també que
“sabíem que quan vam
prendre la decisió al plena-
ri recollíem aquest con-
sens al nostre poble, però
aquestes signatures con-
firmen que hi ha un con-
sens social més que sufi-
cient també a la comar-

ca.” Les qua-
tre entitats han lliurat a l’al-
calde les signatures han
lliurat a l’alcalde les signa-
tures originals i tres
còpies, que seran les que
l’Ajuntament farà arribar al
Ministeri d’Indústria, al
Parlament català i al
Congrés dels Diputats.

Durant l’acte d’entrega,
les diferents
Associacions van dema-
nar a l’alcalde d’Ascó
que utilitzi les firmes
«com cregui conve-
nient», tot i que han
manifestat el seu desig
que es facin arribar al
Ministeri d’Indústria, el
Parlament Català i el
Congrès dels Diputats.

REDACCIÓ

L’alcalde d’Ascó, Rafel Vidal.
Cedida

El retard de les obres de la
nova piscina de Tortosa
han estat atribuides a la
«incapacitat» de l’alcalde

de la ciutat, Ferran Bel,
segons el PSC. El grup
municipal, a més, va dema-
nar públicament que Bel
explique als tortosins i tor-
tosines perquè, un estiu
més, la piscina encara no
obrirà portes. Segons el
portaveu, Joan Sabaté,

aquest retard no està justi-
ficat, ja que no s´han de fer
més proves geològiques ni
tampoc no és imminent l’i-
nici de les obres. «Tenint en
compte que té el suport
polític necessari, només es
deu a una clara incapacitat
de gestió».

Polèmica entorn el retard en les
obres de la piscina de Tortosa

El PSC ho atribueix a la «incapacitat» de Bel

REDACCIÓ

La Plataforma de la Terra
Alta ha difós un cartell
que qüestiona la tasca
del Memorial
Democràtic. Al cartell es
pot veure el monument
franquista de l'Ebre a
Tortosa, amb el text
«màxima exaltació als
guanyadors», oposat a
un aerogenerador de la
central eòlica que el grup
portuguès EDP cons-
trueix a Corbera d'Ebre,
«màxima burla als perde-
dors». La plataforma diu
que el parc afecta la cota
480, on es van enterrar
més de 300 combatents
de la Batalla de l'Ebre.

Qüestionada la
tasca del

Memorial

Un accident de trànsit ha
causat el trencament de la
barana provisional que hi
havia a la rampa d'accés
del pont de l'Estat de
Tortosa des del febrer de
l'any passat. Una conduc-
tora de 21 anys va perdre
el control del vehicle i va
xocar contra la barana, dis-
sabte a la matinada. La
noia va abandonar el lloc
dels fets, però la policia
local va poder localitzar la
conductora a l'altura de
l'EMD de Jesús, en com-
provar que el vehicle tenia
desperfectes importants a
la part del davant. La con-
ductora va donar positiu en
el control d'alcoholèmia.

Trencament de
la barana del

pont de l’Estat

Més de 4.000 signatures a favor del MTC
Lliurades per Entitats veïnals de la Ribera d’Ebre
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El conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa, Josep
Huguet, va inaugurar, el pas-
sat divendres, el Llagut “Lo
Sirgador” que oferirà 10 pro-
ductes turístics al voltant del
riu Ebre. Acompanyat del

director dels serveis territo-
rials del Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa a Terres de l'Ebre,
Josep Monclús, el delegat del
Govern a Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, i el president
del Consorci per a l'Execució

del Pla de Dinamització
Turística de les Terres de
l'Ebre, Daniel Andreu, el con-
seller va inaugurar a Tortosa
aquest llagut que permetrà
convertir el tram de l'Ebre
català en la via navegable
regular més extensa de tot

Catalunya.
El producte que ha impulsat
el Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa, a tra-
vés de la Direcció General de
Turisme, respon a l'objectiu
inicial de dinamitzar i verte-
brar turísticament el territori

unint la navegabilitat amb l'o-
ferta turística cultural i de
natura de què disposa al seu
voltant.
Es previst que el llagut Lo
Sirgador entri en funciona-
ment el proper 24 de juny,
coincidint amb la festivitat de
sant Joan. Durant la tempora-
da estiuenca, l'embarcació
realitzarà cada cap de setma-
na La Gran Ruta de l'Ebre,
entre Amposta i Miravet, fent
parada als municipis de
Tortosa, Xerta i Benifallet,
amb la possibilitat d'ampliar
els punts de parada en funció
de la demanda i del temps.
Aquest mateix trajecte es rea-
litzarà a la inversa. 
Aquesta gran ruta s'estructu-
ra de forma que permet
enllaçar i connectar amb
altres activitats i productes
turístics de Terres de l'Ebre,
això permetrà crear tot un
seguit de connexions i
paquets, que combinaran un
trajecte o varis del Llagut,
amb Via Verda, lloguer de bici-
cletes, restauració de luxe,
visites al patrimoni de
Tortosa, Miravet i Benifallet; o
als diferents centres d'inter-
pretació de La Batalla de
l'Ebre.

El conseller Josep Huguet inaugura el
Llagut «Lo Sirgador»

És previst que el llagut
“Lo Sirgador” entri en
funcionament el proper
24 de juny, coincidint
amb la festivitat de Sant
Joan. Durant la tempo-
rada d'estiu, l'embarca-
ció realitzarà cada cap
de setmana La Gran
Ruta de l'Ebre, entre
Amposta i Miravet.
Aquesta gran ruta s'es-
tructura de forma que
permet enllaçar i con-
nectar amb altres acti-
vitats i productes turís-
tics de Terres de l'Ebre,
com són la visita al cen-
tre històric de Tortosa,
la connexió amb la Via
Verda per fer rutes amb
bicicleta o la visita al
castell de Miravet. 

Ofereix 10 productes turístics al voltant del riu Ebre

Entra en funcionament el proper 24 de juny

REDACCIÓ

Moment de la inauguració amb el conseller Huguet.
CEDIDA

La Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre,
Fecotur, ha presentat la
Jornada del Musclo, en el
marc de les jornades gas-
tronòmiques de Deltebre,
que tenen com a objectiu
promoure la gastronomia i
els productes del Delta de
l'Ebre. 
La Jornada del Musclo s´ha
fet aquest cap de setmana
del 18, 19 i 20 de juny i hi

han participat 10 restau-
rants de la localitat que han
ofert menús a 30 Euros i
amb els musclos com a
principal ingredient.
El productor convidat de la
Jornada del Musclo ha estat
Marisc Mediterrani, una
empresa familiar de
Deltebre que es dedica al
cultiu del mol.lusc a la badia
del Fangar.
Els restaurants que han par-
ticipat en aquesta tercera
edició de les jornades gas-
tronòmiques Deltebre, la
nostra cuina han estat Casa
Nuri, Nicanor, Delta Hotel,
Sons de mar, Hotel Rull,

Tramontano, Els Vascos,
Vista Mar, L'Aube i Can Cris.
Cal recordar que entre els
clients participants s´ha sor-
tejat un cap de setmana
gastronòmic a Deltebre
coincidint amb la fira Ebre
Gourmet, a l'octubre. 
La Jornada del musclo és la
tercera de les jornades
Deltebre, la nostra cuina
que s'han fet enguany, junta-
ment amb les de l'anguila i
l'arròs. 
Dins del 2010
se n'aniran fent més per
promocionar altres produc-
tes del territori com la
baldana o l'ànec.

Les Jornades del Musclo de Deltebre,
tot un èxit de participació

Organitzades per la Federació de Comerç i Turisme del municipi

REDACCIÓ

Els Mossos d'Esquadra
van detenir la nit de diu-
menge passat un veí de
Ginestar d'entre 60 i 65
anys per un suposat delic-
te d'abús a menors. 
Tres matrimonis del poble
l'havien denunciat per abu-
sos a les seves filles. 
El detingut hauria ingres-
sat a presó per ordre judi-
cial. Amb tot, d'un temps
ençà, l'home hauria fet
servir com a reclam l'ani-
mal i la neboda -neta de la
seva cunyada- per atraure
les seves amigues, nenes
d'entre 7 i 9 anys, de les
quals també hauria abu-
sat. El cas està en mans
de la titular del Jutjat de
Gandesa. 
El detingut, veí del poble,
està casat, té una filla i un
net; i tot i que mai havia
estat denunciat per abu-
sos, alguns veïns del
poble tenen constància
que fa 25 anys ja hauria
intentat abusar d'una
menor.

Detenció per abús
a menors a

Ginestar

El consell d'administració
de la multinacional Indo ha
decidit presentar concurs
de creditors per quatre de
les seues catorze compan-
yies: Indo Internacional,
Indo Equipment Group,
Indo Lens i Indústries
d'Òptica. Així ho va comu-
nicar l'empresa a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores i
sosté que ha pres aquesta
decisió perquè la situació
financera de la companyia
ha dificultat la possibilitat
d'obtenir el finançament
necessari per resoldre l'ac-
tual situació d'insolvència.
Indo pren aquesta decisió
pocs dies després de reti-
rar l'expedient de regula-
ció d'ocupació (ERO) que
havia presentat per tancar
la planta de fabricació de
muntures d'ulleres de
Tortosa, on té una plantilla
de 31 persones. 

Concurs de
creditors a la
multinacional

INDO
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Els Mossos d'Esquadra
han detingut un jove que
hauria organitzat una tro-
bada feixista a Tortosa.
L'arrestat té 29 anys i és
veí de la població. Està
acusat de delictes contra
l'exercici dels drets fona-
mentals i contra la comu-
nitat internacional. La poli-

cia li ha requisat objectes
originals de l'Alemanya
nazi i documentació del
Tercer Reich. El detingut
va deixar la presó des-
prés de pagar una fiança.
La investigació va
començar quan els
Mossos es van assaben-
tar de la convocatòria
d'un esdeveniment neo-

nazi a la capital del Baix
Ebre. 

La trobada s'havia de
celebrar el cap de setma-
na del 12 i 13 de juny. S'hi
va de fer un concert de
rock anticomunista, con-
ferències de temàtica
nacionalsocialista i una
exposició d'objectes de
l'Alemanya nazi. En el con-
cert, sota el nom de RAC
(Rock Anticomunista), van
actuar grups procedents
de tot Espanya i d'altres
països. Els Mossos van
actuar i van identificar 76
persones de diverses
nacionalitats que assis-
tien a l'esdeveniment i
van intervenir material
xenòfob i simbologia neo-
nazi. 

REDACCIÓ

La Flama del
Canigó torna a

l’Aldea
Com ja ve sent habitual,
enguany el municipi de
l’Aldea rebrà la Flama del
Canigó per donar pas a la
revetlla de Sant Joan i a la
foguera que s'organitza
des de la Regidoria de
Cultura. 
Així, avui dimecres 23 de
Juny a les 19 hores la
Flama arribarà a l’embarca-
dor del costat de la fàbrica
Dapsa, per després dirigir-
se a la Casa de la Vila on
està previst que reparteixi
entre tots els que vulguin
vindre a buscar-la. Desprès
a la mitjanit tindrà lloc la
revetlla de Sant Joan amb
l'orquestra Gatzara, la tra-
dicional coca de Sant Joan,
Cava i l'encesa de la
Foguera amb la Flama. 

L'associació cultural Lo
Terreno es troba organitzant
una jornada en favor del
menjador social de Cáritas
Tortosa, una festa solidària
que tindrà lloc a les
instal·lacions esportives de
la capital del Baix Ebre el
proper dissabte 10 de juliol.
"Lo Terreno Solidari" compta
amb el suport de les àrees
d'Acció Social i de Cultura
de l'Ajuntament de Tortosa, i
inclourà un seguit d'activi-
tats esportives i de lleure
amb les que es pretén reco-
llir diners per al manteni-
ment del recentment inaugu-
rat menjador social Mossèn
Sol, el qual acull diàriament
persones necessitades i els
hi ofereix els àpats del dia
mentre la seva situació críti-
ca es manté. Ana Algueró,
regidora d'Acció Social
manifestava que “és molt
engrescador veure que es
tracta de gent jove que vol
dedicar el seu temps a
benefici dels més necessi-
tats". Per la seva banda, el
regidor de Cultura, Joan
Caballol, ha expressat que
"tot i ser una associació
amb tot just un any de vida,
està ja molt arrelada al terri-
tori, defensant tot el que ens
és propi amb orgull i sabent
qui som i d'on venim". Així
mateix, Caballol ha valorat
molt positivament aquesta
iniciativa ja que "tenim gran
necessitat de gestos solida-
ris avui en dia -ha dit- i des
de l'Ajuntament no podem

més que donar-los-hi les grà-
cies". Alejandro Gibello, pre-
sident de l'Associació
Cultural Lo Terreno, ha expli-
cat el programa de la jorna-
da que inclou un partit de
futbol entre un equip format
per jugadors professionals
nascuts a la província de
Tarragona i un altre format
per jugadors amateurs de
les Terres de l'Ebre, entrenat
i seleccionat per Jordi
Fabregat i Michel Viñas. A la
jornada hi participaran
també el tennista Albert
Montañés, el jugador del
Manchester City Garrido, i el
pilot de trial Adam Raga, i es
compta amb material per a
organitzar una rifa enviat per
cinc clubs de primera divisió
que han volgut donar el seu
suport: Saragossa, Màlaga,
Bilbao, Barça, Reial Madrid i

València. La jornada benèfi-
ca acabarà amb un concert
a càrrec dels grups "Nada
que decir" i "Tribut a Sopa de
Cabra". Hi haurà servei de
bar i entrepans a la venda, i
les entrades a taquilla i anti-
cipades es podran adquirir
al preu de 10 amb entrada
gratuïta pels menors de 14
anys.

Joves amb intenció
d’ajudar

REDACCIÓ

L'Escola Taller “lo Sindicat”
va obrir portes el 27 de juny
de 2008 i es tancarà oficial-
ment el proper dia 26.
Aquesta escola es divideix
en dos mòduls, un de cons-
trucció i un d'electricitat i fon-
taneria, amb 8 alumnes
cadascun, a més de comp-
tar amb un director, dos pro-
fessors i un administratiu.
Durant els primers sis
mesos els alumnes van
rebre formació teòrica i els
últims 18 mesos han estat
treballant a l'obra per rehabi-
litar l'edifici del Sindicat.
Malgrat tot, han tingut una
formació continuada al llarg
dels 18 mesos amb cursos
de prevenció de riscos labo-
rals, interpretació de plànols,
de muntatge de plataformes

suspeses i bastides, entre
d'altres. A més, s'ha reforçat
aquest aprenentatge a partir
de sortides i activitats dels
alumnes, que n'han fet més
d'una vintena durant aquests
dos anys. L'Escola Taller “lo
Sindicat” ha permès rehabili-
tar un dels edificis més
emblemàtics de la població
com és la Germandat
Sindical de Pagesos. Les
obres han consistit en la
rehabilitació interior de l'edifi-
ci antic de la Germandat,
amb l'adequació dels des-
patxos que ocupen les enti-
tats, el recanvi de portes i
finestres, l'adaptació de la
instal·lació elèctrica a l'actual
normativa d'edificis públics,
la construcció d'uns nous
serveis adaptats per a per-
sones amb mobilitat reduïda
i la instal·lació d'un ascensor.
A l'antiga Casa de la Gent

Gran de Deltebre, la rehabili-
tació ha consistit en fer una
nova distribució interior de
l'edifici per poder acollir la
Policia Local i el Jutjat de
Pau, a més de fer una nova
instal·lació elèctrica i sanità-
ria. L'acte de cloenda de l'es-
cola Taller “lo Sindicat” va
anar a càrrec del Director
dels Serveis territorials de
Treball a les Terres de l'Ebre,
José Antonio Martín i de
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, que van estar
els encarregats d’entregar
els certificats als alumnes
que han participat en
l'Escola Taller. Martín va
subratllar que el principal
objectiu de l'Escola Taller “és
formar a joves en una àrea
professional perquè després
puguin accedir al món labo-
ral” i felicità als alumnes pel
bon treball que han fet en la

rehabilitació de l'antic edifici
de la Germandat Sindical de
Pagesos. L'alcalde, per la
seva banda, va afirmar que
l'Escola Taller ha suposat un
gran benefici per Deltebre ja
que “s'ha reformat un edifici
emblemàtic de la població,
que s'ha adaptat a les noves
normatives d'ús públic i a les
noves exigències de la socie-
tat”. Aspa ha recordat, però,
que també ha suposat un
gran esforç municipal ja que
s'han hagut d'aportar un 20
per cent dels recursos de
l'Escola Taller, el que ha
permès, per exemple, la ins-
tal·lació d'un ascensor.
L'Escola Taller ha estat sub-
vencionada amb
415.700,16 Euros pel
Servei d'Ocupació de
Catalunya del Departament
de Treball i el Fons Social
Europeu. 

L’Escola Taller «lo Sindicat» posa punt i 
final a dos anys d’ensenyament

Ahir el municipi de
Deltebre a celebrar
l’acte de cloenda de
l’Escola taller “lo
Sindicat” que durant
dos anys ha format
una vintena de joves
en els oficis de paleta i
electricista. L’Escola
ha tingut com a objec-
tiu principal la rehabi-
litació de l’antic edifici
de la Germandat
Sindical de Pagesos,
tot i que també ha par-
ticipat en la rehailita-
ció de l’antiga Casa de
la Gent Gran de
Deltebre que ha d’aco-
llir la nova seu de la
Policia Local i el Jutjat
de Pau.

REDACCIO

Recollir diners per al
manteniment del
menjador  social
Mossèn Sol

L’Objectiu:

20 joves han rebut el certificat de formació en els oficis de paleta i electricista

Acte de cloenda de l’Escola Taller ‘Lo Sindicat’.
cedida

Una concentració xenòfoga amb
gran poder de convocatòria
Durant el cap de setmana del 12 i 13 de juny el detingut
va organitzar un concert, conferències i una exposició

Móra la Nova i
Garcia diuen «sí» a
la independència

Aquest passat diumenge, 20
de juny, Móra la Nova i Garcia
van ser els primers municipis
de la Ribera d’Ebre en cele-
brar la consulta popular
sobre la independència de
Catalunya. Per part de l’orga-
nització esperaven superar el
30 per cent de participació.
Les consultes es van dur a
terme al pavelló firal de Móra
la Nova i fins allà es va traslla-
dar Oriol Junqueres i l’alcade
de Mora, Joan Sabanza. La
joranada va ser tranquil·la tot
i que el dia abans simpatit-
zants de la Falange havien
estat repartint paperetes
contràries al referendum.
Finalment, va haver una parti-
cipació del 29,33 per cent,
amb un 88,97 per cent a
favor del «sí».

De diferents
nacionalitats van
assitir a
l’esdeveniment

76 persones
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Fran Artiga, entrenador de
l’Amposta durant la lliga
passada, volia aclarir que
«estic molt agrait a la direc-
tiva de l’Amposta, del seu
tracte en aquestes darreres
setmanes que estem con-
versant per a renovar.
D’entrada, he de dir que
gràcies a l’Amposta i a la
temporada que s’ha fet, tot
i les dificultats, estic ara
amb possibilitats de poder
disposar de propostes que
poden ser molt interessants
per al meu futur esportiu.

Però s’han de confirmar i he
de decidir. A hores d’ara,
encara no puc fer-ho. Per
això, vaig transmetre a la
directiva que busquessin un
altre tècnic perquè jo, tot i
no tenir res encara confir-
mat, no puc fer esperar-los

més temps. Ells, igualment,
han donat de temps fins el
30 de juny, un fet que em fa
sentir molt satisfet per la
confiança que tenen amb
mi». Fran afegia que «amb
temps, es podrà entendre
perquè estic esperant tant. I

tothom ho farà perquè pot-
ser una bona oportunitat.
No voldria que ningú malin-
terpretés la meua situació
pensant que estic jugant a
dues bandes. No és així.
Estic força bé a l’Amposta i
m’il.lusionaria seguir. De
fet, estem treballant, fins
ara, amb temes esportius.
Però si es presenta una
oportunitat important, s’ha
de compendre que desitji
estudiar-la. Si ha d’arribar,
serà qüëstió d’uns dies».
Mentrestant, José Luis
Tarrazona, president de
l’Amposta, va avançar

dilluns passat, a CANAL TE,
que el club ha iniciat una
gestió amb un tècnic per si
Fran Artiga, quan es com-
pleixi el termini, acaba dient
que no continua i que
accepta una altra proposta.
Es parla de que pot haver-hi
un filial d’un club de Primera
divisió que pot estar interes-
sat amb el tècnic de
Cambrils. 
Finalment dir que l’Amposta
ha fixat, amb els 700 euros,
un marge salarial per als
seus jugadors, dins de la
política de contenció esta-
blerta per la lliga vinent. 

Una setmana

La renovació de Fran
Artiga pel CF Amposta,
tal com vam avançar
divendres passat, se-
gueix en un punt mort.
La junta directiva espe-
ra fins la setmana vi-
nent, quan el tècnic ja
s’haurà de decidir.

CF AMPOSTA

El CF Amposta ha donat una setmana de termini per esperar la decisió del tècnic Fran Artiga

M.V.

«Vaig plantejar a l’Amposta
que busqués un altre
entrenador perquè és

normal que no es puguin
esperar més temps. Estic

molt agraït perquè
s’esperen a la meua decisió»

El tècnic

Diumenge a les tres de la
tarde es coneixia que el
Santboià, a la tanda de pe-
nals, havia eliminat el Tudela-
no en la tercera ronda i, d’a-
questa forma, assolia
l’ascens a la Segona B. Un
fet històric. El primer dels
dos equips catalans que que-
daven, pujava. I més equips
vivien amb satisfacció el mo-
ment. El Cassà, a la Tercera,

se salvava. El Tortosa a la
Primera catalana i el Manre-
sa a la Preferent, també. I
restava una eliminatòria. La
de l’Hospitalet. Un ascens

del conjunt barceloní salvava
al Benavent i, en conseqüèn-
cia al FC Ascó, club propiciat
per la fusió amb el conjunt
de la Ribera d’Ebre. 

El partit de l’Hospitalet
contra l’Almeria B es va viure
a Ascó directament. Fins i tot
un directiu va anar-hi. L’Ascó
podia jugar a Tercera. I així
va ser. Va passar l’Hospi,
amb l’empat, i l’Ascó jugarà
a Tercera. Impressionant!

L’Ascó jugarà a Tercera divisió
Amb els ascensos de Santboià i l’Hospitalet

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Fran Artiga.

CANAL TE

El partit Hospitalet-
Almeria B es va seguir a
Ascó com si jugués l’equip
de la Ribera d’Ebre

Seguiment Com ja hem explicat en la
notícia adjunta, els ascensos
del Santboià i de l’Hospitalet
permeten que el Tortosa i el
Roquetenc salven la catego-
ria. Baixaven per compensa-
ció i se salven amb aquesta
ascensos. Satisfacció, per
tant, en els dos clubs que
veuen com podran seguir ju-
gant en la categoria que es-
taven.

D’altra banda, dir que el
Tortosa, dins del nou projec-
te localista encapcelat per
Carlos Blanch, el seu tècnic,
recupera a Alex Accensi, que
va acabar la lliga a la Cava, i
també té intencions de fer-
ho amb Joan Fontanet, un
davanter de Bot que ha jugat
amb el Gandesa en les tem-
porades anteriors. Hi ha al-
tres contactes establerts
amb perfill de jugadors que
s’adaptin al nou projecte roi-

Tortosa i Roquetenc, salvats
Alex Accensi tornarà al club roigiblanc

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Vaig estar diumenge a
El Perelló. Era el partit de-
finitiu del 3x1 d’ascens a
Primera regional.   

L’ambient podia estar
enrarit pel que havia pas-
sat la setmana abans al
camp del Nàstic B, amb
decisions arbitrals que
van perjudicar al conjunt
perellonenc i que van po-
der comprovar-se amb
les imatges de Canal TE.

No va ser així. En cap
cas. Tota la localitat s’hi
va abocar amb el seu
equip, com ho havia fet a
Tarragona, i va viure una
festa. I ho havia de ser
perquè la temporada duta
a terme, així ho indicava. 

La directiva va ficar fil a
l’agulla i va estar molt po-
sada en què tot sortís de
la millor forma possible,
en l’organització del par-
tit. I l’afició va animar al
seu equip que, a la vega-
da, va estar prop de la
gesta quan a la represa
va marcar el 3-0. Feien
falta dos gols i ocasions
van haver-hi per aconse-
guir el quart. 

Al final, no va poder
ser. Però la resposta de
l’afició i la de l’equip van
generar que l’ascens que
no s’havia assolit dins del
camp, fos una victòria fo-
ra d’ell per l’ambient que
va existir-hi. 

Jo estic identificat amb
els clubs i les aficions de
les Terres de l’Ebre. No sé
si som els millors. Potser,
no. Però si diferents. I
també els més autèntics i
els que vivim el futbol
amb gran passió. Amb
sentiment pel que és nos-
tre.

Guanyar fora
d’un camp

L’opinió de Michel

José Luis Tarrazona,
president del CF Amposta,

anuncia que entenen la
situació del tècnic i que

esperaran. No obstant, ja han
començat altres gestions per

un possible relleu.

Alternativa
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La nova junta directiva de la UE Aldeana, presidida per Pedro
Uria, ja té nou entrenador. Es tracta d’Hilario Rodriguez. Era
una de les primers gestions i cal dir que ja està concretada.
Aquesta setmana s’ha fet oficial. Hilario és aldeà i recordem
que va començar la trajectòria tècnica, a nivell de la regional,
amb l’Aldeana, primer fent tàndem tècnic amb Miguel Alegre
i després, a  la temporada següent, com a entrenador del
conjunt groguet.

Tots plegats treballen per confeccionar la nova plantilla,
amb els jugadors que han quedat i les incorporacions que
s’estan buscant i que s’està intentant que siguin també juga-
dors locals. 

Hilario Rodriguez entrenarà l’Aldeana
la temporada vinent

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Miquel Cotaina entrenarà a l’Ampolla, la temporada propera. D’a-
questa forma, dirigirà a l’equip de la seua localitat, un altre cop.
Un club en el que també va pertànyer com a jugador en una de
les seus èpoques més importants, quan va estar a la Regional Pre-
ferent, a la década dels 80. Miquel Cotaina havia estat les darre-
res campanyes al CE Ascó, un equip que quan va arribar estava
en una situació delicada però en el que va assolir la permanència.
I la temporada passada, l’ascens a la Primera regional. En aques-
ta, amb la fusió que va fer-se al seu dia, l’Ascó ha estat dels pri-
mers classificats a la categoria. La intenció és que renovi la ma-
joria dels jugadors. La baixa ja coneguda és la de Talarn mentre
que Palanca i Jordi Bargalló podrien no seguir al club ampollero.

Miquel Cotaina,
nou tècnic de l’Ampolla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’any vinent serà de reestructuració en el futbol català. La prime-
ra instància del nou pla de competicions incloia que a la Segona
regional no hi hauria cap ascens. Un fet que va crear queixes i
també plantejaments més prudents: «clar, si no ha de pujar a nin-
gú, no fitxarem a cap jugador de fora i tirarem avant amb gent
del poble per intentar evitar el descens i ja està», ens va dir un
directiu d’un club ebrenc de la Segona regional.

Tot plegat, la competició podia perdre al.lcient i competitivitat.
Per això ha hagut una proposta que ja ha estat acceptada (dis-
sabte va fer-se) i és que els campions de Segona regional (com
els de Primera) tindran premi. Un fet que crea més il.lusió i que
donarà més nivell. L’ascens serà important: a Segona Catalana.

El campió de la Segona regional
pujarà a Segona Catalana

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Tot i no haver assolit l’ascens,
la sensació que va haver-hi diu-
menge al camp de la Vinyeta
d’El Perelló, en acabar el partit
contra el Constantí, fou de sa-
tisfacció. El conjunt ebrenc ha-
via de guanyar per 5-0. I va fre-
gar la gesta quan a l’inici de la
represa va marcar el 3-0. Im-
pressionant! La seua resposta,
tot i les adversitats de l’arbi-
tratge del duel al camp del
Nàstic B, va ser sensacional.
Al final, però, no va poder ser.
En qualsevol cas, cal felicitar a
l’equip i a l’afició per tot el que
es va viure.

Una festa
La tarde fou festiva perquè, in-
dependentment del resultat,
havia de servir per celebrar la
temporada de l’equip. I així va
entendre’s. La junta directiva
d’El Perelló va implicar-se i va
organitzar-ho tot per demos-
trar el carisma de la localitat.
Detalls per jugadors del Cons-
tatí perquè, a més de venir a ju-
gar, tinguessin un record de la
seua visita. Bona atenció a la
premsa, amb una bastida que
va permetre grabar el partit
amb comoditat i un grup de
persones que, en general, van
treballar perquè tota la ma-
quinària estés a punt. 
La xaranga, la mascota i l’am-
bient van ser la resta d’ingre-
dients d’una tarda de celebra-
ció. Tot i el vent que no va
acompanyar, la jornada fou ex-
cepcional. I l’afició, com a Ta-
rragona, va abocar-s’hi refer-
mant que al Perelló, en
concret, i a les Terres de l’E-
bre, en general, som diferents. 

En aquest sentit, cal desta-

car també el comportament.
Després del que havia succeit
a Tarragona, no va existir cap
tipus de recel ni manifestació
per aquella injusticia arbitral
que, les imatges de CANAL TE
van oferir per comprovar-la.

I pel que respecta al partit,
el Perelló va apel.lar a l’orgull,
a la casta, a la fúria... a tots els
qualificatius que es necessita-
ven i que, a més, l’han caracte-
ritzat històricament a la Vinye-
ta. El Constantí necessitava un
empat. També va sortir sense
especular. I per això l’inici del
duel fou trepidant. 

Sobre el minut 20, Alvaro
Garcia, àrbitre del partit, va xiu-
lar penal a l’àrea visitant. Fou
clar. Moreno va fer l’1-0. El
Costantí es va veure minvat
amb el gol rebut i el Perelló va
crèixer. L’empenta i el suport
de la grada també incrementa-
ren. El Perelló, amb un gol de
Narcís, s’acostava a l’objectiu.
Era el 2-0. Abans del descans,
dues faltes de Tudela van estar
a punt de comportar el tercer.
L’únic inconvenient del primer
temps fou la incidència que va
generar l’expulsió de Montes.
Un aficionat visitant va llançar-li
la pilota, quan aquesta havia
sortit del camp, amb mala in-
tenció. Montes va respondre,
incorrectament, amb una esco-
pinada. La reacció de l’aficio-
nat fou saltar al camp i agredir
al jugador local. Moments de
nervis incitats per un seguidor
visitant. Però, amb uns minuts,
tot va calmar-se. I res més va
succeir. No obstant, el Perelló
perdia, amb l’expulsió, a un
puntal per la resta del partit.

A la represa, als 40 segons,
gol dels locals. Era el 3-0. La

gesta podia arribar. L’orgull pe-
rellonenc es manifestava. Fal-
tava menys. Acte seguit, el lo-
cal Alex fou objecte d’un penal
que l’àrbitre no va considerar
com a tal. Hagués estat una

bona ocasió. I en van haver-hi
més. Però el quart gol no va
arribar i el Perelló, lògicament,
va perdre força, amb un
menys i el vent en contra. El
Constantí, llavors, va empèn-
yer metres. Havia de buscar
l’empat. Va tenir, amb el partit

més trencat, diverses oca-
sions clares. Però el Perelló re-
sistia. I al contraatac, tot i que
amb menys benzina, va poder
fer mal. El partit arribava al seu
final i el Constantí va trobar
premi amb el seu gol. 3-1 i fi-
nal. El Perelló, tot i no poder

accedir a la golejada desitjada,
va caure amb el cap ben alt,
amb orgull i amb la conscièn-
cia tranquil.la que ha estat un
equip competitiu que ha me-
rescut millor sort en aquesta
promoció. Les circumstàncies
foren complicades en el primer
partit i es van acusar. Un resul-
tat més ajustat a Tarragona ha-
gués comportat més possibili-
tats. Però ja està. Ja ha
passat. No es pot mirar enre-
ra. Al contrari. Endavant!. La
festa i el bon ambient no ens el
va traure ningú. Ni Moisés Viz-
carro, tot i la seua actuació a
Tarragona.

Els jugador perellonencs fo-
ren acomiadats igualment com
herois i l’afició va ser la foto-
grafia de la jornada per la seua
estima al seu poble i als colors
grocinegres del seu equip. Cal
agrair-ho i destacar-ho. I també
felicitar al cos tècnic i a la plan-
tilla per la temporada.

A partir d’ara a pensar en el
futur. Confirmar si hi ha canvi
de cicle a la banqueta i fer una
nova planificació. La vida conti-
nua. 

Orgull perellonenc
El Perelló, amb coratge, va vèncer el Constantí però no va poder obtenir els gols que li feien falta per pujar de categoria (3-1)

REDACCIÓ

PROMOCIÓ D’ASCENS A PRIMERA REGIONAL

Formació del CE Perelló, en el partit de diumenge contra el Constantí.

Mònica

Una acció del partit de diumenge entre el Perelló i el Constantí.

Mònica

El CE Perelló ja havia tingut experiència amb un promo-
ció d’ascens. Fa cins anys. L’entitat ja havia viscut el que
significava un partit d’aquesta mena. Però, en qualsevol
cas, la junta actual va organitzar-se com devia perquè tot,
en l’aspecte extraesportiu, estés a l’alçada,. I així va ser.
Es va poder veure com, amb il.lusió i compromís, van mo-
bilitzar-se. Durant la setmana, a nivell de la localitat, ja s’-
havia informat del partit i, malgrat les incidències de l’ana-
da, hi havia esperança. Estava clar que el 5-0 era molt
complicat. Però els jugadors van fer una conjura i van bus-
car-lo. Van intentar-ho. Tot plegat va ser una festa. Tota la
localitat s’ha afegir. I això és el que ens queda. I no és poc.
Per la nostra part, CANAL TE i MÉS EBRE, agrair el tracte i les
ajudes de la directiva per poder fer la nostra feina. Gràcies. 

Gràcies CE Perelló!

En grocinegre
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Setmana inoblidable per a la UE Remolins-Bítem
RECEPCIO A L’AJUNTAMENT, OFRENA A LA VERGE DE L’OLIVA, ESTRENA DE VESTIDORS I CLOENDA DE TOTS ELS EQUIPS A LA CAMPANYA HISTÒRICA

Fotos: Paco Pulgarin
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Ho he dit en diverses oca-
sions durant la temporada. L’Al-
canar és, a hores d’ara, un club
efervescent. I es nota. La meta-
morfosi que va viure amb un
canvi generacional en la seua di-
rectiva ha estat exemplar, una
referència per altres clubs. Un
grup directiu presidit per un dels
màxims responsables més jo-
ves del futbol estatal que, a
més, és porter del filial. Direc-
tius i jugadors implicats amb un
projecte. L’experiència que ge-
nera el fet de ser jugador o d’ha-
ver-te vestit de curt en altres
èpoques és extraordinària per
posteriorment implicar-te com a
directiu. És un màster. I més si
ho fas amb il.lusió i sentiment
per l’equip del teu poble. Quan
jo vaig començar a anar al fut-
bol (finals dels 70), recordo que
l’Alcanar era el club més potent
del nostre territori, juntament
amb la Cava. I al camp anterior
a l’actual era impressionant
l’ambient futbolístic que es vivia,
ple de gom a gom. Posterior-
ment, han hagut alts-i-baixos
(com tots), èpoques complica-
des que ara han quedat en l’oblit
amb aquesta nova gestió que, a
més, s’ha vist refletida a la clas-
sificació. Enhorabona! Endavant
CD Alcanar!

El premi a la feina
ben feta

L’opinió de Michel

El CD Alcanar acomiada una gran temporada
DISSABTE VA FER-SE L’ACTE

El Club Deportiu Alcanar
va celebrar el passat 19
de juny la seva festa de
Final de Temporada
2009/2010 al centre
Cívic. 
L'acte va estar presidit
per l'Alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat i pel
Regidor d'esports,
Josep Bort. Les dues
màximes autoritats cana-
reves van fer uns parla-
ments abans de l'entre-
ga de medalles i trofeus,
en els quals van voler
ressaltar la tant espera-
da posada en marxa de
les obres d'instal·lació
de gesta artificial a l'es-
tadi Municipal de la
Fanecada. Obres que
van començar el passat
14 de juny i que han d'a-
cabar el proper 15 d'a-
gost. 
Un cop acabats els par-
laments i abans de l'en-
trega de medalles i tro-
feus, el Club va voler
rendir un petit homenat-
ge a dues persones que
de forma desinteressada
han estat tota la tempo-
rada al costat de l'equip.

Cadascú amb la seva
faceta. 
Els homenejats van ser
Joaquin Buj per la seva
gran labor periodística a
l'hora de mantenir infor-
mat de tota l'actualitat
del club i especialment
del primer equip i
l'Alcanar Athletic als
oients de Ràdio
Ulldecona i l'altre va ser
Fermin Guimerà Geira
pel suport que ha mos-
trat al primer equip, sent
el soci del Club més fidel
a l'hora d'acompanyar
als jugadors en els seus
desplaçaments. Un
home de gairebé 80
anys que any rere any,
amb una il·lusió admira-
bles i contagiable, és
converteix amb un autèn-
tic seguidor de l'equip
canareu per tota la pro-
víncia.
A continuació va tenir
inici el reconeixement a
tots els equips del Club.
Es va obrir l'acte amb
l'entrega de dos trofeus
per als Coordinadors Jan
Esteller i Paulo Medina.
El President del Club,

Paco Reverter, junta-
ment amb l’Alcalde i el
Regidor d'esports van
ser els encarregats d'en-
tregar totes les medalles
i trofeus. Començant per
l'equip Pre-benjamí i aca-
bant amb el primer
equip, hi va haver una
medalla per a cada juga-
dor, així com per als
seus respectius entrena-
dors. També és va desta-
car al jugador més regu-
lar de cada equip, amb
l'entrega d'un trofeu indi-
vidualitzat. 
En Categoria prebenjamí
es va destacar tot l'e-
quip en general, sent els
seus dos capitans Eder
Barrera i Àlex Martí els
encarregats de recollir el
trofeu. En la resta de
categories els premiats
van ser; en categoria
benjamí Adrià López, en
aleví Lulian Dacian, en
infantil Oriol Fernandez,
en cadet Alex Subirats,
en juvenil David Blanco,
en l'Alcanar Athletic
Andreu Queralt
“Puchero“ i al primer
equip Ivan Romeu.

L'acte va acabar amb
l'entrega d'un trofeu per
part del  president Paco
Reverter al jugador més
destacat del club en
aquesta temporada
2009/ 2010. 
El premiat va ser el juve-
nil Adrià Valsells per la
seva gran faceta goleja-
dora. Adrià ha estat
l'autor de 46 gols amb el
juvenil canareu, més 6
gols amb l'Alcanar
Athletic i 2 amb el primer

equip. 
Unes dades golejadores
difícils de superar i que
l'han fet guanyar-se un
lloc a la primera plantilla
del CD Alcanar per a la
temporada vinent de la
mà dels seus tècnics
Victor Esteller “Txiqui” i
José Maria Forés.
Un cop fet tots els reco-
neixements, la festa va
continuar amb música
comercial de la mà del
DJ local Marc Sorolla.

Es va tancar una temporada que ha significat
l’impuls per a una entitat que viu un bon moment

tant en l’aspecte esportiu, com en el directiu i el
social. I amb la il.lusió de la gespa artificial que

s’estrenarà a l’agost.

Bon moment

Va ser una nit de reconeixementsper tots els jugadors
del club. El juvenil Adrià Valsells va rebre una
distinció per haver estat el jugador més destacat del
club, amb 46 gols amb el juvenil, 6 amb el filial i 2 amb
el juvenil. A hores d’ara, un referent dels planters.

Reconeixements
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Imatges del Torneig juvenil Joan Gil
ES VA DISPUTAR EL DIA 12 DE JUNY
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Albert Montañés va debu-
tar dilluns a Wimbledon,
tercer Grand Slam de la
temporada. Va enfrontar-
se a Paolo Lorenzi, jugador
italià.
En la segona ronda, per
avui dimecres, el tenista
de Sant Carles de la Rapita
s’enfrontarà a Brendan
Evans, d’Estats Units.

D’altra banda, dir que Rafa
Nadal defensarà a Londres
ser el número 1, assolit de
nou recentment.

Montañes, a segona ronda a
Wimbledon

Jugarà avui dimecres contra Brendan Evans

REDACCIÓ

TENNIS

El Jesús i Maria rebrà dissabte 
la U. Bellvitge (18 h)

COPA CATALUNYA

Va superar dilluns, en la
primera ronda, a l’italiuà
Paolo Lorenzi, en el seu
debut.

Bon debut
Dissabte passat, l’estadi de
la Unió de l’Aldea va viure un
a jornada carregada d’emo-
cions. Fou el record a Josep
Estorach, jugador aldeà, un
dels capitans durant diver-
ses temporades, i que ens
va deixar de fora sobtada a
finals de l’any passat. 
L’acte va estar molt ben
organitzat amb una serie de

plaques i records que van
fer més intensa la tarde.
Posteriorment, es va fer un
partit entre l’Aldeana i el
Deltebre, equip en el que
jugava Josep en aquesta
temporada. Tots dos equips
van fer-ho amb una samarre-
ta que es va fer per l’ocasió
que al darrera portava el
número 6. A la foto, la de
l’Aldeana. 

La UE Jesús i Maria rebrà el
dissabte vinent, a l’Aube, la
U. Bellvitge en la tercera
ronda de la Copa Catalunya.
Després del títol de cam-
pions i de l’ascens, el conjunt
que entrena David Torres ha
posat molta il.lusió en aques-
ta competició per poder arri-
bar el més lluny possible i fer
més història. 

D’altra banda, dir que la plan-
tilla va fer, el cap de setmana
passat, el viatge ja habitual
de final de temporada a
Benidorm (imatge de la foto).

Record a Josep Estorach,
a l’Aldea

Va ser un acte molt emotiu, a l’estadi de la Unió

REDACCIÓ REDACCIÓ

DISSABTE

La plantilla va fer el
viatge de final de
temporada a Benidorm ,
el cap de setmana passat

Com és habitual
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

ALBA SIMON I FERRERES, JUGADORA DEL CH AMPOSTA, INTERNACIONAL JÚNIOR

Alba Simón és una
jugadora del Club
Handbol Amposta que
va debutar amb la
selecció júnior estatal
en la fase de classifi-
cació per al Mundial.
La seua progressió ha
estat notable així com
la seua projecció. 

Pregunta: Recordes el
moment en què et convo-
quen? Què vas sentir? I
quan debutes?
Resposta: La primera
vegada que em van con-
vocar amb la selecció
nacional era infantil de
primer i vaig tenir molta
alegria, fins i tot vaig arri-
bar a plorar. Era molt
petita i ni se m'havia pas-
sat pel cap anar a la
selecció. Vaig debutar
per primer com interna-
cionalment a Eslovàquia
sent cadet de segon, en
aquest campionat vam
quedar segones
d'Europa.
P: Queda molt per fer
però és per estar-ne
satisfeta?
R: Clarament queda molt
per fer, però avui per
avui estic contenta amb
els fruits que han donat
tant d'esforç. Queda
encara molta lluita per
davant i moltes tempora-
des amb les que seguir
lluitant, però ara per ara
estic satisfeta al lloc on
estic.
P: El dia del debut, de qui
més et vas recordar? Qui
t’ha influenciat més?
R: Quan vaig debutar ofi-
cialment dels qui més

me'n vaig enrecordar van
ser d'aquells que més
apostaven per mi i els
que més confiança tenien
amb mi, la meva familia.
P: I, esportivament, quin
record tens. Com va
anar?
R: Els records més fàcils
de guarda sempre són
les victòries, les alegries
dels finals dels partits
decisius, com ho va ser
la final contra Eslovènia,
a la fase classificatòria
del Mundial. A banda, ens
va sortir un campionat
redó i això va fer que el
recordem amb molta
més alegria.
P: Bé, i Alba Simón quan
comença a jugar a hand-
bol?. T’apassionava ja
des de la infància?
R: Vaig començar amb 8
anys a jugar a handbol
perquè la meva germana
també hi jugava, i el seu
entrenador no va parar
fins que em vaig apuntar.
Vaig conèixer aquest
esport gràcies a ella i
això va fer que m'anes
apassionant cada cop
més. P: A
partir d’ara, més rep-
tes...
R: Aquest setembre
comencem amb la nova
temporada i el nou repte
és quedar campiones de
lliga; ens canvien el grup
de partits i això fa que
comencem amb més
ganes ja que juguem amb
equips totalment nous. A
més a més, la majoria de
jugadores sóm molt
joves i això ens permitirà
disfrutar al màxim dintre

la pista.
P: Fins on t’agradaria
arribar? Quin és el somni
en aquest sentit?
R: El meu gran somni i
difícil de complir seria
jugar al país de
Dinamarca, on es juga la
millor lliga de tot el món.
P: I el teu equip, el CH
Amposta. Cal valorar la
feina feta fins ara, en tots
aquests anys.
R: Hem tingut tempora-
des bones i altres no tant
bones, però en general la
feina feta fins ara ha
estat molt bona. Però
hem de mirar endavant i
començar amb tempora-
des noves i amb reptes
nous.
P: Nivell de l’handbol
ebrenc.
R: Amb categories de
base la veritat es què a
les Terres de l'Ebre no
estem gens malament,
però desgraciadament
amb categories altes,
com Primera Nacional,
nomès està l'Amposta.
P: Entrenadors que has
tingut?
R: He tingut moltíssims
entrenadors ja què fa 10
anys que jugo a handbol
però els més destacats
amb categoria base han
estat la meva germana i
el meu pare, i amb cate-
goria sènior Ivan Dragic i
Marc Fornós. Aquests
m'han ensenyat tot el que
ara sé. 
P: Qui t’ha marcat més?
R: Cada un m'ha marcat
de diferent manera i
sobretot en les diferents
etapes de la vida en que

m'he nat trobant, però
cada un d'ells han tingut
la seva aportació d'entre-
nador per a que jo
millorès i arribès el més
lluny possible.

P: Millor companya, amb
qui t’has entès millor?
R: He tingut moltes com-
panyes d'equip en molts
equips diferents (selec-
cions, tecnificació,
equips...) però sense cap
dubte, amb la que millor
m'he entès i aquest any
podré tornar a jugar amb
ella és amb la portera
Marta Gàlvez.

P: Et condiciona molt
l’handbol? Sacrificis? 
R: Tinc l'handbol a la
meva vida des de molt
petita i això ha fet que
hagi anat creixent amb
ell. L'handbol m'ha fet
prendre decisions impor-
tants per a la meva vida
que m'han influenciat en
les relacions personals i
sobretot els estudis. He
tingut males conseqüèn-
cies però també de molt
bones, com ara, disputar
aquest estiu d'un gran
campionat com ho és un
Mundial.
P: Idol?

R: Anita Görbicz, una
gran jugadora d'Hungria.
P: Com es considera
Alba Simón. 
R: M'agrada lluitar per
les coses que vull acon-
seguir, això hem fa ser
una persona molt cabu-
da.
P: Darrer llibre.
R: Perdona si te llamo
amor.
P: Darrer pel.licula.
R: El diario de Noa
P: Un actor?
R: Tom Welling.
P: Un programa TV.
R: Buenafuente.
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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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La Coca de Sant Joan s’ha convertit, juntament amb els coets i les foguerades 
amb un element que no pot faltar per a acomiadar un sopar de revetlla

Ingredients
500 gr. de farina 
20 gr de llevat
1 got de llet tèbia
1 culleradeta de sal
2 cullerades de sucre
oli
5 ous
250 gr de mantega
Massapà per a pintar
200 gr d'ametlla en pols
200 gr de sucre glass
1 gotet de llet
200 gr fruita confitada
100 gr de pinyons
sucre

I per a tenir una salut de fe-
rro i no deixar-nos cap tradició
per a la cel.lebració d’aquesta
festa, avui us presentem la re-
cepta de la Coca de Sant Jo-

an. Mesclarem el llevat amb la
llet tèbia i barrejarem amb
100 grams de farina. Deixa-
rem  reposar, fins que es mul-
tiplique el seu volum per dos,
tapada amb un drap i en lloc a
temperatura ambient. Mentre,
anirem tallant les fruites confi-
tades en làmines fines. Amb la
resta de la farina farem un
volcà i posarem els altres in-
gredients en el centre. Treba-
llarem amb les mans previa-
ment untades amb oli fins a
assolir una massa elàstica que
no s'enganxi. Incorporarem la
massa fermentada anterior-
ment, tornarem a treballar-la,
pastant, formarem una bola i
la deixarem reposar tapada,
unes 2 hores a temperatura
ambient. Amb aquesta massa
farem porcions de la grandà-
ria desitjada, barrejarem en un
bol la pols d'ametlla amb el su-
cre glass i la llet fins a assolir
la fluïdesa desitjada.

Finalment, estirarem la coca
amb el corró i la col·locarem
en una safata untada d'oli. Pin-
tarem la coca amb el mas-
sapà, decorarem amb les frui-
tes confitades i els pinyons i
ensucrarem abundantment.
Deixem pujar altra vegada i la
courem al forn preescalfat a
190º  durant uns 30
minuts.Els pinyons han estat
valorats des de l'antiguitat,
època en la que acompanya-
ven als legionaris romans en
les seves campanyes i els ser-
vien de provisió reconfortant
amb el seu sabor exquisit i el
seu alt contingut proteínic.Els
nadius americans els utilitza-
ven per al tractament de la
diarrea i feien te pels mals de
cap. 
Aquest ús medicinal encara és
utilitzat.

«Primentons i Tomates». Avui: Coca

Ja arriba Sant Joan,
els petards, la revet-
lla i les remullades a
la platja, perquè qui
es banya per Sant
Joan, té salut tot
l'any

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
Cedida

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

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

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Podràs  desenvolupar els teus   talents  natu-
rals  amb tota facilitat  i llibertat   i et posaràs
en contacte  amb  persones  que t'aporten
imaginació  i creativitat.

Taure
20/4 al 19/5

Sigues sincer  amb tu mateix i així  podràs
avaluar  la nova  situació  que s'està  cre-
ant  en la teva  vida amorosa . No tinguis
por dels  canvis  que es puguin  produir.

Bessons
20/5 al 21/6

Si  et dediques  a coses  relacionades
amb el món  artístic o creatiu, serà  un
moment  molt  profitós per a tu.  Succeirà
alguna  cosa  que et  motivarà .

Cranc
22/6 al 21/7

Si treballes  amb socis , és  possible  que
hagis  de canviar  moltes coses , que tu
també  surtis  beneficiat  i que les coses
siguin  molt justes  per a tots.

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  necessitat  d'actuar  de forma  inde-
pendent , per això  serà  important  que  tre-
ballis  en una  cosa  que et estimuli  les teves
capacitats  i et  suposi  un  repte.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs  bones  oportunitats  per reafirmar  la
teva  personalitat  i descobrir  aquell  que real-
ment tens  ganes de fer. Avui aconseguiràs
tot el que vulguis.

Balança
22/9 al 22/10

En moltes  ocasions  , els teus  mals físics  es
generen  per un mal estat d'ànim , per això,
tracta de ser el més  feliç  que puguis  i des-
cansa bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

No facis  imprudències, i si  practiques
algun  esport de risc  o treballes  en una
cosa perillosa , extrema les mesures  de
seguretat . No et  deixis  dur pels records 

Sagitari
21/11 al 21/12

Fins  ara  has  pogut  anar   capotejant  el tem-
poral  , però  ara hauràs  de prendre  una deci-
sió referent  a les teves  relacions  sentimen-
tals. És impossible  evitar fer mal.

Capricorn
21/12 al 19/01

L'acudit  no és que  lluitis  amb les teves
pors, el que has de fer  és vèncer-los definiti-
vament  i mirar  el teu  futur  amb  optimisme
; realment  es presenta  prometedor .

Aquari
20/1 al 18/2

Els projectes  que has  vingut  planificant
poden  fer-se  realitat, per  això  no dubtis  de
parlar  amb  els teus  caps  i exposar-los  les
teves  idees. No barallis amb els amics.

Peixos
19/2 al 20/3

Si tens parella estable ,apareixerà  una lluita  inter-
na  que t'obligarà  a canviar  molts  aspectes  de
la teva relació . Beu  molta aigua  i dorm  per  eli-
minar  el teu mal de cap.

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830  

Pilar Delgado , Jordi Delgado     Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 15°SOLNUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
fins a mig matí, el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat per núvols bai-
xos a la Depressió Central i al litoral i Prelitoral central i sud. A partir d'ales-
hores, els núvols es trencaran, però no desapareixeran del tot, i de cara al
vespre tornaran a augmentar. A l'extrem nord del país, el cel es mantindrà
serè o poc ennuvolat, tot i que durant el matí hi haurà bandes de núvols alts
i prims. Durant la tarda, creixeran núvols d'evolució a punts de muntanya de 
l'interior del nord-est. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
tant les mínimes com les màximes pujaran lleugerament. Les mínimes es
mouran entre els 4ºC i els 9 ºC al Pirineu, entre els 8 ºC i els 13 ºC al
Prepirineu i Depressió Central, entre els 10 ºC i els 15 ºC al Prelitoral i entre
els 13 ºC i els 18 ºC al litoral. Les màximes oscil·laran entre els 21 ºC i els
26 ºC al Pirineu i al litoral i entre els 26 ºC i els 31 ºC a la resta, puntualment
més altes a Ponent. 

Visibilitat: 
bona en general, puntualment regular a la Depressió Central i al litoral i pre-
litoral central i sud per la formació d'algunes boirines fins a mig matí. 

Vent: 
serà de component nord fluix al principi i al final del dia, més marcat al nord
de l'Empordà. Al centre de la jornada predominarà el component sud fluix
amb cops moderats, sobretot de sud-est. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
de matinada bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de
Begur, amb cops més marcats al nord del cap de Creus, i terral fluix a la
resta. A les hores centrals de la jornada bufarà de component sud fluix amb
cops moderats, amb predomini del migjorn al sud de Begur i entre migjorn
i xaloc al nord. 
Marejol al nord de Begur i a la resta d'arrissada a marejol, amb mar de fons
del nord al matí. 

Costa Central:
terral matinal i nocturn. Al centre del dia s'imposarà el component sud fluix
amb cops moderats, amb predomini del llebeig al nord del sector i del mig-
jorn al sud.
D'arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
de matinada i de nou a la nit hi haurà terral. La resta de la jornada el vent
serà de component sud fluix amb cops moderats, entre migjorn i llebeig al
nord del cap de Salou i de xaloc al sud. 
D'arrissada a marejol.

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

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

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

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

 

  

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Tel. 977 445 527

 

         

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

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

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Aquesta nit toca gaudir de
la festivitat de Sant Joan
(felicitats a tots els Joan,
Jan, etc.) o el que és el
mateix: coca, petards i una
gran foguera que ens per-
metrà netejar-nos de totes
les energies negatives que
hem anat acumulant al
llarg de l'any. Sant Joan,
des d'un passat molt
llunyà, ha estat considera-
da una nit màgica, estreta-
ment lligada a la bruixeria.
De fet amb aquesta festa
hauríem de celebrar el
solstici d'estiu, però va ser
fa dos dies, es igual, un
petit «detallet» sense
importancia, va! Per tal que

ningú prengui

mal ja s'ha preparat tot un
dispositiu perquè no cre-
mem les cases i no ens

fessim mal. Alhora que
també controlaran les
carreteres per a que no
passi res greu. Així, hi
haurà persones que no
celebraran el Sant Joan
pendent que una colla d'in-
documentats no acabi sor-
tin a les portades del dia
seguent. És fonamental
per a aquesta nit saltar la
foguera, però intenteu fer-
ho abans de la música i la
mistela, ja que si beus és
més probable que la creuis
a que la saltis. Un altre ele-
ment que a vegades des-
cuidem és el tenir en
compte que Sant Joan és
una festa més de “desma-
dre” a casa així que no cal
anar com un arbre de
Nadal, més bé al contrari,
aquestes nits es triomfa
anant amb texans. No vol-
dria tampoc que vos ho
prengueu al peu de la lletra
i després ens trobem amb
algun disgust. 
En definitiva, Sant Joan és
una festa per anar informal
però arreglat/ada. Si ho
celebreu de forma privada,
a casa d'algu, recomana-
ble haver-ho comprat tot
ja, si algú de vosaltres en

aquests precissos instants
no ho ha fet, deixeu el
Setmanari i correu camí de

les ofertes del mes!
Penseu que només que
una petitíssima part de les
persones que viuen a la
teva ciutat hagi fet el
mateix, celebraràs la revet-
lla a la cua del super. 
Bé, arribats a aquest punt,
sabem com anirem vestits
i quin serà el menú, més
coses... Ou year! La músi-
ca com a substitut dels
pertards i demés criatures.
Jo entenc que sigui una
tradició i que molts de
vosaltres sigueu fans de
tirar petards aquesta nit,
però hi ha persones com
jo... i el meu gat que no ho
soportem! Per tant agraei-

xo enormement a la vida
que m'hagi posat al camí
persones com les què
m'envolten, i amb qui cele-
bro Sant Joan, que també
passen d'aquests artilugis
creats pel dimoni! A més
està molt bé tenir la teva
musiqueta super guai i de
fons, molt de fons, tenir el
pum, pushhhhhhhh, pum!
Així si que compro! 
I si importants són els
petards, com a senyal
identitari de la festa, igual
o més ho és la coca: de
pinyons, de cabell d'àngel,
de xocolata, uffff! 
Durant molts anys m'he
preguntat perquè sempre

al acabar sobrava coca i
ens la menjavem a l'esmor-

zar. 
Amb el temps m'he adonat
que ha estat l'ànsia el que
ens fa comprar més coca
del compte i té la seva lògi-
ca. Qui més qui menys,
durant tot l'any es mata al

gimnàs, amb règims bès-
ties i potser des de

Setmana Santa no tenim
l'oportunitat de menjar
sense sentir-nos massa
culpables. 
No res, que aquesta nit, és
nit de “xalar”, que també
ens ho mereixem!

Trons apagats per Sant Joan

Podria ser la nit de Sant
Jordi, la nit de Florència,
però no! És la nit de Sant
Joan. Avui és dia de fes-
ta i he estat pensant so-
bre el tema...

Jaume Sisa ho cantava als quatre vents que la nit de Sant Joan és nit d’alegria i volia xampany!

DM

Una revetlla de Sant Joan.
Cedida

Els que es guanyen les «garrofes” amb
entreteniments amb pòlvora veuen com
cada any troben més traves en el moment
de vendre el seu producte.

El negoci dels petards Hi ha qui hi veu un origen pagà i altres
que pensen que és la festa preferida pel
diable perquè és la més allunyada de
Nadal

L’origen de la Festa no està clar

SANT JOAN I JO AMB AQUESTES PINTES!

                


