
            

diari ebrediari
DIVENDRES 30 DE JULIOL DE 2010 núm. 538

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

www.mesebre.cat

EL DIVENDRES VINENT  6 D’AGOST
MÉSEBRE AGAFAVACANCES 

FINS EL 3 DE SETEMBRE 

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Parlament aprova la llei

de vegueries. Polèmica al

Territori.
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La Cambra de Comerç de

Tortosa, en desacord per la

decisió d’INEFC.
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Societat

Construcció d’un llagut

turístic a Ascó.

P9

Esports

Josep Becerra tornarà a

jugar amb l’Amposta.

P10

Ja és oficial. A partir de l’any 2012 les corrides de toros estaran prohibides a Catalunya. Així ho han decidit els 135 diputats del
Parlament en una votació molt ajustada. Com ja havien anunciat, els diputats d’ERC i ICV han votat en bloc a favor de la prohibi-
ció, mentre que els del PP i Ciutadans hi ha votat en contra. De la seva banda CIU i el PSC han donat llibertat de vot als seus dipu-
tats. Els diputats de CiU de les Terres de l’Ebre al Parlament de Catalunya, l’alcalde d’Arnes, Xavier Pallarès, i l’alcalde de l’Ampolla,
Francesc Sancho, reclamen al Govern Tripartit que «garanteixi la regulació dels correbous abans que acabi aquesta legislatura per
tal de donar seguretat jurídica a les festes dels pobles de l’Ebre». Per la seua part, Lluís Salvadó, Delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, va declarar ahir a Canal TE que «els aficionats als bous d’aquestes terres han d’estar tranquils». P3

El futur dels bous està en joc

El Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre ha començat a caminar amb la constitució del con-
sell promotor que supervisarà tot el procés. La direcció tècnica del pla anirà a càrrec de la
URV, amb professor d'Economia, Joan Antoni Duro, al capdavant. Precisament, el responsa-
ble del projecte ha explicat que l'elaboració es desenvoluparà en dues fases, una de recopi-
lació dels elements de diagnosi, durant sis mesos, i una fase de participació en la qual els
agents territorials faran les seves aportacions i que durarà 18 mesos. Tant des del Govern
com la mateixa URV han destacat que la redacció del pla arriba en un moment oportú davant
les necessitats de canvi que ha introduït la crisi en l'economia. P5

Aprovat el Pla Territorial de l’Ebre
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El passat diumenge, durant
el berenar popular organit-
zat per l'Associació de veïns
del barri del Grau, un
ampostí em va cridar i em
va dir: “Xeic, què ha passat
que ens ho han pres això?“.
Parlava de la decisió del
Consell Rector pel que fa a
la descentralització dels
estudis universitaris d'INEFC
cap al Camp de Tarragona i
les Terres de l'Ebre. La
meva resposta va ser con-
tundent i clarificadora: “No,
no ens han pres res! Ens
hem guanyat un tros de pas-
tís que de sortida no tení-
em. Amb la decisió de
repartir els estudis entre
Amposta i Cambrils, ja
tenim universitat a Amposta.
Partíem de zero i entre tots
hem fet possible allò que
ara fa 6 anys era impensa-
ble”.
La decisió d'aprofitar els
potencials i punts forts de
les dues principals candida-
tures, Amposta i Cambrils,
ha estat la més encertada.
Tot i no estar definit amb
detalls com es distribuiran
aquests estudis, sí que se
n'extreu que Amposta, un
cop més, optarà per l'espe-
cialització, la recerca i la
investigació. En definitiva,
es tracta d'apostar per la
qualitat i no per la quantitat,
que és allò que ens defineix
com a singulars en el món
de l'esport, i que és allò que
realment ens fa forts en
aquest àmbit. Per tant, s'o-
bren les portes d'un camí
que nosaltres decidirem on
ens ha de portar i una sèrie
d'oportunitats que ara fa
anys ni hauríem somiat
tenir, com és comptar amb
la marca INEFC a la nostra
ciutat. Sota el paraigües d'a-
questa institució, Amposta
té la possibilitat de créixer i
de tenir per primer cop for-
mació de caràcter universi-
tari.
Aquesta aposta estratègica

arrencava l'any 2004, de la
mà d'Esquerra, amb la
posada en funcionament del
Centre de Tecnificació
Esportiva de les Terres de
l'Ebre, i ha continuat amb
les inversions que des de la
Secretaria General de
l'Esport s'han fet a la nostra
ciutat, com ho són la sala
d'esgrima, el centre de rem,
la residència d'estudiants, el
futur institut i el nou pavelló
esportiu.

La gent d'Esquerra
d'Amposta estem profunda-
ment satisfets d'haver
pogut participar d'aquest
procés de desplegament
dels estudis d'INEFC; pro-
cés que ha aconseguit aglu-
tinar un poble i  un territori
al voltant d'un projecte
comú i que ha culminat en
un triomf més per a la nos-
tra ciutat. I és que des
d'Esquerra d'Amposta hem
tingut molt clar quina havia
de ser la nostra feina durant
aquest anys, amb 4 ampos-
tins ocupant càrrecs de res-
ponsabilitat a la Generalitat
de Catalunya. Només cal
que mireu en quines àrees
Amposta ha crescut durant
aquests últims anys. Només
les inversions a la nostra
ciutat en educació, cultura,
serveis socials i esports,
sumades a les d'altres con-
selleries, arriben a quasi 40
milions d'euros. I, ara, la uni-
versitat!
Vull tancar aquest escrit feli-
citant la gent que considero
que més ha treballat per fer
possible aquest èxit: Axel
Müller, Toni Costes i Jesús
Auré. Treballant colze a
colze i implicant la gent del
seu entorn, ells han contri-
buït al fet que avui siguem a
les portes d'un moment
històric per a Amposta.

Adam Tomàs
Regidor d'Esquerra
d'Amposta.

Els estudis d’INEFC a Amposta

Opinió

La prohibició de les corrides de toros ha situat
Catalunya a les portades dels principals diaris euro-
peus. Rotatius de referència com els francesos Le
Figaro i Liberation o l’anglès de Guardian, desta-
quen en primera plana la fita aconseguida al

Parlament de
Catalunya.
Per la premsa
francesa, la prohi-
bició de les corri-
des és un cop dur
pel món de la tau-

romàquia, però el que destaquen amb més con-
tundència és que suposa un punt i a part en les
relacions entre Catalunya i Espanya.
A les Terres de l’Ebre aquesta noticia no ha passat
desapercebuda per ningú. La pregunta és
ara...què passarà amb les festes tradicionals amb
bous al nostre territori? Els partidaris de les festes
amb bous hauran de patir una mica més la incerte-
sa que representa organitzar i fer bous sense un

marc legal clar i amb un bon grapat d'associacions
que vetllen pels drets dels animals mirant amb lupa
les festes taurines i denunciant incansablement
cada estiu els ajuntaments que les organitzen.
Veus partidàries de la festa ja s´han donat pressa
en deixar clar que la prohibició dels Braus amb
mort no afecta als bous de l’Ebre; i que, els bous
i les seves modalitats, respecten l’animal.
Sigui com sigui, evidentment, ara preocupa que
aprofitant la deriva i eufòria provocada per l’aprova-
ció de la ILP algú pugui voler anar més enllà, prohi-
bint algunes modalitats del correbous. “S'ha perdut
una oportunitat històrica per regular els corre-
bous”, afirmava la socialista Núria Ventura, que va
assenyalar que difícilment aquesta llei s'aprovarà
aquesta legislatura i que s'haurà de reiniciar tot el
procés la propera, amb la dificultat afegida que, si
s'aprova la prohibició de les curses de braus a
Catalunya, les protectores faran més força per
prohibir els correbous ebrencs siguen o no siguen
antiestatutaris. S’haurà d´esperar.

Editorial

La incertesa d’una festa amb tradició

«Ara preocupa que aprofitant la
deriva provocada per l’aprovació

de la ILP algú pugui 
voler anar més enllà»

Aquesta setmana per fi s'ha aprovat la Llei de les
vegueries al Parlament de Catalunya. Una fita
històrica per a la nostra nació i per al nostre terri-
tori. Una fita que, com és conegut, ho és menys,
a partir del cop constitucional. Al 1936 un cop
d'Estat va estroncar el desplegament de la nova
ordenació territorial de la Generalitat republicana,
avui ho han intentat uns magistrats molt constitu-
cionals però, sense cap legitimitat democràtica
per frustrar les aspiracions majoritàries del poble
de Catalunya. 
La sentència del Tribunal Constitucional (TC), fent-
ho curt, ens diu que “Catalunya no té competèn-
cies per crear noves vegueries”. Amb les com-
petències atorgades pels articles 90 i 91 de
l'Estatut podem canviar el nom de província per
vegueria, i podem canviar el nom de diputació
per consell de vegueria. Per tant, en un futur
immediat, formarem part de la Vegueria de
Tarragona i tindrem el Consell de la Vegueria de
Tarragona. Els símbols són importants però, és
obvi, que quan es va aprovar el nou Estatut,
aquest no era l'objectiu dels parlamentaris ni dels
partits catalans. L'objectiu era el d'estructurar
Catalunya en 7 o 8 vegueries, apostant per un
país més equilibrat, que reforcés els potencials
de les Terres de l'Ebre o dels Pirineus.
Tot i el Constitucional, avui tenim la Llei que ens
permet fer un nou pas endavant, tenim l'instru-
ment imprescindible per a continuar avançant.
Però, per anar més enllà ens cal passar per
Madrid. Abans de la sentència ens calia el con-
cert del Congrés de Diputats de l'Estat per tal d'a-
daptar puntualment la LOREG (Llei Orgànica del
Règim Electoral General), avui ens cal, a més,
que el Govern de l'Estat creï les vegueries. Un
canvi molt substancial, que cal imputar al recurs
del Partit Popular i que ens dificulta enormement
continuar fent camí. Tot i això, tenim l'obligació
històrica de no desistir i de continuar cercant fór-
mules que ens permetin resoldre els dos proble-
mes que tenim avui damunt la taula. El primer és
aconseguir la complicitat política del Govern de
l'Estat, i que aquest prengui les iniciatives legisla-
tives necessàries per crear la Vegueria de l'Ebre.
Complicitat que fins ara hem sentit en paraules
però, no hem vist en fets. El segon problema és
que, encara que es materialitzes aquesta volun-
tat política, cal donar-li la volta a la interpretació
del TC, que cada província només podrà tenir
una vegueria, tenint en compte que Madrid, mani
qui mani, sempre s'ha manifestat radicalment
contrari a la creació de noves províncies. 
Per encàrrec del president del Govern de

Catalunya, un grup d'experts ha realitzat un pri-
mer informe sobre la sentència del TC, i respec-
te a les vegueries ens fan algunes aportacions
rellevants, que caldrà analitzar detalladament
amb l'objectiu d'assolir la creació de la nostra
vegueria. Reprodueixo el paràgraf on sintetitzen
les seves propostes:
Més enllà del desplegament de les previsions
estatutàries en aquest marc jurídic que recorda la
sentència, per tal de poder assolir plenament els
objectius que pretenia l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, es podria instar també el reconeixe-
ment d'un règim especial a Catalunya en aques-
ta matèria, atesa la singularitat de les previsions
estatutàries sobre els Consells de Vegueria, a tra-
vés de la corresponent modificació de la Llei de
Bases de règim local. Cal tenir en compte que
aquesta legislació bàsica ja reconeix situacions
singulars com el cas de les comarques, els plans
provincials d'obres i serveis o el règim especial
del municipi de Madrid i Barcelona. Aquesta
modificació permetria dotar d'un major contingut
a les competències de la Generalitat en relació a
la creació i la regulació dels Consells de
Vegueria.
Aquest és un informe que caldrà validar però, en
definitiva, manté portes obertes a l'esperança,
aporta possibles solucions que passarien per
modificar la Llei estatal de bases de règim local. 
Mentre la majoria dels ciutadans d'aquesta nació
no decidim desbordar el marc constitucional, als
representants de les institucions catalanes ens
correspon demanar als experts, als principals
juristes del país, que ens aportin propostes per
reconduir les ferides provocades per la sentència
del TC. I, especialment, al conjunt de les Terres
de l'Ebre ens toca continuar insistint, continuar
pressionant per a què la nostra vegueria estigui
entre les prioritats de qualsevol negociació entre
els dos governs.
Amb l'aprovació de la Llei de vegueries al
Parlament de Catalunya, els grups polítics que
donem suport al Govern, fem un gest de
coherència, un gest de no acceptar la sentència,
mentre que al mateix temps, amb un parell d'es-
menes hem donat seguretat jurídica a la Llei
seguint les recomanacions del Consell de
Garanties Estatutàries. Amb aquest gest explici-
tem clarament que no ens movem ni un mil·líme-
tre dels nostres objectius polítics. Malgrat les difi-
cultats, continuem avançant.

Lluís Salvadó, delegat del Govern de Catalunya a
les Terres de l'Ebre

Vegueries després del Constitucional

Opinió
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A principis de setmana, la
diputada Marta Cid dema-
nava al PP que retirès la
demanda d'informe del
Consell de Garanties
Estatuàries per poder
debatre sobre els bous tra-
dicionals al Ple del
Parlament de dimecres. En
roda de premsa conjunta,
el diputat Francesc Sancho
(CiU) i les diputades Núria
Ventura (PSC) i Marta Cid
(Esquerra) acusaven el PP
de malbaratar una oportu-
nitat històrica per a les fes-
tes amb bous. 
La jornada al Parlament
s'intuïa històrica i l'ambient
que s'hi va respirar durant
tot el matí tant dins com
fora de l'hemicicle fou el de

les grans ocasions. Prova
d'això era els més de 300
periodistes acreditats, els
14 mitjans internacionals
presents i els centenars de
partidaris i detractors de
les curses de braus, que
des de primera hora es
concentraven a les portes
del Parlament. 
Malgrat que es vivien
alguns moments de tensió,
no es registraven incidents

destacables. Durant els
discursos, els partidaris i
detractors de la prohibició
de les corrides de toros
exposaven arguments
totalment contraposats.
Els primers defensant el
respecte als animals, i els
segons qualificant de fei-
xista la voluntat de prohibir
i assegurant que darrera el
veto, bàsicament, hi ha
raons identitàries.

Aquesta polèmica no ens
passa de llarg a l’Ebre. Els
diputats de CiU de les
Terres de l'Ebre al
Parlament de Catalunya,
l'alcalde d'Arnes, Xavier
Pallarès, i l'alcalde de
l'Ampolla, Francesc
Sancho, reclamen al
Govern Tripartit que
«garanteixi la regulació
dels correbous abans que
acabi aquesta legislatura

per tal de donar seguretat
jurídica a les festes dels
pobles de l'Ebre». Els dos
diputats de CiU reclamen
aquest gest del Tripartit
per tal de «contrarestar el
filibusterisme polític del
PP» que ha portat la
Proposició de Llei de regu-
lació dels correbous impul-
sada per la federació
nacionalista al Consell de
Garanties Estatutàries,

endarrerint així la seva
aprovació definitiva. Per
aquest motiu, Pallarès i
Sancho insten al tripartit a
què «garanteixi el tràmit
d'aprovació en Ple de la
proposició de llei de regula-
ció i bones pràctiques dels
correbous aquesta legisla-
tura». En el cas de no
poder garantir la seva
aprovació en el Ple, els
diputats de CiU demanen al
Govern que «aprovi un
Decret Llei, incorporant
totes les esmenes i els dic-
tamen, ja aprovat en
comissió». D'aquesta
manera, «s'evita el filibus-
terisme del PP, es garan-
teix que la voluntat de la
majoria ja expressada amb
el vot dels grups en comis-
sió serà efectiva dins del
període de sessions legis-
latiu i es donarà seguretat
jurídica a les festes dels
pobles de l'Ebre».
El delegat del Govern a
l’Ebre, Lluís Salvadó,
llençava un missatge espe-
rançador, «els aficionats
als bous han d’estar tran-
quils», i també afegia que
«continuarem treballant en
aquesta línia de compli-
ment estricte del marc
legal vigent, encetada amb
el Manual de bones pràcti-
ques, per mantenir la tradi-
ció dels bous a les nostres
terres i assolir el grau de
benestar més elevat per
als animals».

Les Terres de l’Ebre es queden, de
moment, sense llei de bous

Ja és oficial. A partir de
l'any 2012 les corrides
de toros estaran prohibi-
des a Catalunya. Així ho
han decidit els 135 dipu-
tats del Parlament en
una votació molt ajusta-
da. Com ja havien anun-
ciat, els diputats d'ERC i
ICV han votat en bloc a
favor de la prohibició,
mentre que els del PP i
Ciutadans hi ha votat en
contra. De la seva
banda CIU i el PSC han
donat llibertat de vot als
seus diputats.

A partir del 2010 les corrides de toros estaran prohibides a Catalunya

Així ho han decidit els 135 diputats del Parlament en una votació molt ajustada

TG

Lluís Salvadó, Delegat de Govern a les Terres de l’Ebre, va estar ahir a Canal TE i va fer una valoració de la Llei de Bous.
CANAL TE
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Catalunya disposa a partir
d'aquesta setmana d'una
nova organització territo-
rial en vegueries, donant
compliment i desenvolu-
pant la nova arquitectura

institucional que contem-
pla l'Estatut. El Parlament
l'ha aprovat en sessió
plenària, aquesta setma-
na, i inicia, així, un desple-
gament que es comple-
tarà amb la creació de set
vegueries i deixant la
porta oberta a la creació
de noves. Les reaccions al
territori no s´han fet espe-
rar. Marta Cid, diputada
d'Esquerra per les Terres
de l'Ebre  ha celebrat l'a-
provació de la llei de
vegueries i ha manifestat
que 'no hem impulsat
aquesta llei per tenir 4
vegueries que substituei-
xin les diputacions, sinó
per ser un reflex de la futu-
ra representació territorial
salvaguardant la proximi-
tat i el poder de decisió
dels territoris'. Pel diputat
d’Esquerra i ponent de la
llei, Miquel Àngel Estradé,
«la llei de vegueries fixa
els fonaments de la nova
organització territorial de
Catalunya», però adverteix
que no s´acabarà de
materialitzar si no se la
creu la totalitat de les for-

ces catalanistes. Estradé
també ha lamentat que
«des que el Govern va
anunciar la creació d’
aquesta llei, ha estat vícti-
ma d’una campanya
demolidora i farcida de fal-
sedats». I ha desmentit
que suposi la creació de

«cap nova administració».
L’aprovació s’ha rebut
amb escepticisme al terri-
tori, ja que la vegueria
dependrà de la modifica-
ció de lleis orgàniques
estatals. Davant aquestes
acusacions, el Delegat del
Govern a l’Ebre, Lluís

Salvadó, assegura que
«es continuarà treballant
perquè Zapatero demos-
tre la seva voluntat de res-
pectar l’Estatut i permeti
la modificació de la llei; i
en conseqüència, la
vegueria ebrenca sigui
una realitat propera».

El Parlament ha aprovat
la Llei de Vegueries,
que recull la nova orde-
nació territorial del
país, amb els vots a
favor del tripartit i els
vots en contra de CIU i
el PP. Amb la seva apro-
vació, després de les
eleccions municipals
del 2011, es crearan
els consells de vegueria
de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. Així
mateix, per la creació
de les vegueries de les
Terres de l'Ebre, l'Alt
Pirineu i la Catalunya
Central l'Estat haurà de
modificar els límits pro-
vincials.

REDACCIÓ

Les Terres de l’Ebre reben la llei amb escepticisme.
Cedida

Els diputats de CiU de les
Terres de l'Ebre al
Parlament de Catalunya, l'al-
calde d'Arnes, Xavier

Pallarès, i l'alcalde de
l'Ampolla, Francesc
Sancho, han afirmat que la
Llei de Vegueries aprovada
pel Tripartit, amb els vots en
contra de CiU, “és un nyap
jurídic, impossibilita la
vegueria de l'Ebre i posa en
perill la Delegació del

Govern a les Terres de
l'Ebre”. Els diputats de la
federació nacionalista han
lamentat que “el Tripartit ha
fet aquesta llei sense con-
sens i menyspreant el terri-
tori” i han anunciat que “CiU
la derogarà en la propera
legislatura si té una majoria
suficient per fer-ho”.
Pallarès i Sancho han afir-
mat que “es tracta d'una llei
que no té en compte el nou
Estatut de Catalunya, ni el
dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries que
diu que l'àmbit de la vegue-
ria ha de coincidir amb l'àm-

bit de la demarcació”. En
aquest sentit, han advertit
que “si només es creen 4
demarcacions, la llei posa

en perill i en dificultats la
Delegació de les Terres de
l'Ebre, sense crear al temps
la vegueria de l'Ebre”.

«La llei de vegueries
és un nyap jurídic»

Segons CiU impossibilita la vegueria de l’Ebre

REDACCIÓ

Sis agents han signat la
seva incorporació defini-
tiva al cos de la Policia
Local. Els agents han
superat el període de
pràctiques d'un any i els
nou mesos preceptius a
l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
Actualment, la plantilla de
la Policia Local de
Tortosa és de 63 agents.
cap de la Policia Local,
L'alcalde ha felicitat els
nous agents i ha afirmat
que l'Ajuntament ha fet
una aposta important per
la Policia Local i per la
seva modernització.

Sis nous agents
a la Policia

Local de
Tortosa

Les cooperatives
Arrossaires del Delta de
l'Ebre i la Cambra Arrossera
del Montsià han trencat defi-
nitivament les negociacions
que des de fa dos anys i mig
mantenien per tancar un pro-
cés de fusió total de les dues
entitats que hagués donat
lloc a una de les organitza-
cions productores d'arròs
més importants de l'Estat.
Les discrepàncies en l'es-
tratègia empresarial comuna
i els ritmes per assolir
aquests objectius haurien
resultat insalvables, posant
punt i final al procés pel qual
el Govern havia apostat for-
tament. 

Una fusió
arrossera que

no es produirà

Tindrem vegueria?
Les opinions són contradictòries
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El nou Pla: Ordena el
desenvolupament urbanís-
tic de l'àmbit  i protegeix
els valors naturals, la con-
nectivitat ecològica i els
espais significatius d'in-
terès paisatgístic, com el

delta de l'Ebre o les pla-
nes inundables del riu;
Defineix les estratègies
de creixement dels nuclis
urbans i potencia el sòl
per a activitat econòmica
amb l'impuls del LOGIS

Ebre, el polígon industrial
Catalunya sud i dos nous
polígons supramunicipals,
el de la Fatarella i el del
Molló, alhora que delimita
tres reserves de sòl de
potencial interès estratè-
gic, a l'Aldea-Camarles,
Alcanar i Móra la Nova;
Proposa millores a totes
les xarxes d'infraestructu-
res: les xarxes viària i
ferroviària, els sistemes
portuari, aeroportuari i
logístic i, atesa la singula-
ritat de les Terres de
l'Ebre, en les relaciona-
des amb la navegació flu-
vial; Inclou la potenciació
dels principals eixos via-
ris amb la substitució fun-
cional de l'N-340 per l'au-
tovia A-7 com a via ràpida
de gran capacitat, la
reconversió a autovia de
la C-12, la construcció de
variants i el condiciona-
ment de la xarxa de carre-
teres secundàries;

Incorpora les previsions
d'infraestructures ferro-
viàries d'abast general i
proposa un enllaç ferro-
viari des de l'Aldea fins al
port d'Alcanar, com
també un tren-tramvia;
Aposta pel port d'Alcanar
com a port comercial
amb gran potencial logís-
tic, dotat d'accessos de
qualitat, per a la qual
cosa preveu el desdobla-
ment de l'actual N-340
fins a Amposta i l'enllaç
ferroviari abans esmen-
tat; i Integra les
Directrius del paisatge
per a la protecció i la ges-
tió d'aquest, vinculades al
Catàleg de paisatge de
les Terres de l'Ebre, que
també s'ha aprovat.
Les Terres de l’Ebre van
ser el primer gran àmbit
de planificació de
Catalunya que va dispo-
sar d’un pla territorial par-
cial, aprovat l’any 2001.

El Consell Executiu ha aprovat el Pla
Territorial de les Terres de l’Ebre

El Consell Executiu ha
aprovat definitivament
el Pla territorial de les
Terres de l'Ebre. Aquest
és el penúltim Pla que
quedava per aprovar
per tal de completar el
planejament territorial
de Catalunya, que fina-
litzarà amb l'aprovació
definitiva del Pla de les
Comarques Gironines
després de l'estiu.
Igualment, el conseller
de PTOP, Joaquim
Nadal, ha aprovat defi-
nitivament el Catàleg
del Paisatge de les
Terres de l'Ebre, que
completa el desplega-
ment dels instruments
d'ordenació territorial i
gestió del paisatge a les
comarques ebrenques.

Es el penúltim que quedava per completar el planejament territorial de Catalunya

REDACCIÓ

El conseller de PTOP, Joaquim Nadal.

Cedida

ADIF ha signat quatre con-
tractes d'arrendament
amb els ajuntaments
d'Horta de Sant Joan,
Pinell de Brai i Prat de
Compte, a la Terra Alta,
per convertir antics
recintes ferroviaris en
instal·lacions per a usos i
activitats turístiques i
mediambientals vincula-
des a la Via Verda de la
Vall de Safan. Aquests
nous espais ocupen una
superfície total superior
als 52.000 metres qua-
drats i es convertiran en
punts d'informació turísti-
ca, alberg i centre d'inter-
pretació del Parc Natural
dels Ports.

Contractes entre
ADIF i la 

Terra Alta

El Govern Municipal de
Deltebre tenia previst
donar en el Ple ordinari
d’ahir l’impuls definitiu a
quatre dels projectes
més importants de la
legislatura. L’Alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa,
va destacar que el ple
“és un dels
més importants de la
legislatura ja que fem
realitat molts dels projec-
tes que ens havíem com-
promès a fer”. A més ha
insistit que aquest ple
“donarà molts fruits
inversors i de treball que
reflecteixen l’acció del
govern de Deltebre”.s

Impuls a
projectes a
Deltebre

La Comissió de seguiment
entre l'ens gestor d'infras-
tructures ferroviàries ADIF
i l'Ajuntament de Tortosa

ha servit per constatar l'ini-
ci d'obres de retirada de la
catenària entre l'estació
del ferrocarril i l'antic pont
del tren, així com per plani-
ficar el començament, el
proper mes de setembre,
dels treballs d'adequació
dels accessos a les anda-

nes, que evitarà haver d'u-
tilitzar el pas soterrat.
Finalitzada la reunió, l'alcal-
de s'ha referit a la petició
que s'ha fet de manera rei-
terada perquè ADIF obri un
pas per a vianants entre el
carrer Cervantes i Ronda
Docs. "ADIF ens diu que

s'està tramitant la nostra
petició i que el proper mes
de setembre, quan estigui
tota la catenària retirada,
ens podran concretar quan
podran obrir aquest pas,
que nosaltres hem dema-
nat d'una amplada de 10
metres perquè els vianants
puguin circular en normali-
tat." 
Les vies es retiraran més
endavant en una segona
fase. 
La reunió d'avui ha donat
poc més de si i l'alcalde no
s'ha estat de reconèixer la
lentitud dels tràmits amb
ADIF. L'estesa elèctrica del

pont del ferrocarril i del
tram de Ferreries fins a la
via verda ja està alliberat
del tot. El tram pendent,
entre el pont i l'estació, és
el que en aquests
moments ADIF està treba-
llant. 
L'alcalde ha afirmat que
aquests treballs es fan de
nit perquè és quan no hi ha
servei de trens i ha recone-
gut les molèsties que
poden ocasionar als veïns,
que ADIF minimitzarà en la
mesura del possible. 
Aquest tram de catenària
quedarà suprimit a finals
del proper mes d'agost.

Retirada de la catenària entre
l’estació i el pont de Tortosa

S´iniciaran també els treballs d’adequació dels accessos a les andanes

REDACCIÓ
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Fa unes setmanes conei-
xiem la noticia que la nova
seu d’INEFC al Camp de
Tarragona seria comparti-
da entre Amposta i
Cambrils. Aquesta decisió
ha provocat moltes reac-
cions. Així l'ens cameral,
que ja va donar ple suport
a la candidatura
d'Amposta per una qües-
tió de “reequilibri territo-
rial”, va aprovar en l'última

junta del comitè executiu
celebrada dilluns un mani-
fest en el qual “lamenta” i
qüestiona aquesta decisió.
Entre els arguments del
manifest, la Cambra asse-
gura que l'opció
d'Amposta era la més
assenyada per criteris
“d'eficiència econòmica”,

ja que només requeria una
inversió de 10 milions
d'euros contra els 32 del
projecte de Cambrils. A
més, l'òrgan cameral
també creu que el fet que
totes dues ciutats esti-
guen separades per 70
quilòmetres serà “un
inconvenient” tant per als

estudiants com per als
professors a l'hora de triar
la seu de l'INEFC on volen
estudiar o treballar. Per tot
això, la Cambra fa palès el
seu “descontentament,
insatisfacció i descon-
fiança” envers les adminis-
tracions -en relació amb la
secretaria general

d'Esports- que han pres
aquesta decisió.
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, va afirmar
que comprèn i compartix
els arguments de la
Cambra de Comerç. “Com
a ciutadà estic desil·lusio-
nat”, va dir Ferré, recor-
dant que diverses entitats
esportives d'Amposta han
manifestat també el seu
malestar. Ara bé, el con-
sistori continua treballant
en la redacció del conveni
que ha de subscriure amb
l'INEFC. “Crec que aca-
barà sent satisfactori”, va
assenyalar Ferré, tot
avançant que a Amposta
es podrà fer recerca en
esports i salut i mestrat-
ges d'alt rendiment.
Jesús Auré, coordinador
Territorial de la Secretaria
General de l’Esport, n’ha
parlat de tot plegat a
Canal TE, en una entrevis-
ta que poden veure avui
divendres a les 22.30 h.

La Cambra de Comerç de Tortosa,
en desacord per la decisió d’INEFC

La Cambra de Comerç
de Tortosa ha manifes-
tat el seu descontenta-
ment per la “decisió
salomònica” de repartir
entre Amposta i
Cambrils els estudis
universitaris de l'Institut
Nacional d'Educació
Física de Catalunya
(INEFC).

Aquesta ha redactat un manifest on especifica cadascun dels punts

REDACCIÓ

La Cambra de Comerç de Tortosa ha efectuat un manifest.
Cedida

La Generalitat ha adjudi-
cat aquest mes de juliol,
per mitjà de l'empresa
pública GISA, obres i pro-
jectes en matèria de
carreteres i equipaments
per un valor de 52
MEUR. D'aquests, 44
MEUR corresponen a l'e-
xecució d'obres i 8
MEUR a la redacció de
projectes constructius,
estudis informatius i
direccions d'obra. El
Consell d'Administració
de GISA ha adjudicat la
redacció del projecte
constructiu de les obres
de la variant desdoblada
de la C-12 (Eix de l'Ebre)
al seu pas per Tortosa i
Roquetes per un import
de 1,2 MEUR. 
Es preveu que el projecte
estigui enllestit al llarg de
l'any vinent. El cost de la
futura variant desdoblada
de Tortosa serà d'uns
81,4 MEUR.

52 MEUR en
carreteres i

equipaments

El Consell Comarcal del
Baix Ebre rebrà aquest
any del Departament
d'Acció Social i
Ciutadania 1.647.640
euros per desenvolupar
programes d'atenció
social amb un increment
del 7% respecte a l'any
passat (1.530.420
euros). 
Aquesta subvenció res-
pon als convenis entre la
Generalitat i els ajunta-
ments de més de
20.000 habitants i els
consells comarcals per
coordinar i col·laborar
en la prestació i finança-
ment dels serveis
socials.  
Dins del conveni, el fons
destinat a sufragar els
serveis socials bàsics és
el més important amb un
total de 739.515 que
representa un increment
del 16% respecte a l'any
passat. 

Atenció Social
al Baix Ebre 

El passat dijous 22 de
juliol el gestor d'infraes-
tructures GISA va adjudi-
car la construcció del
Casal de la Gent Gran
d'Alcanar a
Construcciones Solius SA
per un import sense IVA
de 1.567.773,52  i un ter-
mini d'execució de 12
mesos. La totalitat de la
inversió corre a càrrec
dels pressupostos de la
Generalitat. Amb aquesta
adjudicació, que ha estat

precedida per la requalifi-
cació dels terrenys, la
redacció i aprovació del
projecte, la provissió de la
partida pressupostària i
finalment la licitació es
compleix el compromís
que va adquirir el llavors
conseller de Governació
Joan Puigcercós, compro-
mís que va recollir l'actual
conseller Jordi Ausàs.
S'Ha de destacar també la
tasca del director dels
Serveis Territorials de
Governació i
Administracions Públiques
Carles Pasqual en el
seguiment i consecució
d'aquest equipament.

Adjudicada la construcció del
Casal de Gent Gran d’Alcanar

A Construcciones Solius SA

REDACCIÓ
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A partir d´aquesta setmana
aquest Consell Promotor
estarà presidit pel rector de
la URV, Francesc Xavier
Grau, i el formaran 11
representants dels sectors
socioeconòmics de les
Terres de l'Ebre i represen-
tants de la Generalitat de
Catalunya (6), de l'Estat (la
subdelegada del Govern
espanyol) i de les adminis-
tracions locals (Diputació,
Consells Comarcals i els
alcaldes de les quatre capi-
tals de comarca). L'objectiu
del PETE és dibuixar el full

de ruta del futur econòmic
de les Terres de l'Ebre i defi-
nir el tipus i model de crei-
xement del territori en els
pròxims anys. El delegat
del Govern ha recordat que
la iniciativa de desplegar el
PETE la van proposar els

sindicats en la Comissió de
Seguiment del Pla
d'Iniciatives Econòmiques
creada arran del tancament
de la planta de Lear a
Roquetes i que va ser apro-
vada per unanimitat.
Segons Lluís Salvadó, si en

el seu moment, arran de la
crisi econòmica, el projecte
ja tenia sentit, ara en guan-
ya encara més amb la crea-
ció de la Càtedra
d'Economia Local i Regional
al Campus de la URV a les
Terres de l'Ebre. En aquest

sentit el delegat del Govern
ha afirmat que el PETE res-
pon a la implicació de la
URV en el territori i que “és
fonamental que la Càtedra
vagi acumulant coneixe-
ment de la nostra realitat.
Tots els treballs desplegats
en el marc d'aquest pla
estratègic serviran per
generar bagatge i coneixe-
ment que es consolidaran
amb el temps i seran d'utili-
tat en el futur”. 
El delegat del Govern
també ha recordat la partici-
pació de la URV en altres
projectes de gran abast,
com ara la candidatura
EbreBiosfera perquè la
UNESCO reconegui els
valors del territori i l'edició
del projecte enciclopèdic
Història de les Terres de
l'Ebre.  
Sobre aquest punt Lluís
Salvadó ha explicat que
“aquest és un moment ade-
quat per posar en marxa el
pla perquè existeix aquesta
concepció de projecte terri-
torial, fem un salt qualitatiu
en els processos de reflexió
del nostre futur per traçar
un full de ruta comú en l'àm-
bit econòmic”. 

Es constitueix el Consell Promotor del
Pla Estratègic de l’Ebre

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, ha presi-
dit la constitució del
Consell Promotor del
Pla Estratègic de les
Terres de l'Ebre (PETE)
en una reunió que ha
comptat amb la partici-
pació de 28 represen-
tants de les entitats i
institucions que formen
el Consell. 

Estarà format per 28 representants dels sectors socioeconòmics i administracions

Presidit pel rector de la URV, Francesc Xavier Grau

REDACCIÓ

La PETE promourà la participació dels agents del territori.
CEDIDA

La consellera de Salut,
Marina Geli, va presidir
divendres passat l'obertu-
ra de les 5 propostes del
concurs d'idees per al
nou Hospital de les Terres
de l'Ebre, a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa. A
setembre de 2010 es
farà públic l'equip guanya-
dor encarregat de redac-
tar el Projecte del Nou
Hospital.   El nou Hospital
de Terres de l'Ebre pre-

veu una superfície cons-
truïda de prop de 54.000
m2 i un aparcament de
700 places. El pressu-
post previst per a l'obra
és de 133.487.900,
import que inclou l'obra i
l'equipament. 
El nou centre comptarà
amb 287 llits, 236 dels
quals són d'Aguts, 15 de
Psiquiatria i 28 de Cures
intensives. La consellera
Geli també va assistir el
mateix dia a la constitució
del Consell Rector del
GTS del Baix Ebre a
Tortosa. La creació d'a-
quests consorcis és un
pas més en la descentra-

lització del sistema sani-
tari català, que té previst
formalitzar un total de 37
Governs Territorials. 
Amb aquest, ja són 35 els
ens constituïts. Amb els
Governs Territorials es fa
realitat la participació del
món local en la planifica-
ció i la direcció del siste-
ma sanitari . 
El Pacte per a la Salut del
Baix Ebre es va signar en
data 3 de desembre de
2005 entre el
Departament de Salut, el
Servei Català de la Salut,
els municipis d'Aldover,
Alfara de Carles, l'Aldea,
l'Ametlla de Mar,

l'Ampolla, Benifallet,
Carmarles, Deltebre, Mas
de Barberans, el Perelló,

Paüls, Roquetes, Tivenys,
Tortosa, Xerta i el Consell
Comarcal del Baix Ebre.

Marina Geli presideix l’obertura de les 5 propostes del
concurs d’idees per al nou Hospital del territori

També assisteix a la constitució del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre

REDACCIÓ

El Departament
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR)
posarà en marxa diven-
dres un nou mètode per
combatre la plaga del
caragol poma que assa-
jarà als arrossars afec-
tats de la partida de
Tudó, vora l'ermita de
l'Aldea (Baix Ebre).
L'acció tindrà lloc des-
prés del mostreig realit-
zat durant deu dies, que
va finalitzar aquest
dimarts i que ha detectat
una concentració d'exem-
plars de caragol poma
d'entre 10 i 50 individus
per metre quadrat, pos-
tes incloses. Per dur a
terme la intervenció
aquest dimecres s'han
començat a eixugar 30
hectàrees d'arrossars on
només quedarà una fina
làmina d'aigua.
L'operació acabarà dijous
i divendres es començarà
a aplicar un doble tracta-
ment combinat.

Tractament
addicional contra

el cargol poma

El Departament de Medi
Ambient i Habitatge ha
organitzat per al pròxim
diumenge, 1 d'agost,
una jornada d'anella-
ment científic de fla-
mencs nascuts a la
punta de la Banya, al
Parc Natural del Delta de
l'Ebre, l'únic punt de cria
a Catalunya. 
L'activitat, que és la
sisena vegada que es fa
a Catalunya, mobilitzarà
més de 200 persones
entre tècnics del Parc
Natural del Delta de
l'Ebre i d'altres parcs
naturals de Catalunya,
anelladors acreditats,
membres de les dife-
rents entitats represen-
tades als òrgans rectors
del Parc (pescadors,
caçadors, agricultors,
comunitats de regants,
representants d'ajunta-
ments, ONG, etc.) i
voluntaris.

Jornada
d’anellament de

flamencs
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Els veïns de les comar-
ques de la Ribera d'Ebre,
Terra Alta i Priorat dispo-
sen a partir d'aquest estiu
d'un servei d'emergències
dotat d'un metge que els
pot atendre les 24 hores
del dia. En unes comar-
ques amb molts i disper-

sos nuclis urbans, nombro-
sos accidents geogràfics i
una població envellida, l'a-
tenció d'urgències les 24
hores del dia s'havia con-
vertit en una reivindicació
de molts dels municipis de
les tres comarques.
Fa anys que opera amb
base a l'hospital comarcal

de Móra d'Ebre un helicòp-
ter medicalitzat del
Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) en horari
diürn, de les 09.00 hores i
fins que es fa fosc.
De manera paral·lela, el
SEM disposava de dues
ambulàncies terrestres
que cobrien un servei de

24 hores del dia. Ara bé,
aquestes unitats no porta-
ven un metge a bord «no
estava medicalitzada ni
sanitaritzada».
A partir d'aquest estiu,
però,   les unitats terres-
tres s'han convertit en ser-
veis d'urgències medicalit-
zades. Una, amb horari
diürn i fins les 21.00
hores, té una dotació d'un
infermer i dos tècnics de
transport sanitari. A partir
de les 21.00 hores i
durant tota la nit, s'activa
una segona unitat de
suport vital avançat amb
un metge, un infermer i un
tècnic de transport sanita-
ri.

REDACCIÓ

Espectacle visual
i sonor a
Deltebre

Aquest divendres 30 de
juliol el Festival d'Estiu de
Deltebre Bouesia 2010
unirà per primer cop en
concert dos dels músics
més trencadors de l'art
experimental i l'art sonor
internacional: el pianista
Carles Santos i el
campanòleg, Llorenç
Barber. Junts participaran
en l'espectacle L'encontre
de les barcasses al tardet,
ideat pel músic de
Deltebre, Miquel Àngel
Marín, i que tindrà lloc a
les 20.30 hores al Pas de
Garriga. 
L'espectacle sonor comp-
tarà amb la participació
dels dos transbordadors
que actualment encara fun-
cionen a Deltebre.

L'Ajuntament d'Ascó es
farà càrrec aproximada-
ment del 75% de la cons-
trucció d'un llagut turístic
que entrarà en servei la
propera temporada. La
direcció general de
Turisme n'assumirà el
25% restant.
L'embarcació es batejarà
amb el nom de Lo Roget,
un bandoler morisc que
va evitar la seva expulsió
l'any 1609, i serà besso-
na i complementària de
Lo Sirgador, que ha
entrat en servei aquest
estiu.  Lo Roget es cons-
truirà amb tècniques
modernes però repro-
duirà fidelment una
embarcació tradicional,
tindrà capacitat per a
transportar 53 persones i
un calat de mig metre de
profunditat. 
El seu cost aproximat és
de 190.000 euros. La

seva gestió serà íntegra-
ment municipal i el con-
sistori estudia ara la fòr-
mula d'explotació turísti-
ca més adequada. 
El director general de
Turisme, Joan Carles
Vilalta, acompanyat pel
director dels serveis terri-
torials a les Terres de
l'Ebre, Josep Monclús,  i
el regidor de Turisme
d'Ascó, Pau Daniel
Serrano, van oficialitzar
ahir a Ascó un acord que
permetrà que el tram alt
del riu Ebre disposi d'un
nou atractiu turístic de la
mateixa manera que el
tram sud. 
La nova embarcació
estarà llesta el proper
mes de desembre i
l'Ajuntament preveu que
pugui entrar en funciona-
ment coincidint amb la
pròxima campanya de
navegabilitat de l'Ebre.

Construcció d’un llagut
turístic a Ascó

Acompanyat del director
dels serveis territorials
del Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa a Terres de
l'Ebre, Josep Monclús,
l'alcalde de Benifallet,
Jordi Monclús, i el presi-
dent del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Daniel Andreu, el director
ha inaugurat aquestes
noves instal·lacions turís-
tiques situades a l'antiga
estació de ferrocarril de
Benifallet, a la Via Verda.
Aquesta antiga estació
s'ha remodelat i adequat
com a allotjament turís-
tic, alhora que també
oferirà  serveis d'activi-
tats turístiques comple-
mentàries. La Direcció
General de Turisme ha
destinat gairebé
312.000 euros a la refor-
ma i adequació d'aquest
espai, una actuació que
s'emmarca en el Pla de
D i n a m i t z a c i ó
Turística(Pladetur) de les
Terres de l'Ebre. En con-
cret l'actuació ha consis-
tit en l'adequació dels
antics edificis de l'esta-
ció de Benifallet per a
allotjaments al servei

dels usuaris de la Via
Verda. D'aquesta manera
la possibilitat de pernoc-
tar facilitarà que el turis-
ta o visitant pugui dur a
terme recorreguts supe-
riors a un dia de durada.
A la planta baixa  de l'edi-
fici s'ubica la recepció i
el servei de bar-menjador
i a la segona planta de
l'edifici principal i als
antics habitatges dels
treballadors hi haurà les
habitacions. El moll
cobert funcionarà com a
edifici polivalent al servei
d'activitats turístiques
c o m p l e m e n t à r i e s .  
El Departament
d'Innovació, Universitats,
i Empresa ha impulsat
diverses actuacions per
tal de posar en valor i
potenciar els recursos

turístics del territori.
Concretament, al llarg
dels últims tres anys, ha
destinat prop de 6
milions d'euros a impul-
sar el turisme a Terres de
l'Ebre, a través d'accions
com  el pla estratègic del
turisme, l'impuls a la
carta europea del turis-
me sostenible, el projec-

te del centre d'interpreta-
ció del renaixement a
Tortosa, millores a la via
verda i posada en valor
de les seves estacions,
els espais de la batalla
de l'Ebre, l'adequació
turística del jaciment ibè-
ric del "Castellot de la
roca Roja" a Benifallet, o
el llagut turístic.

Noves instal.lacions 
turístiques a Benifallet

El director general de
Turisme, Joan Carles
Vilalta, ha inaugurat  les
instal·lacions turístiques
de l'antiga estació de
ferrocarril de Benifallet. 

REDACCIO

A l’antiga estació de ferrocarril de Benifallet

Nova atracció turística a Benifallet.
cedida

Servei d’emergències 
24 hores al dia

En unes comarques amb molts i dispersos nuclis urbans

Absolt el Mosso
acusat de coaccionar

un menor

El jutjat d'instrucció núme-
ro 3 de Tortosa ha absolt
l'agent dels Mossos
d'Esquadra que havia estat
denunciat per un veí de
Roquetes per coaccionar el
seu fill menor d'edat durant
el lliurament del nen a la
mare en compliment d'una
ordre judicial de custòdia.
El denunciant va assegurar
que el mosso va coaccio-
nar el menor, que 'no volia
marxar' amb la mare, dient-
li que si no ho feia 'detin-
dria' el pare. No obstant, la
sentència del jutjat, consi-
dera que l'agent no és
autor d'un delicte de coac-
cions perquè 'no va obligar
el nen a fer cap acció' i
només 'complia una ordre
judicial'. 

Es possibilita l’opció de passar la nit. Així el
visitant podrà dur a terme recorreguts
superiors a un dia de durada i gaudir de
l’atractiu de l’Ebre.

Alternatives

El Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa potencia els recursos turístics del
territori.

Apostant per l’Ebre
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Temporada d’austeritat i de
prudència i en la que, en la
presentació, es va tornar a
incidir amb el suport de les
empreses i dels socis per
poder tirar-la endavant.
«Sino, malgrat la reducció
pressupostària que ja hem
efectuat, serà complicat». 
I és que preocupa que la pri-
mera remesa de càrrecs als
comptes de socis no ha
estat fructífera. Més bé al
contrari. Han hagut un bon
nombre de devolucions. El

preu establert per al soci i la
seua parella sembla que no
té bona acollida i la situació
inquieta. Fonts directives
manifestaven a Més Ebre
que «és normal que estem
preocupats perquè s’han tor-
nat un bon nombre de car-
nets. Esperem que en el par-
tit contra la Ràpita, de la
Copa Catalunya, del dia 7
d’agost, es retiren aquest
nombre de carnets i anéssim
pel camí desitjat». Així
mateix, s’espera que les
empreses que col.laboren
amb les tanques de l’estadi
puguin seguir fent-ho i que no
hi hagin més baixes. Tot ple-
gat per evitar que passin
conflictes ja coneguts en les
darreres campanyes.
Pel que respecta l’aspecte
esportiu, el tècnic Angel
Garcia pot comptar amb dos
jugadors més. Es tracta del
davanter ampostí Josep
Becerra que va estar al
Lleida i que la setmana pas-

sada va provar amb un equip
de la Segona B anglès. No va
fitxar i, tot i un possible
interès de la Rapitenca, ha
decidit tornar a l’Amposta.
Raül Lucha, per la seua part,
continua.
Dels jugadors a prova, no
s’han quedat dos defenses
que procedien del Sant Jordi,
Iku (Jesús i Maria) i, a la vega-
da, Joan Pérez, que en prin-
cipi ja estava compromès,
tampoc seguirà. Dimecres
va començar a entrenar, a
prova, amb la Rapitenca. 
Marc Vernet (Tortosa) i
Dominguez (Morell) conti-
nuen entrenant amb opcions
de signar amb l’Amposta.
Diumenge, a Camarles, es va
efectuar el primer partit de la
pretemporada. El dissabte
dia 7 d’agost, partit de Copa
contra la Rapitenca, a
Amposta. I al dia següent, es
participarà en el torneig ciu-
tat de Deltebre amb l’equip
local i el Tortosa. 

Becerra tornarà a jugar amb l’Amposta

El CF Amposta va fer
la presentació. Pel
que respecta a la
plantilla, les novetats,
respecte la setmana
passada, són Josep
Becerra, que torna, i
Raül Lucha, que conti-
nua.

ACTUALITAT

Raül Lucha continuarà amb l’equip de la capital del Montsià

M.V.

La Rapitenca ha començat
aquesta setmana els entre-
naments de la pretempora-
da. «Tinc bones sensacions
per l’actitud i la implicació
dels jugadors en els dies que
hem entrenat», manifestava
el tècnic Santi Palanca.

A nivell de la plantilla, cal
dir que es buscava un davan-
ter i que ja s’ha trobat. Es
tracta d’Ivan Parra, un davan-

ter fort i combatiu que esta-
va al Balaguer. Es una bona
incorporació per reforçar l’a-
tac.

El primer partit de la Rapi-
tenca serà el dijous dis 5, a
la Devesa, contra el Nàstic.
El dissabte següent, dia 7,
es visitarà l’Amposta en eli-
minatòria de la Copa Cata-
lunya.

A hores d’ara, la plantilla
està composada pels por-

ters Roberto, Raül i Miki, i
pels següents jugadors de
camp: Mario, Sergi Grau,
Mario, Puig, Pere, Villa, Ca-
no, Cristian, Edgar, Kuki, Hu-
go, Raül, Callarisa, Alex Fo-
rés, Gilabert i Parra. Felipe
passarà al primer equip ocu-
pant plaça de sub23. Les al-
tres sortiran de jugadors que
estan a prova o dels juvenils
que estan entrenant amb la
plantilla.

Iban Parra, nou fitxatge
És un davanter que jugava amb el Lleida i Balaguer

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

El CD Tortosa, renovat en
tots els ambits, va iniciar els
entrenaments dilluns. Nou
president, nova directiva,
nou cos tècnic i una plantilla
totalment renovada a còpia
del nou projecte que ha en-
gegat l’entitat. Un projecte
basat amb jugadors dels
planters i de la comarca i
amb l’austeritat que marca la
situació econòmica actual

del país i també l’estat en
què la directiva s’ha trobat el
club, amb un déficit impor-
tant i que haurà de lluitar
molt per afrontar-lo. La plan-
tilla, sota les ordres de Car-
los Blanch, està formada
pels següents jugadors: Po-
vill, Josué (juvenil) i Alex
Iniesta (juvenil), Maikel i Ser-
gi Curto (passen del juvenil),
Joseph (torna del R. Bítem),
Aleix (la Cava), Jordi Roda (ju-
venil), Borrull, David Subi-

rats, Joan (Gandesa), Sergi
Ventura (juvenil), Cristian
Ventura (passa del juvenil),
Marc Baiges (R. Bítem), Al-
bert Arnau (Ulldecona), Alex
Clua (Gandesa), Toni Calafat
(Ascó) i Alex Accensi (torna
de la Cava). Del juvenil, en-
trenen amb el primer equip
Edgar, Victor i Sepe. Isaac
(la Sénia) està a prova. El di-
jous de la setmana vinent es
farà la presentació a l’estadi
(20 h). Posteriorment, es

disputarà un amistós contra
el Kitchee de Josep Gombau
de la Primera divisió de
Hong Kong i que està fent la
pretemporada a l’Ebre. El
diumenge dia 8 d’agost, tor-
neig Ciutat de Deltebre amb
l’Amposta i l’equip local. 

El 14, visita al R. Bítem, el
16 a la Cava; el 22 el Toha
contra l’Amposta; el 26 l’Al-
canar jugarà a l’estadi; el 28
a Gandesa i el 29 a Móra d’E-
bre.

Primers entrenaments
El dijous vinent, dia 5 d’agost, a l’estadi, presentació oficial davant el Kitchee (20 hores)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

Josep Becerra.

CANAL TE

Santi Palanca, tècnic de la Rapitenca.

CEDIDA

David Subirats seguirà jugant amb el CD Tortosa.

CANAL TE

Molt s’ha parlat de
bous aquesta setmana.
Però jo no ho faré. He de
dir que el bou m’impres-
siona i que em sembla
admirable. No obstant,
no sóc aficionat. En qual-
sevol cas, simplement
aprofito aquesta expres-
sió tan ebrenca per fer
una prevenció als juga-
dors i als equips de regio-
nal la temporada vinent,
pel tema de les targetes.

Fa dues décades, re-
cordo que un jugador de
primera regional que veia
quatre targetes havia de
descansar un partit per
sanció. Posteriorment, a
finals del 80, aquesta
normativa es va canviar i
les targetes grogues no
comptaven. Això ha com-
portat que durant
aquests anys, han hagut
jugadors que han acumu-
lat fins a 20 targetes gro-
gues cadascun i que no
han descansat cap partit
per sanció.

Ara tornem a la reali-
tat. Cal habituar-s’hi. Fins
ara, darrerament, els ju-
gadors estaven acostu-
mats a veure targetes
sense donar-li importàn-
cia. Ara si que la té. I és
que les plantilles no són
molt amplies i un partit
amb expulsions i targetes
pot deixar sense efectius
a un equip. Serà temps
també per saber quines
targetes es trauen i per-
què. Un altre tema. I si
s’especula en forçar o no
una targeta. Sigui com
vulgui, el que s’ha de fer
és estar conscienciat i no
lamentar-se de la norma-
tiva durant la temporada.

Que no ens
agafe el bou!

L’opinió de Michel
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Chava i Jildo han estat els entrenadors del filial del Catalònia
les darreres campanyes. Després d’haver-ho parlat amb la di-
rectiva, no continuaran en la vinent al capdavant de l’equip. Es
faran càrrec del mateix, a la Tercera regional, Albert De la Ve-
ga que, d’aquesta forma, torna al club i Manel Canalda.

De la Vega ja va dirigir el filial fa uns anys i, després d’un
any, s’implica un altre cop amb el seu club. 

D’altra banda, pel que respecta al primer equip, dir que di-
lluns vinent comencen els entrenaments de la pretemporada.
Serà el debut de Ximo Talarn com a tècnic d’un conjunt de la
la regional. Sisco Paredes serà el segon entrenador del pri-
mer equip de la Santa Creu. 

Albert de la Vega i Manel Canalda
entrenaran el filial a la Tercera regional

REDACCIÓ

CF CATALÔNIA

La UE Remolins-Bítem comença la pretemporada el dilluns.
Enrera en queda una de somni en la que l’equip de Bítem va
fer història amb l’ascens a la Preferent, categoria en la que
debutarà al setembre.

Per preparar aquest nou repte, l’equip que entrena Nacho
Pérez iniciar els entrenaments dilluns amb les cinc novetats ja
conegudes pel que respecta a les incorporacions: Norbert
(Aldeana), Ruibal (Tortosa), Julio i Javi Asín (Roquetenc), José
Ramon (Ulldecona). El cap de setmana següent es produirà la
miniestada de dos dies a Amposta i el 14 d’agost, a Bítem, la
plantilla es presentarà davant l’afició amb un partit amb el CD
Tortosa. El dia 22, la UE Remolins-Bítem, com cada any, or-
ganitza el torneig Marià Toha. Enguany hi seran l’Amposta,
l’Espanyol B i el Tortosa (vegeu plana 14).

Dilluns comença la feina i el 14
d’agost serà la presentació

UE REMOLINS-BÍTEM

El Roquetenc ha començat aquesta setmana la pretempo-
rada, entrenant, per la resembra de la gespa del seu estadi,
al camp de la Santa Creu de Jesús. 

Brigy (Hospitalet) ha estat la darrera incorporació i hi ha di-
versos jugadors a prova que estaran entrenant els propers
dies. L’estada a Jesús serà fins divendres. La setmana vinent
està previst que els entrenaments siguin a Tortosa, al camp
de gespa artificial on està la pista d’atletisme.

I el primer partit previst serà per diiumenge dia 8, a Ullde-
cona, contra l’Alcanar. El dia 15, el Roquetenc jugarà a l’Au-
be de Jesús i Maria (20.30 h) i, aquell mateix dia, el filial amb
algun jugador del primer equip, visitarà l’Aldea en festes ma-
jors. 

El Roquetenc disputarà el primer
partit contra l’Alcanar, a Ulldecona

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla inicia els entrenaments de la pretemporada el di-
jous de la setmana vinent. 
La plantilla que entrenarà Miquel Cotaina, en el capítol d’altes,
té les novetats de Toni, J. Antonio i Oscar Marin (Ascó), Qui-
que (Santa Bàrbara), Robert i Carles (Tivenys), Juanjo Navarro
(Camarles) i Narcís Perelló. 

Pel que fa referència als partits de la pretemporada, l’Am-
polla visitarà el 14 d’agost el Ginestar i el 18 rebrà al seu
camp el FC Ascó, en el torneig Piñana. El dia 28 organitzarà
un 3x1, a l’Ampolla, amb l’Ametlla i el filial de l’Amposta. I el
divendres dia 3 de setembre, també a l’Ampolla, enfronta-
ment amb el filial del Remolins-Bítem.

El torneig Piñana, el dimecres dia 18
d’agost contra el FC Ascó (20.30 h)

REDACCIÓ

CF L’AMPOLLA

Alex Gallego, davanter de l’Aldea, jugarà amb l’equip de la
seua localitat la temporada vinent. Era un dels objectius de
la nova junta aldeana i aquesta setmana, segons fonts del
club, s’ha confirmat el seu fitxatge.
D’altra banda, l’assemblea de divendres en la que es va ex-
posar el nou projecte al soci «va anar força bé. Respectem
tot el que s’ha fet fins ara i hem de saber aprofitar tot el que
s’ha fet bé, que han estat moltes coses. Tot això dins d’una
nova etapa que afrontem amb molta il.lusió i amb ganes de
fer-ho bé, dins de la nova línia marcada».  El dia 7 d’agost,
primer partit de la pretemporada contra el Perelló, a l’Aldea.
El 15, en festes, els d’Hilario rebran el Roquetenc.  

Es confirma el fitxatge del davanter
Alex Gallego per l’equip d’Hilario

REDACCIÓ

UE ALDEANA

El CD la Cava ha mogut fit-
xa aquesta setmana. L’equip
ha sofert diverses baixes
respecte la temporada pas-
sada i fins ara només havia
tingut la incorporació del
migcampista Dario (Torto-
sa).  

Carlos Arnau i Brusca,
tots dos de l’Ulldecona, s’in-
corporen al CD la Cava i es

pot dir que hi ha negocia-
cions avançades amb un de-
fensa que també podria fit-
xar aviat. A més de tot això,
cal dir que la plantilla no es-
tarà tancada perquè podria
tenir en les properes hores
una altra novetat. 

La presentació de la ma-
teixa serà demà dissabte
(20 h). I avui divendres, per
la nit, s’efectuarà l’assem-

blea de socis i simpatitzants
per fer balanç en l’aspecte
futbolístic i també per parlar-
ne de les festes.

El primer partit serà el dis-
sabte dia 7 davant el Kitcheé
en el trofeu Blai Sanchís.

El CD la Cava tindrà filial a
la Tercera regional i està tre-
ballant, segons fonts del
club, per poder mantenir el
juvenil.

Dos fitxatges
Carlos Arnau i Brusca (Ulldecona) s’incorporen al CD la Cava

REDACCIÓ

CD LA CAVA

Josep Gombau, tècnic am-
postí del Kitcheé, equip de la
Primera divisió de Hong
Kong, ja ha dirigit aquesta
setmana les primeres ses-
sions d’entrenament amb el
seu equip, a les Terres de l’E-
bre, concretament, a l’estadi

de Tortosa. La propera set-
mana s’espera que s’incor-
poren al treball tota l’expedi-
ció que arribarà des de
Hong Kong.

Els partits previstos són
els següents: dijous dia 5
d’agost a Tortosa (20.30 h);
dia 7 a la Cava; dia 10 a Vi-

la-real contra el filial; al dia
següent visita al juvenil A del
Barça; el 12 a Sant Adrià
contra l’Espanyol B i el 15
s’acabarà la pretemporada
amb el partit de festes ma-
jors a la capital del Montsià,
contra l’Amposta. El dia 17,
tornada cap a Hong Kong. El

15 dies intensos per al Kitchee de
Gombau en la seua pretemporada 

Dijous ‘debuta’ a Tortosa, en el primer amistós

REDACCIÓ

HA COMENÇAT AQUESTA SETMANA LA PRETEMPORADA A L’EBRE

S’ha acabat veure com a
la regional hi ha jugadors
que tenen fins a 30 targetes
grogues acumulades i no re-
ben cap sanció. Tal com es
va aprovar a l’assemblea i ja
saben els clubs, la tempora-
da vinent es recupera, des-
prés dues décades, la san-
ció per acumular cinc

targetes. Es descansarà un
partit. Així mateix, les expul-
sions per dues grogues tam-
bé suposaran un partit de
sanció. D’aquesta forma, els
club i els jugadors s’han de
mentalitzar i han de canviar
el xip davant d’aquesta nova
tesitura que pot condicionar
en més d’una jornada se-
gons les targetes rebudes.  

El perill de la targeta
La lliga vinent, les targetes s’acumulen

REDACCIÓ

NOVA NORMATIVA A LA REGIONAL

Aquesta nit, assemblea de

socis i simpatitzants.

Demà (20 hores),

presentació primer equip

i el dissabte dia 7, torneig

Blai Sanchís amb el

Kitcheé.

Avui, assemblea

Les targetes s’acumulen i, a les cinc rebudes, hi ha un partit de sanció.

Robert Cantó, del CD la Cava.

CANAL TE

Recio jugarà amb el Kitchee.

CANAL TE

 



DIVENDRES 30 DE JULIOL DE 201012 publicitatdiarimés
ebre www.mesebre.cat

 



DIVENDRES 30 DE JULIOL DE 2010 13diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

 



DIVENDRES 30
DE JULIOL
DE 201014

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

Les torres es van
instal.lar la setmana passa-
da i en aquesta ja s’ha fet la
connexió. Un altre moment
històric per a un club que
passa per una època il.lusio-
nant, en tots els àmbits.

D’altra banda, informar
que l’equip que entrena Da-
vid Torres iniciarà la pretem-
porada dilluns vinent i que el
primer partit l’efectuarà el

dia 8 d’agost a Masdenver-
ge. El 15 rebrà el Roque-

tenc de la Regional Prefe-
rent en un duel, en festes,

que es jugarà a les 20.30
hores i en el que està pre-
vist que s’estreni l’enllume-
nat elèctric.

Els dies 28 i 29 es farà,
com l’any passat,  la minies-
tada a Andorra i el dia 4 de
setembre, la UE Jesús i Ma-
ria participarà en el torneig
Balcó del Mediterrani que
organitza el CF Camarles. A
més de l’equip local i el Je-
sús i Maria, hi jugarà també
el CD la Cava.

Pel que respecta a la plan-
tilla, dir que Iku continua
després d’haver estat entre-
nat durant una setmana amb
l’Amposta. I pel que
respecta a millores a les ins-
tal.lacions, destacar que al
Camp Nou també se n’estan

L’Aube de Jesús i Maria ja disposa 
de l’enllumenat elèctric

ACTUALITAT

Les torres es van instal.lar la setmana passada i en aquesta ja s’ha fet la connexió

El camp de l’Aube ja disposa de l’enllumenat.

Ulldecona i les Terres de l’E-
bre viuran avui amb especial
atenció la final de l’europeu
sub-19 que es disputa a
Normandia i que jugaran l’e-
quip amfitrió i la selecció es-
panyola que entrena Luis Mi-
lla. El partit començarà a les
19 hores (la 7). 

Fa dues setmanes, Més
Ebre ja va fer-li una entrevis-
ta a Oriol Romeu conside-
rant que l’europeu sub-19
era un trampolí per a ell des-
prés de com va acabar ju-
gant a la lliga i a les promo-

cions amb l’ascens amb el
Barça At. a la Segona A. 

A més, en aquella entre-
vista ja nombràvem a Sergi
Busquets com una referèn-
cia per a Oriol. I així ha es-
tat. El jugador va reconèixer
que ho és i així ho ha mani-
festat també a rotatius es-
portius d’ambit estatal.

En qualsevol cas, l’Oriol
és un jugador en projecció i
que ha passa desapercebut.
Com hem dit en altres oca-
sions, una satisfacció i un
orgull per a Ulldecona i a per
les Terres de l’Ebre.

Ulldecona i l’Ebre,
pendents de la final de

l’europeu sub-19
França-Espanya, avui divendres 19 hores

REDACCIÓ

JUGA EL NOSTRE CRACK, ORIOL ROMEU

Gaspar Estupinyà va fer
història al Vilalba quan el va
pujar a Segona regional i la
temporada següent el va
mantenir a la nova catego-
ria. Posteriorment, va fitxar
amb el Batea, amb qui va
fer el mateix en dues tem-
porades. En la lliga vinent,
tornarà a entrenar el Vilalba.
A més de l’entrenador, del
Batea també fitxen amb el
Vilalba el porter Alex, Pau,
Anton, Esteban i Bernabé. I
podria anar-hi algú més en

els propers dies. La situació
incerta del Batea propicia
que pugui passar que els ju-
gadors busquin nous
equips. Miki, per la seua
part, també del Batea, ha
fitxat amb l’Horta. 

El tècnic Gaspar Estupinyà
torna al Vilalba després 

d’estar al Batea
Isidre Bru finalment segueix com a president

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Aquesta setmana s’ha cone-
gut el cartell del torneig Marià
Toha que es celebrarà el dia
22 d’agost, a l’estadi Munici-
pal de Tortosa i organitzat per
la Unió Esportiva Remolins-Bí-
tem. El torneig comaçarà
amb el derbi entre el Tortosa i

l’Amposta (18 h). Posterior-
ment, els amfitrions s’enfron-
taran a l’Espanyol B. En aca-
bar (20.45 h), la gran final.
Els exjugadors del Tortosa Jo-
aquin Ricart, Daniel Tafalla i Vi-
cent Vilar faran el llançaments
d’honor abans dels partits.

Tortosa-Amposta, primera
semifinal del Marià Toha

R. Bítem i Espanyol disputaran l’altra

EL DIA 22 D’AGOST

Tal com ha destacat Més
Ebre les darreres
setmanes, l’ulldeconenc
és un dels referent de la
selecció de Luis Milla

Un referent

El porter Alex, Pau,
Anton, Esteban i Bernabé
(del Batea), també fitxen
al Vilalba. Miki va a
l’Horta.

Fitxatges

Oriol Romeu, un Ebrelíder.
ME

-El CF Batea, en el mo-
ment del nostre tancament,
segueix sense junta directi-
va. L’Ajuntament continua
fent gestions però, fins ara,
cap d’elles ha fructificat. 

-La UE Deltebre va co-
mençar  els entrenaments di-
marts i avui divendres, al
Camp Nou, ja disputa un par-
tit d’entrenament contra la
Sénia. Mario Maza, entrena-
dor i secretari tècnic, tindrà
l’ajuda d’Edu Català com a
segon. Les incorporacions
han estat: el porter Ernest
(Aldeana), Pau Torné, Porres
(Amposta B), Romero (Mas-
denverge), Marce (la Sénia),
Sergi (Aldeana) i Borrell (San-
ta Bàrbara). Reverté conti-
nua. El diumenge dia 8 d’a-
gost, torneig Ciutat de
Deltebre amb l’equip local,
l’Amposta i el Tortosa. I el dia
15, en festes, la Rapitenca
visitarà l’equip blanc-i-verd.

-Héctor, jugador de la Ca-
la que va formar-se als plan-
ters del Reus i que estava al
Reddis, jugarà amb l’Ametlla
de Mar la temporada vinent.
Una incorporació important
que dóna més consistència
al projecte calero per la tem-
porada vinent.

-A la JE Flix la situació co-
mença a aclarir-se. Ja es tre-
balla en la planificació de la
plantilla i es comenta que po-
dria tornar el pichichi Jordi
Mohedano, que jugava al
Gandesa els darrers dos
anys. 

Breus

Més millores a les ins-
tal.lacions esportives, al
camp de l’Aube. Ja in-
formàvem de que aviat
hi hauria enllumenat.
Ara ja és una realitat.

M.V.

L’Alcanar comença dilluns
la feina amb una plantilla que
manté l’estructura de la tem-
porada passada, amb els ju-
gadors locals i Alberto, Ro-
dri, Paulo, Toni i Oscar que
continuen. El juvenil Dani,
amb el que s’hi comptava, ha

marxat a la Rapitenca mentre
que Adrià i David s’incorpo-
ren al primer equip. La planti-
lla compta amb 19 jugadors. 

Els partits de la pretempo-
rada, per les obres per la ins-
tal.lació de la gespa artificial
la Fanecada, seran fora: el
dia 7 d’agost a Ulldecona
contra el Roquetenc; el 15 al

camp de l’Sporting Benicar-
ló; el 26 a Tortosa, el 29 a Al-
calà de Xivert i el 5 de setem-
bre a Vinaròs. 

El filial està a expenses de
la confirmació per jugar a Se-
gona. 

Jan Esteller serà el coordi-
nador del futbol base i Xavi
Gisbert el tècnic del juvenil. 

Dilluns comença la pretemporada
Il.lusió després del tercer lloc de la lliga passada

REDACCIÓ

CD ALCANAR

efectuant amb l’arranjament
de la tanca que limita l’esta-

di per la part de la carretera,
entre altres. 

L’Alcalde Gervasi Aspa, a l’Aube, dimecres la nit, i Carlos Casanova, coordina-
dor de les instal.lacions esportives.
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Regional Preferent
Grup 2n. 

Temporada 10/11

Jornada 1 - 12-9-10

Cervera-Pub. Cases
Reddis-Torreforta

Barceloneta-Roquetenc
Viladecans-Júpiter

Cerdanyola-Mollerussa
Marianao-Sant Ildefons

Catllar-Rem. Bítem
Morell-Alcarràs

Organyà-Vista Alegre
Jornada 18 - 23-1-11

Jornada 2 - 19-9-10

Pub. Cases-Organyà
Torreforta-Cervera
Roquetenc-Reddis
Júpiter-Barceloneta

Mollerussa-Viladecans
Sant Ildefons-Cerdanyola

Rem. Bítem-Marianao
Alcarràs-Catllar

Vista Alegre-Morell
Jornada 19 - 30-1-11

Jornada 3 - 26-9-10

Pub. Cases-Torreforta
Cervera-Roquetenc

Reddis-Júpiter
Barceloneta-Mollerussa
Viladecans-St. Ildefons
Cerdanyola-Rem. Bítem

Marianao-Alcarràs
Catllar-Vista Alegre

Organyà-Morell
Jornada 20 - 6-2-11

Jornada 4 - 3-10-10

Torreforta-Organyà
Roquetenc-Pub. Cases

Júpiter-Cervera
Mollerussa-Reddis

Sant Ildefons-Barceloneta
Rem. Bítem-Viladecans

Alcarràs-Cerdanyola
Vista Alegre-Marianao

Morell-Catllar
Jornada 21 - 13-2-11

Jornada 5 - 10-10-10

Torreforta-Roquetenc
Pub. Cases-Júpiter
Cervera-Mollerussa
Reddis-St. Ildefons

Barceloneta-Rem. Bítem
Viladecans-Alcarràs

Cerdanyola-Vista Alegre
Marianao-Morell
Organyà-Catllar

Jornada 22 - 20-2-11

Jornada 6 - 17-10-10

Roquetenc-Organyà
Júpiter-Torreforta

Mollerussa-Pub. Cases
Sant Ildefons-Cervera
Rem. Bítem-Reddis

Alcarràs-Barceloneta
Vista Alegre-Viladecans

Morell-Cerdanyola
Catllar-Marianao

Jornada 23 - 27-2-11

Jornada 7 - (24-10-10)

Roquetenc-Júpiter
Torreforta-Mollerussa

Pubilla Cases-Sant Ildefons
Cervera-Rem. Bítem

Reddis-Alcarràs
Barceloneta-Vista Alegre

Viladecans-Morell
Cerdanyola-Catllar
Organyà-Marianao

Jornada 24 - 13-3-11

Jornada 8 - 31-10-10

Júpiter-Organyà
Mollerussa-Roquetenc

Sant Ildefons-Torreforta
Rem. Bítem-Pub. Cases

Alcarràs-Cervera
Vista Alegre-Reddis
Morell-Barceloneta
Catllar-Viladecans

Marianao-Cerdanyola
Jornada 25 - 20-3-11

Jornada 9 - 7-11-10

Júpiter-Mollerussa
Roquetenc-Sant Ildefons
Torreforta-Rem. Bítem
Pub. Cases-Alcarràs
Cervera-Vista Alegre

Reddis-Morell
Barceloneta-Catllar

Viladecans-Marianao
Organyà-Cerdanyola

Jornada 26 - 27-3-11

Jornada 10 - 14-11-10

Mollerussa-Organyà
Sant Ildefons-Júpiter

Rem. Bítem-Roquetenc
Alcarràs-Torreforta

Vista Alegre-Pub. Cases
Morell-Cervera
Catllar-Reddis

Marianao-Barceloneta
Cerdanyola-Viladecans
Jornada 27 - 3-4-11

Jornada 11 - 21-11-10

Mollerussa-Sant Ildefons
Júpiter-Rem. Bítem
Roquetenc-Alcarràs

Torreforta-Vista Alegre
Pub. Cases-Morell

Cervera-Catllar
Reddis-Marianao

Barceloneta-Cerdanyola
Organyà-Viladecans

Jornada 28 - 10-4-11

Jornada 12 - 28-11-10

Sant Ildefons-Organyà
Rem. Bítem-Mollerussa

Alcarràs-Júpiter
Vista Alegre-Roquetenc

Morell-Torreforta
Catllar-Pub. Cases
Marianao-Cervera
Cerdanyola-Reddis

Viladecans-Barceloneta
Jornada 29 - 17-4-11

Jornada 13 - 5-12-10

Sant Ildefons-Rem. Bítem
Mollerussa-Alcarràs
Júpiter-Vista Alegre
Roquetenc-Morell
Torreforta-Catllar

Pub. Cases-Marianao
Cervera-Cerdanyola
Reddis-Viladecans

Organyà-Barceloneta
Jornada 30 - 1-5-11

Jornada 14 - 12-12-10

Rem. Bítem.Organyà
Alcarràs-Sant Ildefons

Vista Alegre-Mollerussa
Morell-Júpiter

Catllar-Roquetenc
Marianao-Torreforta

Cerdanyola-Pub. Cases
Viladecans-Cervera
Barceloneta-Reddis

Jornada 31 - 8-5-11

Jornada 15 - 19-12-10

Rem. Bítem-Alcarràs
Sant Ildefons-Vista Alegre

Mollerussa-Morell
Júpiter-Catllar

Roquetenc-Marianao
Torreforta-Cerdanyola
Pub. Cases-Viladecans
Cervera-Barceloneta

Organyà-Reddis
Jornada 32 - 15-5-11

Jornada 16 - 9-1-11

Organyà-Alcarràs
Vista Alegre-Rem. Bítem

Morell-Sant Ildefons
Catllar-Mollerussa
Marianao-Júpiter

Cerdanyola-Roquetenc
Viladecans-Torreforta

Barceloneta-Pub. Cases
Reddis-Cervera

Jornada 33 - 22-5-11

Jornada 17 - 16-1-11

Alcarràs-Vista Alegre
Rem. Bítem-Morell

Sant Ildefons-Catllar
Mollerussa-Marianao
Júpiter-Cerdanyola

Roquetenc-Viladecans
Torreforta-Barceloneta

Pub. Cases-Reddis
Cervera-Organyà

Jornada 34 - 29-5-11

TEMPORADA 2010/2011
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Hi ha 2200 euros en Premis en
metàl.lic i regals. El sistema de
competició és 4x4, masculí i
femení i, a càrrec del Gimnàs
Velyus (Tortosa), a les 12 hores hi
haurà una exhibició de Batuka i a
les 18 h, d’Aerobox.
Un bon ambient sincronitzats
amb l’esport al costat del mar.
Una jornada força interessant que
estarà organitzada pel club volei
Roquetes. L’entitat de Roquetes
dóna continuïtat a la feina que va
fer l’impulsor del torneig, Albert
Orduña, un ampollero que vivia i
que sentia el volei i que hi estava
força identificat sent, fins i tot,
àrbitre federat de primer nivell.

VI Torneig Mediterrània Albert Orduña,
demà dissabte a l’Ampolla

La platja de les Avellanes
de l’Ampolla tornarà a ser
escenari, després del futbol
de fa unes setmanes, d’una
jornada esportiva amb el
Volei. Serà demà amb el
Memorial Albert Orduñà, a
partir de les 10 del matí.
Serà la sisena edició.

A LA PLATJA DE LES AVELLANES

A partir de les 10 del matí

REDACCIÓ

L’atleta tortosina Laia
Forcadell no va
poder superar la pri-
mera ronda dels 400
metres tanques de
l'Europeu de
Barcelona, prova en
la que participava l'a-
tleta de l'ISS
l ' H o s p i t a l e t
Atletisme. 
L’Europeu va
començar aquesta
setmana i es disputa
a la ciutat comptal.
Forcadell va acabar
en última posició la
seva sèrie, amb un
temps de 58,80.
D'aquesta manera,
Laia Forcadell va
posar punt final a la
seva participació en
aquest Europeu de
Barcelona. La repre-
sentació de l'ISS
L'Hospitalet es cen-
tra ara en l'atleta hon-
garès Gabor Pasztor,
que dijous iniciarà la
seva competició als
200 metres llisos.

L’atleta tortosina Laia Forcadell
no pot superar la primera

ronda a l’Europeu de Barcelona
El tenista rapitenc, Albert
Montañés, quart preclas-
sificat i que busca el seu
tercer títol aquesta tem-
porada, va derrotar a
l’austríac Andreas Haider
Maurer per 3-6, 6-1 i 6-0.
Abans havia superat a
Pere Riba, que l’havia
guanyat a Hamburg. 
En els quarts de final ha
d’enfrontar-se avui diven-
dres al francés Richard

Gasquet que, a la vega-
da, va haver de suar per
superar l’alemà Daniel
Brands per 6-7 (5), 6-3 i
6-0. Tots dos, Montañés i
Gasquet, van haver de
remuntar després d’ha-
ver cedit en el primer
set. I van fer-ho amb bri-
llantor acabant el partit
amb un contundent 6-0
que els donava el pas per
als quarts.

El rapitenc Albert Montañés,
a quarts de final 

de l’Open de Suïssa

Els veterans del
Catalònia rebran a la
Santa Creu de Jesús als
de l’Espanyol, el dissab-
te 4 de setembre (17
hores). 
Els veterans del club
perico han tingut molt
bona predisposició per
venir a jugar a Jesús.
Les relacions cal dir que

són estretes a través
del  conveni que existeix
entre aquets dos amb la
creació XEF Terres de
l'Ebre.
Entre d’altres jugadors
carismàtics de
l’Espanyol, està prevista
la presència a la Santa
Creu de N’Kono, Eloi,
Solsona i Marañon.

Els veterans del Catalònia
s’enfrontaran als del RCE
Espanyol, el 4 de setembre

L’any 2009 es va crear el I
Circuït de Pàdel Terres de
l’Ebre, el primer, segons
fonts de la seua organitza-
ció, que es feia al nostre
territori. «Davant de l’èxit
de participació i la bona
acollida, ens vam proposar
continuar amb una segona
edició més professionalit-
zada», deien fonts de
Padelgest, empresa orga-
nitzadora. El circuit, en
aquesta segona edició,
s’està duent a terme des
del mes de març fins al
desembre, en sis clubs
ebrencs amb la possibilitat
de que en puguin ser set si
es confirma el d’Amposta.
Després de cada prova es
farà un rànkingde Pàdel de
les Terres de l’Ebre que
donarà puntuació a casa-
cun dels participants. I els
setze millors jugadors dis-
putaran, a final d’any, el
Màsters de Pàdel Terres de
l’Ebre en el que hi haurà

més de mil euros en premi-
sen metàl.lic.
La darrera prova es va dis-
putarel cap de setmana
passat a l’Hotel les Oliveres
Beach Resort i Spa, d’El
Perelló.
A les semifinals, Gerard
Vergés i Emilio Castellà van
imposar-se a Ivan Garcia-
Carlos Bernardo. Així
mateix, Sergi Estupinyà-
Carlos Bellés van vèncer a
Carlos Sintorres-Pedro
Hernandez. A la final, juga-
da el diumenge, a una de
les pistes de l’Hotel les
Oliveres, Gerard Vergés i
Emilio Castellà van guanyar
a Sergi i Carlos per 7/6,
4/6 i 6/4.
El pròxim Gran Slam es
farà a l’Ametlla de Mar, al
mes de setembre. Els
punts del rànking així com
més informació la podeu
trobar a
www.padelgest.com.

Circuit Gran Slams 
de les Terres de l’Ebre 2010

PÀDEL

Serà la XXXVI edició i tindrà lloc el proper 15 d’a-
gost. Les inscripcions es realitzaran el mateix dia a
partir de les 9:00 h. a les instal·lacions del Club. Al
tractar-se d'una prova puntuable per al Campionat
de Catalunya de Travessies i per al Circuit de llarga
Distancia, tots els nedadors han d'estar federats,
en cas que no ho estiguin se'ls federarà a l'hora de
realitzar la inscripció. L'Organització ha previst lliu-
rar premis al tres primers de cada categoria: Aleví,
Infantil, Junior, Absolut, Màster i Veterans,
(dones i homes). La prova s'iniciarà a les 11:00 h.
amb l'embarcament dels nedadors per portar-los al
lloc de sortida, la distància a cobrir és de 1`800
milles =3.335 metres.
Les pre-inscripcions es poden adreçar a Port@nau-
ticampolla.com i al fax 977 593007.

El Club Nautic l’Ampolla prepara
la Travessia Nedant 

Port del Fangar-Port de l’Ampolla

XXXVI edició. El 15 d’agost
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

El CRACK de la setmana
JOAQUIM RICART I BAUBÍ, DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE TORTOSA

Joaquim Ricart és el
Defensor de la
Ciutadania de Tortosa
des del desembre de
l’any passat. 
Va treballar durant 40
anys al Banc Popular de
la capital del Baix Ebre,
els darrers vint com a
directiu. Actualment
està jubilat. Fou jugador
del CD Tortosa durant
12 anys, quan a la
Tercera divisió només hi
havien quatre grups a
tot l’Estat. Va disputar
dues lliguetes d’ascens
a Segona amb l’equip
roigiblanc. Fins la tem-
porada passada era
l’entrenador de
l’Agrupació de Veterans
de Tortosa. A Catalunya
hi ha 43 ajuntaments
que tenen Defensor del
Ciutadà. A les Terres de
l’Ebre, a més de
Tortosa, també n’hi ha a
Ulldecona i a Sant
Jaume. 

Pregunta: Quina funció té
el Defensor del Ciutadà?
Resposta: Es una persona
que es dedica, amb inde-
pendència, a ajudar als ciu-
tadans que puguin necessi-
tar-ho per una gestió amb
l’administració de la que
tenen alguna queixa. Es
indispensable que primer
l’hagin transmès de forma
oficial al Departament que
correspongui. I si la res-
posta no és la que volien o
no els arriba, llavors poden
venir a comentar-m’ho. Ho

analitzarem i buscarem aju-
des el més aviat que sigui
possible. Tal com vaig dir
el dia que de la possessió
del càrrec, a l’Ajuntament,
per a mi és primordial el
respecte i que les perso-
nes conservem el patrimo-
ni que tenim amb els drets
humans. Poder ajudar a
que sigui d’aquesta forma
és molt recorfortant. 
P: S’ho va haver de pensar
molt quan li van plantejar?
R: La veritat és que no. Ho
vaig comentar amb els
meus fills però ho tenia clar
que ho acceptava. S’uneix
tot el que dit abans amb el
fet que estic jubilat i dispo-
so de temps. Ho faig de
forma totalment desinte-
ressada, sense cobrar res.
Això dóna més independèn-
cia encara. A l’Ajuntament
tothom hi col.labora però
jo no depenc de ningú.
Estic per ajudar al ciutadà.
P: Des del desembre,
molta feina? 
R: Tarragona, per exem-
ple, va tenir Defensor l’any
passat, el 2009. Van haver-
hi uns 120 casos.
Nosaltres, una ciutat amb
40000 habitants, en por-
tem uns 50 en set mesos.
Per tant, es pot dir que ha
hagut feina.
P: Un lector de Més Ebre
que no conegui que exis-
teix a Tortosa un Defensor
del Ciutadà, què és el que
pot fer per trobar-lo? 
R: El telefon, a
l’Ajuntament, és el 977 58
58 50. I l’adreça electròni-
ca: defensor@tortosa.cat.
De dilluns a divendres es
donen hores de visita.
Dimarts, dimecres i dijous,

de 12 a 14 hores, és quan
es produeixen aquestes
visites. Si hi ha algú que,
per motius laborals, no pot
venir durant aquestes
hores, em puc adaptar a
un altre dia.
P: Quins casos són els
més freqüents? 
R: Principalment els que
tenen a veure amb l’admi-
nistració. Ja he comentat
que primer s’ha de trans-
metre-li la queixa. I des-
prés, quan m’arriba a mi,
es busca intervenir i inten-
tar aportar solucions.
També n’hi ha entre veins i
comunitats que no són
competència directa però
intento assabentar-me del
que passa i aproximar les
dues parts fent de media-
dor. D’altra banda, n’hi ha
de veins que es queixen del
soroll d’un bar o un pub
que tenen prop de casa. La
Policia Local ja actua de
forma immediata però, nor-
malment, quan arriba, no hi
ha cap problema. No obs-
tant, aquest continua exis-
tint. S’ha de dialogar entre
les parts implicades i inten-
tar arribar a una entesa.
No és fàcil, però amb això
estem. 
Hi ha altres casos de ciuta-
dans que han tingut un pro-
blema amb l’Empresa
d’Aigues, per exemple, i
l’objectiu és el mateix: tro-
bar solucions. També hi ha
molts temes de multes en
les que no s’hi està d’a-
cord... 
P: En quin percentatge s’hi
troben solucions a les quei-
xes presentades?
R: És molt alt. Si no solu-
cions directes, si que acos-

tem el problema i es dialo-
ga amb tranquil.litat per
resoldre’l. Jo penso que al
principi no existia massa
confiança amb el Defensor
del Ciutadà. Sé que m’he
de guanyar aquesta con-
fiança de la gent. Però
estic comprovant que, poc
a poc, s’està entenent l’ob-
jectiu. El bon tracte i l’inte-
rés generen aquesta con-
fiança. I així està passant.
Per mi és satisfactori. S’ha
de tenir clar que no podem
canviar les lleis i que
aquestes són les que regu-
len. Però, en ocasions,
contactar amb el Defensor
pot portar a modificar
aquestes lleis o a trobar
respostes que, si no existís
la seua figura, no hi hauria
la possibilitat de poder fer-
ho. 
P: Recorda algun cas
anecdòtic?

R: Bé, un dia va venir un
senyor que es va queixar
perquè al pis de baix del
seu hi havia un veí que,
segons ell, tenia dotze gos-
sos i tres gats. Poc puc fer
aquí però em vaig interes-
sar pel tema i quan al cap
de quinze dies no m’havia
tornat a dir res, li vaig tru-
car. Això ho faig en més
casos. Aleshores em va
comentar que els gossos
ja no hi estaven. No sabia
si era una casualitat o si
era que, d’alguna manera,
el veí s’havia assabentat
que ell havia anat al
Defensor del Ciutadà a
queixar-se...
P: Hi ha gent que demana
feina?
R: Fa pocs dies va venir
una persona per una quei-
xa que va quedar aclarida.
Estava molt agraït. Llavors
em va explicar que no tenia

feina. Vaig pendre nota de
les dades i li vaig comentar
que davant de qualsevol
possibilitat que hi hagués,
el trucaria. 
Així mateix, recordo un
senyor que va venir i em va
comunicar que estava a l’a-
tur, que  havia de cobrar
una indemnització que no li
arribava i que la seua sen-
yora tenia invalidesa. Em
va manifestar que no podia
pagar el lloguer.  Li vaig
demanar documentació,
vaig parlar amb el seu
advocat i quan em comuni-
que les possibilitats que té
de cobrar aquesta indem-
nització parlaré amb el pro-
pietari de la casa perquè
pugui entendre que es
demori més el cobrament.
No soluciones totalment el
problema perquè no es pot
però intentes ajudar a que
no sigui més greu. 

www.marfanta.com

Tel. informació:  670 255 158
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11
MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20
FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio
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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Saltejat de fruits de mar i patates fregides, els musclos són una molt bona font de 
proteïnes d'elevada qualitat i un dels aliments més rics en ferro de fàcil absorció

400 g de mescla de
fruits de mar (musclos,
cloïsses, escopinyes…)

3 patates formoses
2 grans d’all
1 tomàquet tal lat a

daus petits
2 caienes o bitxos
unes grapat de ful les

de julivert fresc picat
Oli de girasol per fregir

Pelar i tal lar les pata-
tes en cubs petits. Dei -
xar- los en aigua freda
per a que perdin el midó.
Rentar bé els mariscs eli-
minant la sorra i els fila-
ments (dels musclos) que
puguin tenir, esbandir-los
diverses vegades. En

una paella grossa, posar-
hi un f i l  d’ol i ,  els dos
grans d’alls aixafats amb
la ful la del ganivet, cui -
nar una mica l’all fins que
comenci a daurar-se, afe-
gir les dues caienes o
bitxos, coure-les una mi-
ca i abocar a la paella to-
ta la mescla de fruits del
mar, cuinar a foc alt uns
minuts, afegir el tomà-
quet i  el ju l iver t picat.
Cuinar-ho tot fins que si-
gui cuit. Reservar amb
els fruits de mar dins la
pael la. En una pael la a
part, fregir els daus de
patates, un cop cuits dei-
xar- los escórrer per a
que perdin l’oli. Treure el
l íquid de la pael la dels
fruits de mar i  barrejar
les patates fregides,
deixeu cuinar la barreja
una estoneta, f ins que
quedi tot ben amalga-
mat. Servir immediata-
ment. El resultat és sor-
prenent i  els daus de
patata fregida, que ju-
guen a fet i amagar entre
les closques, semblen
haver anat de colònies a
un poblet de costa. Els

musclos originaris del
Delta de l 'Ebre són els
de l 'espècie Mitylus ga-
l loprovincial is, la més
adaptada a les aigües
del Mediterrani. Arriben a
la seva mida òptima cap
al juny o jul iol. Desta-
quen per l'exquisidesa de
la sevacarn, de con-
sistència dura. La seva
zona de cria se centra a
la badia del Fangar, a
l'Ampolla, i al port natu-
ral dels Alfacs, a Sant
Carles de la Ràpita. Els
musclos són un al iment
excel·lent. Són una molt
bona font de proteïnes
d'elevada qual itat i  un
dels aliments més rics en
ferro de fàci l  absorció.
Juntament amb el seu
baix contingut en grei -
xos, el converteixen en
un bon aliat en l'alimenta-
ció de les dones, que
són més propenses a les
anèmies i alhora que con-
trolar el seu pes amb una
alimentació sana i varia-
da.
Bona font també de vita-
mines i minerals com el
iode.

«Primentons i Tomates». Avui: Saltejat

El resultat és sorpre-
nent i els daus de
patata fregida, que
juguen a fet i ama-
gar entre les clos-
ques, semblen haver
anat de colònies a
un poblet de costa.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana. La cuina vermella
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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.

Ferreres Gimeno, Manuel  Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Aldea) 977460152

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977510348  

Ulldemolins Reverter, Xavier     Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 20°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
fins a migdia, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat al sector central del
litoral i Prelitoral i al vessant nord del Pirineu. A partir d'aleshores, el cel que-
darà entre poc i mig ennuvolat al sector central del litoral i prelitoral i poc
ennuvolat al vessant nord del Pirineu. A la resta del país, el cel estarà serè
o poc ennuvolat, tot i que durant la tarda creixeran núvols d'evolució diürna
al quadrant nord-est. 
Precipitacions: 
de matinada s'esperen ruixats al sector central del litoral i Prelitoral i són
probables al vessant nord del Pirineu. Les precipitacions seran d'intensitat
feble, localment moderada, i acumularan quantitats entre minses i localment
poc abundants (fins a 20 mm en 24 hores). 
Temperatures: 
les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes i es mouran entre
els 9 ºC i els 14 ºC al Pirineu, entre els 14 ºC i els 19 ºC al Prepirineu i
Depressió Central, entre els 16 ºC i els 21 ºC al Prelitoral i entre els 20 ºC i
els 24 ºC al litoral. Les màximes es mantindran sense canvis o pujaran lleu-
gerament. Oscil·laran entre els 25 ºC i els 30 ºC al Pirineu i litoral, entre els
30 ºC i els 35 ºC a Ponent i vall de l'Ebre i entre els 28 ºC i els 32 ºC a la
resta del país. 
Visibilitat: 
bona en general, puntualment regular fins a mig matí al terç nord, Catalunya
Central i sector central del litoral i prelitoral per la presència de boirines i
boires. A les terres de l'Ebre, Ponent i Empordà serà entre bona i excel·lent. 
Vent: 
la tramuntana es mantindrà tot el dia a l'Empordà, moderada amb cops forts
de matinada al nord del sector i entre fluixa i moderada a partir del migdia.
Per la seva banda, el mestral bufarà entre fluix i moderat fins a primera hora
del matí al terç sud del país. A la resta del territori, el vent serà fluix i de
direcció variable de matinada, amb predomini del component nord al terç
nord del país, mentre que durant les hores centrals del dia s'imposarà el
component sud entre fluix i moderat. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà tramuntana al nord del cap de Begur, entre moderada i forta de mati-
nada i entre fluixa i moderada la resta de la jornada, tot i que durant les
hores centrals del dia girarà a sud fluix al sud del cap de Begur. A la resta
del sector, el vent serà fluix i de direcció variable de matinada i a partir d'a-
leshores s'imposarà el sud fluix amb cops moderats. 
Maror amb àrees de forta maror de matinada al nord del cap de Begur, i de
maror a marejol a la resta. 
Mar de fons del nord. 
Costa Central:
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable. A partir d'ales-
hores, s'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats, entre
migjorn i garbí. A última hora del dia, tornarà a quedar fluix i de direcció
variable.
Marejol. 
Costa Daurada:
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable al nord del cap
de Salou, mentre que al sud es mantindrà el mestral entre fluix i moderat. A
partir d'aleshores, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats,
amb predomini del migjorn al sud del cap de Salou i entre migjorn i garbí al
nord. A última hora del dia, el vent quedarà fluix i de direcció variable, amb
predomini del component sud. 
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui tindràs  el do de la localitat . Estaràs
molt  comunicatiu  amb el sexe oposat .
Evita  problemes  posteriors  tenint  una vida
al màxim  de tranquil·litat  que puguis. 

Taure
20/4 al 19/5

És possible  que tinguis  un idil·li, però  també
és possible  que et  vegis  immers  en aventu-
res amoroses que no t'acabin  de convèncer .
Busca  harmonia  en la teva  vida emocional.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit  de Mercuri  i el Sol  per la teva
casa  quatre  intensifica  molt  les teves rela-
cions  familiars  però  no descartis  certs
excessos  en la teva relació amb ells.

Cranc
22/6 al 21/7

El que  en principi  és una  virtut, la confiança, pot
ocasionar-te  algun  tipus de desil·lusió  amorosa.
Tot  indica  que el veritable  descans  és l'única
tècnica  per posar  en ordre  el teu organisme.

Lleó
22/7 al 22/8

Perquè  tot funcioni  bé en les teves  rela-
cions  sentimentals  has d'evitar  que acabin
sent monòtones. Has  de fer  balanç  i esta-
blir  un ordre  de prioritats  per millorar. 

Verge
23/8 al 21/9

És probable  que gaudeixis d'alguna situació
sentimental  interessant. Respecte  a la
salut, et trobes ple de vitalitat , però  avui
estaràs  una mica atabalat.

Balança
22/9 al 22/10

Esforça't  i intenta resoldre  els assumptes
que ara et preocupen , no descuris  els temes
d'amor. Si et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes  desapareixeran.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor  exigeixes  compromisos . No et ve de
gust  tenir  cap aventura superficial . Potser  el teu
organisme  està  suportant  un excés  d'activitats
tant  pel teu treball  com per la teva vida personal.

Sagitari
21/11 al 21/12

No tinguis  por d'expressar les teves idees, la
teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte  a la salut , valora  el que tens de posi-
tiu  i no ho perdis.

Capricorn
21/12 al 19/01

Vius  un període  favorable  per aprofundir
en els teus sentiments  i per donar  a la teva
vida sentimental  més riquesa. Tracta  d'anar
amb més  cura  amb el teus cos. 

Aquari
20/1 al 18/2

En algun moment  del dia et veuràs  sobrepassat
per una  actitud  d'algú  proper a tu. Respecte  a
la salut , encara  que tot  sembla  que va bé no
has de descurar-te  en cap moment. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , ara mateix  no has d'anar
a allò segur. Avui és un dia perquè  improvisis  i
te la juguis . Estàs vivint una etapa  favorable  per
deixar  enrere  hàbits  que et perjudicaven.

Televisió
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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�

    

DIVERSOS�

  

 

 

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

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!
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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).

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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La Festa del Renaixement
s'ha convertit en el principal
acte promocional de la ciutat
de Tortosa. Original quant a
l'època que es recrea, i
exemple de participació ciu-
tadana. És així com aquest
projecte ha anat prenent
forma, creixent a partir de
l'esforç de l'organització i de
la participació de tota una

ciutat, cosa que ens ha dei-
xat en la memòria moments
inoblidables. Edició rere edi-
ció, ens hem anat sorprenent
mentre redescobriem
Tortosa a l'ombra transfor-
madora de la història.
La XV Festa del Renaixement
va viure aquest diumenge les
seves últimes hores, amb la
Gran Desfilada com a espec-

tacle central. L'assistència
de públic ha estat superior a
la dels altres anys.
L'ampliació d'espais i reco-
rreguts, com el Mercat d'èpo-
ca, que enguany s'ha allargat
des de la Catedral fins a la
Travessia del Mur, a
Remolins, no ha impedit que
s'omplís de gent durant mol-
tes hores les tardes i nits del

cap de setmana. Una situa-
ció similar s'ha viscut a les
Avançades de Sant Joan, fins
al punt que s´havia de limitar
l'accés per tal d'evitar que se
superés l'aforament. Les
tavernes de la Ruta de la
Saboga també han treballat
intensament i durant tot el
cap de setmana, malgrat
l'àmplia oferta a tota la ciutat,

hi havia dificultats per poder
sopar al centre històric de
Tortosa. Aquest any s'ha
registrat un nombre impor-
tant de visitants de fora,
especialment de l'Estat
espanyol i de França. La
presència encara de carrers
en obres, com el del Vall o
Croera, no han suposat un
entrebanc al bon funciona-

ment de la Festa. També des-
tacar la presència durant
aquests dies de professio-
nals de la programació d'es-
pectacles d'altres ciutats,
com Barcelona, Reus o
Logronyo, que s'han des-
plaçat fins a Tortosa per "cer-
car idees i conèixer de prop
com s´organitza la Festa, ja
convertida en tot un referent.

Un segle que s’acaba
El cap de setmana passat, Tortosa va tornar a transformar-se amb la Festa del Renaixement

QUINZENA EDICIÓ

       


