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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

ERC busca protegir la
festa tradicional i els
animals (bous).

P8

CiU es posiciona respecte
els correbous: «farem tot
el possible per
salvaguardar l’espectacle»

P8

Societat

El Deltasound es torna a
celebrar tot i les dificultats
dels darrers anys.

P9

Esports

Rapitenca i Tortosa
disputen el primer partit de
la pretemporada davant la
seua afició.

P10

L’Ajuntament de l’Aldea comença a posicionar-se davant el que sembla una realitat imminent: l’aturada de les obres de la variant
al seu pas per la localitat. Unes obres que han portat molt retard i que han estat molt reivindicades. Així, un cop es conegui ofi-
cialment l’abast de la decisió del Ministerio de Fomento, Dani Andreu, alcalde de l’Aldea, ja ha avançat que el municipi probable-
ment haurà de respondre de manera contundent, o “més contundent que en altres vegades”, aclaria. 
Aquesta variant venia a cobrir entre altres dèficits el de la seguretat que pateix l’Aldea que ha vist com veïns del municipi han mort
atropellats a l’N-340. Per aquest motiu, Andreu, també assenyalà: “no es pot permetre que es pugui jugar amb la seguretat dels
ciutadans i ciutadanes, la qual cosa no es valora ni en euros ni en pessetes”. 
A la foto, la visita oficial el dia de l’inici de les obres. P3

La variant, un miratge?

Més Ebre, com l’any passat, fa un parèntesi amb l’arribada de l’agost i atura la seua
sortida habitual dels divendres fins el dia 3 de setembre quan tornarà amb les matei-
xes directrius i amb l’objectiu de seguir prop dels lectors. Hem d’agrair la complicitat
de tots aquests mesos. Una complicitat que dóna força per a seguir i que genera con-
fiança. El fet de veure la resposta dels ciutadans ebrencs els divendres, quan busquen
el setmanari en els punts de repartiment habituals, és una satisfacció i també un orgull.
Ara hi haurà tres setmanes de descans. Tornarem el dia 3 de setembre quan podran
tornar a buscar-nos com ho fan la resta de l’any, en els llocs de sempre. Gràcies!.

Fins el 3 de setembre
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Per una nota de premsa de
GISA ens hem assabentat
que s'ha adjudicat el pro-
jecte constructiu de la
variant de l'Eix de l'Ebre.
Una vegada més, la nota
és poc clarificadora, ja que
ni diu a quina Ingenieria
s'ha adjudicat ni el temps
que tenen per redactar el
projecte, explica les carac-
terístiques tècniques de l'o-
bra i diu que evitarà el pas
dels vehicles per l'interior
del nucli urbà de Tortosa.
I la zona urbanitzada del
Canalet i el Poble de Jesús,
que? Com es pot apreciar,
hi ha un despreci total a
dita zona, ja que el trajecte
d'aquesta variant no només
afectarà a les cases colin-
dants, sinó que suposarà
una gran barrera física que
dividirà en dos, de manera
perpètua, el terme de
Jesús.
Davant d'aquesta desfeta
urbanística i social que ens
afecta, esgotarem els
recursos legals interposant
un recurs contenciós-admi-
nistratiu i esperarem per
veure si un nou Govern de
la Generalitat o el nou
Conseller de Política
Territorial és més receptiu
que l'actual i al menys,
compleix el compromís de

fer el projecte de desdobla-
ment de tot l'Eix de l'Ebre
per a que així se n'adonen
que el traçat més adequat
és pel Canal Xerta-Sénia tal
com es demana per unani-
mitat per l'Ajuntament de
Tortosa i l'EMD de Jesús.
Seguirem esgotant tots els
mitjans que tinguem a la
nostres mans per intentar
evitar aquesta desfeta que
des de l'any 2005 es va
proposar i pel que es veu,
no han tingut el temps
necessari ni la voluntat de
fer l'estudi del desdobla-
ment pel Canal Xerta-Sénia,
com és van comprometre
públicament i que es dema-
na de manera reiterativa,
tant per les
Administracions  Locals
com per la ciutadania del
Poble de Jesús.
No ens donem per vençuts
per corregir aquest traçat,
ja que per a Jesús la afec-
tació és massa grossa
com per acceptar-la.
Necessitem l'ajuda de tots.

Pere Panisello i Chavarria
Alcalde - President de
l'EMD de Jesús

Adjudicació del projecte de la 
Variant de l’Eix de l’Ebre (C-12)

Opinió

Fem memòria? El passat 15 de maig de 2009
s’anunciava la feliç notícia de l’inici de les
obres de la variant de l'N-340 a l'Aldea.

F i nament ,
s e m b l a v a
que les
n e c e s s i -
tats de les
Terres de
l’Ebre es
tenien en
c o m p t e .
Un Dani
Andreu visi-
b l e m e n t
emocionat

manifestava la seva intenció de treballar per a
aconseguir la bonificació dels peatges de

l’AP-7, mentre duressin les obres, ja que
aquestes representarien un colapse de la
nacional. De fet, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques va anunciar fa
dos anys que es bonificarien aquests peatges
però fonts del Departament van comentar que
la negociació encara no s’havia acabat, de fet
a hores d’ara ningú en sap res. 
Però tornant a la variant, fa poc més d’un any
començaven aquestes obres i a hores d’ara
ens diuen que s’han paralitzat per la retallada
que s’ha imposat als pressupostos de l’Estat.
Davant aquest panorama, què podem fer? Des
d’aquesta editorial proposem com a primera
mesura, canviar-nos el nom, passar d’anome-
nar-nos Terres de l’Ebre a anomenar-nos
Terres de Fe, perquè això és l’últim que s’ha
de perdre!

Editorial

Terres de l’Ebre o Terres de Fe?

«Fa poc més d’un any començaven

aquestes obres i a hores d’ara ens

diuen que s’han paralitzat per la

retallada que s’ha imposat als 

pressupostos de l’Estat»

Dimarts passat va ser un dia trist per a les Terres
de l'Ebre i per a les nostres aspiracions a esde-
venir Vegueria de l'Ebre. El govern tripartit (PSC-
ERC-ICV) ha tirat endavant la Llei de Vegueries
amb l'únic objectiu de guanyar un titular tot
sabent que Catalunya i les nostres terres hi sor-
tim perdent. El dany que pot haver causat l'obsti-
nació per tirar endavant una Llei, que és un autèn-
tic nyap jurídic, en el temps de descompte de la
legislatura i després de 7 anys de govern tripar-
tit pot ser molt gran i pot posar en perill, atenció,
la delegació territorial de les Terres de l'Ebre, que
el govern de CiU va crear l'any 2001. L'estupor
és encara més gran quan penso en el brindis
amb cava que van fer els representants del tripar-
tit a les Terres de l'Ebre el 2 de febrer, quan el
Consell de Govern va aprovar el projecte de Llei
de Vegueries. Avui encara és més evident que
allò va ser un veritable brindis al sol.
D'entrada, el tripartit ha tirat endavant un simple
canvi de nom de Diputació a Vegueria que, a
més, només serà d'aplicació a les quatre diputa-
cions existents. No es podran crear les vegueries
de l'Ebre i de l'Alt Pirineu fins que el Govern de
l'Estat no modifiqui fins a quatre lleis: la llei orgà-
nica de límits provincials, la llei d'hisendes locals,
la llei orgànica del règim electoral general i la llei
de bases de governs locals. 
Cal preguntar al govern per què no ha pressionat
abans el govern “amic” del PSOE per modificar
les dites lleis i aposta ara per fer-ho a posteriori
tot sabent que l'Estat no està per a modificacions
legals. El conseller Ausàs ja es curava en salut el
dia de l'aprovació passant la pilota al vicepresi-
dent espanyol, Manuel Chaves. I a aquest últim li
faltava temps, poques hores després, per desen-
tendre's del tema, treure la Constitució i dir que
els límits provincials no es toquen. 
Algú podria dir allò de som on érem i que tant
d'esforç no ha servit per a res. Doncs no, no som
on érem, estem molt pitjor. El tripartit ens ha por-
tat a un carreró sense sortida, ha aixecat unes
expectatives infundades a tots els territoris, i ha
atiat el foc en molts llocs de Catalunya, com el
Camp de Tarragona o el Penedès, amb cocapita-
litats i límits veguerials indefinits. Tot plegat, per
acabar generant una gran frustració a tot el país
i arribar al final de la legislatura intentant aixecar
el trumfo de la vegueria per vendre alguna cosa
davant l'electorat. 
Però en aquest intent desesperat dels tres partits
d'esquerres de fer veure que ja comptem amb
una bona Llei de Vegueries, han comès errors de

molt calat. Un dels més importants, i que ens
afecta molt com a Terres de l'Ebre, és que per
una manca d'astúcia a l'hora de plantejar la llei, el
tripartit ha posat ara en perill les actuals delega-
cions del Govern de la Generalitat al Pirineu, la
Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Una des-
centralització que ens va costar molt i que el pre-
sident Pujol va fer realitat. Sembla que amb la
nova normativa, i en tant el govern espanyol no
mogui fitxa, mentre hi hagi només quatre vegue-
ries (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida), es
posen en perill la resta de delegacions de
Govern. El que ha fet el Govern de José Montilla
amb les vegueries només es pot qualificar d'au-
togol i d'agressió en tota regla a l'autogovern del
nostre país.
La Llei de les Vegueries a canvi de la Llei de l'À-
rea Metropolitana. Aquesta última s'ha aprovat en
el mateix Plenari del Parlament, però a diferència
de la primera, aquesta és una llei complerta, ja
se n'ha ocupat el PSC que així sigui. Mentre la Llei
de Vegueries no contempla unes competències
ni un finançament clars, la Llei de l'Àrea
Metropolitana ho té tot perfectament ben definit i
no és un bunyol jurídic com l'altra. És precisa-
ment per aquest motiu que s'ha pogut aprovar
amb el suport de totes les forces polítiques. 
Convergència i Unió estem i hem estat sempre a
favor de la vegueria. I ho venim demostrant de fa
anys. El Govern de la Generalitat, l'any 2001,
amb la presidència de Jordi Pujol, va crear la
Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, ini-
ciant el procés de descentralització del govern
del nostre país, amb la posada en funcionament
de les diferents seus territorials de tots els depar-
taments de la Generalitat. Ha estat recentment la
Diputació de Tarragona, presidida per Josep
Poblet, l'única diputació catalana que ha apostat
clarament per la descentralització i per la creació
d'un seu territorial a Tortosa, que és l'embrió de
la futura vegueria de l'Ebre, i d'una vicepresidèn-
cia de les Terres de l'Ebre, el titular de la qual és
Pere Panisello. Amb això què vull dir? Que mentre
se'ns acusa de posar pals a les rodes, la realitat
és que CiU ha estat qui ha posat les bases de la
futura vegueria. I han estat PSC, ERC i ICV els res-
ponsables de malmetre-ho.

Meritxell Roigé i Pedrola
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa
Candidata de CiU a les eleccions al Parlament de
Catalunya

El tripartit danya les vegueries i 
posa en perill les delegacions territorials

Opinió

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Andreu ha assegurat que
l'empresa que està execu-
tant l'obra, pressupostada
en més de 26 milions d'eu-
ros, ha notificat a
l'Ajuntament que no conti-
nuarà els treballs perquè
“no hi ha més recursos
econòmics” i “és possible
que no s'hi destini una nova
partida fins als pressupos-
tos del 2012 o el 2013”.
Davant aquesta situació,
Andreu ha volgut aclarir un
parell de punts. D'una
banda, lamenta profunda-
ment que no hagi estat el
Ministerio de Fomento qui
informés de la decisió de
paralitzar les obres, i que a
hores d'ara encara no
comptin amb cap explica-
ció oficial. I per l'altra, que
se'ls hagi “enganyat” quan
ells van dipositar tota la
confiança en una execució
de l'obra, ràpida com se'ls

havia “promés”. Cal recor-
dar que la variant ha estat
una obra llargament reivin-
dicada pel territori i que
finalment veia la llum amb
l'inici dels treballs el passat
maig de 2009, després
que des de 2007, arran de
dos accidents mortals, es
duguessin a terme diver-
ses manifestacions reivindi-
catives per reclamar l'inici
de les obres. D'altra
banda, el Ministerio de
Fomento s'havia com-

promès l'octubre de l'any
passat a accelerar l'obra
perquè estigués finalitzada
el 2011. Davant el que
sembla una realitat tot i
que encara no existeixi ofi-
cialitat, les reaccions no
s'han fet esperar. Així,
Andreu feia saber als mit-
jans de comunicació que
de confirmar-se la notícia
s'engegaran noves mani-
festacions ja que per a l'al-
calde de l'Aldea, aquesta
obra va estretament lligada

a la seguretat de les perso-
nes i “això no té preu” afir-
mava indignat. Però les
obres de la variant, han
unit més que dividit les
Terres de l'Ebre, i així s'ha
demostrat amb les opi-
nions en cadena d'altres
representants polítics,
econòmics i socials. Sense
anar més lluny, el conver-
gent Manel Ferré, alcalde
d'Amposta, titllava el fet
“d'una ofensa més als ciu-
tadans de Catalunya”, des-

tacant que la variant de
l'Aldea i l'autovia de l'inte-
rior són “infraestructures
bàsiques del territori” i cri-
ticant la “mínima influència”
del PSC en el govern de
l'Estat. Arguments amb els
que també ha coincidit l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel qui en aquest cas s'ha
centrat en la figura de la
diputada Lluïsa Lizàrraga a
qui ha criticat la seva inca-
pacitat per “concretar els
terminis d'execució des-
prés de fer-se efectiva la
retallada”. Lizàrraga recor-
dem, va admetre a una
agència de notícies que
l'execució de la variant de
l'Aldea es retardaria però
no va saber precisar-ne els
terminis.  
Per la seva banda, la
Cambra de Comerç de
Tortosa a través d'un
comunicat de premsa i del
seu propi president, José
Luís Mora, ha donat tot el
seu suport a l'Ajuntament
de l'Aldea per l'aturada de

les obres. Mora va estar
contundent a la hora de
qualificar la paralització de

la variant d'“inacceptable”
perquè les Terres de l'Ebre
acumula “prou anys de
retard en moltes obres” i
això perjudica seriosament
les empreses, minvant la
seva competitivitat.
Sembla ser que el
Ministerio de Fomento no
porta pressa per donar cap
tipus d'informació,
almenys això és el que és
desprén de les paraules
del delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó “no he rebut enca-
ra cap informació oficial al
respecte”. Amb tot
Salvadó ha exigit al govern
espanyol la represa de les
actuacions fins a la seva
finalització, perquè són
“imprescindibles i urgents”.
per acabar, fer un petit
esment a un altre compro-
mís no complert, la bonifi-
cació dels peatges de l'AP-
7 entre l'Ampolla i
Amposta, una mesura
que el govern català s'ha-
via compromès a nego-

ciar amb el govern de
l'Estat i de la qual no se'n
sap res. 

Els projectes a les Terres de l’Ebre,
un autèntic «culebrón»

Tot i que el Ministerio de
Fomento encara no s’ha
manifestat oficialment
sobre l’aturada de les
obres de la variant de
l’Aldea arran de la reta-
llada pressupostària del
govern de l’Estat, l’alcal-
de de l’Aldea, el repu-
blicà Dani Andreu, sap a
través d’altres fonts que
les obres estan atura-
des.

«La població de l’Aldea ha tingut molta paciència... però un cop coneguem l’abast haurem de ser més contundents»

«A més, no hi ha indicis que s’alliberin els peatges mentre duressin les obres», Dani Andreu, alcalde de l’Aldea

DM

Dani Andreu, alcalde de l’Aldea, fent declaracions sobre la variant, en una imatge d’arxiu.

L’únic representant socialista que ha comentat
alguna cosa al respecte i que ha estat criticada

per no concretar, ha estat la diputada al
congrès, Lluïsa Lizàrraga.

El PSC ebrenc no es manifesta
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L'Ajuntament d'Amposta rebrà aquest any del Departament d'Acció Social i Ciutadania
424.148 euros per desenvolupar programes d'atenció social, gairebé un 8% més que el
2009. Aquest import respon als convenis entre la Generalitat i els ens locals per coordinar i
col·laborar en la prestació i finançament dels serveis socials. 
Així ho recull el contracte programa en matèria de serveis socials que el director dels Serveis
Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, ha signat aquest
matí amb l'alcalde d'Amposta, Manel Ferré.
Dins dels conveni, el fons destinat a sufragar els serveis socials bàsics a Amposta és el més
important amb un total de 277.558,87 Û, un 22% més que l'any passat. Un bon finançament
dels serveis bàsics és essencial per fer front a la crisi ja que, en ser la primera finestra a la
qual s'adreça la ciutadania amb dificultats, són els que noten més directament el seu impac-
te.
Els diners destinats als serveis bàsics permeten finançar, entre d'altres, actuacions com l'a-
juda domiciliària així com contribuir a finançar els professionals dels serveis socials locals.
Dins d'aquesta partida també s'inclou el fons extraordinari per a ajudes d'urgència social que
Acció Social ha habilitat per segon any consecutiu. El fons d'aquest any està dotat amb
14.318 euros i representa un increment de més del 45% respecte a l'any passat. Aquest fons
especial d'urgència social serveix per atendre les necessitats més elementals de les perso-
nes afectades per la crisi, com les despeses d'habitatge i l'alimentació, entre d'altres.
A banda dels més de 277.558 euros per reforçar els serveis socials bàsics, el contracte

programa també distribuirà 146.590 euros per finançar la resta d'actuacions incloses al pro-
grama: transport adaptat; atenció a les persones amb dependència i discapacitat; drogode-
pendències i prevenció de la SIDA; inclusió social; atenció a la infància i l'adolescència; famí-
lies monoparentals; dones i els seus fills/es en situació de violència masclista; i integració de
les persones estrangeres immigrants.

La signatura dels contractes programa es deriva de l'Acord Marc en matèria de serveis
socials subscrit el 2008 entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania, la Federació de
Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Aquest Acord, vigent fins l'any
vinent, fixa un nou esquema de coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa per
a la prestació i finançament dels serveis socials.
A través dels contractes programa, la Generalitat i els ens locals acorden les accions a
desenvolupar i avaluen anualment la consecució dels objectius per determinar les noves apor-
tacions econòmiques. En tractar-se d'actuacions en diverses anualitats, es garanteix als ens
locals la seguretat i estabilitat financera per desenvolupar-les.

L'Ajuntament de Tortosa rebrà aquest any del Departament d'Acció
Social i Ciutadania 719.386,9 euros per desenvolupar programes
d'atenció social. Aquesta subvenció respon als convenis entre la
Generalitat i els ens locals per coordinar  i col·laborar  en la pres-
tació i finançament dels serveis socials.

Així ho recull el contracte programa en matèria de serveis socials
que el director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania
a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, ha signat aquest matí amb l'al-
calde de Tortosa, Ferran Bel.

Dins dels conveni, el fons destinat a sufragar els serveis socials
bàsics a Tortosa és el més important amb un total de 469.685,07
Û. Un bon finançament dels serveis bàsics és essencial per fer
front a la crisi ja que, en ser la primera finestra a la qual s'adreça
la ciutadania amb dificultats, són els que noten més directament el
seu impacte. 

Els diners destinats als serveis bàsics permeten finançar, entre d'al-
tres, actuacions com l'ajuda domiciliària així com contribuir a
finançar els professionals dels serveis socials locals.
Dins d'aquesta partida de també s'inclou el fons extraordinari per
a ajudes d'urgència social que Acció Social ha habilitat per segon
any consecutiu. El fons d'aquest any està dotat amb 23.036 euros
i representa un increment de més del 37% respecte a l'any passat.
Aquest fons especial d'urgència social serveix per atendre les
necessitats més elementals de les persones afectades per la crisi,
com les despeses d'habitatge i l'alimentació, entre d'altres. 
A banda dels més de 469.000 euros per reforçar els serveis

socials bàsics, el contracte programa també distribuirà 249.701
euros per finançar la resta d'actuacions incloses al programa:
transport adaptat; atenció a les persones amb dependència i dis-
capacitat; drogodependències i prevenció de la SIDA; inclusió
social; atenció a la infància i l'adolescència; famílies monoparen-
tals; dones i els seus fills/es en situació de violència masclista; i
integració de les persones estrangeres immigrants.

La signatura dels contractes programa es deriva de l'Acord Marc
en matèria de serveis socials subscrit el 2008 entre el
Departament d'Acció Social i Ciutadania, la Federació de Municipis

de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Aquest Acord,
vigent fins l'any vinent, fixa un nou esquema de coordinació, coo-
peració i col·laboració interadministrativa per a la prestació i
finançament dels serveis socials.

A través dels contractes programa, la Generalitat i els ens locals
acorden les accions a desenvolupar i avaluen anualment la conse-
cució dels objectius per determinar les noves aportacions econò-
miques. En tractar-se d'actuacions  en diverses anualitats, es
garanteix als ens locals la seguretat i estabilitat financera per
desenvolupar-les.

Acció Social i Ciutadania destina més de 719.000 euros
a Tortosa per finançar programes d'atenció social

El director dels Serveis Territorials del
Departament a les Terres de l'Ebre i l'alcalde
de Tortosa han signat l'acord en matèria de
serveis socials 

Acció Social i Ciutadania destina més de 424.000 euros a
Amposta per finançar programes d'atenció social 

El director dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l'Ebre i l'alcalde d'Amposta 
han signat avui l'acord en matèria de serveis socials 

ACTUALITAT

Imatge de la signatura

Imatge de l’acte.
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L'ajuntament calero pre-
tén convertir l'espai de
Port Olivet en zona verda
i disposa de tots els
requisits i el compromís
d'Urbanisme perquè el
projecte tingui llum verda
al setembre.

L'endarreriment s'ha pro-
duït perquè la CUTE ha
considerat que el consis-
tori encara no havia con-
cretat la forma d'obtenir
els espais lliures a la
zona, com es compen-
sarà el sector o com

s'expropiarà, tot i haver
incorporat tots els pre-
ceptes derivats del
recurs d'alçada acceptat
que van presentar davant
el conseller de Política
Territorial i Obres
Públiques, Joaquim

Nadal. 
Per la seva banda,
Andreu Martí, alcalde de
l'Ametlla de Mar, i mem-
bre també de la CUTE,
es va reunir amb Pere
Solà, director
d'Urbanisme, perquè
considera que Urbanisme
havia passat per alt el
detall d'aquesta fórmula
que, assegura, sí que
havien inclòs en el docu-
ment presentat. “Per
part de l'ajuntament és
evident que vam aportar
tota la documentació,
com es va comprovar en
la reunió posterior a la
reunió de la CUTE on,
deixàvem clar com adqui-
rir els terrenys dels sec-
tors d'Artilleria i de Port
Olivet i vam quedar que
al setembre s'enllestiria
l'últim tràmit per salvar
per sempre aquests
espais naturals tan
importants per al poble i,
a la vegada, aprovaríem

el Pla General
d'Urbanisme, que també
és molt important per a
l'Ametlla de Mar”. 
La idea del consistori
calero és adquirir via
'expropiació' els terrenys
de 66 hectàrees que
ocupava una urbanització
de luxe promoguda per
ucraïnesos i que va ser
confiscada per ordre de
l'Audiència Nacional en el
marc de l'anomenada
operació Mármol Rojo.
Els terrenys, que van ser
subhastats posterior-
ment, es troben ara en
mans majoritàriament de
l'entitat financera Caixa
Penedès. 
Davant la CUTE,
l'Ajuntament havia de
precisar sota quina fór-
mula obtindria els
terrenys, en aquest cas
expropiació, i efectuaria
el pagament amb sostre
o terrenys municipals
dels quals disposa.

Urbanisme aprovarà el POUM de
l’Ametlla al setembre

La Comissió
d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre (CUTE)
aprovarà el nou Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de
l'Ametlla de Mar al
setembre, un cop esti-
gui en les seves mans
tota la documentació
necessària que fa
referència al pla de
millora urbana (PMU) de
Port Olivet i el sector
Artilleria, inclòs en el
POUM. 

«Per part de l’ajuntament és evident que vam aportar tota la documentació», Andreu Martí

REDACCIÓ

Port Olivet.

Cedida

L'Ajuntament de Deltebre
va aprovar en el ple, cele-
brat el passat 30 de juliol,
l'expedient d'imposició de
contribucions especials de
les obres de millora de la
urbanització Riumar.
Aquest expedient tanca el
quadre de finançament del
projecte, calculat en 1,8
milions d'euros.
L'aportació dels veïns es
fixa en un 60% de l'obra
(1.130.982,64) i el 40%
restant (734.478,55) es
finançarà amb l'aportació
municipal i les subven-
cions rebudes. Les previ-
sions són que les obres
que ja estan adjudicades
comencin després de l'es-
tiu.

Aprovades les millores

de la urbanització 

de Riumar

El consell d'administració
de la societat estatal
Acuamed ha aprovat
posar a licitació les set
primeres obres del pla de
restitució territorial, que
ha de garantir el submi-
nistrament d'aigua als
municipis que s'abastei-
xen de l'Ebre en cas que
es produeixi un episodi
de contaminació del riu
durant els treballs de
neteja dels llots tòxics a
Flix. Així ho explicava a
principis de setmana el
secretari d'Estat de Medi
Rural i Aigua, Josep
Puxeu, en la visita al
pantà de Flix.

Acuamed aprova
les primeres

licitacions a Flix

L'Ajuntament de Tortosa
aprovava en Ple ordinari, el
passat dilluns 2 d'agost,
l'adjudicació provisional del
48,93 per cent de
l'Empresa Municipal de

Serveis Públics (EMSP)-
Aigües de Tortosa a un soci
tecnològic i financer per un
període de 25 anys. De les
dues propostes que s'han
presentat al concurs, la que
ha aconseguit una millor
puntuació ha estat la UTE
formada per Aigües de
Catalunya, Aigües de

València i COMSA-EMTE. En
segon lloc ha quedat
SOREA. Amb aquest acord,
l'Ajuntament ingressarà 2,3
milions d'euros en concep-
te d'externalització del
48,9 per cent per un perío-
de de 25 anys, transcorre-
guts els quals l'EMSP tor-
narà a ser íntegrament

municipal. 
El municipi també ingres-
sarà 9 milions d'euros com
a dret d'ús de les
instal·lacions, la qual cosa
suposa una millora substan-
cial de l'oferta inicial, que
era de 6,5 milions. En con-
cepte d'ingressos no tarifa-
ris, l'Ajuntament ingressarà
durant els primers 10 anys
de concessió un total de
2,1 milions d'euros, la qual
cosa garanteix que es
cobrarà més del que actual-
ment s'ingressa. I, final-
ment, en concepte de millo-
res en inversions comple-
mentàries a la xarxa, l'adju-

dicatari es compromet a
pagar a l'Ajuntament 3,3,
milions d'euros en 25 anys.
L'externalització de part de
l'empresa d'aigües de
Tortosa no ha estat ben
vista pels grups de l'oposi-
ció (PSC i ICV) del consisto-
ri tortosí, que han catalogat
l'operació d“innecessària”,
“injustificable” i “ruïnosa”
per a les butxaques dels
ciutadans. A tot, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
durant el Ple va preferir
rebutjar les crítiques i recor-
dar que l'Ajuntament man-
tindrà el control de la gestió
en la nova societat mixta.

L’ajuntament de Tortosa aprova

l’adjudicació de part de l’empresa d’aigues
El soci privat assumirà la plantilla actual i la política tarifària de contenció   

REDACCIÓ
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El Govern destinarà
540.000 euros a aquest Pla.
Per la seva banda,
l'Ajuntament de Tortosa es
compromet a fer una aporta-
ció pròpia de 360.000,00
euros. El pla vol desenvolu-
par oportunitats de turisme
de qualitat a partir de la iden-
tificació i implementació dels
seus fets diferencials de la
ciutat, del foment de la parti-

cipació ciutadana, i de la
consciència d'acollida. El Pla
“Tortosa, ciutat del
Renaixement” s'estructura
principalment al voltant de
tres eixos: patrimoni cultu-
ral, Renaixement, i el riu
Ebre. El patrimoni cultural de
Tortosa va des de Roma a
Modernisme, passant per
diferents civilitzacions, espe-
cialment la musulmana, la

jueva i la cristiana. La potèn-
cia de la ciutat durant les
diferents etapes històriques,
l'edat antiga, la mitjana, la
moderna i la contemporània
ha deixat la seva empremta
arquitectònica i monumen-
tal. Pel que fa al
Renaixement, aquesta etapa
va ser especialment brillant
per a la ciutat i el territori
que la circumda. Tot això fa

que s'explorin especialment
les possibilitats turístiques
d'aquesta etapa de la histò-
ria, entre els segles XVI i
XVII. Finalment, el tercer eix
gira al voltant del riu Ebre,
que passa per Tortosa com
a última gran població abans
que desemboqui al mar. El
coneixement per part del
turista i del propi ciutadà de
l'entitat i la importància de
l'Ebre fomentarà el respecte
i la comprensió de la
importància d'aquest curs
fluvial, així com d'aspectes
de gestió de l'aigua que, tal
com reconeix la comunitat
científica, s'està convertint
en el recurs natural més deli-
cat per al segle XXI. Tortosa
reuneix un tresor en forma
de patrimoni històric que
aquest Pla vol posar de
relleu perquè esdevingui una
de les principals activitats
econòmiques de la ciutat i
del seu entorn més imme-
diat. 
En aquest sentit, les actua-
cions incloses en el Pla
encaixen amb els criteris ins-

piradors i línies estratègi-
ques definides en el Pla
estratègic del Turisme a
Catalunya i el Pla estratègic
de Turisme de Terres de
l'Ebre i,s'emmarquen en la
política de promoció turísti-
ca que el Govern està duent
a terme en els darrers anys,
amb projectes que tenen
com a finalitat millorar l'ofer-
ta turística catalana amb
plans, programes i normes
per a la modernització i ade-
quació d'aquesta indústria a
les exigències actuals de la
demanda així com per arti-
cular-la i dotar-la d'identitat
pròpia i diferenciada, com a
forma de millorar la seva
competitivitat. Paral·lela-
ment, el Pla s'insereix igual-
ment en la línia de millora de
la competitivitat turística de
la zona i sostenibilitat que
exigeix la cura del medi urbà
i natural, l'ampliació i millora
de la qualitat dels serveis, i
l'adaptació dels recursos
turístics a la demanda
actual, així com la creació
de nous recursos.

La Generalitat aprova un pla per
fomentar el Renaixement tortosí

El Govern de la
Generalitat ha aprovat
el pla de foment turístic
«Tortosa, ciutat del
Renaixement», que pre-
tén millorar el posicio-
nament turístic de la
ciutat amb la implanta-
ció d’un producte pro-
per i de qualitat basat
en la recreació històrica
i rigorosa de la temàti-
ca del Renaixement.

Les actuacions incloses al pla encaixen amb el Pla estratègic del Turisme a Catalunya i el Pla estratègic de Turisme  de Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

El director dels Serveis Territorials, Josep F. Monclús, i l’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
Cedida

Aquest proper 8 d'agost a
Riumar, en el marc de la
campanya per al foment
del reciclatge “La revolu-
ció dels petits gestos con-
tinua. Quins són els vos-
tres?”, l'Agència de
Residus de Catalunya ins-
tal·larà aquest proper diu-
menge a la urbanització
Riumar de Deltebre, el Bus
del reciclatge. Aquesta
campanya té com a nove-
tat que, per primera vega-
da, es  omentarà conjunta-
ment la recollida selectiva i
la pr venció de residus de
totes les fraccions (enva-
sos de plàstic, paper i car-
tró, vidre i matèria orgàni-
ca) i també d'aparells elèc-
trics i electrònics. 

Deltebre i el Bus
del reciclatge

L'Ajuntament de Tortosa
ha posat en marxa la
Tortosa Card, una targe-
ta turística que es posarà
a la venda per 5 euros i
permetrà l'accés gratuït
a l'Exposició permanent
de la Catedral de
Tortosa, al museu d'es-
cultures a l'aire lliure dels
Jardins del Príncep i al
Centre d'Interpretació del
Renaixement. 
El propietari de la targeta
tindrà dret a descomptes
en diferents serveis turís-
tics, com ara als restau-
rants adherits a
l'Associació Plat i Got 
(-5%).

Tortosa Card, una
nova iniciativa

turística

L'Ajuntament de Deltebre
cedeix un edifici als
Amics del Carrilet per a la
creació d'un centre d'in-

terpretació. L'Ajuntament
i l'Associació han signat
un conveni per a la cessió
d'ús de l'edifici del
Magatzem de l'Antic
Sindicat Arrosser de
Jesús i Maria que serà
adequat com a Centre
d'Interpretació del

Carrilet. 
L'edifici, de 700 metres
quadrats, disposa ja d'ofi-
cines, un arxiu i serveis i
passat l'estiu comença-
ran les obres d'adequació
de l'edifici com a centre
d'interpretació a través
dels Plans Extraordinaris

d'Ocupació. El futur cen-
tre, que estarà acabat a
finals del 2011, comptarà
amb una exposició de
fotografies i una sala
d'àudiovisuals on es pro-
jectarà material inèdit
com una pel·lícula de la
inauguració del Carrilet
l'any 1926 que ha estat
cedida a
l'Associació. 
L'atractiu d'aquest Centre
d'Interpretació serà tot el
material rodant que ha
recuperat, restaurat i
rehabilitat Amics del
Carrilet: l'automotor Billar
B2-DM (TAB-1) i el vagó

de passatgers C-35, res-
taurats per la Casa
d'Oficis El Carrilet, i
actualment es troben en
restauració l'automotor
MC2, el vagó de passat-
gers C36, un remolc
Billard, una tractor 801
de vies i obres i un vagó
de vies i obres. L'objectiu
de l'Associació és que els
visitants no només puguin
conèixer més sobre el
Carrilet a través d'aquest
Centre d'Interpretació
sinó que hi puguin pujar i
que puguin experimentar
un viatge amb l'antic
carrilet.

Deltebre tindrà un centre
d’interpretació del Carrilet

Un dels objectius és permetre experimentar un viatge amb l’antic mitjà de transport

REDACCIÓ
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Aquesta sol·licitud que es
formulava pocs dies abans
que s'aprovés la Llei en el
que pot ser el darrer Ple del
Parlament d'aquesta legis-
latura, fet que, en cas que
no se celebri cap altre ple-
nari durant el mes de
setembre, significaria el
decaïment de la Llei i de
tota la feina desenvolupada
per la Comissió de Política
Cultural i, especialment,
pels diputats ebrencs de
CiU, Francesc Sancho; del
PSC, Núria Ventura, i
d'Esquerra, Marta Cid. Ahir,
el Consell de Garanties
Estatutàries va concloure
per unanimitat que la Llei

de regulació de les festes
tradicionals amb bous no
és contrària ni a la
Constitució ni a l'Estatut
d'autonomia. Davant el dic-
tamen, els representants
republicans de les Terres
de les Terres de l'Ebre,
com la diputada Marta Cid

han opinat de la seguent
manera. Segons Cid,
"aquest dictamen del
Consell evidencia clara-
ment que la voluntat del
Partit Popular no era altra
que la d'evitar que s'apro-
vés la Llei que ha de blindar
i regular la festa dels bous

tradicionals sense mort de
l'animal. La voluntat de poli-
titzar el debat, i de posar-lo
en el centre dels conflictes
entre Catalunya i Espanya,
ha portat el PP a sacrificar
la festa dels bous tradicio-
nals de les Terres de l'Ebre,
tradicionals a Catalunya, en

definitiva, com a revenja
espanyola contra Catalunya
per haver prohibit les corri-
des de braus, de tradició
espanyola. El PP, una vega-
da més, ha sacrificat públi-
cament al nostre territori”.
Per la seva banda, el
Secretari nacional de
Política territorial i Medi
ambient d'Esquerra, Lluís
Salvadó, afirmava que "la
Federació d'Esquerra de
les Terres de l'Ebre, amb el
suport absolut dels màxims
estaments del partit, es
comprometen a continuar
treballant en el marc del
consens entre els tres par-
tits, CIU, PSC i ERC, perquè
la Proposició de llei pacta-
da sigui aprovada al més
aviat possible per part del
Parlament o del Govern de
Catalunya, ja sigui durant
els darrers mesos d'aques-
ta legislatura, ja sigui a prin-
cipis de la propera legislatu-
ra. Per últim, Salvadó va
assegurar que  el seu partit
“continuarà treballant amb
el doble objectiu de prote-
gir la festa dels bous tradi-
cionals i, alhora, per fer-la
compatible amb la protec-
ció dels animals”.

ERC busca protegir la festa tradicional
i els animals (bous)

El passat 27 de juliol
entrava a registre del
Consell de Garanties
Estatuàries la sol·licitud
de dictamen del Partit
Popular sobre la propo-
sició de llei de regula-
ció de les festes tradi-
cionals amb bous.

«La voluntat del PP no era altra que evitar que s’aprovés la llei que ha de blindar la festa dels bous»

«Ens comprometem a continuar treballant en consens entre CiU, PSC i ERC perquè s’aprovi la llei»

REDACCIÓ

Celebracions amb bous a les Terres de l’Ebre.
CEDIDA

Ahir dijous al matí va tienir
lloc a Amposta una roda de
premsa d'alguns alcaldes i
càrrecs electes de
Convergència i Unió, per a
argumentar la posició del
partit respecte als corre-
bous, i per a tranquil·litzar
aquelles persones que
veuen en perill els bous de
les Terres de l'Ebre, asse-
gurant que des de CiU es
farà tot el possible per sal-
vaguardar aquest especta-
cle, comptant a més amb
el compromís del secretari

general de CDC, i candidat
a la presidència de la
Generalitat, l'Artur Mas, el
qual ha afirmat que “si la
llei no és aprovada aquesta
legislatura, donaré instruc-
cions perquè sigui aprova-
da l'abans possible”.
L'Alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, va remarcar
que “teníen una gran oca-
sió de blindar els corre-
bous a través de la propo-
sició de llei que CiU havia
plantejat, i en la qual es
pretenia regular les festes
tradicionals dels bous al
carrer”. El mateix Ferré va
continuar afirmant que a
través de la Comissió de
Cultura al Parlament, es va

acabar votant favorable-
ment el dictamen, però
“per una pataleta del Partit
Popular de voler portar
aquest dictamen al Consell
de Garanties Estatutàries
han aconseguit que no es
pugi votar la llei, i per tant,
que no s'acabi aprovant” Al
mateix temps, l'alcalde
d'Amposta es lamentava
que «ara continuem tenint
una certa incertesa legal, i
argumentà que “els consis-
toris som els primers inte-
ressats en què es reguli la
celebració d'aquests tipus
d'esdeveniments, per a
poder tenir una seguretat
legal, que ara no tenim”.
Per la seva banda,

l'Ebrediputat i Alcalde de
l'Ampolla, Francesc
Sancho, declarava que
“encara hi ha possiblitats
que es pugui aprovar la llei
aquesta legislatura, però
aquesta possibilitat passa-
ria perquè hi hagués un nou
Ple al setembre, abans d'a-
cabra-se la legislatura, o
també, que el Govern ele-
vés el dictamen votat i
aprovat al Parlament a Llei,
a través d'un decret-llei”.
Tot i això, remarca Sancho,
“ara per ara això és potes-
tat del President Montilla i
si ell no ho fa aquesta legis-
latura, l'Artur Mas ja s'ha
compromès a fer-ho en la
següent”.El senador i ex-

alcalde d'Amposta Joan M.
Roig hva voler destacar el
mal comportament del PP,
que “per defensar las corri-
das, han utilitzat com a
moneda de canvi els corre-
bous, i això és un error
molt greu”. Per concloure
Ferran Bel, Alcalde de
Tortosa, afirmava que “si
l'Artur Mas és President,
els alcaldes, i els organitza-
dors d'aquests actes la
temporada que ve tindrem
cobertura legal, i a més
ampliada, ja que a partir
del Manual de bones pràcti-
ques s'han introduït esme-
nes per a vetllar pel bon i
correcte funcionament dels
correbous”.

Alcaldes i càrrecs electes de CiU es posicionen respecte els
correbous: «farem tot el possible per salvaguardar l’espectacle»

Els consistoris són els primers interessats en què es reguli el correbous, per poder tenir seguretat legal.

REDACCIÓ

Els Mossos d'Esquadra
van detenir ahir dijous,
5 d’agost,  un suposat
terrorista islamista a
Tortosa per ordre del
jutge de l'Audiència
Nacional espanyola
Fernando Grande-
Marlaska. 
La Policia de la
Generalitat només ha
confirmat que el detin-
gut tenia una ordre de
detenció i extradició
emesa pel Pakistan,
que és el seu país d'ori-
gen. 
Segons fonts consulta-
des, Muhamad Z., de
41 anys, era buscat per
terrorisme islamista
internacional. 
El detingut també té
causes pendents amb la
justícia pakistanesa que
estarien relacionades,
entre d'altres, amb
delictes sexuals.

Els Mossos
detenen a un

suposat terrorista
islamista a

Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat els treballs de
construcció d'un casal
al barri de Santa Clara.
Es tracta d'un equipa-
ment molt reivindicat al
barri, especialment per
part de l'associació de
veïns, que inclou també
un dispensari mèdic. 
L'obra l'executa la cons-
tructora Güeche sobre
un projecte dels arqui-
tectes Julian Gaton i
Salvador Vinaixa, men-
tre que la gestió va a
càrrec de la societat
urbanística municipal
GUMTSA. 
El pressupost d'adjudi-
cació és de 406.445
euros i el termini d'exe-
cució és de 6 mesos. El
cost de l'obra va amb
càrrec al Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa
(PINCAT). 

Tortosa inicia les
obres per

construir un casal
al barri de Santa

Clara

 



DIVENDRES 6
DE AGOST
DE 2010 9

diarimés
ebreterres de l’ebre

www.mesebre.cat

L’Ajuntament d’Amposta, a
través del pla local de civis-
me ha convocat el primer
concurs de documentals al
que es poden presentar els
clubs de joves de la ciutat.
Per participar al concurs,
un cop inscrits, els mem-
bres del club han de pre-
sentar un documental o
curtmetratge, d'estil i for-
mat lliure que tingui com a
temàtica principal la vida
dels propis clubs de joves,
a seva funció social,  expe-

riències, aventures i altres
activitats que realitzin.
La data límit per presentar
els documentals és el 30
de setembre, data a partir
de la qual els treballs es
publicaran al web
http://www.clubsjovesam-
posta.cat on es podran
visionar i votar durant quin-
ze dies. El jurat en decidirà
el guanyador que sorgirà
d'entre els quatre vídeos
més votats. La iniciativa
d'organitzar el concurs va
sorgir a través de les apor-
tacions ciutadanes de les
taules de participació, ja
que donades les seves
característiques de punts

d'encontre juvenil i les dife-
rents activitats que aquests
realitzen, es va creure
oportú fomentar el coneixe-
ment mutu entre els clubs i
la població, per tal de
donar a conèixer la seva
realitat social. L'objectiu

és, per tant, el foment de la
convivència a través de la

participació i el coneixe-
ment mutu. Per aquest
motiu, els premis, que són
de 500 per al primer, 300
per al segon i 200 per al
tercer classificat; s'han de
dedicar completament a l'a-
dequació i condicionament
del club per millorar-ne les
condicions de convivència
(pintura, insonorització, ins-
tal·lació d'extintors o peti-
tes reparacions).
Cal recordar que els clubs
de joves són espais de con-
vivència de les colles de
nois i noies d'Amposta que
gaudeixen d'una llarga tra-
dició ja molt arrelada al
municipi on els adolescents
comparteixen les estones
d'oci. 
Es tracta d'un fenomen que
no es dóna a tots els muni-
cipis, i davant d'aquesta
realitat es pretén fer políti-
ques actives per tal de
fomentar la convivència i
l'intercanvi entre els clubs i
la ciutadania.

L’organització ha buscat alternatives per solventar el problema del soroll

REDACCIÓ

Desè aniversari de Patinando
a la Ràpita, amb los «Pecos»

La pista poliesportiva del
camp de fútbol de la Ràpita
serà l’escenari, el proper, 14
de agost, de l’actuació dels
«Pecos» dintre de la seva

gira 2010. Es preveu una
gran afluència de públic, ja
que aquest grup va esdeve-
nir tot un fenòmen els anys
60 i 70.

Demà dissabte, 7 d’a-
gost, l’Ampolla acollirà la
Nit màgica. 
Abans de la mitjanit els
visitants podran gaudir
d’un món màgic misteriós
i divertit, propi d’una nit
d’estiu.  
Al llarg de tota la façana
marítima es desenvolu-
parà aquesta Nit Màgica,
nit en la que tothom  que
vagi passejant, s'anirà
sorprenent i gaudint, al
mateix temps, dels  diver-
sos punts d'espectacle
animats o inanimats on el
visitant podrà ésser un
espectador o també par-
ticipar en l'activitat, sen-
tint-se envoltat pel mon
del teatre al carrer, la

dansa, el folk, les arts
visuals , el soul, marione-
tes, mimica  estàtues
humanes. 
Però, a la nit màgica no
pot mancar mai el misteri
de les arts de l'adivinació
i la predicció del futur i és
per aquest motiu que

també podran gaudir al
llarg del passeig de les
taules esotèriques amb
els seus bruixots i adivi-
nadors, on les cartes
mostraran als que així ho
desitgen la seva fortuna
o la dels més avinguts a
la seva persona, o aclarir
algunes de les incerteses
del seu futur. 
Per tot plegat, ens tro-
bem al davant d'un
espectacle diferent i
variat apte per a tot tipus
de públic, espectacle on
les activitats estàtiques i
de moviment, les partici-
patives per als visitats i
les d'espectacle es tro-
ben entrellaçades per la
nit, el foc, la màgia, el
passat, el futur tot unit i
envoltat per un marc tan

entranyable com és el
mar i la seva façana marí-
tima, tot pensat per a que
els visitants puguin gau-
dir d'una nit màgica i ino-
blidable sempre envolta-
da de la remor de la mar
i la badia.

L’Ampolla es prepara
per viure la nit màgica

REDACCIÓ

La platja d’Eucaliptus enmig
d’un marc incomparable, el
Parc Natural del Delta de
l'Ebre, serà el lloc on es cele-
brarà el Festival. Aquesta
quarta edició acollirà demà
dissabte un certamen per on
l'any passat van circular unes
8.000 persones i que
enguany ha ampliat i millorat
el cartell d'actuacions amb la
previsió d'acollir entre 8.000 i
12.000 persones. Davant els
«entrebancs» dels que es
queixava l’organització
(l'Ajuntament d'Amposta i
l'Associació de Músics de les
Terres de l'Ebre (AMTE), amb
la col·laboració activa de la
Sala Metro) imposats per la
direcció general de Costes de
la Generalitat. La solució ha
estat orientar els altaveus cap
al terra perquè el so arribi
més diluït al mar. Fonts de
Costes van negar ahir aquest
argument més mediambiental

i van concretar que inicial-
ment li van denegar el permís
a l'Ajuntament d'Amposta per-
què l'organització volia habili-
tar una zona d'aparcament a
la platja. “La llei de costes
prohibeix aparcar a la platja”,
explicaven ahir aquestes
fonts, que també remarcaven
que tampoc es pot cobrar a
la gent que va la platja. El
tema de l'aparcament s’ha
solucionat habilitant una zona
de pàrquing en una finca pri-
vada al costat del nucli urbà
dels Muntells, a uns 700
metres de la platja, i enlloc de
l'entrada cobraran un donatiu
d'entre deu i vint-i-cinc euros a
benefici de l'AMTE.  Tot i que
durant tot aquest temps s'han
pogut adquirir tiquets entra-

des a través del Servicaixa.
La ubicació del recinte on es
celebrarà el certamen és un
dels motius pels quals aques-
ta iniciativa rep més crítiques,
com la valoració que n’ha fet
el director del parc natural,
Sisco Vidal, «aquest tipus de
certamens no van en la línia
de promoció del Delta que
nosaltres defensem, que és la
tranquil·litat i la natura». I va
remarcar que el parc ho auto-
ritza perquè hi ha un acord de
la junta rectora del parc d'au-
toritzar aquest tipus de festes
sempre que les organitze un
ajuntament. “Va en contra del
que sempre hem defensat: un
turisme sostenible de natura”,
va afirmar, per la seua banda,
el propietari del càmping

Eucaliptus, Gabriel Colomer.
“Per nosaltres és un trasbals,
perdem clients i els que s'hi
queden se'ns queixen”, expli-
cava. Enguany l'Associació
d'Empreses i Activitats
Turístiques del Delta, ha
enviat una carta a tots els
ajuntaments de la zona dema-
nant que no organitzen aquest
tipus d'actes perquè van en
contra de la Carta Europea de
Turisme Sostenible, en què fa
molts anys que treballen.
També s'han queixat els veïns
de la urbanització Eucaliptus,
principalment per la brutícia a
la platja i als carrers i solars
de la urbanització. Amb un
pressupost de 216.000
euros, Deltasound ha ampliat
horaris i actuacions.
Començarà a les 4 de la tarda
i acabarà a les 9 del matí del
dia següent. “Hi haurà música
de tots els estils i grups tant
de les Terres de l'Ebre com
de fora”, va explicar el tècnic
de Joventut, Jaume Vidal. Així,
entre els caps de cartell cal
destacar en les actuacions en
directe Pep Sala o els grups
ebrencs Pepet i Marieta
(Ulldecona) i Crator (Deltebre),
en música electrònica és
remarcable la presència de
Miqui Puig i en electrohouse,
Juanjo Martín i DJ Nano. 
Com a principal novetat, cal
remarcar que el festival ha
volgut atraure un públic més
familiar i oferirà diversos
espectacles de circ i mala-
bars amb grups com el Circ
Acústic o Xavi Xispas.

El Deltasound es torna a celebrar tot i els
«entrebancs» dels darrers anys

Torna el Deltasound
Festival, tot i la negativa
per part d’alguns sectors
que no veuen en bons ulls
que es celebre un festival
de Música en una zona
del parc Natural del
Delta. Malgrat això,
Deltasound és presenta
renovat i amb una gran
qualitat en les seves
actuacions.

REDACCIO

L’espectador podrà decidir si quedar-se com a
espectador, però si vol també tindrà l’opció de
participar activament en diverses actuacions
que es durant a terme al llarg del passeig.

Diverses opcions, l’espectador tria

Amb una llarga
tradició. Aquests

espais potencien la
convivència

Clubs de joves

Presentació del Deltasound 2010, a l’Ajuntament d’Amposta.
cedida

Amposta convoca el seu primer
concurs de documentals

Aquesta iniciativa ha sorgit de les taules de participació
ciutadana per les que va apostar la capital del Montsià
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«Paciència i confiança» és el
que va reclamar-se a la pre-
sentació a la que va assistir
l’alcalde Ferran Bel i el regi-
dor d’esports, Pere
Panisello. També van fer els
seus parlaments el presi-
dent, Ximo Rambla, el tècnic,
Carlos Blanch, i el capità,
David Subirats.
Iku (Jesús i Maria) i  Joan
(Sant Jordi), són les noves
incorporacions. Tots dos
havien estat provant amb
l’Amposta. 

El Tortosa es presenta davant la seua afició

El CD Tortosa va fer la
presentació davant de
la seua afició ahir. Un
any d’autèntica reno-
vació, a nivell directiu,
tècnic i de la plantilla.
Un nou projecte mar-
cat per les possibilitats
pressupostàries.

IKU (JESÚS I MARIA) I JOAN (SANT JORDI), NOVES INCORPORACIONS

L’equip de Carlos Blanch va enfrontar-se al Kitchee de Hong Kong (0-1)

M.V.

La Rapitenca va disputar
ahir el primer partit de la pre-
temporada. El primer també
a casa. I va deixar una bona
emprenta a l’afició que tan va
patir la temporada passada i
que ahir va sortir molt il.lusio-
nada de la Devesa.

Al primer temps, amb el
Nàstic amb molts titulars so-
bre el camp, la Rapitenca ja
va jugar amb la lliçó ben

apresa i amb molt bona acti-
tud. D’aquesta forma, va con-
trolar defensivament el domi-
ni infructuós del rival i va
tenir, amb els minuts, accés
a l’àrea grana. Així, una acció
de Cano va suposar una cen-
trada que un defensa del
Nàstic va desviar cap a la
seua porteria. Era l’1-0. A la
represa, amb canvis en els
dos equips, la dinàmica no va
canviar. Aviat, Joab Fatsini va

establir el 2-0. La Rapitenca
va enlairar-se i va incremen-
tar la bona predisposicó no
deixant entrar en el partit al
Nàstic que no va poder fer-
ho. Al minut 76, el jove rapi-
tenc Alex Forés va marcar el
3-0 definitiu.

La Rapitenca va fer una bo-
na imatge en el debut de la
pretemporada. Demà visita
l’Amposta, en la Copa Cata-
lunya (20.30 h).

La Rapitenca goleja el Nàstic (3-0)
L’equip de Palanca fa una bona imatge en el ‘debut’ 

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

L’Amposta va visitar el cap
de setmana passat el Gande-
sa. Es va imposar, com a Ca-
marles, per 0-4. Yelamos (2,
de penal), Subi i Pardo van
marcar els gols.

L’equip d’Angel Garcia pre-
senta les novetats, en el capi-
tol d’altes, dels jugadors
Marc Vernet (Tortosa) i Ra-
mon Folch (Cambrils). Tots
dos estaven entrenant per

ser vistos pel cos tècnic i han
convençut. Han fitxat amb
l’Amposta. Pardo, per la seua
part, no seguirà. Tot i que
agrada, s’ha considerat que
és interessant que pugui ac-
ceptar anar al Roquetenc, un
equip en el que pot tenir més
minuts en una categoria com-
petitiva com la Preferent.

L’Amposta rebrà demà la
Rapitenca en la Copa Catalun-
ya (20.30 h), un derbi que, tot
i les alçades de la pretempo-

rada que estem, sempre té
al.licients. 

Així mateix, ha de servir
per comprovar la resposta de
socis per poder retirar el seu
carnet després que, tal com
vam explicar la setmana pas-
sada, el primer balanç dels
rebuts passats no hagi estat
alentador.

L’Amposta jugarà diumen-
ge el torneig Ciutat de Delte-
bre (a les 17 hores s’enfron-
tarà al Tortosa).

Demà dissabte, derbi en la Copa Catalunya
L’Amposta rebrà  la Rapitenca (20.30 h)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Plantilla del CD Tortosa en la presentació d’ahir dijous.

Carlos Gilabert, de la Rapitenca, en una imatge d’arxiu.

CANAL TE

El jugador d’Horta de Sant
Joan, Gerard Badia, va ju-
gar amb el Múrcia B, la tem-
porada passada. Quan mi-
llor estava va sofrir una
greu lesió al seu genoll es-
querre, amb el trencament
dels lligaments creuats. 

Badia no seguirà al con-
junt de la Condomina i, de
moment, està entrenant

amb el Roquetenc seguint
amb el seu procès de recu-
peració i mentre li surt una
oferta per poder fitxar.

El Tortosa i l’Amposta s’-
han pogut interessar pel
migcampista d’Horta de
Sant Joan però, en principi,
Badia està a l’espera de po-
der-se recuperar per tal de
acabar de decidir el seu fu-
tur esportiu. 

Es recupera de la lesió entrenant amb el Roquetenc

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Gerard Badia no 
seguirà al Múrcia B

Més Ebre, com l’any
passat, fa un parentesi.
Sí, tres setmanes de
descans per a tot l’e-
quip que ens anirà bé
per carregar les piles.

Es el moment dels
agraïments a totes les
persones que, setmana
a setmana, fan possible
que la informació que
apareix en el setmanari
arribe als lectors. Apro-
fito l’ocasió per agrair a
tots els col.laboradors i
també a les persones
que ens han visitat al
Canal TE en aquesta
temporada. Entre tots
ho hem fet possible. 

Però, sobre tot, el
que cal destacar i tam-
bé agrair és la complici-
tat dels lectors de Més
Ebre i dels telespecta-
dors de Canal TE. Es la
millor recompensa a
moltes hores de dedica-
ció i de feina.

Acabem una tempora-
da i ho farem ja pensant
en la propera, en seguir
en el mateix camí que
ens acosta i uneix per
tirar endavant nous rep-
tes, nous projectes
que, com tots, afronta-
rem amb il.lusions reno-
vades i amb passió i
sentiment. Com sem-
pre.

L’època és complica-
da. I la temporada vi-
nent no serà fàcil per
ningú. Però aquesta te-
situra ha de reforçar la
unió i la complicitat del
actual. 

Fins la propera i grà-
cies a tots. Tornarem el
3 de setembre! 

Fins la
propera!

L’opinió de Michel

Marc Vernet (Tortosa) i
Ramon Folch (Cambrils),

que estaven fent la
pretemporada, fitxen amb

l’equip d’Angel Garcia.
Pardo anirà cedit al

Roquetenc.
L’Amposta jugarà

diumenge el torneig
Ciutat de Deltebre (17 h)

Nous fitxatges
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La plantilla de ‘Txiqui’ Estellé i Forés esta tancada mentre que
per a la del filial es fan gestions per tal de incorporar un por-
ter. Pau (davanter que estava al Santa Barbara i que és de la
Galera), començarà la amb el filial. De moment, per les obres
per la instal.lació de la gespa artificial, el primer equip està
fent les sessions d'entrenament a la platja del Ciment i, des
de dimecres, a Santa Bàrbara. 
Demà, a Ulldecona, primer partit, contra el Roquetenc. 

Demà dissabte, primer partit de la
pretemporada, contra el Roquetenc

CD ALCANAR

L’Ulldecona ha sofert nombroses baixes en les darreres
setmanes. La nova planificació inclou un sostre salarial al qual
s’han d’adaptar tots els jugadors. I, a més d’això, els proble-
mes ja venen de les temporades anteriors, sobre tot de la da-
rrera. El president, Josep Lluís Millan, aclaria que «en base a
les possibilitats que disposa el club a hores d’ara, s’ha fixat
una quantitat que és la que considerem que podrem complir
tal com està, en general, la situació actualment. Penso que,
en els darrers anys, l’Ulldecona ha fet un esforç gran perquè
els jugadors es veiessin valorats, potser per sobre de les
possibilitats reial. Ara era el moment de trobar complicitat
dels jugadors quan se’ls ha plantejat això. Alguns l’han tingu-
da. Altres, no». L’Ulldecona ha parlat amb l’Amposta per po-
der fitxar el porter Joaquim. Encara en faltaria un altre. 

El CF Ulldecona comença una nova
etapa amb molta renovació

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc està entrenant aquesta setmana a l’estadi de
Tortosa. Demà, a Ulldecona contra l’Alcanar, disputarà el pri-
mer partit de la pretemporada. La novetat principal és la incor-
poració de Pardo, davanter que la temporada passada va jugar
amb l’Aldeana i que entrenava amb l’Amposta (el seu club d’ori-
gen) on no es quedarà. Amb l’equip de Roquetes està entrenat,
per recuperar-se de la lesió, Gerard Badia, jugador que va
pertànyer al Múrcia B. Pel que respecta al Remolins-Bítem, dir
que avui efectuarà una estada de dos dies a les instal.lacions
Amposta Parc. La setmana vinent, dimecres, està previst un
partit d’entrenament amb el filial i el dia 14 serà la presentació
a casa, contra el Tortosa. El davanter David ‘Cuquet’ seguirà
amb el conjunt que entrena Nacho Pérez, la temporada vinent.

Pardo (Amposta) fitxa amb el
Roquetenc i ‘Cuquet’ continua a Bítem

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

La pretemporada, pel que
respecta els equips del camp
de Tarragona de la Primera
regional, ha començat també
amb austeritat. Equips com
el Cambrils, per exemple,
aposten per la joventut recu-
perant jugadors com Víctor o
Gerard Llobet i tenint a la

banqueta un experimentat
entrenador de futbol base,
Rufino. Aquesta també és l’a-
posta del Cambrils Unió, Sa-
lou o Calafell que han d’apli-
car prudència
pressupostària. El Camp Clar
seguirà dirigit per Isaac Fer-
nandez i manté la base de la

Nàstic B i Torredembarra, rivals a batre
de les comarques tarragonines

SEGONS TÊCNICS TARRAGONINS

El CD la Cava va fer la pre-
sentació dissabte passat.
Una plantilla molt renovada i
que ha sofert nombroses
baixes, respecte la de l’any
passat, i, a la vegada, diver-
ses altes. 

L’equip s’ha reforçat bé,
amb jugadors amb experièn-
cia per la categoria que han
de donar l’equilibri necessari
als que pugen dels planters i
que, com la lliga anterior,
han de tornar a tenir prota-
gonisme. 

Joan Alginet va presentar

l’acte i als jugadors, un a un.:
To, Berkamp, Roger, Albert,
Mario, Narcís, Llatzer, Agus-
tí, Eric, David Rovira, Nico,
Mario, Víctor, Chacon, Joel i
Aitor. Els jugadors incorpo-
rats són: Brusca i Carlos Ar-
nau (Ulldecona), Juanjo i Jor-
di Rovira (Ametlla), Dario
(Tortosa) i Rafa (Ascó). No
van poder estar a la presen-
tació Pau, Ferran i Robert.

Aquesta setmana ha estat
la primera d’entrenaments
de la pretemporada i demà
dissabte es disputarà el pri-
mer partit. Serà en el trofeu

Blai Sanchís, que organitza
el CD la Cava. El rival, el Kit-
chee, equip de la Primera di-
visió de Hong Kong que en-
trena l’ampostí Josep
Gombau i que està fent la
pretemporada a les Terres
de l’Ebre.

El CD la Cava tindrà filial la
propera lliga, a la Tercera re-
gional. No disposarà de juve-
nil. L’escola s’ha integrat al
club però s’haurà d’esperar
a que pugen els joves juga-
dors per tornar a nodrir l’e-
quip juvenil i, d’aquesta for-
ma, poder recuperar-lo.

Temporada de renovació
Demà dissabte es disputa el Blai Sanchís (19 hores)

REDACCIÓ

CD LA CAVA

El Jesús i Maria va co-
mençar la pretemporada di-
lluns passat. Es l’any de la
il.lusió al club, en el retorn a
la Primera regional, 34 anys
després. La plantilla té quatre
quatre incorporacions: el por-
ter Enric (Camarles), Chicho

(Aldeana), Joan Esmel (R. Bí-
tem) i Pier (La Cava). Farà la
pretemporada Marc Castells
(ex la Cava i Roquetenc). La
única baixa serà la d'Ivan
(Sant Jaume) i hi ha quatre ju-
gadors (Fatsini, Josep Mª,
Claudio i Mathieu) que passa-
ran a formar part de l'equip
amateur. Es confia, com sem-

pre ha fet el club, amb el juve-
nil amb jugadors que, per la
seua qualitat, poden tenir la
seua oportunitat. La plantilla
la formen: Joan Ribes, Enric,
Albert, Dani, Ximo, Jordi Es-
mel, Aleix, Sebas, Jefrey,
Òskar, Abdelassis, Miguel,
Mateo, Iku, Ferreres, Joan Es-
mel, Pier, Chicho i Marc Cas-

tells.
Els partits amistosos són

els següents: 8 d'agost a les
19 hores: CF Masdenverge -
UD Jesús i Maria; 15 d'agost
a les 20,30: UD Jesús i Maria
- CD Roquetenc (Festa Major i
inauguració de l'enllumenat
de l'Aube); 28 d'agost a les
20 hores: CF Andorra - UD Je-
sús i Maria; 4 de setembre a
partir de les 18 hores (3x1):
CF Camarles, CD La Cava i
UD Jesús i Maria. 

La primera jornada del
campionat serà al camp del
Nàstic B.

Il.lusió roig-i-blanca davant de la
nova campanya, a Primera regional

Els Torres disputaran el primer partit diumenge a Masdenverge (19 h)

REDACCIÓ

UE JESUS I MARIA

Juanma es un autèntic ro-
damón del món del futbol
desprès de passar per més
de 10 equips durant les últi-
mes temporades. Va formar-
se en les categories inferiors
del FC Barcelona i el Grano-
llers i, posteriorment, el nou
jugador de l'Ascó té molta
experiència en el futbol ca-

talà havent jugat a la Rapiten-
ca, el Morell, Tàrrega o el
Peralada. Segons fonts del
FC Ascó, Juanma ja va estar
apunt de fitxar la temporada
passada per el Benavent de
Ravnich, però el jugador fi-
nalment va fer les maletes
rumb al Nacional de Montevi-
deo de Uruguay. On ja havia
jugat anteriorment.

Juanma, a l’Ascó
Estava al Nacional de Montevideo

REDACCIÓ

VA JUGAR AMB LA RAPITENCA

Miquel Pérez amb Juanma, en la presentació.

Plantilla del CD la Cava, en la presentació de dissabte.

JJ SANCHIS

temporada passada, amb al-
guna baixa com és el cas de
Fran, que torna a la Canonja.
Principalment, hi ha interés
en poder cobrar deutes de la
campanya passada i això és
el que esperen. Si no, els ju-
gadors podrien pendre mesu-
res abans de començar la lli-
ga. La Canonja, per la seua
part, disposarà dilluns de jun-
ta gestora i Jordi Rojas ja
podrà iniciar la feina. El Valls,

amb el lleidatà Gregorio Ven-
drell com a tècnic, ha sofert
certa renovació amb gent jo-
ve dels planters. 
I, segons tècnics d’equips ta-
rragonins, el Torredembarra,
amb Papaseit a la banqueta i
un empresari que ha invertit
en el club, potser un dels fa-
vorits així com el Nàstic B
que conserva els joves de
l’ascens i altres incorporats
del juvenil de Divisió d’honor. 
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El Sabina més potent aterra a Deltebre
seguint amb la seva gira

Arriba el que promet ser
el concert més impor-
tant en aquests
moments del panorama
nacional. Joaquim
Sabina aterra el proper
19 d’agost a Deltebre.

«Els sabinistes podran gaudir del seu ídol en estat pur sense necessitat de sortir del territori»

DM L'Ajuntament de Deltebre
i la promotora de con-
certs Parrot Music han
unit esforços per fer pos-
sible que el proper 19
d'agost, el cantautor
Joaquim Sabina, ofereixi
dintre del marc de la

seva gira “Vinagre i
Rosas” un concert al
poliesportiu del municipi.
La redacció d'aquest set-
manari s'ha posat en
contacte amb el respon-
sable de Parrot Music,
Joan Albert, qui ha valo-

rat molt positivament que
Deltebre hagi apostat per
un concert de tanta quali-
tat, ja que Sabina portarà
un muntatge espectacu-
lar, tal i com té acostu-
mats a tots els seus
seguidors d'arreu de

món. Així des de l'orga-
nització tenen previst
que unes 8.000 perso-
nes gaudeixin d'una nit
emocionant on l'artista
oferirà una ampli reperto-
ri, passant per totes
aquelles cançons
emblemàtiques de la
seva discografia fins al
darrer LP “Vinagre i
Rosas”, i que l'han fet
mereixedor del títol de
poeta del seu temps. De
fet la promotora té l’in-
tenció que un cop finalit-
zin els concerts elaborar
un estudi econòmic que
intenti esbrinar la pro-
cedència dels especta-
dors per tal de generar
un perfil. Albert està
convençut que Deltebre
esdevindrà «un punt de
trobada de persones de
diferents punts de la
geografia espanyola i
catalana».
La promotora Parrot
escollint Deltebre fa un
pas endavant per diversi-
ficar l'economia del sec-
tor musical, en un
moment que és molt
necessari buscar alter-
natives, així ho manifes-
tava Albert, assegurant

Així definia la posada en escena prevista per al proper

19 d’agost, el promotor del concert 

a Deltebre, Joan Albert

«Un muntatge espectacular»

que ”Deltebre ens ha
permés cobrir un buit
que existia entre Salou i
Castelló propiciant un
turisme musical d'alta
qualitat que permet no
només gaudir de Sabina
sinó que també combi-
nar-ho amb un terreny
especialment interessant
per la seva diversitat:
gastronomia i paisatges
naturals”.
La gira «Vinagre i rosa»
ha portat a l’artista a
oferir concerts tant en
territori espanyol com
llatinoamericà.
En definitiva, el concert
de Sabina promet sor-
prendre als presents
“perquè qui va al Palau
Sant Jordi d'alguna
manera ja sap amb que
es trobaran, però quan
es fa concerts a petites
ciutats la gent no s'ho
espera”, concloïa el
director general de
Parrot Music, Joan
Albert. Com a últim
apunt, el cantantautor no
ha confirmat quan arri-
barà a les nostres
terres, però és molt pos-
sible que el tinguem uns
dies abans del concert.
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Finalment s'ha solucionat
el problema, i el Batea com-
petirà a la Segona Regional.

Dimarts a la ultima reunió
que va fer l'Ajuntament es
va perfilar la nova junta,
composada per jugadors,
ex-jugadors i membres d'al-
tres juntes.

En el moment del nostre
tancament, faltava acabar
de confirmar però tot apun- ta a que el nou president si- gui Miguel Suñé Alaña, pre- sident que ha estat en diver-

ses etapes al club de la Te-
rra Alta.

Pel que respecta a la
plantilla, ja vam informar
que han hagut diverses bai-
xes de jugadors que han
anat amb Gaspar, entrena-
dor els dos darrers anys, al
Vilalba o, en el cas de Miki,
a l’Horta. 

Enric, que estava al Vilal-
ba, tornarà a jugar amb el
Batea i està garantida la
continuitat d'Edgar Montse-
rrat. L’objectiu és recuperar
els jugadors del poble que
les campanyes passades
han jugat fora de casa, se-
gons ens han informat fonts
properes al club. Per tant,
el Batea ja està novament
en marxa.

El Batea ja té president i nova junta 
ACTUALITAT

El futur ja està aclarit i es treballa en la planificació de la nova temporada

Una acció d’un partit del Batea, de la temporada passada.
CANAL TE

En les darreres setmanes ja
hem informat de la reper-
cussió meditàtica que ha tin-
gut l’europeu per al jugador
d’Ulldecona, Oriol Romeu.
La seua presència i el seu
joc no han passat desaper-
cebuts en un torneig que ha
estat un trampolí per a ell.

Els partits del Barçat At.
de la promoció d’ascens van
ser seguits per Barça TV
per molts aficionats. Però
divendres passat, la 7 va te-
nir màxima audiència a Ull-
decona i a l’Ebre.

I és que el jove jugador és
un referent per a la localitat
ulldeconenca que disposa
d’un altre esportista interna-
cional. 

La final va començar bé,
quan l’equip de Luis Milla va
avançar-se en el marcador.
No obstant, a la represa, el
combinat local va empatar i,
a manca de set minuts, en
un contraatac, va decidir el
duel i, per tant, el torneig al
seu favor (2-1). Malgrat la
derrota, l’Europeu ha servit
per comprovar el gran nivell
de l’Oriol. I el futur que té. 

El partit més seguit a
Ulldecona i a les 
Terres de l’Ebre 

França va acabar imposant-se per 2-1

REDACCIÓ

L’ULLDECONENC A L’EUROPEU

Fa unes setmanes, tal com
ens havien informat del Cen-
tre d’Esports Perelló, vam
anunciar que el camp de la
Vinyeta d’El Perelló tindria
gespa artificial enguany. No
obstant, no serà així. 
Segons Ferran Cid, alcalde
d’El Perelló, «al seu dia és
cert que jo vaig respondre a
una pregunta que se’m va
efectuar sobre que haurien de
fer els equips de futbol del CE
El Perelló si s’instal.lava la
gespa artificial al camp

aquest estiu. Jo vaig dir que,
si això passava, l’haurien de
fer en altres camps. Però va
ser només un diàleg dins d’u-
na possible previsió per si l’e-
quip de Govern ho aprovava.
No obstant, mai fou una afir-
mació». Cid afegia que «a la
junta de Govern, de moment,
no s’aprovat i queda pendent
per més endavant».
Caldrà esperar. El que sembla
és que no ha hagut l’entesa
necessària o la que feia falta
per executar la millora al
camp a hores d’ara. 
Per tant, els equips perello-

nencs poden fer la pretempo-
rada al seu camp. 
D’altra banda, el Perelló va ju-
gar dimecres al camp del
Rasquera, en festes. Va guan-
yar 1-5. Demà dissabte juga a
l’Aldea. A més del tècnic Bal-
tasar Capera, les incorpora-
cions de la primera plantilla
han estat: Cristian (Ampolla),
Mauri (Ascó) i Robert (Camp
Clar). Cristian (Pinell) està
compromès si no es queda a
l’Ascó, segons Baltasar Cape-
ra. Montes i Franc Moreno
(Torredembarra) i Narcís (Am-
polla) han estat les baixes. Tu-
dela, que es recupera de la le-
sió, segueix. 

La gespa artificial del camp de la
Vinyeta d’El Perelló ha d’esperar

Els de Baltasar guanyen a Rasquera, 1-5

MV

MÉS ENDAVANT

El jugador d’Alfara, Joel For-
né, va entrenar dilluns amb el
Catalònia. La temporada pas-
sada, després del seu pas
pel Tortosa, no va jugar amb
cap equip i l’opció del Catalò-

nia podria ser la que el fes
tornar a l’activitat futbolísti-
ca. Joel, setmanes enrera,
va tenir converses amb el CD
la Cava però no va arribar, en
cap moment, a comprome-
tre’s per fitxar-hi.

Joel Forné  entrena amb
l’equip de Ximo Talarn

Jugava amb el Tortosa, fa dues temporades
REDACCIÓ

CF CATALONIA

Mario Maza, tècnic del Deltebre
ME

-El Gandesa segueix
buscant un central per
tancar la plantilla. Mohe-
dano continua. Primer
partit amistós, a casa,
amb l’Amposta (0-4). Pro-
pers, demà a Vallderou-
res i el dia 14, a casa,
amb l’Ascó.

-L’Ametlla tornarà a ju-
gar els partits de casa els
dissabte. L’equip de Bal-
fegó va començar a tre-
ballar dilluns amb 23 juga-
dors, entre els de la
primera plantilla, juvenils i
dos del poble que entre-
naran els propers dies.
Els partits previstos són:
demà dissabte, a les
18.30, contra el juvenil
de l’Amposta a la Cala;
10 d’agost, rebran el pri-
mer equip del Tortosa
(20.30 h); 22 d’agost, a
la cala contra el Tortosa
juvenil i el 28 d’agost 3x1
a l’Ampolla amb l’Ampos-
ta B.

-El Vilalba rebrà di-
marts vinent, en festes, a
l’Olímpic de Móra. Serà el
primer amistós de l’equip
que entrena Gaspar. La
plantilla no està tancada i
podria tenir novetats en
breu amb un migcampis-
ta amb experiència a la
Segona regional que po-
dria incorporar-se.

-Jordi Miró, defensa
que estava a l’Ascó, fit-
xarà amb el Móra la Nova
d’Alex Curto. L’equip mo-
renc, en festes, va enfron-
tar-se a l’Ascó (0-5).

-El Corbera presenta
una renovació important i
obligada per les deu bai-
xes que ha sofert. El da-
vanter Alberto, pichichi
de l’Olímpic, és el fitxatge
estel.lar. També s’han in-
corporat Edu Llop i el por-
ter Ferran Hipp (Ascó),
Pau i Oriol (Gandesa juve-
nil), el porter Marc Serres
(Horta), Sergi Quintana
(Benifallet), Jaume (Ras-
quera) i Manuel (porter de
Fabara). Adrià, segons el
tècnic Pere Rins, conti-
nua. 

-El Pinell, com ja vam
informar, ha fitxat a Ra-
mon  (Gandesa), David
Martinez (regional Barce-
lona) i Josep (Rasquera).
Falten més fitxatges, un
d’ells és un d’un jugador
que necessita la baixa del
seu club anterior.  

-Jesús Royo és el nou
president de la Galera i
Bernat, el tècnic. El club
galerenc torna a l’activitat
i confia poder competir a
la Tercera regional. 

Breus

El futur directiu del CF
Batea ja ha vist la llum.
Dimecres es va conèi-
xer que el club de la
Terra Alta ja té nou
president.

M.V.

La Unió Esportiva Deltebre
organitza diumenge una nova
edició del seu torneig. Serà
diumenge. A les 17 hores hi
jugaran el Tortosa i l’Ampos-
ta; el perdedor s’enfrontarà,
posteriorment, al conjunt lo-

cal. I en acabar, el tercer par-
tit de 45 minuts.

La plantilla que entrena Ma-
rio Maza no presenta nove-
tats respecte les que vam in-
formar la setmana passada.
El dia 15, en festes, la Rapi-
tenca visitarà el Deltebre.

Torneig Ciutat de Deltebre
Amposta, Tortosa i el conjunt amfitrió

REDACCIÓ

DIUMENGE, 17 HORES
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DIVENDRES 30
DE JULIOL
DE 2010
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TEMPORADA 2010/2011

Primera regional

Grup VI

Temporada 2010/2011

1a jornada - 12-09-10

Cambrils-Canonja
Aldeana-Salou

Ulldecona-Calafell
La Cava-Valls

Nàstic B-Jesús i Maria
Camp Clar-la Sénia

Torredembarra-Alcanar
Gandesa-Catalònia
Ampolla-Cambrils Unió

18a jornada - 23-01-11

2a jornada - 19-09-10

Canonja-Ampolla
Salou-Cambrils
Calafell-Aldeana
Valls-Ulldecona

Jesús i Maria-la Cava
La Sénia-Nàstic B
Alcanar-Camp Clar

Catalònia-Torredembarra
Cambrils Unió-Gandesa

19a jornada - 30-01-11

3a jornada - 26-09-10

Canonja-Salou
Cambrils-Calafell

Aldeana-Valls
Ulldecona-Jesús i Maria

La Cava-La Sénia
Nàstic B-Alcanar

Camp Clar-Catalònia
Torredembarra-Cambrils Unió

Ampolla-Gandesa
20a. jornada - 6-02-11

4a jornada - 3-10-10

Salou-Ampolla
Calafell-Canonja
Valls-Cambrils

Jesús i Maria-Aldeana
La Sénia-Ulldecona

Alcanar-La Cava
Catalònia-Nàstic B

Cambrils Unió-Camp Clar
Gandesa-Torredembarra

21a jornada - 13-02-11

5a jornada - 10-10-10

Salou-Calafell
Canonja-Valls

Cambrils-Jesús i Maria
Aldeana-La Sénia
Ulldecona-Alcanar
La Cava-Catalònia

Nàstic B-Cambrils Unió
Camp Clar-Gandesa

Ampolla-Torredembarra
22a jornada - 20-02-11

6a jornada - 17-10-10

Calafell-Ampolla
Valls-Salou

Jesús i Maria-Canonja
La Sénia-Cambrils
Alcanar-Aldeana

Catalònia-Ulldecona
Cambrils Unió-La Cava

Gandesa-Nàstic B
Torredembarra-Camp Clar
23a jornada - 27-02-11

7a jornada - 24-10-10

Calafell-Valls
Salou-Jesús i Maria
Canonja-La Sénia
Cambrils-Alcanar
Aldeana-Catalònia

Ulldecona-Cambrils Unió
La Cava-Gandesa

Nàstic B-Torredembarra
Ampolla-Camp Clar

24a. jornada - 13-03-11

8a jornada - 31-10-10

Valls- Ampolla
Jesús i Maria-Calafell

La Sénia-Salou
Alcanar-Canonja

Catalònia-Cambrils
Cambrils Unió-Aldeana

Gandesa-Ulldecona
Torredembarra-La Cava

Camp Clar-Nàstic B
25a jornada - 20-03-11

9a jornada -  7-11-10

Valls-Jesús i Maria
Calafell-La Sénia

Salou-Alcanar
Canonja-Catalònia

Cambrils-Cambrils Unió
Aldeana-Gandesa

Ulldecona-Torredembarra
La Cava-Camp Clar
Ampolla-Nàstic B

26a jornada - 27-03-11

10a jornada - 14-11-10

Jesús i Maria-Ampolla
La Sénia-Valls

Alcanar-Calafell
Catalònia-Salou

Cambrils Unió-Canonja
Gandesa-Cambrils

Torredembarra-Aldeana
Camp Clar-Ulldecona

Nàstic B-La Cava
27a jornada - 3-04-11

11a jornada - 21-11-10

Jesús i Maria-La Sénia
Valls-Alcanar

Calafell-Catalònia
Salou-Cambrils Unió

Canonja-Gandesa
Cambrils-Torredembarra

Aldeana-Camp Clar
Ulldecona-Nàstic B
Ampolla-La Cava

28a jornada - 10-04-11

12a jornada - 28-11-10

La Sénia-Ampolla
Alcanar-Jesús i Maria

Catalònia-Valls
Cambrils Unió-Calafell

Gandesa-Salou
Torredembarra-Canonja

Camp Clar-Cambrils
Nàstic B-Aldeana

La Cava-Ulldecona

29a jornada - 17-04-11

13a jornada - 5-12-10

La Sénia-Alcanar
Jesús i Maria-Catalònia

Valls-Cambrils Unió
Calafell-Gandesa

Salou-Torredembarra
Canonja-Camp Clar
Cambrils-Nàstic B
Aldeana-La Cava

Ampolla-Ulldecona

30a jornada - 1-05-11

14a jornada - 12-12-10

Alcanar-Ampolla
Catalònia-La Sénia

Cambrils Unió-Jesús i Maria
Gandesa-Valls

Torredembarra-Calafell
Camp Clar-Salou
Nàstic B-Canonja
La Cava-Cambrils
Ulldecona-Aldeana

31a. jornada - 8-05-11

15a jornada - 19-12-10

Alcanar-Catalònia
La Sénia-Cambrils Unió
Jesús i Maria-Gandesa
Valls-Torredembarra
Calafell-Camp Clar

Salou-Nàstic B
Canonja-La Cava

Cambrils-Ulldecona
Ampolla-Aldeana

32a jornada - 15-05-11

16a jornada - 9-01-11

Ampolla-Catalònia
Cambrils Unió-Alcanar

Gandesa-La Sénia
Torredembarra-Jesús i Maria

Camp Clar-Valls
Nàstic B-Calafell
La Cava-Salou

Ulldecona-Canonja
Aldeana-Cambrils

33a jornada - 22-05-11

17a jornada - 16-01-11

Catalònia-Cambrils Unió
Alcanar-Gandesa

La Sénia-Torredembarra
Jesús i Maria-Camp Clar

Valls-Nàstic B
Calafell-La Cava
Salou-Ulldecona
Canonja-Aldeana
Cambrils-Ampolla

34a jornada - 29-05-11

Segona regional

Grup I

Temporada 2010/2011

1a jornada - 12-09-10

Camarles-Horta
S. Bàrbara-Benifallet

Alcanar/Rapitenca-Móra la Nova
Batea-Ametlla
Flix-Deltebre
Perelló-Pinell

Roquetenc-Vilalba
Masdenverge-Amposta

Corbera-Olímpic
18a jornada - 23-01-11

2a jornada - 19-09-10

Horta-Corbera
Benifallet-Camarles

Móra Nova-Santa Bàrbara
Ametlla-Alcanar/Rapitenca

Deltebre-Batea
Pinell-Flix

Vilalba-Perelló
Amposta-Roquetenc
Olímpic-Masdenverge

19a jornada - 30-01-11

3a jornada - 26-09-10

Horta-Benifallet
Camarles-Móra Nova
Santa Bàrbara-Ametlla

Alcanar/Rapitenca-Deltebre
Batea-Pinell
Flix-Vilalba

Perelló-Amposta
Roquetenc-Olímpic

Corbera-Masdenverge
20a jornada - 6-02-11

4a jornada - 3-10-10

Benifallet-Corbera
Móra Nova-Horta
Ametlla-Camarles

Deltebre-Santa Bàrbara
Pinell-Alcanar/Rapitenca

Vilalba-Batea
Amposta-Flix

Olímpic-Perelló
Masdenverge-Roquetenc

21a jornada - 13-02-11

5a jornada - 10-10-10

Benifallet-Móra Nova
Horta-Ametlla

Camarles-Deltebre
Santa Bàrbara-Pinell

Alcanar/Rapitenca-Vilalba
Batea-Amposta

Flix-Olímpic
Perelló-Masdenverge
Corbera-Roquetenc

22a jornada - 20-02-11

6a jornada - 17-10-10

Móra Nova-Corbera
Ametlla-Benifallet
Deltebre-Horta
Pinell-Camarles

Vilalba-S. Bàrbara
Amposta-Alcanar/Rapitenca

Olímpic-Batea
Masdenverge-Flix
Roquetenc-Perelló

23a jornada - 27-02-11

7a jornada - 24-10-10

Móra Nova-Ametlla
Benifallet-Deltebre

Horta-Pinell
Camarles-Vilalba

Santa Bàrbara-Amposta
Alcanar/Rapitenca-Olímpic

Batea-Masdenverge
Flix-Roquetenc
Corbera-Perelló

24a jornada - 13-03-11

8a jornada - 31-10-10

Ametlla-Corbera
Deltebre-Móra Nova

Pinell-Benifallet
Vilalba-Horta

Amposta-Camarles
Olímpic-Santa Bàrbara

Masdenverge-Alcanar/Rapitenca
Roquetenc-Batea

Perelló-Flix
25a jornada - 20-03-11

9a jornada - 7-11-10

Ametlla-Deltebre
Móra Nova-Pinell
Benifallet-Vilalba
Horta-Amposta

Camarles-Olímpic
Santa Bàrbara-Masdenverge
Alcanar/Rapitenca-Roquetenc

Batea-Perelló
Corbera-Flix

26a jornada - 27-03-11

10a jornada - 14-11-10

Deltebre-Corbera
Pinell-Ametlla

Vilalba-Móra Nova
Amposta-Benifallet

Olímpic-Horta
Masdenverge-Camarles

Roquetenc-Santa Bàrbara
Perelló-Alcanar/Rapitenca

Flix-Batea
27a jornada - 3-04-11 

11a jornada - 21-11-10

Deltebre-Pinell
Ametlla-Vilalba

Móra Nova-Amposta
Benifallet-Olímpic

Horta-Masdenverge
Camarles-Roquetenc
Santa Bàrbara-Perelló
Alcanar/Rapitenca-Flix

Corbera-Batea
28a jornada - 10-04-11

12a jornada - 28-11-10

Pinell-Corbera
Vilalba-Deltebre
Amposta-Ametlla

Olímpic-Móra Nova
Masdenverge-Benifallet

Roquetenc-Horta
Perelló-Camarles
Flix-Santa Bàrbara

Batea-Alcanar/Rapitenca

29a jornada - 17-04-11

13a jornada -  5-12-10

Pinell-Vilalba
Deltebre-Amposta
Ametlla-Olímpic

Móra Nova-Masdenverge
Benifallet-Roquetenc

Horta-Perelló
Camarles-Flix

Santa Bàrbara-Batea
Corbera-Alcanar/Rapitenca
30a jornada - 1-05-11

14a jornada - 12-12-10

Vilalba-Corbera
Amposta-Pinell

Olímpic-Deltebre
Masdenverge-Ametlla
Roquetenc-Móra Nova

Perelló-Benifallet
Flix-Horta

Batea-Camarles
Alcanar/Rapitenca-S. Bàrbara

31a jornada - 8-05-11

15a jornada - 19-12-10

Vilalba-Amposta
Pinell-Olímpic

Deltebre-Masdenverge
Ametlla-Roquetenc
Móra Nova-Perelló

Benifallet-Flix
Horta-Batea

Camarles-Alcanar/Rapitenca
Corbera-Santa Bàrbara

32a jornada - 15-05-11

16a jornada - 9-01-11

Corbera-Amposta
Olímpic-Vilalba

Masdenverge-Pinell
Roquetenc-Deltebre

Perelló-Ametlla
Flix-Mora Nóva
Batea-Benifallet

Alcanar/Rapitenca-Horta
S. Bàrbara-Camarles

33a jornada - 22-05-11

17a jornada - 16-01-11

Amposta-Olímpic
Vilalba-Masdenverge

Pinell-Roquetenc
Deltebre-Perelló

Ametlla-Flix
Móra Nova-Batea

Benifallet-Alcanar/Rapitenca
Horta-Santa Bàrbara
Camarles-Corbera

34a jornada - 29-05-11

SSeeggoonnaa rreeggiioonnaall CC AA LL EE NN DD AA RR II
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Blinera Sahitolli  i Eva
Marco  (C.T. Amposta),
Mireia Ruiz  i Laia Diaz
(C.T. Ulldecona), Sergi
Catalan  (C.T. Badalona),
Juan Bertomeu  (C.T.
Deltebre) i Paco
Rodríguez, Lorena Cases,
Mònica Barbero i A n n a
Margalef  (C.T. Tortosa) hi
competiran en categoria

individual.
En Parella, Lorena Cases i
Anna Margalef  (C.T.
Tortosa). 
L’equip català està format
per Carla Olmo  (C.T.
Costa Brava - Blanes),
Marta Padilla  (C.T. Costa
Brava - Blanes), Mariona
Torrent  (C.T. Costa Brava -
Blanes), Blinera Sahitolli

(C.T. Amposta),Eva Marco
(C.T. Amposta), Lorena
Cases  (C.T. Tortosa), Anna
Margalef  (C.T. Tortosa),
Paco Rodríguez  (C.T.
Tortosa),Laia Diaz  (C.T.
Ulldecona),Sergi Catalan
(C.T. Badalona). Com a
suplents hi seran: Erika
Mayor  (C.T. Ulldecona),
Pau Soria  (C.T. Tortosa) i

Núria Callau  (C.T.
Amposta).
Aquesta és la selecció
catalana que des d’ahir
dijous està competint a
Bergen (Noruega) en el
campionat del Món. Com
es pot comprovar, hi ha
una nombrosa representa-
ció ebrenca en la mateixa.
Dissabte, enmig d’un

ambient ple de sentiment i
emoció entre els atletes i
els tècnics i directius, la
selecció va fer un entrena-
ment abans de sortir cap a
Noruega.  
Tot això coincideix amb la
recuperació de la
Federació espanyola de
Twirling, per mitjà d’altres
clubs. Aquest fet, segons

la president de la catalana,
Núria Pla, va ser un obsta-
cle a l’europeu i ara cal
esperar que «no ha sigui
en propers campionats».
En l’entrenament de dis-
sabte, el CT Tortosa va
retre un reconeixment a
Mònica Barbero pels 19
anys amb el club de la
capital del Baix Ebre.

Nou atletes ebrencs amb la selecció catalana 
al campionat del món de Bergen, a Noruega

TWIRLING

Es disputa des d’ahir i per aquest motiu, el cap de setmana passat, es va fer el darrer entrenament al pavelló de Tortosa

El passat dissabte 31 de
juliol es va celebrar a
l'Ampolla el VI Torneig
4x4 Mediterrània in
Memoriam Albert
Orduña.
Al torneig van participar
8 equips femenins i 18
de masculins, competint
per separat.
Les guanyadores del VI
torneig van ser

"Restaurant Esmeralda"
de l'Ametlla de Mar. Les
segones van ser "A últi-
ma hora" de Castelló i el
tercer classificat: "dos
rubias y dos morenas"
de Barcelona. D’altra
banda els equips mascu-
lins van quedar el primer
lloc "Telsor" de Castelló.
El segon classificat va
ser "Acero bravas" de

Torredembarra i en ter-
cer lloc "Cuatro y el
porrón" de Barcelona.
També vam tenir la
col·laboració del Gimnàs
Velyus de Tortosa que va
oferir a tots els que hi
havien a la Platja de les
Avellanes de l'Ampolla
una classe de bodycom-
bat i una altra d'Ars
Corpore.

VI torneig 4x4 Mediterrània in
memoriam Albert Orduña, a l’Ampolla

El Torneig, puntuable per al VII Circuit Català d’Oberts Internacional, va aplegar a 106 juga-
dors provinents de clubs catalans i d’arreu del món Dissabte dia 31 de juliol es celebrà el
VIII Obert Internacional d’Escacs de la Ribera d’Ebre, que com cada any té lloc al Teatre
Municipal de la capital de la Ribera d’Ebre. Un Torneig patrocinat per la Secretaria General
de l’Esport i coorganitzat pel Club d’Escacs Móra d’Ebre i la Federació Catalana d’Escacs.
. L’Obert, inclòs en el VII Circuit Català d’Oberts Internacional d’Escacs, va comptar amb la
inscripció de 106 jugadors provinents d’arreu del món. Entre els esportistes hi havia 3
Grans Mestres, 9 Mestres Internacionals, 5 Mestres Fide, 1 WIM i 6 Mestres Catalans.
L’organització repartí entre els guanyadors un total de 3.250 euros de premis en metàl·lic,
a més de trofeus. En la classificació general els tres primers classificats van ser els cubans
Sandro Pozo, Yu Iesky i Fidel Corrales, que a més del trofeu van rebre una dotació econò-
mica de 600, 400 i 250 euros respectivament. Pel que fa als premis per trams d’Elo, els
primers classificats van ser el serbi Sloboban Koyacevic, seguit pel lleidatà Joan Trepat i
Joan Pomés, de Terrassa. El premi al millor veterà va ser per al rus Yuri Anikaev; en cate-
goria femenina la guanyadora va ser la catalana Patricia Llaneza, de Barcelona; mentre que
el premi al primer classificat local se li atorgà al morenc Sergi Aubanell.

Móra d’Ebre acull per setè any consecutiu l’obert
internacional d’escacs de la Ribera d’Ebre
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Tel. informació:  670 255 158

El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

AVUI: JUNTA ORGANITZADORA DEL TORNEIG DE FUTBOL JUVENIL MANEL FORNÉ I PONS

El Torneig juvenil Manel
Forné i Pons de la
Ràpita arriba enguany
a l’onzena edició.
Demà dissabte es farà
la presentació i el
següent, dia 14 d’a-
gost, tindran lloc les
semifinals. A les 18
hores, la Rapitenca
s’enfrontarà a
l’Espanyol i, posterior-
ment, el València al
Kyoto Sanga.
Diumenge, a les 17 h.,
es jugarà el tercer i
quart lloc i a les 18 h,
la Gran Final. En aca-
bar tindrà lloc el lliura-
ment de trofeus. 
És un any especial i és
que la junta organitza-
dora i creadora del tor-
neig ha decidit donar
pas a altres persones
que puguin agafar el
relleu. Més Ebre ha vol-
gut dedicar aquesta
secció del Crack de la
Setmana a tota la gent
que està i ha estat vin-
culada col.laborant en

aquest torneig que ha
permès recordar al
jove Manel Forné. En
parlem amb Vicent
Zibico, directiu i porta-
veu de la junta.

Pregunta: Un any espe-
cial?
Resposta: Sí, la veritat és
que ho és. La junta directi-
va hem considerat que és
el moment. Pel torneig
han passat els juvenils de
tots els equips de la
Primera divisió i, a més,
hem arribat a fer-lo inter-
nacional, amb tot el treball
que això ha suposat.
Creiem que hem arribat al
sostre i que és l’hora per-
què pugui entrar gent
nova, amb idees noves
per al torneig.
P: En una època tan com-
plicada com aquesta, no
serà fàcil trobar un relleu?
R: S’han fet gestions i cal
esperar que fructifiquen.
El torneig és un referent i
un al.licient per al futbol
d’aquestes terres, com el

Joan Gil i el Segarra. En
les edicions que hem
organitzat ens han visitat,
com a convidats d’honor,
persones que han estat
molt importants dins del
món del futbol estatal i
hem vist a la Devesa a
jugadors juvenils que pos-
teriorment han fet el salt a
la Primera divisió, al futbol
professional. Cal desitjar
que el torneig tingui conti-
nuïtat i en això estem tre-
ballant perquè surti un
grup amb responsabilitat
per tirar-lo endavant. El
que està clar és que si
surt aquesta nova directi-
va del torneig, tindrà el
màxim suport nostre i les
ajudes necessàries.
P: La valoració del que
s’ha aconseguit és bona,
en tots els sentits, en l’es-
portiu i en l’emocional.
R: Sí, està clar. Per tot el
que ha representat el tor-
neig, en la vessant espor-
tiva només podem estar
satisfets. I, a la vegada,
pel que respecta la senti-

mental, lògicament,
també ho estem. Des del
primer moment, la clau
per crear aquest esdeveni-
ment i fer-lo gran ha estat
recordar a Manel a través
del futbol i amb un torneig
d’aquest nivell.
P: Tindreu emocions for-
tes el diumenge quan
acabi aquesta edició?
R: Segur que sí. Hem
estat una junta molt unida
i que ha treballat amb
molta il.lusió durant tots
aquests anys. Serà un

moment emotiu. I també
d’agraïment a tota la gent
que ho ha fet possible.
P: Moltes anècdotes en
aquests anys. Quin és el
millor record?
R: Bé, recordo la primera
trobada, quan Manel feia
poc que ens havia deixat i
estava molt present entre

tots nosaltres. Vam parlar-
ne i ens vam posar a tre-
ballar. Era el principi. Hi
havien moltes ganes. Era
difícil poder imaginar que
arribariem a assolir el que
hem obtingut però amb
l’esforç de tots ho hem
aconseguit.
Gràcies a tots!

La junta organitzadora confia en què pugui sortir-
ne una altra. Rapitenca, Espanyol, València i Kyoto
juguen enguany el Manel Forné, 14 i 15 d’agost.

Darrer any de la junta que va crear el torneig
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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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Amanida de síndria i formatge feta, una recepta fresca i ultralleugera ja que l’aportació 
calòrica de la síndria i del formatge és mínima

Ingredients,
Síndria sense pinyols
200 g de formatge feta
1 grapat d’olives 
Menta fresca
1 tija d’api
Vinagre de vi negre
Oli d’oliva
Pebre negre 

Retirar la pell de la sín-
dria i tallar la seva carn a
daus petits, tallar el for-
matge feta a cubs d’uns 2
centímetres, picar ben
petitona la menta fresca,
treure els filaments de l’a-
pi i  tal lar -ne el tronxo a
rodanxes. En un bol po-
sar de manera graciosa
la síndria, l ’api, la feta i
les olives. En un got ba-

rrejar una cullerada de vi-
nagre de vi negre amb
dues cullerades d’oli d’oli-
va, abocar al damunt dels
ingredients i espolvorejar
amb una mica de pebre
negre acabat de moldre i
la menta fresca. La sín-
dria es pot dir que és la
fruita que més quantitat
d'aigua conté (93%), per
tant, el seu valor calòric
és molt baix, només 20
calories per 100 grams.
Els nivells de vitamines i
sals minerals són poc re-
l levants, sent el potasi i
el magnesi els que més
destaquen, si bé en quan-
titats inferiors comparats
amb altres fruites. El co-
lor rosat de la seva polpa
es deu a la presència del
pigment l icopè, substàn-
cia amb capacitat antioxi-
dant. El potasi és un mi-
neral necessari per a la
transmissió i  generació
de l'impuls nerviós i per a
l 'activ itat muscular nor-
mal, intervé en l'equilibri
d'aigua dintre i fora de la
cèl·lula. El feta és un for-
matge tradicional de Grè-
cia, fet a base de llet d'o-

vella i, de vegades de ca-
bra (sempre menys del
30%),[1] de pasta tova
crua i madurat en salmo-
rra durant un període de
tres mesos com a mínim.
Té una textura l leugera-
ment granulada i un gust
salat, una mica agre.
L'any 2002, la Unió Euro-
pea li va atorgar la Deno-
minació d'Origen Protegi-
da.Encara que el feta
tradicional està fet no-
més amb llet d'ovella i de
cabra, és bastant comú
que al que es ven com a
"feta" s'hi afegisca llet de
vaca, o fins i tot que esti-
ga composat exclusiva-
ment d'aquesta. A les zo-
nes de l 'est de la
Mediterrània i del Mar Ne-
gre es troben formatges
blancs similars al feta.El
feta, produït en forma de
blocs, és uti l itzat com a
formatge de taula, a l 'a-
manida grega, a les famo-
ses empanades spanako-
pita i tiropita (d'espinacs i
de formatge, respectiva-
ment), al dakos, i es com-
bina sovint amb oli d'oliva
i verdures.

«Primentons i Tomates». Avui: Amanida

La síndria es pot dir
que és la fruita que
més quantitat d'ai-
gua conté (93%),
per tant, el seu valor
calòric és molt baix.

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.

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

Estupiña Marti, Teresa Plaça Gonzalez Isla, 14 (L’Ampolla) 977460680

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

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer)  (Tortosa) 977510084  

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

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Borrut Valles, Josep M      Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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 21°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 primera hora del matí, el cel estarà entre molt ennuvolat i cobert al
sector central del litoral i Prelitoral. A partir d'aleshores, la nuvolositat min-
varà fins a quedar mig ennuvolat la resta del dia, amb núvols més trencats
al centre de la jornada. A la resta del país, el cel es mantindrà serè o poc
ennuvolat, amb el creixement de núvols d'evolució diürna a l'interior del qua-
drant nord-est. 
Precipitacions: 
de matinada, són possibles ruixats al sector central del litoral i Prelitoral,
sobretot al nord del litoral i prelitoral sud. Les precipitacions seran d'intensi-
tat feble, localment moderada (fins a 20 mm en 30 minuts) i acumularan
quantitats entre minses i poc abundants (fins a 20 mm en 24 hores).
Localment aniran acompanyades de tempesta. 
Temperatures: 
les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, excepte a
l'Empordà i a les terres de l'Ebre on es mantindran sense canvis. Oscil·laran
entre els 7 ºC i els 12 ºC al Pirineu, entre els 9 ºC i els 14 ºC al Prepirineu,
entre els 12 ºC i els 17 ºC a la Depressió Central i al sector central del
Prelitoral i entre els 18 ºC i els 23 ºC a la resta. Les màximes experimenta-
ran un ascens lleuger i es mouran entre els 21 ºC i els 26 ºC al Pirineu, entre
els 27 ºC i els 32 ºC a Ponent, vall de l'Ebre i l'Empordà i entre els 25 ºC i els
30 ºC a la resta del territori. 
Visibilitat: 
entre bona i excel·lent a l'Empordà, terres de l'Ebre i Ponent. A la resta del
territori serà bona en general, puntualment regular de matinada per la for-
mació de boirines. 
Vent: 
la tramuntana es mantindrà tot el dia a l'Empordà entre fluixa i moderada,
amb cops forts de matinada i a última hora del dia al nord del sector. Per la
seva banda, el mestral bufarà entre fluix i moderat fins a migdia a les terres
de l'Ebre. A la resta del país, fins a primera hora del matí, bufarà de compo-
nent nord i oest fluix amb cops moderats. La resta del dia, s'imposarà el vent
de component sud fluix amb cops moderats. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà tramuntana al nord del cap de Begur entre fluixa i moderada, amb
cops forts i algun de molt fort fins a primera hora del dia al nord del cap de
Creus. A la resta del sector, la tramuntana es mantindrà entre fluixa i mode-
rada fins a mig matí i de nou a la nit, mentre que la resta de la jornada el
vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud. A
la nit, tornarà a reforçar-se la tramuntana al nord del cap de Creus. 
De forta maror a maror al nord del cap de Creus i de maror amb àrees de
forta maror de matinada a marejol a la resta. Mar de fons del nord. 
Costa Central:
fins a primera hora del matí i de nou a la nit, serà fluix i de direcció variable,
amb predomini del terral de matinada. La resta del dia, bufarà de compo-
nent sud, entre garbí i migjorn, fluix amb cops moderats. 
Marejol. 
Costa Daurada:
fins a mig matí, al sud del cap de Salou bufarà el mestral entre fluix i mode-
rat, mentre que al nord el vent serà fluix i de direcció variable. La resta del
dia, s'imposarà el component sud, sobretot de migjorn, fluix amb cops
moderats, i a última hora del dia tornarà a quedar fluix i de direcció varia-
ble al nord del cap de Salou. 
Marejol, amb àrees de maror de matinada al sud del cap de Salou.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva  vida sentimental  tendeix  a l'estabili-
tat  i el compromís . És un  bon moment  per-
què  busquis  ajuda  en les teves  associa-
cions. Respecte a la salut , intenta relaxar-te.  

Taure
20/4 al 19/5

Treu  la teva sensibilitat , mostra't  tal  com ets
i escolta  amb atenció  el que t'ha  de dir  la teva
parella. Respecte a la teva salut, el teu millor
bàlsam serà deixar-te cuidar.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tens un talent  especial per desgranar  i
aclarir  els teus  assumptes  sentimentals.
Tota la realització  o materialització de les
teves idees  millorarà  la teva  autoestima.

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus  transitant   per la teva casa
dotze  necessites  viure  l'amor  amb més
calma  i arribar  fins  al fons  dels teus pro-
blemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Pots  conèixer algú  que et resulti  interes-
sant  i igualment  pots viure  amb la seva
parella situacions noves. Has  d'anar amb
compte  de treballar excessivament.

Verge
23/8 al 21/9

Amb  Venus transitant  per la teva casa deu pots
connectar  amb les  persones  que desitges. La
teva imatge  està  a l'alça. Respecte  a la teva
salut , no assumeixis  tantes responsabilitats .

Balança
22/9 al 22/10

No decideixis  res. Dóna't un temps  i revisa la
teva  estratègia sentimental. Respecte  a la teva
salut , sempre que tinguis  força  de voluntat
pots  assolir  l'estat  físic  que busques.

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva activitat sentimental està canviant i potser
els esdeveniments et sobrepassaran. Respecte a
la teva salut , durant aquesta etapa guanyaràs  en
qualitat  de vida.

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs  molt  vehement  en l'amor . En el teu  to
de veu es nota  el que estàs  sentint . Respecte
a la teva salut , actualment  passes  per una
etapa  positiva  i enèrgica.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu present  sentimental  és fantàstic i el
que has de fer és viure'l  amb totes  les
seves  conseqüències. Entres  en una fase
apropiada  per solucionar problemes.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui  pots  rebre  una invitació  per sortir  on conei-
xeràs gent nova. Per millorar  la teva  vida neces-
sites  aconseguir  l'estabilitat  dintre teu , no en les
coses externes.

Peixos
19/2 al 20/3

Amb Mart i Urà transitant pel teu signe la nota
dominat d'avui serà un punt  d'expansió  en la
teva vida amorosa . No has  de ser tant indolent
a l'hora  de practicar  esport.

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!

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).

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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Ara fa una setmana tenia
lloc una fita molt impor-
tant al nostre Delta, n'hi
ha moltes, però aquesta
guarda alguna cosa espe-
cial, em refereixo a l'ane-
llament dels polls de fla-
menc. Poc podria explicar-
vos sobre el tema ( ja que
de fet mai he participat),
sinó fos perquè cada any
quan arriba aquesta data
em descobreixo buscant

imatges de l'anellament.
Ja de per sí els flamencs
criden la meva atenció.
Els seus cossos prims i
llargs, que sembla que es
vagin a trencar; aquells
becs corbats i aquell color
quan són joves, que dista
molt del rosa al que ens
tenen acostumats els
documentals, fa que em
vingui al cap les imatges
que vaig poder veure de
l'anellament de l'altre any.
Potser era l'hora escollida
per l'organització, sobre
les cinc de la matinada, la
llum és excepcional. A tra-
vés de les llacunes, un al
costat de l'altre formant
una barrera humana, els
voluntaris avancen fins el
lloc on es troben els polls,
durant una llarga estona
només es sent el xip-xap
de les cames al xocar con-
tra l'aigua i de cop com si
de màgia es tractes el sol
comença a despuntar per
l'horitzó, en aquell
moment una llum màgica
fa que animal i home es
vegin i no es reconeguin.
Els polls esbarrats al no
entendre perquè els cer-
quen corren i cada grup
comença a encerclar-los
per dur-los al lloc on els
anellaran, els censaran.
La meva pregunta és: si
estan censats, llavors es
podran empadronar? Però
de seguida caic que per
empadronar-te has de
tenir la cèdula d'habitabili-
tat i si per aquest Delta
als humans ja els hi costa,
imaginat a un grup de fla-
mencs, que damunt venen
de fora, a molta honra!
Tornant al tema de l'anella-

ment, pròpiament dit, el
que no saben aquestes
bèsties és que els humans
que les persegueixen amb
samarretes de colors
tenen autèntica passió per
ells i que l'últim que vol-
drien es fer-los mal sinó
tot el contrari.
L'anellament en sí, té una
finalitat científica molt
gran, ja que amb aquesta
acció s'aconsegueix des
d’identificar  les cries,
controlar els moviments
migratoris de l'espècie, la
seva biologia, alimentació,
i una immensitat de coses
més... Enguany ha estat el
sisè anellament de polls

de flamenc que s'ha dut a
terme a la Punta de la
Banya, que s'ha caracterit-
zat per l'èxit reproductor,

ja que s'ha parlat d'un
30% més de cries que en
anys anteriors. 
Els responsables pensen
que això ha estat possible
gràcies a la consciencia-

ció social sobre la
importància de preservar
l'espècie. Amb el temps el
Delta de l'Ebre ha esdevin-

gut l'únic punt de cria a
tota Catalunya i una de les
deu zones que existeixen
a la Mediterrània occiden-
tal. Més de
200 persones, entre

voluntaris i tècnics del
Parc Natural del Delta, van
participar la matinada del
passat diumenge en l'ane-
llament de 400 cries.
Però està clar, que si en
l'actualitat tenim els fla-
mencs que tenim, i no han
marxat a un altre lloc, és
gràcies a tots aquells
pagesos, pescadors i per-
sones del “terreno” que
conviuen amb ells i els dei-
xen viure tranquils, cons-
cients del valor d'aques-
tes aus (no vull dir moi-
xons perquè com són
grossos i de color rosa)
per al nostre ecosistema
“cool”.

«Flamingo Road» a la Punta de la Banya

Qui no recorda un de
les sèries america-
nes més emblemàti-
ques dels 80 com va
ser  “Flamingo Ro-
ad”? Una historia de
cobdícia, poder, en-
gany i secrets, molt
secrets (havia de du-
rar).  És igual, ho re-
cordeu o no, el fet és
que la contra d'a-
questa setmana tam-
bé va de “flamingos”.
Canviant l'ambienta-
ció de Florida per la
de la Punta de la
Banya, i la família
protagonista per un
grup de 200 volunta-
ris el resultat és bas-
tant paregut, al-
menys pel que fa a
l'element (animal)
protagonista, el fla-
menc. 

«De per sí els flamencs criden la meva atenció. Els seus cossos prims i llargs... Sembla que es vagin a trencar!»

DIANA MAR

Polls de flamenc abans d’anellar.
Cedida

Aquesta dada ha estat l’èxit de la sisena

edició de l’anellament de polls de flamenc, ja

que demostra que aquestes aus tot i no ser

autòctones es troben molt bé al Delta!

Un 30% més de cries de flamenc!

«EL FLAMENC COMÚ (PHOENICOPTERUS RUBER) ARA QUE ELS DEL DELTA IGUAL NO SÓN COMUNS, NO HO SÉ!»

            


