
    

diari ebrediari
DIVENDRES 16 DE JULIOL DE 2010 núm. 536

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

www.mesebre.cat

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Departament de Treball
difon els seus serveis de
contractació i formació
entre 600 empreses de les
Terres de l'Ebre.

P4

Cambrils i Amposta
compartiran la seu de
l'INEFC.

P8

Societat

Amics dels Castells
celebra el seu 15è.
Aniversari amb una
jornada lúdica a Tortosa.

P9

Esports

L’ulldeconenc Oriol Romeu,
preparat per afrontar
l’europeu sub-19.

P10

La Història de les Terres de l’Ebre és un projecte que va néixer amb la voluntat d’esdevenir una eina ordenadora del màxim nom-
bre de factors històrics, culturals, econòmics, artístics, polítics i socials i que, a més, inclou la història de les Terres de l’Ebre des
de molt abans de l’aparició del mateix concepte, que actualment aglutina les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre
i la Terra Alta. Es tracta d’un projecte que permetrà conèixer des del més estricte punt de vista científic quins són els orígens i els
contextos d’un territori complex, on els esdeveniments més estudiats i explicats de la història en general també hi han deixat la
seva petjada. El primer volum ja és una realitat. P3

L’enciclopèdia de les TE,
un projecte vertebrador d’un territori

La nova residència per a la gent gran i centre de dia del municipi d’Alcanar
es posarà en marxa el proper 26 de juliol. L’empresa concessionària
l’Onada i l’Ajuntament d’Alcanar organitzen aquests dies unes jornades de
portes obertes per donar a conèixer les instal·lacions als usuaris poten-
cials. «Per als familiars que treballem ens dóna la tranquil·litat de saber que
les persones grans estaran acompanyades i ben ateses». P6

Veu la llum una obra molt reivindicada
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

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

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

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

Un grup de persones de
la societat civil, sota la
iniciativa de Vicent
Margalef i Perelló, preo-
cupats com la majoria de
ciutadans per l'amenaça
del tribunal constitucio-
nal de no legitimar l'esta-
tut referendat pels ciuta-
dans de Catalunya, ha
pres recentment la inicia-
tiva de contactar amb
els dirigents locals
d'ERC iCIU per veure la
possibilitat d'impulsar el
referèndum per la inde-
pendència de CATALUN-
YA a nivell municipal
seguint l'exemple de tan-
tes poblacions catala-
nes. La resposta dels
partits esmentats va
ésser totalment favora-
ble per  fer possible
aquest objectiu tot
posant a disposició de la
plataforma naixent tots
els mitjans dels que dis-
posen.
A partir de tot l' exposat
anteriorment, es creà
una comissió gestora
que després de vàries
reunions a les que es va
demanar la participació
de totes les forces políti-
ques locals i d'una gens
menyspreable represen-
tació de persones i enti-
tats de la nostra societat
civil, l'esmentada comis-
sió, amb l'assessora-
ment de l'organització
DECIDIM.CAT i ja engrui-
xada per força col·labo-
radors es constitueix en
la plataforma LA CALA

DECIDEIX que, tot
seguit, passa a organit-
zar-se en comissions de
treball i conformant amb
aquestes la permanent
que anirà fent el treball
del dia a dia.
Una de les primeres deci-
sions ha estat  que sigui
el 12 d'octubre la data
escollida per a la cele-
bració del REFERÈNDUM
i demanar a l'Ajuntament
i a tots els polítics pre-
sents a les assemblees
que es presenti una
moció al Ple  Municipal
de clar rebuig a la
sentència del T.C,tanma-
teix sol·licitar que es
posin a disposició de la
ciutadania autocars per
a desplaçar-nos a
Barcelona el dissabte dia
10  cap a la que espe-
rem serà la més impor-
tant MANIFESTACIÓ de la
DEMOCRÀCIA sota el
lema de l'ÒMNIUM CUL-
TURAL, SOM UNA NACIÓ.
CATALUNYA DECIDEIX.
La resposta de tots ha
estat favorable i amb la
màxima col·laboraciò de
tothom es portarà a
terme tot allò que des de
LA CALA DECIDEIX s'ha
demanat.

La Cala Decideix

La Cala decideix

Opinió

El primer volum de la Història de les Terres de
l'Ebre ja és una realitat, una realitat que
omple un buit en la historiografia catalana:
“La idea va nàixer d’una constatació, la reali-
tat és que els llibres d’història de Catalunya

fan poques
referències a les
Terres de l’Ebre,
d’aquí que deci-
díssim unir-nos
per escriure la
nostra pròpia
h is tò r ia ” . Una
història, que des
d' aquesta
mateixa setma-
na, ja es troba a
l´abast de tot

aquell que vulgui aprofundir en les nostres
arrels culturals com a territori i com a gent.

Totes els historiadors i associacions implicats
en aquest projecte han coincidit en destacar
la importància de la Història de les Terres de
l’Ebre com un projecte vertebrador del territo-
ri i que reforça una identitat comuna.
Conèixer millor la nostra història ens farà més
ebrencs i més catalans. “Materialment és
una obra espectacular, molt ben feta i cuida-
da i, conceptualment, és important perquè
per primer cop es tracta des del segle XII fins
a l’actualitat tota la cultura del territori, és
una síntesi de pintura, literatura, música,
escultura...” Perquè conèixer d´on venim ens
farà millor entendre qui sóm i cap a on anem.
Els 1.100 exemplars publicats del volum V,
“Art i cultura”, ja s’han començat a distribuir i
els subscriptors el rebran els pròxims dies,
mentre que a les llibreries arribarà al setem-
bre. També es poden fer subscripcions a tra-
vés del lloc web www.historiaterresebre.cat.

Editorial

L’Art i la Cultura de l’Ebre a l’abast del públic del territori

«Materialment és una obra 
espectacular, molt ben feta i 

cuidada i, conceptualment, és
important perquè per primer cop

es tracta des del segleXII fins a
l’actualitat, tota la cultura del

territori; és una síntesi de pintura,
literatura, música i escultura»

Fa uns quants anys Rapitenca i Amposta
estaven en la Primera Regional, l'Ascó a la
tercera, el Remolins–Bitem (com a club fusio-
nat) ni existia i el Tortosa estava en plena cús-
pide. Avui el futbol ha canviat en aquestes
terres. El Tortosa amb els millors planters de
la comarca esta travessant un canvi de cicle
de directives que han intentat tornar a l'equip
a Tercera divisió amb fitxatges i entrenadors
cada any i al final el millor de la casa que era
el seu futbol base no es van recolzar en ell
per fer uns fonaments forts i començar nous
projectes. Ara potser amb l'entrenador nou,
Carlos Blanch, i segon entrenador Videllet,
que provenen del futbol base, canviï la tonica
i el rumb. L'Ascó ha passat de tenir dos
equips a militar de rebot en la tercera divisió
en comprar la plaça del Benavent, esperem
aquest equip consolidi el seu projecte i no
acabi com clubs amb poblacions petites com
Vilobi, Santa Cristina o Vilajuïga que també
van tocar la mel de tercera i després van tor-
nar als seus origens la tercera regional. 
El miracle aquest any del Remolins-Bitem no
és fruit de casualitat ja són tres anys que
s'estava gestant aquest equip punter amb un
bon tandem de jugadors-míster i un president
Roda que pels anys que porta dedicat a
aquest club s'ha merescut aquest ascens
històric. El Roquetenc aquest any ha salvat la
categoria de rebot però és digne d'admiració
que amb quatre euros s'està mantenint en
Preferent en dos cicles diferents amb gran
professionalitat. L'Amposta no despunta en

els planters però si en el primer equip que el
dia que no hi estigui  Tarazona no serà el
mateix, consolidat en Tercera i malgrat la
rebaixa de fitxes als seus jugadors va fer una
segona volta de somni. La Rapitenca que té
una afició de primera està desil·lusionada per
la davallada, una davallada injusta però així
és el futbol, el cessament de Teixido va ser
una greu equivocació, un home que ha salvat
a la Rapitenca i que el va poder salvar una
altra vegada no li van donar paciència i
temps. El futbol en aquestes terres, com he
dit, està de canvi total, sis equips en plena
cúspide Amposta, Ascó, Rapitenca, Tortosa,
Remolins-Bítem i Roquetenc, dos del
Montsià, tres del Baix Ebre i un de la Ribera
de l'Ebre disputaran una següent temporada
que promet molt. Pujarà la Rapitenca?
Tornarà Teixidó si no s'aconsegueixen les
metes desitjades? El CD Tortosa aquest any
que gairebé no hi ha descensos aconseguis-
sin fer un equip de planter cent per cent?.
Aconseguiran el miracle Roquetenc i
Remolins-Bítem de mantenir una categoria on
aquest any baixaran la meitat dels equips pel
canvi per la desaparició de la Primera
Catalana, difícil papereta davant nombrosos
equips de Barcelona i de la zona de
Tarragona que tenen l'avantatge que amb sol
donar una puntada de peu surten jugadors
sota de les pedres. L'Amposta té equip per
mantenir la categoria? 
Aquests són els interrogants d'aquesta tem-
porada que molt aviat comencarà, de ben
segur una gran campanya, segur que hi hau-
ran canvis una altra vegada de categoria,
segur que pujarà la Rapitenca, segur que
l'Amposta es mantindrà però sofrira però difi-
cil papereta tenen l'Ascó, Roquetenc i
Remolins-Bítem per mantenir-se però dos
dels tres equips podrian aconseguir aquest
gran somni, seria massa perfecte que els
tres fessin la campanada i per què no? I el
Tortosa aquest any serà l'equip revelació,
potser si, li toca ja, ser el de la revelació o de
canviar de model per a sempre.

Joaquim Celma.

Els interrogants del futbol ebrenc

Opinió
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El president de la Fundació
Ilercavònia Futur, Ismael
Piñas; el director del
Campus de l'Ebre i vicerec-
tor de la URV, Azael
Fabregat; el coordinador
científic del projecte, Josep
Sánchez Cervelló, i el dele-
gat del Govern de Catalunya
a les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, han presentat
aquesta setmana, als Reials
Col·legis de Tortosa, la publi-
cació del primer volum del
projecte enciclopèdic
Història de les Terres de
l'Ebre. Aquest volum, que
correspon al número V de la
col·lecció, «Art i Cultura», ha
estat coordinat pels doctors
en Història de l'Art Jordi A.
Carbonell i Jacobo Vidal
Franquet, que també ha
intervingut en l'acte. La
Història de les Terres de
l'Ebre és un projecte que va
néixer amb la voluntat d'es-
devenir una eina ordenadora
i del màxim nombre de fac-
tors històrics, culturals,
econòmics, artístics, polítics
i socials i que, a més, inclou
la història de les Terres de
l'Ebre des de molt abans de
l'aparició del mateix concep-

te, que actualment aglutina
les comarques del Baix Ebre,
el Montsià, la Ribera d'Ebre i
la Terra Alta. Es tracta d'un
projecte que permetrà conèi-
xer des del més estricte punt
de vista científic quins són
els orígens i els contextos
d'un territori complex, on els
esdeveniments més estu-
diats i explicats de la història
en general també hi han dei-
xat la seva petjada. La
Història de les Terres de
l'Ebre compta amb un

Consell Promotor encarregat
especialment del suport
econòmic i logístic del pro-
jecte. 
Aquest Consell Promotor
està presidit per la Delegació
territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l'Ebre, amb la
presidència executiva de la
Fundació Privada Ilercavònia
Futur i la participació de:
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Departament de Treball,

Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre,
Diputació de Tarragona, els
quatre consells comarcals,
diversos ajuntaments,
Universitat Rovira i Virgili
(URV), Universidad Nacional
de Educación a Distancia
(UNED), arxius comarcals,
Cambra de Comerç de
Tortosa, Amics i amigues de
l'Ebre, Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre (CERE), Institut
Ramon Muntaner (IRM),

Consorci Museu del Montsià,
Grup La Veu de l'Ebre -
Imagina Ràdio, Grup Canal
TE - Més Ebre. La Història de
les Terres de l'Ebre es com-
pletarà amb sis volums més
sobre la prehistòria o món
antic (volum I), la història
medieval (volum II), la història
moderna (volum III), la histò-
ria contemporània (volum IV),
l'etnologia (volum VI) i l'eco-
nomia i el territori (volum VII).
Aeditors publicarà el pròxim
volum a finals d'any i el ter-

cer a principis de l'any que
ve. El delegat del Govern,
Lluís Salvadó, s'ha referit en
aquest sentit a la credibilitat
del projecte, que està com-
plint de forma escrupulosa
amb els terminis de publica-
ció previstos, i també a la
qualitat i el rigor científic del
treball. Segons Salvadó, la
Història de les Terres de
l'Ebre omple un buit en la his-
toriografia catalana: «La idea
va nàixer d'una constatació,
la realitat és que els llibres
d'història de Catalunya fan
poques referències a les
Terres de l'Ebre, d'aquí que
decidíssim unir-nos per
escriure la nostra pròpia
història». El delegat de
Govern també va destacar
que el projecte ha estat
«concebut, redactat, maque-
tat, corregit, revisat, editat i
imprès a les Terres de
l'Ebre». Ismael Piñas i Azael
Fabregat han coincidit a des-
tacar la importància de la
Història de les Terres de
l'Ebre com un projecte «ver-
tebrador del territori i que
reforça una identitat comu-
na». El catedràtic Josep
Sánchez Cervelló ha afirmat
que «conèixer millor la nos-
tra història ens farà més
ebrencs i més catalans» i, al
seu torn, Jacobo Vidal ha
destacat els resultats asso-
lits amb la publicació del
volum que s'ha presentat:
«Materialment és una obra
espectacular, molt ben feta i
cuidada».

Es publica el primer Volum de la 
Història de les Terres de l’Ebre

«El projecte ha estat con-
cebut, redactat, maquetat,
corregit, revisat, editat i
imprès a les Terres de
l'Ebre».

Presentat a Tortosa per la Fundació Ilercavònia Futur i la URV

El delegat del Govern al territori, Lluís Salvadó, destaca la credibilitat del projecte

TG

Aquesta setmana es va presentar, als Reials Col.legis de Tortosa, el projecte enciclopèdic Història de les Terres de l’Ebre.
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El Departament de Treball,
implementant el projecte
Impuls, ha decidit reforçar
l'Àrea de Serveis a
l'Empresa amb 18 persones
tècniques, que s'han desple-

gat per les demarcacions de
Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de l'Ebre.
Enguany, els nous tècnics i
tècniques de l'Àrea de
Serveis a l'Empresa tenen la
missió de contactar amb
600 i visitar 120 de les
Terres de l'Ebre per ajudar-
les a satisfer les necessitats
de contractació i formació
de treballadors/es, la qual
cosa permetrà al
Departament de Treball
acostar i oferir els serveis i
programes del Servei
d'Ocupació de Catalunya a
les empreses. El reforça-
ment  de l'Àrea de Serveis a
l'Empresa és una de les
mesures que el
Departament de Treball
acompleix i que està inclosa
en l'Acord de 30 compromi-
sos per a l'ocupació, el teixit
econòmic i el desenvolupa-
ment social de
Catalunya/Projecte Impuls
signat pel Govern de la
Generalitat amb els agents
socials i econòmics l'any
passat. La creació l'any pas-
sat de l'Àrea de Serveis a
l'Empresa del Servei

d'Ocupació de Catalunya va
ser una iniciativa pionera
tant a nivell català com
espanyol del Departament
de Treball com aposta
estratègica per enfortir el
teixit empresarial a
Catalunya. Els tècnics i tèc-
niques de l'Àrea de Serveis

a l'Empresa fan una pros-
pectiva de les empreses de
Catalunya, prioritzant les
petites i mitjanes empreses
de 50 a 100 persones tre-
balladores i els sectors
emergents i generadors d'o-
cupació, i surten al carrer
per visitar-les, entrevistar-se

amb els empresaris/es o
directius/ves responsables
per oferir-les un assessora-
ment integral en ocupació,
contractació i formació; així
com difondre la cartera de
serveis de suport a les
empreses del Servei
d'Ocupació de Catalunya.

El director dels Serveis
Territorials del
Departament de Treball
a les Terres de l'Ebre,
José Antonio Martín
Cid, i el responsable de
l'Àrea de Serveis a
l'Empresa, Jesús
Quiroga, han presentat
el reforçament de l'Àrea
de Serveis per a
l'Empresa, posada en
marxa l'any 2009, amb
l'objectiu d'incrementar
la col·laboració en
matèria d'ocupació, for-
mació, selecció i asses-
sorament entre les
empreses i el Servei
d'Ocupació de
Catalunya.

REDACCIÓ

La presentació es va fer a la seu de la Delegació del Govern a Terres de l’Ebre.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa ini-
ciarà en els propers mesos
les obres d'urbanització de
vuit carrers i una plaça dels
barris del centre i nucli

antic, i del Rastre. En el cas
del Rastre, es tracta dels
carrers Ros de Medrano,
Méndez Núñez, Callao,
Consol i Topete. La urbanit-
zació d'aquests vials era un
compromís de l'equip de
govern explicitat en el Pla
d'Actuació Municipal (PAM)
2007-2011. El paquet d'ac-
tuacions que s'iniciarà en

breu també inclou la urba-
nització del carrer Dr.
Ferran, que completarà la
conversió en espais per a
vianants dels carrers de
l'entorn de la Catedral.
Aquestes actuacions com-
plementen alhora les obres
de rehabilitació del Pla
Integral del Nucli Antic de
Tortosa (PINCAT).

Finalment, l'Ajuntament ha
apostat per tres actuacions
en un mateix àmbit que
tenen per objectiu avançar
en la creació de nous
espais per als vianants a la
ciutat; es tracta de la urba-
nització del carrer Sant

Pere, travessia de la Parra i
plaça Ramon Cabrera.
El cost d'aquestes actua-
cions ascendeix a 1 milió
d'euros, que es finançaran
fruit d'un conveni entre
l'Ajuntament de Tortosa i el
Ministerio de la Vivienda. 

Urbanització de la plaça i vuit
carrers del nucli antic

L’Ajuntament de Tortosa firma un conveni amb el Ministeri de Vivenda

REDACCIÓ

La seu a Tortosa de l'asso-
ciació Auroville
Internacional Espanya
(AVI), amb la col·laboració
d'Amics i Amigues de la
Unesco a Tortosa, presen-
tarà del 15 al 25 de juliol
una exposició sobre la ciu-
tat internacional d'Auroville
a la Sala Antoni García de
l'Antic Escorxador de
Tortosa. L'exposició cons-
ta d'una mostra fotogràfica
i audiovisual que represen-
ta els diferents aspectes
de la ciutat i, com a activi-
tats complementàries, pro-
posa diferents conferèn-
cies i actes culturals.

Exposició a
l’Escorxador de

Tortosa

Una patrulla dels Mossos
d'Esquadra de l'Àrea
Regional de Trànsit de les
Terres de l'Ebre va inter-
ceptar dissabte passat a
la matinada un vehicle que
circulava a 210 quilòme-
tres per hora per l'autopis-
ta AP-7 en sentit sud, a
l'alçada de l'Ametlla de
Mar. Els agents van aturar
el vehicle i van detenir el
conductor, un ciutadà
francès de 41 anys, per
un delicte contra la segu-
retat en el trànsit ja que
circulava a una velocitat
penalment punible L'home
ha estat citat a judici ràpid
i el jutge l'ha condemnat a
dos mesos de presó.

Delicte contra
la seguretat en

el trànsit

Millors serveis a mida per les empreses
Contacte amb 600 empreses de les Terres de l’Ebre
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Aquest servei té per objectiu
facilitar la inserció laboral
d'aquest col·lectiu i el gestio-
narà la Fundació Pere Mata.
Es posarà en marxa abans
d'acabar l'any amb 15 pla-
ces, tot i que la previsió és

que a mig termini es pugui
incrementar fins a les 25
places. La creació d'aquest
nou recurs permet consoli-
dar l'estructura per a la
inserció laboral de les perso-
nes amb malaltia mental de
les Terres de l'Ebre. La finali-
tat del Departament d'Acció

Social i Ciutadania en el des-
plegament de la programa-
ció territorial ha estat priorit-
zar la generació de serveis
que afavoreixin la inserció i
la integració dels usuaris,
evitant la seva institucionalit-
zació en aquells casos en
que sigui possible. El Servei

Prelaboral està conveniat
amb el Departament d'Acció
Social i Ciutadania amb l'ob-
jectiu de facilitar la inserció
laboral de persones amb
trastorn mental i evitar així
les recaigudes.  Per aquest
motiu es realitza un progra-
ma de rehabilitació individual
es pretén que la persona
atesa adquireixi, recuperi i
mantingui capacitats sufi-
cients per treballar en el
Centre Especial de Treball
de la Fundació o per realit-
zar una activitat laboral
ordinària. Un cop finalitza el
programa del Servei
Prelaboral, l'usuari s'incor-
pora al Centre Especial de
Treball, que actualment té
contractades 15 persones i
realitza serveis de neteja i
de jardineria. 
El cost del servei està al vol-
tant de 660Û per usuari i
més, el que representa un
cost anual de 120.000Û per
als 15 usuaris. No obstant,
pels bons resultats obtin-

guts, suposa un estalvi ja
que aproximadament un 40
% de les persones que pas-
sen pel Servei Prelaboral
acaben consolidant el seu
lloc de treball, alhora que les
recaigudes de la seva malal-
tia es rebaixen en un 55 %
aproximadament. Segons
paraules d'Adam Tomàs,
“després de la posada en
funcionament a Amposta de
la Unitat Polivalent de Salut
Mental l'any 2006 i de la Llar
residència per a persones
amb malaltia mental l'any
2007, el servei prelaboral
acaba consolidant les Terres
de l'Ebre per sobre de la mit-
jana de Catalunya en atenció
a persones amb aquest
tipus de malaltia. Ara
seguim treballant per posar
en funcionament el servei de
suport a l'autonomia en la
pròpia llar i el Club Social
per tal d'acabar configurant
una sèrie de serveis que a
les Terres de l'Ebre no exis-
tien”. 

Primer Servei Prelaboral per a persones
amb malaltia mental a Amposta

El Director dels Serveis
Territorials d'Acció
Social i Ciutadania a les
Terres de l'Ebre, Adam
Tomàs, acompanyat del
gerent de la Fundació
Pere Mata, Enric
Cardús, han presentat
aquest nou servei del
Departament d'Acció
Social i Ciutadania
situat a Amposta que
dona cobertura a totes
les Terres de l'Ebre i
que gestionarà
Fundació Pere Mata.

Presentació pel Director dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania, Adam Tomàs

REDACCIÓ

Moment de la presentació, aquesta setmana.

Cedida

La directora General de
Sostenibilitat de la Costa
i el Mar, Alicia Paz
Antolín, ha inaugurat
aquest dilluns,  la segona
fase de les obres del pro-
jecte del passeig fluvial
d’Amposta, on s´han
invertit 1.198.511 d’
euros. El projecte ha tin-
gut com objectiu princi-
pal la recuperació de la
façana fluvial. Les actua-
cions han tingut la doble
missió de donar continui-
tat al passeig ja existent,
i entrellaçar amb la res-
tauració del camí de
Sirga, finalizat recente-
ment, així com recuperar
el paissatge de la zona
molt deteriorat. 

Segona fase de les
obres del passeig
fluvial d’Amposta

Els socialistes ebrencs
han volgut traslladar la
visió més optimista que
des del territori s'ha fet
després de conèixer la
sentència del Tribunal
Constitucional (TC) i el dic-
tamen del Consell de
Garanties Estatutàries
sobre la Llei de vegueries.
El president de la
Federació del PSC a l'Ebre
i senador, Joan Sabaté, ha
manifestat que ni el TC ni
el Consell de Garanties
han dit «res de nou que no
sabéssim» i ha deixat clar
que la vegueria de l'Ebre
és possible «si hi ha volun-
tat política de fer-la». 

«La vegueria de
l’Ebre és
possible»

Els fideus cuinats a l'estil
mariner, assumiran aquest
dissabte dia 17 de juliol a
la tarda el protagonisme
gastronòmic de l'Ametlla

de Mar. 
El primer plat fort de l'ofer-
ta lúdica i cultural de
l'Ametlla de Mar per
aquest estiu té connota-
cions que més que gas-
tronòmiques, ocupen un
espai important dins de la
cultura calera.
El brou de peix, és l'ele-

ment més important d'a-
quest plat, que com passa
amb l'arrossejat, un altre
dels plats típics de la gas-
tronomia marinera, es
complementa amb un bon
plat de peix i patates.
Segons Antoni Montagut,
Regidor de Turisme,
“aquestes festes servei-

xen per incrementar els
coneixements que de la
nostra cultura gastronòmi-
ca, tenen els que ens visi-
ten. A través d'un plat de
fideus, d'arròs o al voltant

d'una bona taula, sorgei-
xen complicitats i atractius
que moltes vegades aca-
ben en un interès més pro-
fund de la nostra població
per part de qui els tasta”.

Diada dels Fideus Rossejats a
l’Ametlla de Mar

42 cuiners seran els encarregats de mostrar com es cuina aquest plat

REDACCIÓ
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La residència oferta 76
places públiques i el cen-
tre de dia en disposa de
trenta. L'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, consi-
dera que les instal·lacions
«són modèliques i les solu-
cions arquitectectòniques
i de benestar estan molt
ben fetes». Precisament,
les habitacions espaioses

és un dels aspectes que
han valorat els visitants
que, fins ara, s'han acos-
tat a veure el centre.
L'alcalde canareu també
destacava durant l'acte de
presentació el pol de ser-
veis que significarà, una
vegada urbanitzada la
plaça, el disposar en un

mateix carrer dels centres
d'assistencia primària i el
centre de dia-residència.
La directora de L'Onada,
Cinta Pasqual, ressaltava
que hi ha una vintena de
serveis associats en
aquest equipament, «i això
li donarà vida». A més del
transport, també es pres-

taran els serveis de menja-
dor, bugaderia, sauna,
gimnàs, terrasses, sales
de relax i estimulació.
El centre de dia és una
vella reivindicació del
municipi d'Alcanar. Fins i
tot els veïns de la localitat
van organitzar una recolli-
da de signatures recla-

mant la necessitat d'a-
quest servei, després que
s'aturessin les obres al
febrer de fa tres anys. La
idea d'aquest equipament
arrenca l'any 2000 quan
l'Ajuntament preveu la cre-
ació del Centre de Serveis
Integrats amb llar de jubi-
lats, centre de dia i centre
residencial.La comissió de
govern encarregà la
redacció del projecte en
data 22 d'octubre de
2001. Un any després, la
Generalitat atorgà una
subvenció de 60 milions
de les antigues pessetes
per al centre de dia. La
construcció es començà
al 2004, però s'aturà per
revisar el projecte inicial i
efectuar les modificacions
necessàries per adaptar
l'edifici a la construcció
d'una segona planta desti-
nada a la residència.
També s'amplià de les 45
places inicials a les 76.
Ara, finalment, ja és una
realitat.

Alcanar estrena a finals de mes la nova
residència i centre de dia

La nova residència per
a la gent gran i centre
de dia d'Alcanar es
posarà en marxa el 26
de juliol. L'empresa
concessionària l'Onada
i l'Ajuntament d'Alcanar
organitzen aquests dies
unes jornades de portes
obertes per donar a
conèixer les
instal·lacions als usua-
ris potencials.

S’estan fent aquests dies unes jornades de portes obertes

REDACCIÓ

Visita per les instal.lacions de la nova residència.
Cedida

Davant les informacions
que el PSC de Tortosa ha
proposat la instal·lació d'un
alberg juvenil i serveis com-
plementaris del nou
Campus de la URV al
Col·legi de Sant Josep, ICV
Tortosa ha volgut manifes-
tar la satisfacció pel fet
que aquesta proposta és
idèntica a la que va fer la
candidatura d'Iniciativa en
el programa per a les
Eleccions Municipals del
2007. D'altra banda,
lamenten que altres grups,
ja siguin del govern o de
l'oposició, s'atribueixin pro-
postes del programa d'ICV
i que en el seu dia va pro-
posar, exclusivament,
Iniciativa. Tot i això, cele-
bren que en alguns casos,
com el de la pista de bàs-
quet construïda amb motiu
de la reforma del Parc
Municipal, aquestes pro-
postes esdevinguin una
realitat.

Un alberg
juvenil al

col.legi dels
Josepets

L'Institut Català del Sòl,
Incasòl, i l'Ajuntament de
Móra d'Ebre han consti-
tuït un consorci urbanís-
tic per promoure l'Àrea
residencial estratègica
(ARE) Los Colomers. El
nou sector residencial,
de 10,72 hectàrees,
està situat al sud del
nucli urbà de Móra
d'Ebre -entre la N-420 i el
torrent del Barranquet- i
té previst poder albergar
fins a 647 habitatges,
392 dels quals seran
protegits. El nou barri, a
més, combinarà els usos
residencials amb els
comercials i d'equipa-
ment. El Consorci urba-
nístic, opera com a admi-
nistració actuant per dur
a terme el desenvolupa-
ment i execució del nou
sector i està integrat al
50% per Incasòl i
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre.

Consorci per
promoure els

Colomers

El vicepresident del Govern
de la Generalitat, Josep-Lluís
Carod-Rovira, va presidir l'ac-
te d'inauguració del pavelló
poliesportiu de Roquetes,
que va tenir lloc diumenge
11 de juliol coincidint amb la
cloenda de les festes majors
de la ciutat. Es tracta del pri-
mer equipament esportiu
d'aquestes característiques
de què disposa el municipi.
Tal com va assenyalar
l'alcalde, Paco Gas, “avui és
un dia molt important per a

Roquetes perquè, després
de molts anys de promeses,
finalment hem fet realitat el
somni de disposar d'un
pavelló poliesportiu”, i va
remarcar el fet que l'obra
“hagi estat construïda en els
terminis previstos i
amb el pressupost amb què
va ser adjudicada”, va mani-
festar l'alcalde. El pavelló
poliesportiu de Roquetes va
començar a ser construït el
2009 amb l'acte simbòlic de
col·locació de la seva prime-
ra pedra durant la festa
del 14 d'abril (realment,
però, les obres
havien començat un mes
abans). 

Roquetes ja disposa d’un
nou pavelló poliesportiu

Es va inaugurar el passat diumenge

REDACCIÓ
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Segons aquest òrgan, els
set municipis que van pre-
sentar candidatura “reu-
neixen els mínims impres-
cindibles per poder
desenvolupar l'oferta”,
però dos, Amposta i
Cambrils, “tenen uns
punts forts més desenvo-
lupats i més específics a
les necessitats que reque-
reix l'INEFC”. En principi
el repartiment que propo-
sa el consell rector és
que l'edifici docent estiga
a Cambrils i que a

Amposta es desenvolu-
pen les assignatures
pràctiques relacionades o
que donin continuïtat a les
que ja es desenvolupen al
centre de tecnificació
esportiva que des de fa
anys funciona a la capital
del Montsià (esgrima,
rem, piragüisme, handbol
i atletisme). El consell rec-

tor també avança que es
demanarà que Amposta
aporti també els espais
adients per poder desen-
volupar la recerca
avançada en la vessant
medico-esportiva i entre-
nament dels esports nàu-
tics, per a configurar-se
com un centre de referèn-
cia en aquest tipus de

recerca. . “La nostra
il·lusió i el nostre treball
era perquè la seu de
l'INEFC es quedés a
Amposta, i aquesta és la
notícia que m'hauria agra-
dat donar”, ha comentat
l´alcalde d’Amposta,
Manel Ferré, que no va
voler entrar a valorar si la
decisió havia estat més

política que tècnica. “El
cert és que no entenc
gaire bé com es farà, i
tant l'alcalde de Cambrils
com jo mateix estem a
l'expectativa”, afegeix
Ferré, que va manifestar
els seus dubtes sobre la
funcionalitat de l'acord, ja
que els dos municipis
estan a uns setanta quilò-
metres de distància.  En
aquest sentit, el delegat
del Govern al territori,
Lluís Salvadó, considera
que Amposta i les Terres
de l'Ebre “tenim ara l'oca-
sió d'aprofitar l'oportuni-
tat que se'ns presenta
per tal de consolidar una
aposta estratègica que
vam arrencar l'any 2004
amb la creació del Centre
de Tecnificació Esportiva
de les Terres de l'Ebre”.
L'avantatge d'Amposta
amb el Centre de
Tecnificació Esportiva
“s'eixampla ara amb la
possibilitat de posar les
bases per una nova etapa
que apropa el conjunt de
les Terres de l'Ebre al
món universitari, de la
recerca i la investigació
esportiva”.

Amposta i Cambrils compartiran la
seu de INEFC

El consell rector de
l'Institut Nacional
d'Educació Física de
Catalunya (INEFC), des-
prés d'avaluar totes les
propostes, va acordar
aquesta setmana que
Amposta i Cambrils
compartiran la nova
seu dels estudis univer-
sitaris d'INEFC a la
demarcació de
Tarragona, especialit-
zat en esports nàutics. 

Decisió presa pel consell rector després d’avaluar totes les propostes

Es plantegen dubtes, ja que els dos municipis es troben a uns 70km

REDACCIÓ

Fa un parell de setmanes es va fer un acte de suport a la candidatura de la capital del Montsià.
CEDIDA

El president de la
Federació de l'Ebre,
Gervasi Aspa, ha destacat
que la llista d'Esquerra
per la demarcació de
Tarragona per a les prope-
res eleccions al Parlament
de Catalunya va ser l'úni-
ca que es va aprovar
sense cap vot en contra al
Consell Nacional del par-
tit. Aspa ha fet saber que
Lluís Salvadó (Montsià)
serà el número dos per la
demarcació de Tarragona;
Sònia Bertomeu (Baix
Ebre), la número 4;

Montse Perelló (Ribera
d'Ebre), la número 8, i
Neus Sanromà (Terra
Alta), la número 11.
Segons Gervasi Aspa, “la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, amb aquestes
posicions a la llista, guan-
ya pes específic a la
demarcació de Tarragona
i situa Lluís Salvadó i
Sònia Bertomeu en llocs
de sortir escollits”. Aspa
ha destacat la capacitat i
experiència de govern
dels candidats ebrencs,
així com que en compara-
ció amb les darreres elec-
cions catalanes els candi-
dats de totes les comar-
ques de l'Ebre escalen
posicions i se situen més

endavant a la llista.
Aquest fet, Aspa l'ha atri-
buït a “la força que té
Esquerra a les Terres de
l'Ebre i la bona acció de
Govern feta tant des dels
ajuntaments com des de
la Generalitat. Sense obli-
dar els llocs de màxima
responsabilitat que estan
ocupant gent del territori
com Eugeni Villalbí a la
Secretaria de Joventut o
Jesús Auré a la
d'Esports”. 
En definitiva, per a Aspa,
els llocs que ocupen la
gent de l'Ebre a la llista
són “un reconeixement al
treball que estem fent i al
pes específic que tenim al
partit”. 

ERC de l’Ebre situa a les llistes del Parlament dos
candidats en posició per a ser escollits

REDACCIÓ

Un incendi ha afectat
aquest dijous al matí la
quarta planta de l'edifici
ubicat al número 10 del
carrer Bisbe Aznar del
nucli antic de Tortosa.
Segons ha informat
l'Ajuntament, el foc, que
s'ha iniciat cap a les set
del matí, ha estat pro-
duït per un curtcircuit i
ha provocat una intoxi-
cació per inhalació de
fum a un veí, que ha
estat traslladat a
l'Hospital Verge de la
Cinta. Mentre els
Bombers duien a terme
les tasques d'extinció,
la Policia Local ha desa-
llotjat de manera pre-
ventiva els 25 veïns que
resideixen en altres
pisos de l'edifici.
L'incendi ha causat
danys materials, tot i
que no ha afectat l'es-
tructura de l'immoble.
Els desallotjats ja han
pogut tornar a casa
seva.

Es produeix un
incendi al nucli
antic de Tortosa

Fa pocs dies que el
Departament de Medi
Ambient ha finalitzat la pri-
mera fase dels treballs de
recuperació dels boscos
afectats per l'incendi
d'Horta de Sant Joan, que
fa un any va cremar més
de 1.100 hectàrees del
massís dels Ports. Amb
aquesta primera fase
s'han recuperat 200
hectàrees de bosc a la
zona de la carretera entre
Horta i Prat de Comte i
vora el riu Canaletes, amb
major risc d'erosió.
L'actuació ha consistit en
l'eliminació de la vegeta-
ció cremada i el seu apro-
fitament per fer retencions
del terreny. La segona
fase, de neteja de la zona
interior de l'incendi, s'ini-
ciarà abans de finals
d'any. Ara, cal que el bosc
es regeneri per sí sol per
evitar la repoblació.

Un any de
l’incendi d’Horta

de Sant Joan
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Aquest dissabte 17 de juliol
comença una nova edició
del Festival d'Estiu de
Deltebre, la Bouesia 2010
que enguany comptarà
amb la participació del
reconegut pianista i compo-
sitor de Vinaròs, Carles
Santos. Santos participarà
en la Diada reivindicativa de
les barcasses, que es farà

en el marc de la Bouesia el
divendres 30 de juliol. La
Bouesia 2010 arrencarà
aquest dissabte amb l'ac-
tuació de Diego Burian Duo,
un espectacle còmic-musi-
cal, que es farà al bar
Universal a les 23 hores. En
aquest espectacle el show-
man, a part de tocar la gui-
tarra, la trompeta i cantar,
també s'enrotlla amb monò-

legs “delirants i surrealis-
tes”. La Bouesia continuarà
el dissabte 24 de juliol amb
el concert de Vivian
Amarante, una cantant bra-
silera que presentarà el seu
darrer disc Construindo,
amb temes
propis i clares referències
als ritmes del Brasil bossa-
nova, reggae, ska... El con-
cert serà a les 23 hores a la

Plaça Mossèn Gabriel
Zapater. El cap de setma-
na del 30 i el 31 de juliol
tindrà lloc el VI Aplec de
Bouetes. El divendres dia
30 es farà la Diada reivindi-
cativa de les barcasses que
començarà a les 19 hores
amb l'espectacle Carles
Andreu canta Pessoa a la
barcassa de La Cava. Més
tard, al pas de Garriga
tindrà lloc l'espectacle.
L'Encontre de les barcas-
ses al tardet que comptarà
amb la participació de
Carles Santos, Llorenç
Barber i la Societat de
Caçadors Sant Miquel de La
cava. Àngel
Marín. 

REDACCIÓ

Arriben les festes
d’estiu a Terres

de l’Ebre
Amb motiu de la diada a la
Mare de Déu del Carme, la
localitat marinera de l'Ampolla
celebra la tradicional processó
marítima nocturna i l'especta-
cular castell de focs aquàtic,
un esdeveniment que suposa
un punt i apart en el calendari
festiu anual dels mariners i
navegants locals. Tant diven-
dres com diumenge a la tarda,
els ampollencs i ampollenques
jugaran a empaitar-se pel
espais del port marítim amb
els bous d'algun ramader local.
L'acte central de la festa és la
processó marítima que té lloc
el dia 16 de juliol al vespre. Des
de ja fa dies tota la flota de vai-
xells, petits i grans, és engala-
nada amb cintes de llums de
colors per aquesta desfilada
marítima.

El passat dissabte dia 10 de
juliol, Tortosa va donar la
benvinguda a 22 xiquets i
xiquetes saharauís que
seran acollits durant un perí-
ode de dos mesos per famí-
lies ebrenques. L'acte va
estar farcit de tallers d'acti-
vitats educatives com la pin-
tada de cares, l'acompanya-
ment de la banda local 4+1,
lectures amb diferents llen-
gües, manualitats amb glo-
bus, l'espectacle del popu-
lar pallasso Moniato i una
demostració del conjunt ins-
trumental de l'Escola de
Música de Tortosa. La regi-
dora d'Acció Social, Anna
Algueró, va declarar que
“aquest cop de mà que
donem a quilòmetres lluny
també s'ha de reflectir amb
els qui tenim a prop. El res-
pecte cap a les persones
l'hem de tenir sempre.
Aquesta benvinguda es una
manera de veure el món, de

demostrar la solidaritat de
les Terres de l'Ebre amb els
conflictes que hi ha, i alho-
ra, de conservar les tradi-
cions i costums que tenen
com a poble saharauí i
donar la oportunitat a que
els xiquets i xiquetes cone-
guin coses diferents a un
camp de refugiats”. Així
mateix, Anna Algueró va
expressar el seu agraïment i
satisfacció, com a represen-
tant de l'Ajuntament de
Tortosa a tots els qui han fet
possible l'acollida dels
xiquets i xiquetes. Moltes
famílies van acostar-s'hi per
tal que els seus fills, junt als
xiquets i xiquetes saharauís,
compartissin activitats
d'ambdúes cultures.
L'associació Terres de
l'Ebre amb el Poble
Saharauí, va montar un
stand amb samarretes i
altres souvenirs amb el fi de
recaptar diners. 

22 xiquets saharauís a
Terres de l’Ebre

L’Associació Amics dels
Castells i Nucli Antic de
Tortosa inicia aquest mes
de juliol els actes de cele-
bració del 15 aniversari de
l'entitat. Cal recordar que
l'entitat fou creada l'estiu de
1995 per un grup de perso-
nes liderades per Victor
Cervera. Durant aquest perí-
ode l'associació ha organit-
zat desenes d'activitats per
conscienciar les administra-
cions i la ciutadania en rela-
ció al patrimoni i ha comptat
amb el suport de milers de
tortosins. Hi ha hagut 12
juntes, 6 presidents i actual-
ment compta amb més de
300 socis i sòcies. El seu
president actual, Jordi

Jordan, ha explicat que els
actes s'allargaran des del
17 de juliol fins a principis
de l'any vinent amb “la diada
de les torxes, la publicació
d'un còmic de la història
local, la II diada dels castells
per la pau, una campanya
als centres educatius amb
unitats didàctiques perquè
els xiquets valorin el patri-
moni i , finalment, la inaugu-
ració de la remodelació de
la seu social de l'entitat”.
Així doncs, Jordan s'ha cen-
trat en l'acte inicial del 15
aniversari, la “Diada
Muralles i Foc” fent una
crida a la participació “dels
tortosins que estimen
Tortosa i pensen que el barri
antic i patrimoni són un dels
eixos de futur de la ciutat”.
Així, l'acte es celebrarà el
proper dissabte 17 de juliol

a partir de les 20.00 hores
a la plaça Immaculada de
Remolins, on es visitarà el
barri jueu amb explicacions
històriques, després es
repartiran torxes i la gent
anirà cap a les muralles, on

un cop col·locats en forma
de cadena humana, s'en-
cendran simultàniament per
il·luminar el patrimoni tortosí
tot buscant una panoràmica
“única i mai vista a Tortosa
que demostri que estem
orgullosos del que tenim i
que ho reivindiquem com a

futur”. 
Finalment, la jornada clourà
amb un concert de Quico el
Cèlio, el Noi, el Noi el Mut fe
Ferreries a la plaça de
l'Absis de la Catedral on
també hi haurà baldanada i

servei de barra. 
De fet, les entrades antici-
pades per al concert (5
euros) poden adquirir-se a
tots els establiments de
Fruites Barberà i Fruites
Chertó. 
El mateix dia també es
podran adquirir per 7 euros.

Amics dels Castells celebra 15 anys 
amb una diada especial 

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat el progra-
ma de la XV edició de la
Festa del Renaixement,
la qual es desenvolu-
parà del 22 al 25 d'a-
quest mes de juliol amb
una programació carre-
gada d'actes i activitats
que tindran lloc, com ja
és tradicional, en dife-
rents espais de la ciutat,
destacant especialment
l'entorn de la Torre del
Cèlio, a la plaça
Menahem Ben Saruk, on
s'instal·larà un dels sis
campaments, les
Avançades de Sant
Joan, el passeig de
Ronda i la pista esporti-
va de Remolins, que va
ser incorporada a la
festa la passada edició. 

REDACCIO

«Una panoràmica única i mai vista a Tortosa
per demostrar que estem orgullosos del que

tenim i que ho reinvindiquem»

Una cadena humana amb torxes il.luminaran les muralles tortosines

Amics del Castells celebra aquest juliol els actes de celebració del 15è aniversari de la seua fundació.
cedida

Arrenca una nova edició del
Festival Bouesia 2010

Té lloc al municipi de Deltebre i aquest estiu compta amb
la participació del reconegut pianista Carles Santos

«Mulla’t i navega
per l’esclerosi

múltiple»
El Club Nàutic de l’Ampolla
s’ha adherit a la campanya
«Mulla´t i navega per l’
escleròsis múltiple» per aju-
dar a lluitar i recaptar fons
en la investigació  d’ aques-
ta malaltia. D´aquesta
manera, aquest cap de set-
mana, tant dissabte com
diumenge, de 11h a 13h, al
mateix club esportiu es
posaran a la venta produc-
tes solidaris i, al mateix
temps, es durà a terme
una activitat per poder
navegar per la Badía dels
Alfacs. S’han habilitat 3 vai-
xells, amb cabuda cadas-
cun per a 12 persones, i
els interessats hauran de
dirigir-se al punt d’informa-
ció del club Nàutic de
l’Ampolla.

Cadena humana amb torxes 
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Pregunta: Quin final de
temporada, amb l'ascens i
sobre tot a nivell personal,
amb uns partits impressio-
nants.
Resposta: Un final de tem-
porada somiat; aconseguir
un ascens amb el filial blau-
grana a la categoria de
plata del futbol espanyol és
un somni fet realitat. Molts
pocs futbolistes poden
assolir aquests objectius.
Estem molt contents i amb
moltes ganes de triomfar a
la Segona divisió, una cate-
goria que ens ajudarà a
millorar, a agafar experièn-
cia i a estar més preparats
per si algun dia arriba el salt
al primer equip.
P: Hem vist la millor versió
d'Oriol Romeu?
R: No, ni molt menys. Un
jugador si en 18 o 19 anys
ja està donant la seva millor
versió seria un problema.
He acabat a un bon nivell,
amb partits molt complicats
que hem sabut treure enda-
vant però confiem que el
millor estigui per venir i que
en un futur pugui ser un
jugador molt més complet. 
P: I ara, l’europeu.
R: Ho donarem tot per
aconseguir l'or, i d'alguna
manera intentar igualar el

joc de l'absoluta. Quan
acabi l'europeu començarà
la pretemporada i ens
tocarà carregar les piles
perquè la temporada serà

dura.
P: Com està el teu contrac-
te? 
R: Aquesta temporada que
entra ja és el meu primer

any d'amateur, per tant l’è-
poca de juvenil ja m'ha pas-
sat. Encara em queda un
any de contracte i estic
il.lusionat amb aquesta tem-

porada perquè penso que
significarà una experiència
molt bonica.
P: Imagino que satisfet amb
la selecció espanyola abso-
luta i més en veure jugadors
com Busquets, amb tra-
jectòries similars fins el pri-
mer equip del Barça, han
arribat fins aquí, no?
R: Si, si, és un al.licient per
a jugadors joves com nosal-
tres, veure que canterans
que han estat en la mateixa
situació que la nostra estan
triomfant i assolint coses
tan grans. També som
conscients que el camí per
a triomfar en el futbol és
molt llarg i amb molts "pro-
blemes" que has de superar
sinó et quedes a mig camí
com els passa a molts juga-
dors, per tant s'han d'aprofi-
tar al màxim les oportuni-
tats que et donen per molt
petites que siguin.
P: Per acabar, i l'Ulldecona?
R: Estem en una època
molt complicada, i per als
pobles com Ulldecona és
tot més difícil per la situació
econòmica. 
Els clubs es basen molt per
la col.laboració de les
empreses, i quan aquestes
no poden donar suport,
tenen més dificultats per
poder tirar endavant.

Oriol Romeu, l’ebrenc a l’europeu

Diumenge comença
l’europeu sub-19, a
França. I a la selecció
espanyola hi ha un juga-
dor d’Ulldecona que és
l’orgull de la seua locali-
tat i també el de les Te-
rres de l’Ebre. Oriol Ro-
meu ens representa.

EL BARÇA APORTA SET JUGADORS A LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Aquest diumenge, a França, comença el campionat d’Europa sub-19

M.V.

L’ulldeconenc, un dels
Ebrelíders en la primera

edició dels nostres Premis,
ha fet un final de

temporada excepcional,
pujant a Segona A amb el

Barça At.

Il.lusió

L’ulldeconenc Oriol Romeu, en un partit amb el Barça At.

La setmana passada ex-
plicàvem el cas de Moha, que
havia signat dos compromi-
sos, un amb el Tortosa i l’altre
amb l’Amposta. Finalment, el
jove exjugador de l’Ulldecona
fitxarà amb l’Amposta, se-
gons va informar el president,
José Luis Tarrazona. Tot això
tenint en compte que el Torto-
sa renuncia a poder manifes-
tar-se al respecte.

D’altra banda, informar que

Yuri i Lluís Garcia han fitxat
amb el FC Ascó. José Lucha
ha renovat i Isma Rojas, que
fou jugador del Tortosa men-
tre pertanyia al Reus Depor-
tiu, es una incorporació de
l’Amposta. Raül Lucha no se-
gueix i s’està en negocia-
cions amb Yelamos. La pre-
temporada comença el
dilluns.  Aquesta nit (22.30 h),
a Canal TE, podran veure una
entrevista amb Angel Garcia,
el nou tècnic ampostí. 

Moha, a l’Amposta
Lluís i Yuri han fitxat amb el FC Ascó

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Rafa Martínez va fitxar amb
la Rapitenca avançada la se-
gona volta del campionat. I
havia arribat a una entesa
amb la directiva per seguir.
No obstant, aquesta setmana
ha rebut una oferta del Grana-
da i, lògicament, el club
ebrenc no li ha posat cap en-
trebanc perquè pugui marxar
al futbol professional i prop de
casa seua.

El tècnic i la junta ja s’han

posat a treballar per contrac-
tar un altre porter (Miki es re-
cupera de la lesió). Les ges-
tions estan avançades i és
possible que es coneguin
avui. Una vegada incorporat
el porter, faltarà un davanter
per completar la plantilla.

D’altra banda la Rapitenca
comença la lliga (5 de setem-
bre) a casa contra el Poble
Sec. El Tortosa, a Tàrrega. El
derbi, el 31 d’octubre. Primer
a Tortosa. 

Rafa, al Granada
El porter deixa el club rapitenc 

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

El Tortosa comença els
entrenaments el dia 26 de ju-
liol. La junta directiva ha in-
format aquesta setmana de
la incorporació del jugador
de Benissanet, Alex Clua. Un
migcampista amb molta
força i que en les darreres
temporades ha jugat al Gan-
desa. Tenia un compromís
amb el Pinell però la tempo-
rada vinent jugarà a la Prime-
ra catalana. Carlos Blanch,

tècnic del Tortosa, va coinci-
dir amb Alex quan fou juga-
dor del Benissanet. Es un ju-
gador que s’adapta al
projecte. D’altra banda, dir
que el Tortosa farà el primer
partit de la pretemporada, a
l’estadi, el divendres dia 6
d’agost, contra el Kitchee de
Hong Kong equip que entre-
na l’ampostí Josep Gombau i
en el que ha fitxat l’exroigi-
blanc Fernando Recio. I que
farà la pretemporada a l’E-
bre.

Alex Clua, nou fitxatge
Javi Cid entrenarà el juvenil

REDACCIÓ

CD TORTOSA

Fa molts anys vaig sen-
tir que existia la figura del
secretari tècnic en el fut-
bol. I, al principi, sent
molt jove, no entenia molt
bé la finalitat d’aquest cà-
rrec dins d’un club. Amb
els anys ho he fet i com-
prenc millor perquè ser-
veix. No sé si tothom ho
té clar. Però jo penso que
avui en dia, tal com està
la conjuntura econòmica,
el secretari tècnic (amb
bona sintonia amb l’entre-
nador) és una peça clau.
Important.

Ja sé que ens movem
en un futbol regional i que
és complicat que es pu-
gui crear una estructura i
que pressupostàriament
es pugui mantenir. Es
cert. Però, i ara parlo en
general, qui ha pogut en
els darrers anys tenir una
secretaria tècnica que ha-
gi fet bé els seues deu-
res, estic segur que ara
ho està agraint i que s’ha
pogut estalviar molts di-
ners i, per tant, ha rendi-
bilitzat la seua despesa. 

S’han de veure partits i
molts de jugadors. I no
només de regional. Tam-
bé en categoria juvenil. A
la llarga valdrà la pena. I,
si no pot haver-hi secreta-
ri tècnic, aquesta funció
l’ha de fer el propi entre-
nador (com ho fan la ma-
joria). Però ha de ser en
contacte directe. Des-
prés, sabrem el que fit-
xem i no ens basarem en
referències. 

Penso llavors que qui
fa aquesta funció té un
gran valor. I així cal desta-
car-ho.

Secretari 
tècnic

L’opinió de Michel
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Preferent
Cervera-Pubilla Cases
Reddis-Torreforta
Barceloneta-Roquetenc
Viladecans-Júpiter
Cerdanyola-Mollerussa
Marianao-S. Ildefons
Catllar-Rem. Bítem
Morell-Alcarràs
Organyà-Vista Alegre
El derbi, Remolins-Bítem-Ro-

quetenc serà el 14 de novem-
bre i el 3 d’abril del 2011.

Primera regional
Cambrils-Canonja

Aldeana-Salou
Ulldecona-Calafell
la Cava-Valls
Nàstic B-Jesús i Maria
Camp Clar-la Sénia
Torredem.-Alcanar
Gandesa-Catalònia
Ampolla-Cambrils U.
El derbi Jesús i Maria-la Ca-

va serà en la segona jornada,
el 19 de setembre.

Ja es coneixen els calendaris de la
propera temporada

ACTUALITAT

Xavi Gracia i Héctor Besora, exjugadors del Benavent, són
les incorporacions que va fer públiques ahir la directiva de
l’Ascó. Dos jugadors veterans i que aportaran consistència a
una plantilla que s’està confeccionant amb il.lusióper poder
fer un bon paper en el debut a Tercera. Aquesta setmana tam-
bé s’han conegut les de Yuri i Lluís Garcia, exjugadors de
l’Amposta. La plantilla, a hores d’ara, queda confeccionada
de la següent forma:

Altes: Lluís, José Ramoni Yuri (Amposta), Felip (Nàstic), Jau-
me Esteve (Pobla de Mafumet), Dani Redondo (Balaguer) i
Mauri (Tortosa). Renovacions Benavent: Tosas, Dani Hernan-
dez, Erc Pla, Enric Palau, Héctor Besorai Xavi Gràcia.

Renovacions jugadors Ascó: Héctor, Oriol i Frederic.
Els entrenadors són Mauro Ravnich i Antoni Palau.

La maquinària dels fitxatges no
s’atura al club de la Ribera

FC ASCÓ

El terreny de joc de l’estadi de Roquetes, de gespa natural,
està totalment aixecat. Es va fer dies enrera i ara es deixa repo-
sar perquè l’arrel de la gespa en mal estat pugui acabar de de-
saparèixer abans d’efectuar la resembra. Per aquest motiu, el
Roquetenc començarà la pretemporada, com l’any passat, a Je-
sús i la seguirà, així s’ha estat gestionant, a Santa Bàrbara. Es
tindran converses amb l’Aldeana i amb l’Ajuntament aldeà per
també poder anar a entrenar a l’estadi de la Unió fins que es pu-
gui fer a Roquetes. D’altra banda, la directiva ha fet una bona va-
loració del treball efectuat en el servei de bar de la terrassa d’es-
tiu, durant les passades festes. 

La primera plantilla es confia que entre avui i demà pugui que-
dar tancada amb la confirmació de dues incorporacions més. 

La gespa de l’estadi de Roquetes està
totalment aixecada

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Ja vam informar la setmana passada que Paco Leon era l’a-
posta ferma de la junta directiva de l’Ulldecona. No obstant,
també depenia de si el tècnic considerava que podia fer com-
patible la dedicació al futbol amb la seua feina. El propi Paco
León manifestava que «em sap greu però tal com estic ara
amb la feina, amb les obligacions que disposo, no em puc
comprometre a compaginar-ho amb el futbol, ni aquí a Ullde-
cona ni a cap lloc».

A partir d’aquí, la directiva ulldeconenca s’ha mobilitzat per
trobar el nou entrenador. Les gestions van encaminades cap
un tècnic, també local, que ja ha treballat en el futbol base del
club del Montsià. 

L’opció de Paco León no s’ha
pogut concretar

REDACCIÓ

CF ULLDECONA

La Unió Esportiva Aldeana ha informat aquesta setmana que
ha incorporat el defensa Eros, jugador ampostí que va estar
al Roquetenc i que la temporada passada va pertànyer al Club
Deportiu La Cava. Es un defensa amb molta presència física
i amb arribada en accions a pilota aturada. Així va fer diver-
sos gols en la lliga anterior.
També s’incorporen per fer la pretemporada el davanter Ro-
bert, que va jugar amb l’Aldeana anys enrera i que aquesta
temporada ha estat molt inspirat amb la Unió Esportiva Delte-
bre. A més, Dani Balfegon, jugador de Vinaròs, també entre-
narà aquesta pretemporada amb la Unió Esportiva Aldeana a
les ordres d’Hilario Rodriguez.

Eros (la Cava), nou jugador 
de l’Aldeana

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La UE Remolins-Bítem ini-
ciarà la pretemporada el pro-
per dia 2 d’agost. I, posterior-
ment, efectuarà una
mini-estada a les instal.lacions
Amposta Parc. Seran els dies
6 i 7 del proper mes. Pel que
respecta a la plantilla, esmen-
tar que les altes són les ja co-
negudes de Ruibal (Amposta),
José Ramon (Ulldecona), Nor-

bert (Aldeana) i Julio (Roque-
tenc). Falta un jugador per
confirmar i amb el que ja hi ha
converses avançades.

Nacho és l’entrenador amb
l’ajuda d’Iñaki Cubells que
serà el segon. Joan Lizana se-
guirà de preparador de por-
ters i Jesús Miralles, fisio i
preparador físic, que va estar
a la UE Rapitenca, s’ha incor-
porat al club de Bítem.

Informar, per últim, que la
UE Remolins-Bítem organitza,
a les instal.lacions esportives,
el segon campus d’estiu des
del passat dia 5 de juliol fins al
13 d’agost. Hi ha dues moda-
litats, tres setmanes o les sis,
i els pares interessats (xi-
quets/tes de 4-12 anys) po-
den demanar informació a
Sergi Segura coordinador del
club. 

Mini-estada a Amposta
Serà a les instal.lacions Amposta Parc, els dis 6 i 7 d’agost

REDACCIÓ

UE REMOLINS-BITEM

L’estadi de la Fanecada
d’Alcanar està en obres. El
dia 15 de juny van co-
mençar amb l’aixecament
de la gespa natural i el mo-
viment de terres. Es confia
que per al proper dia 15 d’a-
gost ja estigui enllestida.

Una millora desitjada i que
incrementa la il.lusió exis-
tent a la localitat. 

La gespa té una certifica-
ció FIFA 2 estrelles, una
qualitat que permet ser uti-
litzada en partits de futbol
professional per la seua
gran similitud a la gespa na-
tural. 

La Fanecada d’Alcanar
tindrà gespa artificial

Està previst que estigui el dia 15 d’agost

REDACCIÓ

CD ALCANAR

Ja s’han iniciat les obres
per a l’enllumenat a l’Aube de
Jesús i Maria. Ja estan els
quatre forats preparats per a
en els propers dies instal.lar
les torres. D’altra banda, des-
tacar que divendres va fer-se
l’assemblea. El club va saldar
la temporada amb superavit.
La directiva afronta el darrer
any de mandat però ja hi ha

un grup de pares de futbol ba-
se que s’ha implicat i que hi
treballen conjuntament, per
seguir el projecte. Es va infor-
mar dels fitxatges d’Enric,
Chicho, Joan Esmel i Pier. El
filial l’entrenarà Roger Igle-
sias, ajudat per Juanjo Arasa.
Sergio Curto serà el tècnic
del juvenil. Els coordinadpors
del futbol base són José Mari
Aliau i Albert.

Enllumenat a l’Aube
S’espera que pugui estar a la pretemporada

REDACCIÓ

UE JESÚS I MARIA

Jesús Miralles, fisio i

preparador físic, que va

estar a la UE Rapitenca,

s’ha incorporat a la UE

Remolins-Bítem. Joan

Lizana seguirà com a

preparador de porters i

Iñaki Cubells com a

segon entrenador.

Incorporació

S’han instal.lat plaques solars sobre els vestidors i només falta col.locar les torres.

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

CANAL TE

La Fanecada d’Alcanar està en obres.

CANAL TE
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L’Ampolla presenta nove-
tats aquesta setmana. Ha
confirmat la incorporació dels
germans Marin, Juan Antonio
i Oscar, dos jugadors que van
donar un bon rendiment a
l’Ascó, equip amb el que van
coincidir amb Miquel Cotaina,
el tècnic que dirigirà l’Ampolla
la temporada vinent. També
s’incorpora Robert, jugador

que estava a la UE Tivenys i
que, fins que va lesionar-se,
va ser dels destacats amb l’e-
quip que entrena Arnau.

Juan Antonio Marin fou un
dels pichichis de la Primera
regional en la temporada pas-
sada, sent un referent ofensiu
amb la Joventut Espostiva As-
có per les seues condicions
físiques. 

Juan Antonio, Oscar Marin (Ascó) i
Robert (Tivenys), s’incorporen 

CF AMPOLLA

Mario Maza, Director Es-
portiu i tècnic de la UE Delte-
bre, ha confirmat les prime-
res incorporacions. Es tracta
de Romero (Masdenverge),
Porres (Amposta B) i Jordi
(Jesús i Maria). Hi ha tres ju-
gadors més en negociacions
mentre que Robert, que ha
fitxat amb l’Aldeana, i Nava-
rro, que ho ha fet amb el
Sant Jaume, són baixa. El
dia 27 comencen els entre-
naments i el dia 7 serà el
Torneig Ciutat de Deltebre,
amb l’Amposta i el Tortosa. 

Primeres
incorporacions

REDACCIÓ

UE DELTEBRE

L’Ametlla de Mar confia
en poder renovar a Tono
aquest cap de setmana
quan es produirà una con-
versa amb el jugador, que
és un dels objectius del tèc-
nic Juanjo Balfegó per perfi-
lar la plantilla. Manquen
confirmar un parell d’incor-
poracions amb les que
s’està treballant.

La renovació de
Tono, més prop

SCER L’AMETLLA

La setmana passada in-
formàvem que Joan Sunyé
no continua com a presi-
dent del CF Batea. Aquesta
setmana, tot i que han ha-
gut converses amb un grup
de socis, podem comentar
que la situació encara no
s’ha aclarit a l’espera de
que pugui fer-se en els pro-
pers dies.

Encara no hi ha
relleu directiu

CF BATEA

Isidre Bru, president del
Vilalba, comentava aquesta
setmana que «la meua in-
tenció seria deixar-ho però,
si no hi ha cap alternativa,
em tocarà continuar presid-
dint l’entitat un any més. De
totes formes, tot s’ha de
parlar en l’assemblea de la
setmana vinent». El tècnic
Manel Landa no continuarà. 

La setmana
vinent, assemblea

CF VILALBA

Albert Lizaso, tècnic que
continuarà entrenant el Pi-
nell, a la Segona regional,
ha comunicat que el club pi-
nellà ha arribat a un acord
amb els jugadors Amadeu i
Ramon Grau que, en els da-
rrers anys, han estat en el
Gandesa. 

El benissanetenc Alex
Clua també estava com-

promès però finalment,
aquesta setmana, ha apare-
gut el Tortosa i s’ha declinat
per jugar a la Primera cata-
lana la temporada vinent.

Per tant, cal esperar si
amb Amadeu o Ramon aca-
ba passant el mateix. O si-
gui, que vingui cap equip de
categoria superior i puguin
marxar o no. 

Amadeu i Ramon (Gandesa),
compromesos amb el Pinell

CF PINELL

L’organització fou extraor-
dinària. Per estar-ne satis-
fets. I per això cal felicitar
la iniciativa d’aquesta as-
sociació formada per un
grup de joves que es van
constituir a principis d’any
i que ja havien muntat di-
verses activitats. Aquesta
de dissabte, però, fou la
més multitudinària per tot
el que comportava. 

L’estadi de Tortosa va
ser l’escenari. La jornada
es va obrir amb actua-
cions de grups de folklore
tradicional lo Terreno. Van
ser Timballeira, de Paüls;
Aldoguaira d’Aldover; Per-
quusom, de Remolins;
Dolçainers i Timbalers del
Vent, d’Els Reguers i Tam-
borinada de Tivenys. 

L’escriptora Gloria Fan-
dos, amb un poema sobre
les Terres de l’Ebre, tam-
bé es va afegir a la festa. 

Posteriorment es va
passar als parlaments i
els reconeixements. En re-
presentació de Cáritas
Tortosa va parlar Joan Za-
ragoza que va destacar el
valor i l’impuls del grup de
joves de lo Terreno i va
agrair la causa i que fos
Cáritas la beneficiària de
la jornada. Alejandro Gibe-
llo, president de lo Terre-

L’associació cultural Lo Terreno va
organitzar la primera jornada benèfica

Més de tres mesos
de feina. I l’associa-
ció cultural ‘Lo terre-
no’ va dur a terme la
jornada solidària. 

VA TENIR LLOC DISSABTE PASSAT A TORTOSA, A L’ESTADI, AMB UN PARTIT D’EXHIBICIÓ

Era en favor del menjador social de Caritas Tortosa
M.V.

no, va subratllar la implica-
ció de tota l’associació per
tirar endavant una jornada
com aquesta i, a més,
agraia la col.laboració de to-
ta la gent que l’havia fet pos-
sible. Emili Lehman, regidor
de Cultura de l’Ajuntament
de Tortosa, també va incidir
en la solidaritat dels joves
que havien organitzat l’esde-
veniment. 

Així mateix, Pere Valentí
Mora, exporter del Barça, va
fer el llançament d’honor i no

va perdre l’ocasió per donar
suport a la causa que havia
generat la jornada i per
agrair als membres que l’ha-
vien organitzada.

Lo Terreno, abans de la
confrontació estel.lar, va vo-
ler fer uns reconeixements.
A Jota Vizcarro, que també
va jugar-hi amb el combinat
provincial, per la seua tra-
jectòria com a futbolista
amb la Rapitenca i el Torto-
sa. A Josep Gombau, ambai-
xador ebrenc a Hong Kong

com a entrenador del Kit-
chee. A Jordi Fabregat per la
seua trajectòria com a juga-
dor, sent un dels ebrencs
que va arribar a la Primera
divisió. Així mateix, per ser
un tècnic ebrenc que ha en-
trenat a Segona B. 

Pere Valentí Mora també
va tenir el seu record de la
jornada així com Michel Vi-
ñas, de Més Ebre, speaker
de la tarda, per la seua impli-
cació en el projecte lo Terre-
no Solidari.

En acabar, va iniciar-se el
partit, xiulat per Agustí Mar-
tí, col.legiat d’un comitè tèc-
nic ebrenc que no va fallar a
la cita i va sumar-se a la so-
lidaritat del dia. 

Van jugar-hi dues selec-
cions. La de lo Terreno, diri-
gida per Jordi Fabregat i Ro-
gelio Figueres, contra la
Provincial, que estava entre-
nada per Josep Gombau i Al-
bert Puig. El resultat fou 3-0.
(més informació a la plana
16). 

El partit solidari de dissab-
te, organitzat per lo Terreno
a Tortosa, va ser un apara-
dor per a jugadors que van
ser observats per directius i
tècnics que hi havia a l’esta-
di. Es un bon reclam i, de ca-
ra el futur, aquesta confron-
tació benèfica pot significar
un trampolí per a jugadors
seleccionats en acabar la
temporada.

El partit solidari,
un aparador

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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La Selecció Provincial
que va jugar el partit va
estar formada per: Ser-
gio Auré, David Garcia,
Edu Albacar, Socias, Víc-
tor Curto, Dani Mejias, Jo-
ta Vizcarro, Sergio Juste
‘Txetxi’, Héctor Sanchez,
Jordi Pitarque i Xavi Mar-
qués. També van jugar-hi:
Javi Ortega, Eden, Bece-
rra, Aitor Arasa, Sergi
Masqué, Manu Sosa, Car-
les Roura, Edu Aguilar i
Alberto Gonzalez.

La de lo Terreno va es-
tar formada per: Raül,
Manel Subirats, Genís,
Moha, Manel Puig, Recio,
Crespo, German, Iku, Al-
bert Arnau i Piti. A la re-
presa van jugar: Rodri, Al-
bert Torres, Xavi Gisbert,
Aleix, Monty, Marc Baiga-
se, Jesús Ferreres i Yéla-

mos. El resultat fou 3-0
favorable a la selecció
ebrenca amb gols de Piti
(jugador reusenc del Ra-
yo Vallecano que va impli-
car-se amb la jornada),
Yélamos i Iku.

Posteriorment, es va
fer un sorteig de produc-
tes que havien facilitat els
col.laboradors en la jor-
nada. I, per acabar, el
concert solidari a càrrec
de TRIBUT A SOPA DE KABRA

i el valencians NADA QUE

DECIR.
Tot plegat, un èxit orga-

nitzatiu per a una jornada
en la que l’únic que va
mancar fou més resposta
dels aficionats. 
Lo Terreno va fer el pri-
mer pas «i no defallirem
per fer-ne d’altres més
endavant».

La jornada benèfica en imatges
LA SELECCIÓ ‘LO TERRENO’ VA IMPOSAR-SE A LA PROVINCIAL PER 3-0
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Pel que respecta el Club
de Rem Tortosa cal dir
que la valoració és força
positiva.
Tot i suportar unes altís-
simes temperatures
(40graus de mitjana tots
els dies), va fer molt bon
paper en la classificació
en un campionat amb
alta participació dels
clubs de tota Espanya.
Després de passar elimi-
natòries, quarts de final i
semifinal va aconseguir

pujar al podi amb dues
medalles de plata i dos
de bronze. Sense dubte,
uns bons resultats.
Pel que respecte el club
tortosí, cal remarcar el
gran esforç dels espor-
tistes que van arribar a
les finals amb gairebé tot
l’equip d´alevins infantils
i cadets.

Bon resultats a Sevilla

Els campionat d’Es-
panya eren en les ca-
tegories aleví, infantil
i cadet, femení i mas-
culí. Els resultats fo-
ren exitosos una ve-
gada més per al rem
ebrenc en la cita que
va tenir lloc a la capi-
tal andalusa.

REM

Els remers ebrencs brillen al campionat d’Espanya aleví, infantil i cadet

REDACCIÓ

Un any més amb l'arribada
de la calor l'Àrea Municipal
d'Esports programa dife-
rents activitats i esdeveni-
ments esportius aprofitant
els grans actius amb els
quals compta el municipi,
i, sens dubte, la platja n'és
un d'ells.
Si la primera setmana de
juliol era el torn per l'inici
de les activitats diàries, el
segon cap de setmana ho
fou pel que fa als esdeveni-
ments esportius. En
aquest sentit, el passat
dissabte 10 de juliol la
Platja de Pixa-vaques es
convertia novament en seu
d'una nova edició del
Futbol Platja Júnior, la 12a
ja, patrocinada, en aques-
ta ocasió, per
Construccions i
Excavacions Arjona, S.L.
Novament seria el futbol
l'encarregat d'obrir aques-
ta programació estival, i
ho faria amb els més petits
com a protagonistes. Hi
prengueren part totes les
categories possibles, si bé
algunes d'elles com la ben-
jamí-aleví i la infantil-cadet
es tingueren que agrupar

per tal que sortissin un
major nombre de partits.
Tanmateix, els primers en
saltar a la sorra per dispu-
tar els seus respectius par-
tits serien els prebenja-
mins (xipirons, llucets i sei-
tonillos, tots ells barrejats)
que amb un total de 3
equips s'organitzarien en
un format triangular. El
mateix passaria en la cate-
goria benjamí-aleví, que
anirien alternant la seva
participació amb els ante-
riors.
Cal destacar que els dos
primers del grup disputa-
rien una final, si bé tots 3
equips tindrien la seva
copa pertinent així com
una medalla a cada juga-
dor, i la camiseta comme-
morativa del torneig entre-
ga des d'un bon comença-
ment per lluir-la al llarg de
tota la matinal.
Ja per la tarda es jugarien
els encontres de la catego-
ria infantil-cadet. A diferèn-
cia del que succeiria pel
matí, aquí si hi hagué parti-
cipació de jugadors de
fora, concretament un con-
junt format per nois alde-

ans i un altre per joves
estrangers residents
durant aquest període
estiuen al Càmping Nàutic.
A més a més, es formaren
4 equips més de la nostra
vila, amb la qual cosa tin-
guérem un total de 6
equips participants, que
com al matí, es subdividi-
rien en dos grups de 3.  En
aquesta ocasió, la final no
la disputarien entre el pri-
mer i el segon del grup,
sinó que la jugarien direc-
tament els dos primers de
cada grup. Precisament,
serien l'equip de l'Aldea el
que finalment s'acabaria
imposant, això sí, després
d'un igualat partit que es
decidí des del punt de
penal. Amb l'entrega de
medalles per a tots i copes
per als tres primers classi-
ficats es posava punt i final
a la competició, però punt
i seguit a la celebració
d'un torneig futbolístic a la
platja, donat que aquesta
setmana, concretament,
del divendres 16 al diu-
menge 18 es celebrarà el
13è Torneig de Futbol
Platja Sènior.

Futbol Platja Júnior, a l’Ametlla de Mar

El proper dia 17 de juliol es
donarà el tret de sortida la
VI Lliga de Muletes de les
Terres de l'Ebre 2010. Les
regates es disputaran a les
poblacions ebrenques de
Sant Carles de la Ràpita,
17 de juliol; L'Ametlla de
Mar, 7 d'agost i Deltebre,
12 de setembre. Els muni-
cipis participants, a més
de les tres poblacions amfi-
triones, seran: Amposta,
Cambrils, Deltebre, Flix,
Sant Jaume d'Enveja, La
Sènia i Tortosa. 
El Delegat Territorial de
l'Esport a les Terres de
l'Ebre, Jordi Gaseni, s'ha
manifestat de cara aquest
inici de Lliga, declarant que
”comença una temporada
més la Lliga de Muletes de
les Terres de l'Ebre, aquest
any hem decidit concen-
trar-la en tres curses a La
Ràpita, L'Ametlla de Mar i
Deltebre, que faran que els
clubs hagin de jugar-s'ho el
tot per tot quasi sense
marge d'error”. 
Gaseni ha afegit que “ens
fa molta il·lusió la nova par-
ticipació de les tripulacions

de La Sènia i de Sant
Jaume d'Enveja i que un
any més Cambrils, se
sumarà als clàssics de la
Cala, Amposta, Tortosa,
Flix, La Ràpita i el Xino
Xano de Deltebre. Seran 6
edicions, s'ha de dir que no
es fàcil, però hem d'agrair
l'esforç de tots els clubs
ebrencs per mantenir la
Lliga, que sense cap dubte
si no fos per la il·lusió que
hi posen ho tindríem molt
complicat”. El
Representant Territorial de
l'Esport a les Terres de
l'Ebre vol animar a tothom
a apropar-se a les curses
“per així conèixer un esport
molt nostre que no hem de
deixar perdre mai, per
això, perquè és nostre i ja
forma part de la nostra
identitat”.
La Lliga ha estat organitza-
da conjuntament per La
Secretaria General de
l'Esport i la Federació
Catalana de Rem i compta
amb el suport dels ajunta-
ments de Sant Carles de la
Ràpita, L'Ametlla de Mar i
Deltebre.

VI Lliga de Muletes de les
Terres de l’Ebre

A LA RÀPITA, L’AMETLLA I DELTEBRE
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ, PROFESSOR D’HISTÒRIA I COORDINADOR DE L’EQUIP QUE HA FET L’ENCICLOPÈDIA DE LES TE

Josep Sánchez i
Cervelló, natural de
Flix, és catedràtic
d’història contemporà-
nia de la URV i coordi-
nador d’un equip de 14
especialistes dels
àmbits de les ciències
socials i humanes que
s’han ocupat d’encarre-
gar -a més de 200
experts- els textos que
conformen els set
volums d’aquesta enci-
clopèdia de les Terres
de l’Ebre.

Pregunta: Quan i per què
va sorgir aquesta iniciati-
va peculiar i podríem dir
que gairebé única per
tractar-se de l’enciclopè-
dia d’un territori?
Resposta: L’origen fou la
percepció que hi havia
que les Terres de l’Ebre
no estaven contemplades
als llibres i als manuals
d’història i que, per tant,
era una assignatura pen-
dent. En ocasions s’ha
sentit parlar de les Terres
de l’Ebre com si fossin
una frontera i això vol dir
que existeix un desconei-
xement de la seua histò-
ria. A més, en la de la
península Ibèrica, el nos-
tre territori és decisiu en
un bon nombre de conflic-
tes com les guerres
Púniques, les Carlistes,
les de Succesió, la guerra
cívil... i a nivell català en
altres com la dels
Segadors... Molts dels
episodis d’aquests conflic-
tes es van produir o es
van resoldre aquí, a
l’Ebre. L’explicació és que
és un lloc estratègic. Per

entrar a la meseta has de
passar per la vall de
l’Ebre. I el nostre territoti
és un pas natural.

P: Una responsabilitat
coordinar tot aquest pro-
jecte?
R: Segur que ho ha estat.
Però m’agraden els rep-
tes i procuro agafar-los,
tot i que sempre intento
que siguin per poder
assolir-los, que jo vegi
que es poden arribar a
aconseguir. En aquest
cas, ha estat un treball
d’equip i si l’equip és bo,
cap problema. I així ha
estat. De totes formes,
penso que els resultats no
són mai del coordinador
general, si no de l’equip
col.lectiu.

P: Un treball en el que
s’han implicat i han treba-
llat moltes persones.
Quantes? 
R: A part dels redactors,
deuen ser uns 200 investi-
gadors especialistes dels
àmbits de les ciències
socials i humanes, la
inmensa majoria del terri-
tori, un fet que indica la
capacitat de recerca que
hi ha a les Terres de l’Ebre
per tot un equip que, dins
de l’objectivitat establer-
ta, estava orgullós de tre-
ballar per la terra a la que
estima.

P: Com van ser els inicis? 
R: Va existir una fase pre-
paratòria, que fou llarga, i
en la que es va madurar la
idea. A mi m’il.lusionava
aquest projecte. Un dia, al
desembre del 2008, en

una conferència que vaig
fer a El Perelló, sobre els
bombardejos de la
Guerra, vaig coincidir amb
Lluís Salvadó, Delegat de
Govern. En vam parlar i
allí va començar tot. Lluís
Salvadó ve de l’empresa
privada, com ell sempre
ha comentat, i és una per-
sona resolutiva. He de
destacar la rapidesa en
què va agafar la idea. A
partir d’aquí, tot es va
posar en marxa. Ell va
ser-ne l’impulsor i ha
donat suport posant tots
els mitjants tècnics per-
què l’obra, en poc més de
dos anys, ja tingui el pri-
mer volum, amb una infra-
estructura creada per
poder tirar-la endavant. I
no m’agradaria oblidar, en
aquest moment, la feina
de Josep Maria Sáez, en
l’apartat tècnic. Ha estat
indispensable i molt valuo-
sa.

P: Expliqui’ns de que
consta l’enciclopèdia de
les Terres de l’Ebre? 
R: Hi ha set volums que
abarquen tots els perío-
des, des de la prehistòria
fins a l’època actual. La
primera que ha sortit ha
estat Art i Cultura. N’hi ha
quatre d’Història
(Prehistòria, Història
medieval, Moderna i con-
temporània). Els altres
són l’esmentat d’Art i
Cultura, Etnologia i
Economia i territori.

P: Es una obra vertebra-
dora. Permet conèixer
millor el territori des de la
seua essència?

R: Indiscutiblement. Ens
situa al mapa historiogrà-
fic i ens permet compen-
dre el pes de la nostra
història i la seua importàn-
cia. A més, potencia l’au-
toestima, el sentit de per-
tenença i l’orgull a la terra
nadiva.

P: Emocionat quan ha sor-
tit el primer volum?
R: Sí, i sobre tot agraït a
tota la gent que l’ha fet
possible.

P: De tot aquest projecte,
de que guarda millor

record?
R: El més important, per
a mi, és que l’Ebre és el
primer territori que tindrà
una història comuna que
agafa totes les perspecti-
ves possibles. Una obra
completa.

P: Una obra mestra,
sense dubte. 
R: Bé, en la història tot és
revisable. Penso que en
molts anys serà complicat
poder veure un treball
com aquest, amb el rigor
que s’ha fet i buscant els
millors per fer-lo. Ens

satsfaria que la gent
ebrenca estigui contenta
pel que s’ha fet i que li
agradi.
Adquirir l’enciclopèdia
Cadascun dels set volums
té 400 planes a color. Es
publicaran semestralment
fins el 2.013. El preu per
volum és de 90 euros,
amb la possibilitat de fer
la subscripció, a través de
la qual es regala el darrer
volum. El preu de la subs-
cripció és de 540 euros.
Hi haurà facilitats de
pagament per a les perso-
nes que s’hi subscriguin.



DIVENDRES 16 DE JULIOL DE 2010 19diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

 



DIVENDRES 16
DE JULIOL
DE 201020

tortosadiarimés
ebre serveis

www.mesebre.cat

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
SUPWAY Parc Vila del Far
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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Crema fina de pèsols amb semilles de sèsam. Una recepta senzilla i amb color que ens cautivarà tant per la
vista com pel gust. Pura fibra i alt contingut en vitamines presentat d’una manera ben vistosa

Per dur a terme la
recepta ens farà
falta 250 grams de
pèsols congelats,
un got de crema de
l let,  una cebeta,
sal, oli d’oliva verge
i sèsam. Per co-
mençar procedirem
a sofregir la ceba
en una cassola amb
un bon raig d’ol i
d’oliva verge. Quan
la ceba estigui cui-
ta, afegirem  els
pèsols amb mig l i -
tre d’aigua. Un cop
ho tinguem tot cuit,
15 minuts aproxi -
madament, tr i tura-
rem els pèsols amb
una mica de l’aigua
sobrant de la cas-

sola, una tassa
a p ro x i m a d a m e n t .
Quan ho t inguem
tot ben tr i turat h i
afegim el got de
crema de l let i  ba-
rrejem bé la mes-
cla, ho servirem en
un bol amb un bon
raig d’ol i  d ’ol iva
verge i  decorarem
amb unes llavors de
sèsam. Aquest plat
també es pot deco-
rar amb cloïses de
l launa o fresques.
El plat de la setma-
na que us presen-
tem avui és un plat
lleuger i ric en pro-
teina vegetal,  h i -
drats de carboni, fi -
bra i  v i tamina B1.
Els aliments rics en
f ibra no sols regu-
len el trànsit intesti-
nal, sino quereduei-
xen els nivel ls de
colesterol a la
sang, a més a més
augmenten la sen-
sació de sacietat,
això fa que sigui un
al iment benef ic iós

per a aquelles per-
sones que es preo-
cupen per la seva
f igura. Ara nomès
cal, com diu l'Ama-
do Cebol la, “arre-
mangar -se i  co -
mençar a cuinar”.

“Primentons i Tomates”, avui: pèsols

Els pèsols s’han de
consumir lleugera-
ment bullits per tal
que no perdin els seus
valors nutricionals,
sals minerals i vitami-
nes

REDACCIO

Aquest és el plat resultant de la nostra recepta d’avui.
Mariano Lalana

Els pèsols són els protagonistes de la nostra recepta
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Parla amb la teva parella , escolta  la  seva
opinió , mostra't  conciliador  i reconeix  la
importància  que té en la teva vida .Les ten-
sions laborals  et poden provocar  insomni.

Taure
20/4 al 19/5

En l'amor  t'alliberaràs  de velles  restriccions.
Buscaràs  el que  desitges  amb coratge  i cor .
Evita les tensions  i procura  anar  amb compte
amb  les discussions .

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus  recursos  personals  i el teu mag-
netisme faran que entris  en contacte  amb
molt diverses persones. És important  que
no cremis gratuïtament  les teves energies. 

Cranc
22/6 al 21/7

En relació  amb l'amor , avui  prendràs  una deci-
sió   important  i positiva   per  a la teva vida sen-
timental . Tindràs  la necessitat  de trobar  una
mica de calma.

Lleó
22/7 al 22/8

Mart  i Urà  transitant  per la teva casa  vuit
indiquen que es  reactiva  tot  el que  fa
referència a la teva  sexualitat . Estaràs  obert
a tot tipus  de relacions. 

Verge
23/8 al 21/9

En relació  amb la teva vida de parella , en
aquest moment , la teva  actitud  és capaç  de
destruir  qualsevol  barrera  que pugui  existir
. Deixa  d'obsessionar-te tant amb el treball. 

Balança
22/9 al 22/10

És probable  que al costat  de la teva parella
assoleixis  definir  millor  els teus  objectius. Avui
la teva  activitat  serà  constant , fet  pel  qual  és
possible  que al final  del dia et trobis cansat.

Escorpí
22/10 al 21/11

És probable  que hagis  de fer  un esforç  per
acceptar  certs plantejaments  de la teva parella
que   a priori  no et convencen . El teu  propi  can-
sament  físic  prové  de la teva falta  d'exercici.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor  confia  en el teu poder de
seducció. La vida  et pot  sorprendre. Respecte
a la teva salut , vés  amb compte , l'excés  d'ac-
tivitat  excita  el teu sistema nerviós.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor  la teva activitat  serà
molt forta  però  hauràs  d'anar  amb compte
de no interpretar  les coses només des d'un
punt  de vista.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva  vida  sentimental  és una mica  agitada
però  avui pots viure moments  molt enriquidors
. Per millorar  la teva  salut  i sentir-te  bé  neces-
sites  mantenir  un bon contacte amb la gent.

Peixos
19/2 al 20/3

Les trobades  inesperades amb el sexe oposat
que es  produeixen en aquest  moment  poden
ser importants  per al teu futur. Noves  situacions
que amenacaran la teva harmonia. 

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

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

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

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

Ulldemolins Reverter, Xavier     Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

33º 23°SOLNÚVOLOSITAT
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: 
durant el matí, el cel estarà serè o poc ennuvolat en conjunt, només amb
alguns núvols baixos al litoral i Prelitoral sud. A partir de migdia, creixeran
nuvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental, que deixa-
ran el cel entre mig i molt ennuvolat. Independentment, al llarg de la tarda,
la nuvolositat augmentarà pel terç oest del país, on el cel quedarà entre mig
i molt ennuvolat al final del dia. 

Precipitacions: 
durant la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector
occidental, i no se'n descarten, de manera més aïllada, a d'altres punts del
terç oest. Localment aniran acompanyats de tempesta, seran entre febles i
moderats i acumularan quantitats entre minses i poc abundants. 

Temperatures: 
les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes excepte a Ponent
i a les terres de l'Ebre, on es mantindran sense canvis. Les màximes puja-
ran lleugerament. Les temperatures mínimes es mouran entre els 11 ºC i els
16 ºC al Pirineu, entre els 19 ºC i els 23 ºC al litoral i entre els 16 ºC i els 21
ºC a la resta. Les màximes oscil·laran entre els 27 ºC i els 32 ºC al litoral i
Pirineu, entre els 32 ºC i els 37 ºC a Ponent i terres de l'Ebre i entre els 29
ºC i els 34 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
bona en general, puntualment regular per la presència de boirines matinals
al litoral i prelitoral sud. A la tarda, serà regular en zones afectades per rui-
xats. 

Vent: 
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable, amb estones
de calma a l'interior, excepte a les terres de l'Ebre on es mantindrà el xaloc
fluix. A partir d'aleshores, s'imposarà el component sud fluix amb cops
moderats, amb predomini del xaloc a l'extrem sud del país i del migjorn a la
resta. De cara al vespre, girarà a component nord fluix al terç nord i oest del
país. A la resta, a partir d'última hora del dia, quedarà fluix i de direcció
variable. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable. A partir d'ales-
hores, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats, amb predo-
mini del xaloc al nord del cap de Begur i del migjorn al sud. De cara al ves-
pre, girarà a component nord fluix al nord del cap de Begur, més reforçat a
última hora del dia al nord del cap de Creus, mentre que a la resta quedarà
fluix i de direcció variable.
D'arrissada a marejol. 
Costa Central:
a primera i última hora del dia, serà fluix i de direcció variable, amb predo-
mini del terral de matinada. La resta de la jornada, bufarà de component sud
fluix amb cops moderats, amb predomini del migjorn. 
D'entre mar plana i arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable, amb predomi-
ni del xaloc al sud del cap de Salou. A partir d'aleshores, s'imposarà el com-
ponent sud fluix amb cops moderats, amb predomini del migjorn al nord del
cap de Salou i del xaloc a la resta. A última hora del dia, quedarà fluix i de
direcció variable al nord del cap de Salou, mentre que al sud entrarà el mes-
tral fluix. 
D'entre mar plana i 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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Sense cap mena de dubte,
ha estat la manifestació
més gran de la història de
Catalunya. Més d'un milió
de persones, un milió i mig
segons l’Associació
Òmnium Cultural, van fer
dissabte passat, un clam
unànim de rebuig a la
sentència del Tribunal
Constitucional sobre
l'Estatut i a favor de l'auto-

determinació. Una manifes-
tació encapçalada finalment
per una gran senyera, tal
com va demanar el presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla, i seguida pels pre-
sidents i expresidents de les
diferents institucions catala-
nes. A continuació, una gran
pancarta amb el lema que la

setmana passada va causar
polèmica. 'Som una nació,
nosaltres decidim', i segui-
da pels principals líders polí-
tics catalans, sindicats i
entitats socials. I una marea
humana que es perdia a
l'horitzó entre crits per la
independència de Catalunya
i el cant dels segadors.
Centenars de milers de per-
sones vingudes des de tots
els punts de Catalunya i fins
i tot del món, que van
col.lapsar la mobilitat de la
ciutat i de la mateixa mani-
festació. En definitiva, una
jornada festiva i cívica i,
afortunadament, amb ape-
nes incidents, i tan multitu-
dinària que es va haver de
dissoldre la capçalera
abans d'arribar al punt final,
a la plaça de Tetuan de la
capital catalana. Una mani-
festació que s'estava ges-
tant des de feia temps, i
després de quatre anys
d'espera de la sentència del
Tribunal Constitucional. Un
tribunal que ha quedat des-

legitimat fins i tot en l'àmbit
internacional, i que 24
hores abans de la manifes-
tació feia pública la seva
sentència. Un text en el que
argumenta que el català no
pot ser l'única llengua vehi-
cular a l'escola o que la
inversió en infraestructures
de l'Estat a Catalunya que

diu l'Estatut no és vinculant.
Nosaltres també vam estar-
hi presents. Les Terres de
l’Ebre també van voler mos-
trar el seu rebuig al respec-
te. La Comissió organitza-
dora de la participació
ebrenca en la manifestació
del 10 de juliol a Barcelona
ha volgut deixar constància
de la seva valoració molt
positiva de l'assistència dels
manifestants de les nostres
terres. La Comissió, forma-
da per representants dels
partits polítics (CiU, PSC,
ERC i ICV), sindicats (UGT,
CCOO, USOC) i organitza-
cions socioeconòmiques
(Associació d'Empresaris

de les Comarques de l'Ebre,
Pimec, Cambra de Comerç i
Unió de Pagesos), va repar-
tir un miler de gorres blan-
ques i d'adhesius amb el
lema "Les Terres de l'Ebre
som vegueria", el mateix
que es llegia en la pancarta
de 12 metres de llargada
que portaven els manifes-
tants. 
El delegat del Govern de
Catalunya a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, afirma-
va que "la voluntat de les
institucions del territori era
ser a la manifestació amb
una presència important" i
que "es va complir l'objectiu
de ser-hi presents amb con-

tundència perquè la veu
ferma i clara de les Terres
de l'Ebre se sentís a tot
arreu i també perquè se
senti al Parlament tot i que
el Tribunal Constitucional
mantingui la tesi segons la
qual només pot haver una
vegueria per província".
Salvadó destacava que des

de les Terres de l'Ebre "no
podem acatar la interpreta-
ció de l'Estatut que en fa el
Tribunal Constitucional i, per
tant, hem de seguir treba-
llant des de la unitat per
aconseguir la vegueria i les
reivindicacions històriques
de la gent de les comarques
ebrenques".

Els drets de Catalunya com a nació

Aquest passat dissabte
10 de juliol tota Catalun-
ya va reivindicar els seus
drets com a nació. Les
Terres de l’Ebre també
es van unir en aquest
crit unànim per fer valer
els seus signes d’ identi-
tat i reinvindicatius que
van presidir la marxa.

Clam unànim de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut

TERE GONZALEZ

Més d’un milió i mig de persones van seguir la manifestació pels carrers de Barcelona.
Cedida

«Hem de seguir treballant des de la unitat per

aconseguir la vegueria i les reivindicacions

històriques de la gent de les comarques

ebrenques»

Lluís Salvadó, delegat a l’Ebre

«Que la senyera que aquí oneja, pugui onejar

en pau i concòrdia enmig de les banderes dels

pobles d’Europa. Som una nació. Nosaltres

decidim»

Manifest a l’Ampolla, 12 de juliol

MANIFESTACIÓ DEL DISSABTE 10 DE JULIOL

              


