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La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, és una celebra-
ció que es realitza arreu de Catalunya, i més enllà, durant la nit entre el 23 i 24 de juny, una de les més curtes de l'any degut a la
proximitat del solstici d'estiu.  La festa té una riquesa ritual i simbòlica que poques festes posseeixen: el foc, els misteris de la natu-
ra, el menjar, les cançons, les dites, el ball, les curacions i altres pràctiques configuren un dia de transformació de la realitat quo-
tidiana, en què els elements que ens envolten prenen nous significats. Moments màgics en els quals tot és possible. P3

Nit màgica de Sant Joan

Una diferència clara de criteris és la que ha quedat pal.lesa que existia entre els
Agents Rurals i l'exdirector dels serveis territorials de Medi Ambient a les Terres de
l'Ebre, Víctor Gimeno, qui s'enfronta a 11 anys d'inhabilitació per a l'ocupació d'un
càrrec públic per haver afavorit presumptament l'arxivament o la rebaixa de prop
d'un centenar de multes imposades a caçadors de barraca el 2004. El cap dels
Agents Rurals a l'Ebre diu que l'exdirector dels serveis territorials de Medi Ambient
sentia reticències envers la seva tasca. Afegeix que la meitat de caçadors amb
barraca no tenien permís. P6

Acusen Gimeno de limitar les inspeccions a les barraques
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

Marta Viladrich és una tortosi-
na incorporada molt intensa-
ment als actius culturals de la
ciutat.
L'IMACT va tindre l'encert de
programar una manifestació
expositiva, a la sala Antoni
Garcia de l'antic escorxador
de Tortosa, d'una part impor-
tant del seu bagatge polisen-
sitiu i vital. "El meu cap és
com una olla a pressió, ali-
mentada per milions de
coses que veig, disfruto,
pateixo, sento, miro, admiro
o detesto. Tinc la necessitat
de provar, experimentar, tas-
tar materials, de mesclar,
fusionar...Sóc incansable.
Sóc eclèctica", diu la pròpia
Marta en el catàleg d'aquesta
exposició.
Com també és digna d'es-
ment la complicitat de
l'Escola d'Art de la Diputació i
l'apropament expositiu i
pedagògic a l'aula formativa
de l'escola, per part de la prò-
pia creadora. Un altre actiu
de la cultura de la nostra ciu-
tat, en Leonardo Escoda,
sempre disposat a la col·labo-
ració en les manifestacions
culturals a la ciutat, en fou un
dels vehiculadors.
L'exposició arriba, sorprèn,
té missatge, toca de prop
realitats, algunes de crues,
del nostre temps, tal vegada
del temps de sempre -et
dono el meu cor, però no em
robis la vida- és una de les
obres exposades, que reflec-
teix això que em motiva.
L'acte va permetre retrobar-
me amb aquell ambient cultu-
ral i amb persones que vaig
conèixer i que tant em van
ensenyar quan vaig exercir la
responsabilitat institucional
de director dels Serveis
Territorials de Cultura. Per
cert, va ser notòria l'absència
de l'actual director dels
Serveis Territorials de Cultura
a les Terres de l'Ebre. Segur
que devia estar més que jus-
tificada. Com també crec que
unes paraules del nou regidor
de cultura de la ciutat, on
tanta rellevància obté l'àmbit
cultural, no haguessin sobrat,
haguessin estat apropiades i

encoratjadores. No els sem-
bla? 
L'acte em va servir per refle-
xionar sobre les possibilitats
de la nostra ciutat, el col·lec-
tiu de creadors i pensadors,
historiadors, el patrimoni
arqueològic i arquitectònic,
l'històric i etnogràfic, les arts
musicals, visuals i escèni-
ques. Ens cal, sense cap
dubte, un Pla d'acció cultural
potent que, a més de servir
com a escenari per a la crea-
ció i per a les manifestacions
culturals, contribueixi a l'im-
puls definitiu del turisme cultu-
ral.
Hi ha ciutats que han consoli-
dat les seves biennals d'art,
els seus museus locals i terri-
torials i recentment han estre-
nat el seu centre d'arts
visuals.
Aixó està bé, molt bé. Ara,
Tortosa, la capital del territori,
amb tot el bagatge cultural al
que abans ens hem referit, ha
d'incorporar en les seves
accions les referides a la
recuperació del patrimoni,
l'assoliment de les infraes-
tructures culturals necessà-
ries i la promoció d'aquelles
activitats culturals que projec-
tin l'excel·lent potencial cultu-
ral de la ciutat.

Antoni Sabaté i Ibarz
-Portaveu del Grup Municipal del
PSC a l'Ajuntament de Tortosa-

L’Olla Barrejada 
de la Marta Viladrich

Opinió

L'historia que us vaig a contar va succeir fa
molts anys en un país llunya i va passar la nit
més curta de l'any, la nit de Sant Joan.
Aquella nit un nen estava dormint tranquilola-
ment al seu llit i estava tenint un somni una
mica estrany. Somiava que tota la gent del
seu poble estava reunida al voltant d'una
foguera la nit màgica de Sant Joan.
L'Àngel, el nen de l'historia al seu somni veia
com unes dones aixafaven herbes i se les
ficaven a la cara. Ell tot estranyat es va apro-
par a les dones i els hi va preguntar:
- Per què us fiqueu-ho aquestes herbes a la
cara?.
- Per curar-nos les arrugues- Van respondre
les dones.
El somni continuava amb un nou personatge

la mare del nen. Tots dos anaven capa a casa
seva i per arribar-hi tenien que travessar un
bosc ple de bruixes, bruixots, monstres i
éssers fantàstics. Tot just quan estava
somiant això algú el va despertar. Eren les
sis de la matinada i el feien llevar perquè era
la nit de Sant Joan i abans de sortir el sol
tenia que anar-se a rentar la cara a la font del
seu poble.
Quan va veure a la seva mare li va explicar el
somni que havia tingut i li va dir que no sabia
com havia acabat la historia que estava som-
niant perquè just al moment més interessant
l'havia despertat algú per fer justament les
coses del somni.
Quina casualitat oi? BONA I MÀGICA REVET-
LLA DE SANT JOAN A TOTHOM!!

Editorial

Una nit amb màgia

Som conscients que estem vivint una època
molt difícil i complicada, i no només pel
Govern, sinó per molta gent que es troba a
l'atur o que està patint per arribar a finals de
mes. Ara però, no es tracta de buscar res-
ponsabilitats, sinó trobar solucions. 
Des del Govern que presideix el president,
Artur Mas, tenim clar que receptes màgi-
ques no n'hi ha, i que només a través del tre-
ball, l'esforç i la perseverança per part de
tots, governants, treballadors i empresaris,
ens en sortirem. El primer que hem de fer és
aprimar l'Administració -i ja ho estem fent-
agilitzar els tràmits burocràtics per tota
inversió que creï riquesa i llocs de treball - ho
aconseguirem amb la Llei Òmnibus-; i donar
suport a autònoms i emprenedors, els veri-
tables motors de l'economia productiva, i
aquells qui crearan llocs de treball.
Durant massa temps els governs d'esque-
rres, tant a Madrid, com a Catalunya, el
Tripartit, ens van voler fer creure que la
millor opció era la de crear més
Administració, i més lleis restrictives per a la
gent que volia muntar un negoci, quan en
realitat no van adonar-se que els  petits i mit-
jans empresaris SÓN ELS reals generadors
de riquesa, de llocs de treball, i no delin-
qüents als quals se'ls ha de vigilar i contro-
lar.
Per aplicar aquesta senzilla fórmula necessi-
tem aprovar uns Pressupostos que conve-
nen al país, tant per a l'equilibri de les fian-
ces de la Generalitat com per la situació
econòmica del país. Són uns Pressupostos
marcats per l'austeritat i que tenen com a
objectiu reconduir les finances de la
Generalitat, aturar l'endeutament, caminar
en la direcció que fixa el Pacte d'Estabilitat i
Creixement de la UE i garantir el nostre
model del benestar per a les generacions
futures. La credibilitat i el rigor són dos
aspectes fonamentals per generar con-
fiança, tant als ciutadans com als mercats i
institucions internacional. 
En temps de crisi sabem que molta gent
està patint i, en especial, la més desprotegi-
da. Per això, la despesa social és la nostra
prioritat, com demostra que el 70% del pres-
supost del 2011 va destinat a l'atenció
social (sanitat, educació, polítiques socials i
seguretat) davant el 67% que aquestes par-
tides van suposar en el darrer pressupost

aprovat pel tripartit l'any 2010.
Uns Pressupostos que a més incorporen un
seguit de mesures orientades a la reactiva-
ció de l'economia productiva com un primer
pas i fonamental per a la creació de llocs de
treball. Per exemple destinem 2.200 milions
d'euros a facilitar l'accés al crèdit a les peti-
tes i mitjanes empreses de Catalunya; un
nou model de Formació Professional que
respongui a les necessitats de les persones
i les empreses o la simplificació i centralitza-
ció en una única finestreta dels tràmits
burocràtics necessaris per engegar un
negoci.
Per això, demanem als partits polítics, que
ens han conduit a aquesta situació, que ara
actuïn amb responsabilitat i que no impedei-
xin l'aprovació d'aquests Pressupostos, per
tal que el Govern pugui continuar amb el seu
projecte de reducció del dèficit i de lluita
contra la crisi econòmica.
En aquesta conjuntura econòmica no podem
presentar el Pressupost per a les Terres de
l'Ebre que desitjaríem, no obstant això, la
Generalitat invertirà aquest 2011 més de 65
milions d'euros a les nostres comarques. I,
en aquest sentit, continuaré treballant per a
què les nostres terres, en la nova reactivació
econòmica, estem al capdavant de les prio-
ritats del Govern i així entre tots aconseguim
que els nostres fill puguin viure millor que els
seus pares, com ho hem fet la nostra gene-
ració.

F. Xavier Pallarès Povill
Delegat territorial del Govern de la Generalitat

a les Terres de l'Ebre

Pressupostos 2011: austeritat, credibilitat i rigor

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vist l'expedient i documentació presentada per Joan Curto Querol en què sol·licita llicència d'obres
majors d'un projecte de magatzem agrícola situat al Polígon 6 Parcel·la 69 al municipi de l'Aldea i
atès que aquesta recau en un sòl no urbanitzable deltaic, de conformitat amb el què disposa l'arti-
cle 48.1 de la Llei d'Urbanisme, es sotmet a informació pública per un termini d'UN MES, als efec-
tes de que els possibles interessats puguin presentar al·legacions (Exp. 48/2011). 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 17 de juny de 2011

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Coincidint amb l'arribada
del bon temps i la calor,
comencen tot un seguit
de festes d'estiu. Però la
primera cel.lebració que
ens ocupa és la Nit
Màgica de Sant Joan.
Nomès falten hores, i arri-
barà la festa a molts
punts del país. Festa d'ori-
gen mil·lenari, relacionada
amb el sol, on, antiga-
ment, s'encenien fogueres
per honrar al Sol i donar-li
forces per a continuar el
seu camí. Posteriorment,
els Cristians se varen
aprofitar d'ella fent-la coin-
cidir amb el naixement de
Sant Joan i a partir d'aquí
ja podem anar esbrinant
com ha anat continuant.
Diuen que el foc s'encén
per imitar Zacaries que va
avisar del naixement del
seu fill mitjançant les

fogueres. Tot i el seu ori-
gen i el perquè de la seva
cel.lebració el que és ben
cert és que aquesta festa,
ara mateix, és una de les
que arreplega a més gent
arreu del país baix tota
una serie de símbols iden-
titaris i tradicions força
homogènies. Encendre
una foguera i anar a la
platja i, en els millors dels
casos a anar a veure
“ballar el sol”. Repetim,
tot i quina sigui la verita-

ble tradició, la nit del 23
de juny, a les poblacions
catalanes, celebrem la
festa de Sant Joan tot
donant la benvinguda a
l'estiu. És la nit més curta
de l'any i està envoltada
de màgia, símbols i llegen-
des. Sant Joan és una nit
per descobrir i veure sor-
tir el sol. Una nit envoltada
de mitologia. Les herbes
és el primer element
màgic de la nit de Sant
Joan. Es creu que les plan-

tes centupliquen les seves
propietats remeieres
aquesta nit, i algunes,
com la farigola, el romaní
o la mateixa herba de
Sant Joan (o berbena), es
recullen per fer guari-
ments. El segon símbol de
Sant Joan és l'aigua. Es
diu que aquesta nit totes
les aigües tenen virtuts
guaridores, i per això és
costum en alguns indrets
banyar-se al mar o mullar-
se amb la rosada dels

prats a trenc d'alba. El
foc, les fogueres, és el
tercer símbol en què es
basen els ritus ancestrals
d'aquesta nit. El foc és l'e-
lement purificador que
ens allibera de la mala
sort i, per això, durant la
nit de Sant Joan, s'alimen-
ta llençant-hi mobles vells.
El foc més popular de
Catalunya és la Flama del
Canigó, que cada any
s'estén per diverses
poblacions per encendre-

hi les fogueres. No podem
oblidar les coques per
aquesta nit. El Gremi
d'Artesans Pastissers de
les comarques tarragoni-
nes preveu vendre unes
50.000 coques de Sant
Joan al Camp de
Tarragona i a les Terres de
l'Ebre. De fet, aquest és el
nombre de coques que el
centenar de pastisseries
agremiades va aconseguir
vendre l'any passat. Per
mantenir aquesta xifra, els
pastissers artesans elabo-
raran coques amb mides
més reduïdes per facilitar
que tothom pugui com-
prar-ne. Que tothom pugui
gaudir de tots els ele-
ments típics d’aquesta nit.
Sens dubte, la Revetlla de
Sant Joan, la nit del 23 de
juny és una de les més
especials de l'any. Hi ha
un munt de tradicions, fes-
tes i costums entre les
quals destaca el foc com
el protagonista absolut
d'una nit màgica. Un tros
de coca i una copa de
cava animen a no quedar-
se a casa i a sortir al
carrer i celebrar el solstici
d'estiu. Però feu la festa
amb seguretat, les revet-
lles sempre amb precau-
ció! Sigui com sigui, i se
celebri on se celebri, el
que conta d'aquesta festa
és celebrar-la el millor
possible, fruint d'ella i de
la tradició, i sense amar-
gar la festa als altres.
Bona revetlla!

Comença l’estiu i arriba la 
Festa de Sant Joan

a Revetlla de Sant Joan,
la nit del 23 de juny és
una de les més espe-
cials i fantàstiques de
l'any. Hi ha un munt de
tradicions, festes i cos-
tums entre les quals
destaca el foc com el
protagonista absolut
d'una nit màgica. Un
tros de coca i una copa
de cava animen a no
quedar-se a casa i a sor-
tir al carrer i celebrar el
solstici d'estiu.

La nit més curta i màgica de l’any

Els pastissers s’han adaptat aquest any a la crisi i hi hauran coques més petites

REDACCIÓ

Les foguerades són tradició la nit de Sant Joan.
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El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha destacat que
el Departament d'Empresa
i Ocupació ha publicat al
Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC) dos
convocatòries per a la
concessió de subvencions
que “tenen per objecte la
realització d'accions for-

matives adreçades prio-
ritàriament a persones en
situació d'atur. La forma-
ció és una eina d'estratè-
gia de lluita contra l'atur, i
és necessari en aquest
moment prendre mesures
urgents per generar ocu-

pació, alhora que afavorim
la competitvitat de les
empreses”. La qualificació
professional dels treballa-
dors i treballadores en les
àrees professionals dels
sectors que generen ocu-
pació és un eina estratègi-

ca. Així, el Departament
ha establert, d'una banda,
la concessió de subven-
cions a entitats local per a
accions formatives amb
un global, per a tot el país,
de 20 MEUR. I de l'altra, la
concessió de subvencions

per accions de formació,
mitjançant plans formatiu
en àrees professionals
prioritàries, adreçades a
centres o entitats de for-
mació públics o privats,
inscrits al corresponent
registre de centres i enti-
tats de formació del
Servei Català d'Ocupació
(SOC), amb un màxim de
1.546.217 euros per a les
Terres de l'Ebre. 
D'altra banda, en el
Consell de Direcció d'a-
quest mes de juny també
s'han tractat temes com el
procés que està seguint la
Comissió Tècnica sobre la
Llei del Correbous, per tal
de definir el Reglament
que ha d'aplicar i desenvo-
lupar la Llei. També la fina-
lització dels centres esco-
lars de Roquetes, la
Fatarella i Alfara de Carles,
que estaran en ple funcio-
nament també el proper
curs.

El delegat del Govern destaca les 
subvencions per activitats formatives

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, un cop
finalitzat el Consell de
Direcció de
l ' A d m i n i s t r a c i ó
Territorial del Govern,
ha presentat alguns
dels temes centrals que
s'han posat sobre la
taula en aquesta sessió
ordinària del mes de
juny.

Adreçades a persones en atur

REDACCIÓ

Consell de Direcció de l’Administració Territorial del Govern.

Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha assegurat
que l'Ajuntament no ha
rebut ni té constància de
cap denúncia de la
Comissió Europea ni cap
requeriment del govern
de l'Estat per la manca
de depuració de part de
les aigües residuals del
seu terme. 
Bel ha admès, però, que
l'abocament d'aigües de
la pedania dels Reguers,
i part d'una urbanització
de Roquetes (Baix Ebre),
és una problema "crònic"
sense resoldre. De fet,
les aigües residuals d'a-
questa zona van a parar
directament al barranc
de la Vall Cervera. 

«Problema
crònic sense

resoldre»

La promotora Tarraco
Eòlica Ascó S.L. ja pot
iniciar la construcció del
parc eòlic dels Barbers,
a la Ribera d'Ebre, des-
prés que el DOGC publi-
qui l'aprovació de la
modificació de l'autorit-
zació administrativa i del
projecte executiu, i la
declaració d'utilitat públi-
ca de la instal·lació.
Després de més de deu
anys de tramitació, la
Generalitat ha resolt el
darrer pas administratiu
que mancava per poder
iniciar la construcció del
parc que s'ubica entre
els termes d'Ascó, Móra
d'Ebre i Garcia. 

Construcció del
parc eòlic dels

Barbers

El Departament de Salut
també té previst reduir els
punts d'atenció continua-
da que ofereixen els
Centre d'Atenció Primària
(CAP) de les Terres de
l'Ebre. 
Segons ha assegurat el
director dels serveis terri-
torials, Albert Gómez, el

pla encara s'està acabant
de dissenyar amb reu-
nions de l'ICS amb els
alcaldes dels municipis
afectats, però el que ha
confirmat és que es redui-
ran els equips que oferien
aquest tipus d'atenció
durant les nits i els caps
de setmana. 

"Mantindrem el mateix ser-
vei de dilluns a divendres
però hem d'evitar la dupli-
citat dels serveis d'urgèn-
cies", ha manifestat. 
Gómez ha explicat que l'a-
plicació es vol fer a partir
de l'1 de juliol i que la set-
mana vinent es coneixeran
els detalls.

Salut té previst reduir els punts
d’atenció continuada

El Pla encara s’està acabant de dissenyar
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El sindicat, que també ha
demanat a la resta de
grups parlamentaris que
esmenin amb el seu vot el
projecte de llei, adverteix
que aquesta reducció pot
fer perdre 87 milions d'eu-
ros corresponents a
finançament europeu a tra-

vés del Fons Europeu
Agrícola de
Desenvolupament Rural
(FEADER), i 48 milions pro-
vinents dels recursos de
l'Estat espanyol, des d'ara
fins l'any 2015. L'import

total que es posaria en
risc durant aquest període
per al Pla de
Desenvolupament Rural és
de 300 milions d'euros. 
El sindicat considera que
les prioritats pressupostà-

ries del Govern català
s'haurien de redistribuir
d'una altra manera degut a
la greu situació de crisi
que travessa la pagesia
catalana, tenint en compte
que el PIB agrari a preus
corrents va disminuir un
6,8% l'any 2010. 
Per a Unió de Pagesos, el
sector necessita l'aplica-
ció de mesures decidides
per part de l'Administració
catalana, que ostenta la
competència en exclusiva
en la matèria agrària, per
combatre-la. Els baixos
preus percebuts pels pro-
ductes i l'encariment dels
costos de producció ha
suposat caiguda, en ter-
mes constants, de l'ano-
menada renda agrària
macroeconòmica, que des
del 2001 porta acumulada
una reducció del 40%.
Unió de Pagesos adverteix
que aquest projecte de
pressupost no permet
avançar en la millora en la

productivitat i competitivi-
tat de la pagesia profes-
sional catalana, i recorda
que el president de la
Generalitat, Artur Mas, es
va comprometre en el seu
discurs d'investidura a
aplicar els acords sortits
del ple monogràfic sobre
el sector. 
De la mateixa manera,
aquests pressupostos s'a-
llunyarien molt de poder
complir amb els compro-
misos adquirits pel ple del
Parlament de Catalunya
sobre el sector agrari l'a-
bril de 2010 i aprovats per
unanimitat, que instaven a
avançar en la millora en la
productivitat i competitivi-
tat de la pagesia profes-
sional catalana. En aquest
sentit, el sindicat ha dema-
nat a tots els grups parla-
mentaris catalans que es
esmenin el projecte de llei
amb l'objectiu de poder
complir aquests compro-
misos.

UP vol que CiU rectifiqui els 
Pressupostos d’Agricultura

Unió de Pagesos ha
demanat al grup de
Convergència i Unió
(CiU) una rectificació
dels pressupostos de la
Generalitat en matèria
d'agricultura per a
2011, que preveu una
reducció del 25,4% i es
tradueix en 146,4
milions d'euros menys
que afectaran a tots els
capítols del pressupost
del Departament. 

Per evitar que Catalunya perdi 135 milions d’euros europeus i estatals

REDACCIÓ

Presentació de la crítica als mitjans.

Cedida

El president del PP a
Tarragona, Alejandro
Fernàndez, va fer aquest
passat dissabte i des
d'Horta de Sant Joan, on
han aconseguit l'alcaldia
amb un acord de govern
amb el PSC, la valoració
dels resultats a les Terres
de l'Ebre en les passades
eleccions municipals.
Fernàndez ha destacat l'in-
crement dels populars a
l'Ebre, on han augmentat
un 55% el nombre de regi-
dors electes, en total 32, i
sobretot, les alcaldies
d'Horta però també la de
Gandesa que compartiran
amb CiU. 
Defensa que també
podrien governar a
Catalunya.

El PP comença a
creure en la
recuperació

El comitè de gestió de frui-
tes i hortalisses de la Unió
Europea ha aprovat la nor-
mativa que regula l'etique-
tatge dels productes agra-
ris i que força els citricul-
tors a especificar en l'eti-
queta els tractaments
postcollita. 
Una obligatorietat que
només afecta els produc-
tors de cítrics i no els de
fruita dolça o hortalisses,
tot i que la majoria de pro-
ductes agraris reben trac-
taments després de la
collita per garantir-ne la
conservació.  Els citricul-
tors es senten discrimi-
nats per Europa.

«La pell de fruita
no es menja i té

totes les garanties»

Julio García Prieto s'ha
incorporat a l'Institut
Català de la Salut (ICS)
com a gerent al Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. 
En els darrers tres mesos,
el doctor García Prieto ha
desenvolupat la tasca

d'assessor en aquests
dos territoris per encàrrec
del Consell
d'Administració de l'ICS,
una feina que ha compagi-
nat amb la gerència del
Pius Hospital de Valls, fruit
d'un conveni de col·labora-
ció entre les dues institu-

cions sanitàries que ha
permès García Prieto ana-
litzar l'organització i elabo-
rar una proposta a l'ICS.
Ara, després de més de
set anys al capdavant de
la direcció de l'hospital
vallenc, deixa el càrrec
per tal de dirigir la reorga-

nització de l'ICS a les
comarques tarragonines
com a gerent territorial al
Camp de Tarragona i a les

Terres de l'Ebre amb l'ob-
jectiu de simplificar les
estructures directives i
administratives.

Julio García Prieto s’incorpora
com a gerent a Terres de l’Ebre

Ha dirigit durant els últims set anys el Pius Hospital de Valls



DIJOUS 23
DE JUNY
DE 20116

terres de l’ebrediarimés
ebre

www.mesebre.cat

Entre els acords adoptats
en aquest primer Ple hi ha
la creació de cinc noves
comissions informatives -i
supressió de les anteriors-
que es corresponen amb
les cinc àrees en què ha
passat a organitzar-se
l'Ajuntament: Serveis al
Territori, Serveis a les
Persones, Promoció de la
Ciutat, Serveis Centrals i
Espai Públic. Cadascuna
d'aquestes comissions
estarà composada per vuit
regidors: 3 de CiU, 1 del
PSC, 1 d'ERC, 1 d'ICV, 1

del PP i 1 de PxC. En
aquesta sessió plenària
també s'ha aprovat la retri-
bució als regidors i als
grups municipals. Cada
grup polític percebrà una
aportació mensual fixa de
250 euros i de 125 euros
per regidor, la qual cosa

suposa una rebaixa del 22
per cent respecte el man-
dat anterior. Les indemnit-
zacions per assistències
generaran uns ingressos
mensuals que en el cas
dels regidors d'oposició
representa 870 euros men-
suals, els regidors d'oposi-

ció que siguin portaveus
percebran 1.105 euros al
mes. 
Els regidors de govern
rebran 1.250 euros men-
suals, que en el cas dels
tinents d'alcalde s'incre-
mentarà fins als 1.800
euros. Quant a les dedica-

cions dels regidors de
govern, es mantindrà la
parcial de l'alcalde amb
59.784 euros i n'hi haurà
una de completa per al
tinent d'alcalde d'Espai
Públic, Domingo Tomàs,
amb 48.000 euros. En
total, l'Ajuntament de
Tortosa destinarà 107.784
euros anualment a dedica-
cions, la qual cosa repre-
senta un estalvi del 39%
respecte l'anterior mandat
(177.750 euros) i una
rebaixa del 46% si ho com-
parem amb la despesa
anual que hi dedicava l'e-
quip de govern del mandat
2003-2007, que pujava a
202.000 euros. Si ho com-
parem per mandats com-
plets de quatre anys, l'es-
talvi del mandat 2011-
2015 respecte el quatrien-
ni 2007-2011 serà de
279.000 euros, i si ho fem
respecte el mandat 2003-
2007 l'estalvi total és de
377.000 euros.

L’Ajuntament aprova la nova
organització municipal de Tortosa

Aquest dimarts s'ha
celebrat el Plenari d'a-
provació de l'organitza-
ció municipal del man-
dat (2011-2015) que
s'acaba d'encetar. 

En la primera sessió plenària del mandat

REDACCIÓ

Imatge del ple de Tortosa.
Cedida

Davant les informacions
que el PSC de Tortosa ha
proposat la instal·lació
d'un alberg juvenil i ser-
veis complementaris del
nou Campus de la URV al
Col·legi de Sant Josep,
ICV Tortosa ha volgut
manifestar la satisfacció
pel fet que aquesta pro-
posta és idèntica a la
que va fer la candidatura
d'Iniciativa en el progra-
ma per a les Eleccions
Municipals del 2007.
D'altra banda, lamenten
que altres grups, ja
siguin del govern o de
l'oposició, s'atribueixin
propostes del programa
d'ICV i que en el seu dia
va proposar, exclusiva-
ment, Iniciativa. Tot i
això, celebren que en
alguns casos, com el de
la pista de bàsquet cons-
truïda amb motiu de la
reforma del Parc
Municipal, aquestes pro-
postes esdevinguin una
realitat.

Un alberg
juvenil al

col.legi dels
Josepets

Darrerament hi han
especulacions sobre
possibles canvis que
podrien haver en l’orga-
nització del partit d’ERC.
L'exdelegat de la
Generalitat a les Terres
de l'Ebre, el republicà
Lluís Salvadó, tindrà un
paper molt destacat en
la nova cúpula
d'Esquerra Republicana.
En les últimes setmanes
hi han hagut rumors que
Lluis Salvadó podria
ocupar la secretaria
general del partit. 
En canvi, l'eurodiputat
Oriol Junqueras, que ja
ha anunciat que vol pre-
sidir Esquerra, hauria
optat per la que també
va ser la seua número
dos a les eleccions euro-
pees, Marta Rovira.  El
Congrès tindrà lloc el
proper 1 d'octubre.

Canvis en la
cúpula

d’Esquerra
El cap del cos d'Agents
Rurals de les Terres de
l'Ebre, Miquel Àngel
García, ha afirmat aquest
passat dimarts que l'exdi-
rector territorial de Medi
Ambient, Víctor Gimeno,
era ''molt crític i limitava
les actuacions del cos''.
García ha assegurat que
Gimeno era ''sensible a
les queixes dels caça-
dors i que sovint se les
feia seves sense contras-
tar la informació''. 

El cap dels Agents Rurals
ha detallat que les ins-
peccions d'aquest tipus
de caça sempre han aixe-
cat polèmica i que el cos
va optar per enregistrar
les inspeccions, ja que
els servia per defensar-
se de les crítiques,
insults i de les denuncies
que rebien. García ha
detallat que tot i que van
oferir aquestes imatges
a Gimeno, mai les va
visualitzar.

Gimeno, acusat de limitar les
inspeccions

En la caça en barraca
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Fa vint-i-set anys que unes
veïnes del carrer Andreu
Llambrich de l'Ametlla de
Mar van començar la tradi-
ció de les catifes de
Corpus. Unes catifes que
es van anar estenent pels
carrers del nucli urbà per
on es realitza la processó

de Corpus. Sanefes,
colors, fragàncies, figures
religioses i laiques es
barregen a les catifes que,
aquest any, es podran visi-
tar el diumenge 26 de
juny. 
Però serà el dissabte a la
nit que els veïns i veïnes
de les cinc agrupacions
hauran treballar de valent,
durant tota la nit, per tenir
a punt les catifes. Una de
les novetats d'enguany és
que s'ha recuperat la cati-
fa del carrer Pau Casals,
després d'uns anys, grà-
cies a la col·laboració del
Grup de Gimnàstica
Rítmica. “Una de les nove-
tats més destacades d'a-
questa edició és que grà-
cies a la col·laboració del
Grup de Gimnàstica
Rítmica es podrà tornar a
fer la catifa del carrer Pau
Casals. Per tant, hem d'a-
grair aquesta col·labora-
ció ja que cal tenir en
compte que fer les catifes
suposa molt de treball i

compromís”, ha explicat
Damià Llaó, Gerent del
Patronat de Turisme de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. Cal tenir en comp-
te que tot i ser una iniciati-
va veïnal el Patronat de
Turisme de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar sem-
pre ha recolzat la iniciativa
pel seu atractiu turístic i
l'alt valor tradicional que
té. Des del consistori es
patrocina el treball de les
agrupacions atorgant
6.000 euros als grups veï-
nals, per obtenir la matè-
ria prima per elaborar les
catifes. A més,
la brigada municipal,
durant aquests dies, està
al servei dels veïns. 
L'Ajuntament de l'Ametlla,
també, té un conveni amb
l'IES Mare de Déu de la
Candelera per tal que els
alumnes de 2n i 3er d'ESO
realitzin els dibuixos de les
catifes i que el dissabte a
la nit col·laborin en la con-
fecció.

XVII edició de les Catifes de Corpus de
l’Ametlla de Mar

Aquest diumenge, 26
de juny, els carrers de
la Cala es tornaran a
omplir de colors, dibui-
xos i fragàncies amb
les catifes elaborades
pels veïns del municipi.
Una de les novetats
d'enguany és que és
tornarà a fer la catifa al
carrer Pau Casals, des-
prés d'uns anys, com-
pletant de nou l'itinerari
de la processó de
Corpus.

El diumenge 26 de juny els carrers de la Cala es tornaran a omplir de colors i fragàncies

Una de les novetats és la recuperació del carrer Pau Casals

REDACCIÓ

Imatge d´un dels carrers engalanats de l’Ametlla de Mar.

CEDIDA

Recta final en la construc-
ció de la nova plaça del
barri del Castell, al Nucli
Antic de Tortosa, un nou
espai públic que donarà
una perspectiva inèdita de
la Catedral i de la remode-
lada plaça de l'Absis. La
plaça s'ha construït en ele-
vat, a una cota de 20
metres, sobre les cases
que limiten amb el carreró
Capellans i que, en el
marc del mateix projecte
constructiu, s'han rehabili-
tat com a equipaments.
L'actuació, que està inclo-
sa en el Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa
(PINCAT), significa també
l'inici de la urbanització
integral de tot el barri del
Castell, un projecte que
presenta una complexitat
important per la trama

urbana i la presència de
restes arqueològiques al
subsòl. La nova plaça s'ha
construït en alt i, quan esti-
gui finalitzada, s'hi podrà
accedir per unes escales
des de la plaça de l'Absis.
De fet, serà un nou mira-
dor sobre la Catedral que
permetrà ampliar l'afora-
ment de la mateixa plaça
de l'Absis quan s'hi facin
espectacles. L'obra
també inclou la rehabilita-
ció de l'immoble que
queda en un nivell inferior
així com la restauració de
la façana exterior d'aquest
edifici i la del costat, que
correspon a la Casa Brull.
Unes lluernàries filtraran la
llum natural de la plaça
superior a l'espai que que-
darà a la planta baixa, que
es configura com un àmbit
diàfan on les restes arque-

ològiques quedaran a la
vista perfectament con-
servades i integrades en
la distribució de l'equipa-
ment.  En total, l'àmbit
d'actuació ocupa una
superfície de 245 metres
quadrats. L'alcalde,
Ferran Bel, ha explicat que
en les properes setmanes
es licitarà la construcció
de nous espais públics del
barri del Castell, un carrer
i una altra plaça, en el pro-
cés d'urbanització integral
d'aquest àmbit, que està
molt degradat. Si fins ara
l'Ajuntament s'ha dedicat a
expropiar i a enderrocar
habitatges ruïnosos, a
més de planificar tota la
zona, ara ha arribat el torn
d'iniciar la urbanització del
barri. 
La plaça que està a punt
de finalitzar és la primera

de les cinc que es cons-
truiran al llarg de tot l'àm-
bit. 
El projecte preveu que el
nou barri del Castell enca-

birà un centenar d'habitat-
ges, la major part en
immobles de nova factura,
ja que les rehabilitacions
seran minoritàries.

Urbanització del barri del Castell, a Tortosa
Amb una nova plaça a la part posterior de la Catedral

Representants de 43
municipis de Catalunya
han rebut aquest diumen-
ge a l'Ametlla de Mar
(Baix Ebre) el distintiu de
banderes blaves que
atorga des de l'any 1985
l'Associació d'Educació
Ambiental i del
Consumidor (Adeac). En
total, han estat 86 plat-
ges catalanes -dos més
que l'any passat- i 22
ports o clubs nàutics -
tres més que el 2010). El
conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha presidit l'ac-
te en el qual ha destacat
l'esforç de la societat
civil i de les
Administracions per
aconseguir, cada any, un
millor estat de les plat-
ges catalanes. Recoder
ha destacat que, en un
context de crisi, cal fer
un esforç per la qualitat i
que el distintiu de les
banderes blaves n'és un
exemple.

Qualitat a les
platges del

territori

Quant està apunt de
complir-se un any de l'a-
turada de les obres de la
variant de la N-340 al seu
pas pel municipi de
l’Aldea les obres seguei-
xen aturades. 
Des d'aleshores, des del
passat 30 de juny, el
Ministeri de Foment ha
repetit en diverses oca-
sions que la variant és
una obra “prioritària”
però mai ha acabat con-
cretant un calendari d'e-
xecució i represa de l'ac-
tuació. 
L'alcalde de l'Aldea con-
fiava que les obres de
restitució dels camins
adjacents a l'autopista
AP-7 que el ministeri de
Foment ha estat duent a
terme en els darrers
mesos, fos un indici de
què les obres de la
variant continuarien
aquest proper estiu. Però
a hores d'ara encara no
hi ha cap noticia de
represa.

L’Aldea anuncia
noves

mobilitzacions
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Els alumnes de la Casa
d'Oficis de Jardineria
de Deltebre han
començat a treballar
aquest mes juny en l'a-
dequació d'horts ecolò-
gics a les escoles del
municipi. 
De moment, han
començat a treballar a
l'Escola Bressol
l'Hortet amb l'objectiu
d'adequar un espai
d'horta que serveixi de
partida per aprofundir
en l'educació ambien-
tal. 
A través d'aquests

horts, alumnes i pro-
fessors podran experi-
mentar i ensenyar el
cicle biològic de les
plantes i la matèria, ini-
ciar-se en tasques agrí-
coles, conèixer tècni-
ques de cultiu, millorar
la relació amb l'entorn,
entre d'altres aspec-
tes. Les espècies
seleccionades per
plantar als horts esco-
lars són patates,
cebes, enciams, carxo-
fes, faves, albergínies,
pastanagues, remolat-
xa,tomàquets,   ble-

des,   pebrots,   madui-
xots,   alls, mongetes
verdes, carabasses,
carbassons, gira-sol i
plantes aromàtiques
com romaní, sàlvia,
menta, espígol, cama-
milla dolça. Un projecte
que ha estat molt ben
rebut per les tres esco-
les públiques de
Deltebre i la llar d'in-
fants. La Casa
d'Oficis “Rehabilitació
de zones verdes
Deltebre” es va posar
en marxa el passat
mes d'octubre i té com

a objectiu formar 10
joves del municipi,
d'entre 16 i 24 anys,
en l'ofici de jardiner. 
La durada de la Casa
d'Oficis és d'un any i
durant els primers 6
mesos han rebut for-
mació teòrica i els
últims 6 mesos  faran
treball  de  camp  ade-
quant  horts  ecològics
a  les  escoles  i reha-
bilitant algunes zones
verdes de Deltebre
com ara el passeig flu-
vial, parcs i zones ver-
des.

Una combinació de diversos materials servirà per elaborar aquests autèntics treballs d’artesania

Detinguts per vendre 
productes caducats

Agents de la Guàrdia Civil
han detingut a la localitat
de Deltebre i Amposta dos
homes d'origen pakis-
tanès, ALI S. De 19 anys i
ALI W. De 23 anys, tots dos
veïns de Deltebre, acusats
d'un delicte contra la salut
pública. Durant els dies 12
i 17 d'aquest mes de juny,
i després de la inspecció
de diferents comerços,
agents de la guàrdia Civil
van detectar en dos establi-
ments, regentats pels dos
detinguts, productes d'ali-
mentació destinats al con-
sum amb data de caducitat
prescrita o que no com-
plien les condicions sanità-
ries establertes. Els agents
van intervenir un total de

429 productes per un valor
de 2.000 euros. Per
aquest motiu, se'ls va
requerir perquè acredites-
sin la procedència legal de
la mercaderia manifestant
que la majoria els havien
importat de Xina. Després
una inspecció més exhaus-
tiva dels productes que s'o-
ferien per a la venda, es va
poder comprovar que en
les prestatgeries hi havia
productes caducats, fretu-
rosos d'etiquetatge i prohi-
bits, els quals es van inter-
venir. El gènere la majoria
d'origen xinès, i molts d'a-
quests productes caducats
tenien l'etiqueta del preu de
tal manera que s'ocultava
la data de caducitat. 

Les vora cent pubilles i
pubilletes de l'edició d'en-
guany van escollir ahir a
la tarda a les seves repre-
sentants a les festes d'en-
guany en un acte que es
va fer a la sala gran del
Teatre Auditori Felip
Pedrell i que va comptar
amb la presència dels
familiars de les pubilles
així com de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, del
regidor de Festes,
Domingo Tomàs, i de la
1a. tinent d'alcalde,
Meritxell Roigé. Les 54

pubilles grans van esco-
llir, en votació secreta, a
Cristina Pellissa de Cid,
pubilla del Club Deportiu
Tortosa, com a Reina de
les Festes de la Cinta
2011. Les 39 petites van
votar a Júlia Carot Gràcia,
representant dels Amics
de l'Ermita del Coll de
l'Alba, com a Reina infan-
til. L'alcalde va felicitar a
les dues pubilles, que van
agafar el relleu de les rei-
nes de la Cinta 2010,
Rosa Valero i Cinta
Espuny.

Les festes de la Cinta 2001 
ja tenen Reina i Reina Infantil

L’empresa que gestiona les
Salines de la Trinitat,
Infosa, ha denunciat a la
Policia Local de Sant
Carles de la Ràpita que en
els darrers dies dos practi-
cants de 'Kitsurf' s'han
enganxat a la línia elèctrica
de la platja del Trabucador,
propietat d'Endesa.
L'empresa lamenta que, a
banda dels possibles danys
personals, els dos inci-
dents han provocat atura-
des de subministrament i
danys materials per valor
de més de 8.000 euros.
Segons Infosa, el primer
incident es va produir el
passat divendres, quan un
practicant de 'kitesurf' es
va quedar enganxat en els
cables de la instal·lació
elèctrica. El segon inci-
dent, de les mateixes
característiques, es va pro-
duir el dilluns al vespre.

Infosa denuncia que en poc
més de tres dies s'han pro-
duït dos incidents "que
haguessin pogut provocar
greus danys personals", i
que en alguns casos, han
comportat danys materials
que ha hagut d'assumir la
pròpia empresa. Des de la
companyia també s'assen-
yala que aquesta no és la
primera vegada que succe-
eixen aquests incidents a la
zona. De fet, Infosa recor-
da que en els darrers anys
s'han produït episodis simi-
lars i alerta del risc "d'ha-
ver de lamentar la pèrdua
d'alguna vida humana" ja
que la línia elèctrica trans-
porta 25.000 v. Per tot ple-
gat, l'empresa ha presentat
una denuncia davant la
Policia local de Sant Carles
de la Ràpita demanant una
solució que no acaba d’arri-
bar.

Incident amb la línia elèctrica 

de la platja del Trabucador 

El dissabte durant la tarda
i tota la matinada, es
comencen a dibuixar els
carrers i a
marcar les línies per on
aniran emplenant amb sal,
esclòfila d'arròs, pedretes
petites, vegetació de la
zona,  i sobretot colors
combinats i ben vius,  per
ressaltar aquests autèntics
treballs d'artesania. Els
motius de cada tram de
catifa van variant durant
els anys. Cada moviment
veïnal o associació local,
escull un dibuix que anirà
reproduïnt al llarg dels
quasi 900 metres. Hi ha
colles que treballen amb
plantilles de 2 metres de
llargada per 1 metre d'am-
plada i van succeïnt el
motiu, i d'altres que prefe-
reixen el dibuix a escala
directament  sobre  el
tram  de  carrer  per  anar
emplenant  amb posteriori-
tat. Els perellonencs treba-

llaran durant la matinada
de diumenge i de ben
segur que veuran sortir el
sol, ja que són moltes les
hores de treball necessà-
ries per deixar enllestida
aquesta tasca. A primera
hora  del   matí

l'Ajuntament  proporciona
avituallament  amb esmor-
zar i beguda pels veïns que
porten estona ja treballant.
El diumenge dia 26 de
juny, està prevista la missa
a les 18 hores i un cop
finalitzada, es farà el reco-

rreut de la processó
(aprox. Un quilòmetre) per
on passen les catifes,
acompanyats pels nens de
la Primera Comunió
Acompanyarà la processó,
l'Agrupació Musical
l'Emburgada».

Els veïns d’El  Perelló treballen per 
ultimar el proper Corpus

Els veïns de El Perelló
estan organitzant ja una
nova edició de les cati-
fes que elaboren amb
motiu de la festivitat del
Corpus. Aquest any,
està previst el diumen-
ge dia 26 de juny. 

REDACCIO

Carrer amb catifa a El Perelló.
cedida

Horts ecològics a les escoles de Deltebre

A través de la Casa d’oficis de jardineri del municipi
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Entre els jugadors que
s’han compromès hi ha set
sub-23.
Les negociacions per con-
feccionar la plantilla de la
propera temporada estan
prou avançades, segons
comentava el nou Director
Esportiu, Fernando Garcia,
a l’assemblea del passat

divendres. Garcia comuni-
cava als socis que la planti-
lla tindria entre 20 i 22 juga-
dors i que cabria la possibi-
litat que alguns jugadors de
l’actual puguessin realitzar

la temporada perquè Antoni
Teixidó pugués decidir si
comptava amb ells la pro-
pera campanya. Les reno-
vacions confirmades són
les de Raül Jiménez (por-

ter), Cristian Bertomeu,
Felipe, Raúl Teixidó, Hugo
Espinosa (migcampistes),
Àlex Forés i David
Callarissa (davanters).
També s’està pendent de la
renovació del migcampista
Dídac, però està a l’espera
d’una prova que pot tenir
amb un altre equip per con-
firmar el seu fitxatge. Tres
defenses s’han compromès
amb el club, de moment.
Són Fran Maldonado
(Estepona), David López
(Ilescas) i Àlex Real (Betis
B). Naturalment, la defensa
necessitarà més incorpora-
cions, de fet, s’està a punt
de tancar un altre fitxatge
en aquesta línia. Els nous
migcampistes són Héctor
(Estepona) i Gerard Estrella
(Amposta). Aquest darrer ja
va estar al club rapitenc i va
aconseguir l’ascens a
Primera Catalana, on hi va
jugar una temporada amb

la camiseta blava. Tres
davanters completarien les
incorporacions per a la pro-
pera campanya. Fran Jerez
(Masnou), Alexis (Motril) i
Agustín Ojeda (Vinaròs) són
les incorporacions en
aquesta línia. El club encara
està esperant poder tancar
més reforços en els pro-
pers dies, sobretot la incor-
poració d’un segon porter.
Tots els moviments que
s’estan duent a terme a la
plantilla tenen el vist-i-plau
del Director Esportiu i el
cos tècnic del primer equip
(Antoni Teixidó, Carlos
Rodríguez i Aníbal Garcia).
La plantilla es posarà a tre-
ballar el dia 26 de juliol amb
una estada a Catí, on parti-
ciparan al Torneig de
l’Avellà. 
De la pretemporada es
coneix la participació en
aquest Torneig de la locali-
tat castellonenca. 

Nou projecte rapitenc

El nou president, la
nova junta i el nou
cos tècnic, encapce-
lat per Antoni Teixidó,
juntament amb la
gestió de Fernando
Garcia, com a
Director Esportiu, ja
s’ha mobilitzat i ha
generat els primers
moviments per a for-
mar la nova plantilla.

ACTUALITAT

Ja hi ha vuit jugadors fitxats i es fan gestions perquè n’arribin més

M.V.

Ramon Muñoz, president, i A. Teixidó, tècnic, van estar a Canal TE, dilluns.
CANAL TE

Si la setmana passada
publicàvem que Carlos
Gilabert s’allunyava de
l’Alcanar perquè estava amb
negociacions amb
l’Amposta, en aquesta
podem dir que és a la inver-
sa. La informació, llavors, era
correcta com també ho és la
d’avui. No va haver-hi entesa
amb l’Amposta i Gilabert fit-
xarà amb l’Alcanar, que ha
sabut esperar. No serà la

darrera incorporació de nivell
del club canareu que en té
una altra en la cartera que es
podria confirmar en els pro-
pers dies. Ja informarem. 
De l’Amposta, acabar dient
que les baixes confirmades
són les de Gerard, Jesús,
Oscar Benet, Rojas, el porter
Víctor i Víctor del Canto.
Yélamoses es rumoreja que
podria interessar a la
Rapitenca. 

Carlos Gilabert ha fitxat
amb l’Alcanar

No ho ha fet amb l’Amposta

ACTUALITAT

CAMPIONS EBRENCS
2010/2011

SEGONA TERRITORIAL 
OLIMPIC MORA D'EBRE
TERCERA TERRITORIAL 
SANT JAUME D'ENVEJA CF
JUVENIL 1A DIVISIÓ GRUP 9
OLIMPIC MORA D'EBRE
JUVL 1A DIVISIÓ GRUP 13
AMETLLA DE MAR SCER
CADET 1A DIVISIÓ GRUP 14
ASCÓ CF
CADET 1A DIVISIÓ GRUP 15
AMETLLA DE MAR SCER
INFAN 2A DIVISIÓ GRUP 9
GANDESA CF
INFAN 2A DIVISIÓ GRUP 10
AMPOSTA CF

ALEVI SEGONA DIVISIÓ
RAPITENCA UE “B”
ALEVI 3A DIVISIÓ GRUP 19
RAPITENCA UE “C”
ALEVI 3A DIVISIÓ GRUP 33
LA SENIA CF “B”
FEMENI FUTBOL 7 
FEMENI TORTOSA EBRE
FUTBOL SALA
PREFERENT CATALANA 
CD TORTOSA

ALTRES
TROFEU FAIR PLAY
SANT JAUME JUVENIL
MILLOR DIRECTIU
J.BERTOMEU (CAMARLES)
HOMENATGE 
ENRIQUE VIÑAS LATORRE

Nit dels Campions
Dimarts (20 h) a l’Auditori de Tortosa

DELEGACIÓ FCF TERRES DE L’EBRE

Virgili, pichichi de la Pobla
de Mafumet, està, segons
fonts consultades, en l’òrbi-
ta del Llagostera, equip que
la temporada vinent debu-
tarà a la Segona B. De fet,
les mateixes fonts ens asse-
guren que el crack poblenc
ja ha fitxat amb el club giro-
ní. Si és d’aquesta forma,
Virgili coincidiria ambl’am-
postí Miguel. Callarisa tam-
bé va interessar al Llagoste-
ra. Però seguirà a la Ràpita.

ACTUALITAT

Virgili, en l’òrbita del

Llagostera

Vaig estar dimarts a casa
dels pares d’Angel Rangel,
a la Ràpita, fent-los una
entrevista amb motiu de
l’ascens a la Premier
League del seu fill. Mentre
gravava i parlava amb ells
vaig detectar que eren
unes persones extraordinà-
riament agraïdes.
Angel Rangel ha arribat fins
on ho ha fet perquè és un
exemple de lluita, tenacitat,
perseverància i, a més,
perquè té bones condi-
cions. El que ha fet s’ho ha
guanyat treballant al
màxim. Està clar. Però, a
més, és una persona agrai-
da, que valora i que recor-
da d’on ve. Així també van
fer-ho els seus pares que
no van parar de tenir parau-
les d’agraiment a uns i
altres. I així és Angel. La
darrera vegada que el vaig
veure li havien fet un reco-
neixement a la Devesa, un
dia que estava a la  Ràpita.
Ens coneixiem i li havia fet
diverses entrevistes. Va
venir des de l’altra banda
de la tribuna a saludar-me.
I a agrair-me el seguiment.
Sense dubte, és un refe-
rent per tot. 

Rangel
L’opinió de Michel

El CD Tortosa ha informat que
el porter Josué anirà cedit al
Roquetenc, equip que estava
força interessat en incorporar
aquest jugador per la tempora-
da vinent. Així mateix, Jordi Ro-
dajugarà, també en qualitat de
cedit, amb el Catalònia.

Els porters del primer equip
seran Povill i Iniesta. Finalment
dir que la plantilla podria no es-
tar tancada. Oscar Benet po-
dria ser una bona opció. 

El porter Josué anirà
cedit al Roquetenc i
Roda, al Catalònia

CD TORTOSA
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Dani ha estat el tècnic de l’Ulldecona B i podria tenir la possi-
bilitat de dirigir des de la banqueta el nou projecte ulldeco-
nenc que compta amb la fusió de tots dos equips. 

Dani, que plega, serà baixa i s’afegirà a altres jugadors que
han decidit marxar a altres clubs. Torna a jugar Guillem, po-
drien tornar també dos juvenils que han jugat amb la Ràpita
(Oriol Lazaro i Oriol Sansano) i s’incorporen juvenils de l’Ullde-
cona com Fran o Albert. Tot plegat, es calcula que poden ha-
ver-hi uns 25 jugadors a la plantilla, tots ells acceptant que no
cobraran.

S’obre una nova etapa a la directiva. Millan no segueix com
a president i el nou màxim responsable serà Mario Subirats
(fill) i el vicepresident, Oriol Nofre.

Dani Rodriguez apunta a ser 
el nou tècnic de l’Ulldecona

ACTUALITAT

Després d’unes setmanes sense saber quina direcció podria
agafar el club de futbol Pinell, i més després de les eleccions,
ja es pot dir que hi ha una directiva interessada per accedir a
l’entitat. Ara només falta que l’assembla acabi aprovant-la. No
obstant, com que sembla que només n’hi haurà una de candi-
datura, la travessa és senzilla d’encertar.
Aquesta possible junta estaria encapcel.lada per Paco Ros,
exjugador del club i fill del que fou alcalde i president del CF
Pinell, Josep Ros.
Hi haurà, en part, línia continuista, sempre podent tenir el
suport del consistori. A nivell de la plantilla caldrà esperar que
decideixen jugadors que han estat al Pinell i que han rebut ofer-
tes d’altres clubs per a poder fitxar. 

Hi ha una junta interessada al 
CF Pinell, per afagar l’entitat

ACTUALITAT

Amado, davanter ulldeconenc que va fitxar durant la tempo-
rada amb el Deltebre, procedent de l’Ulldecona B, s’incorpo-
ra a l’Ampolla. També ho fan Ivan Abat i Alex Nofre (Ulldeco-
na) mentre que ja hi ha tres jugadors aparaulats i que es
podran dir en breu. I falta concretar un davanter, amb el que
s’ha parlat, a més d’un porter que podria ser un experimen-
tat amb el que es va parlar ahir dijous. 

Aquestes són les novetats que es coneixen oficialment i
que no acaben aquí perquè s’està treballant en poder incor-
porar un jove defensa amb experiència en categories supe-
rors els darrers anys. No obstant, aquest jugador té també
altres propostes sobre la seua taula. 

Amado (Deltebre) es compromet per a
jugar amb l’Ampolla

ACTUALITAT

El CD La Cava ha informat aquesta setmana que ha incorpo-
rat a Gerard Fresquet, jugador que torna a la Cava després
del seu pas pel Tortosa i pel Remolins-Bítem. Es una incorpo-
ració que cal sumar a les ja conegudes del porter Albert For-
cadell (Catalònia), Marc Perelló (Ampolla) i Ferran (Roque-
tenc). Jaime ha renovat però
tal com vam dir no ho ha fet
Lluís que ha fitxat amb el Ca-
talònia. Mauri semblava que
continuaria però ha decidit
marxar a l’Ascó, on té una
bona oferta. 

Gerard Fresquet, nou jugador 
del Club Deportiu la Cava

ACTUALITAT

Francesc Caballé, jugador que estava a l’Ampolla i que va estar
al futbol base del club de l’Aube, torna al Jesús i Maria i s’afegeix
a les incorporacions de Sergi Curto (Tortosa) i del porter Manel
Vizcarro (Aldeana). Falta un jugador per tancar la plantilla amb el
que ja han hagut converses i aquestes estan avançades. Final-
ment, dir que la plantilla de la Unió Esportiva Jesús i Maria va fer
l’habitual viatge cloenda de campanya a Benidorm (imatge de la
foto, a la porta de l’Hotel). I el dia 9 farà la jornada final amb to-
ta la familia que forma part del club. 

Francesc Caballé (Ampolla),
nou jugador del Jesús i Maria

ACTUALITAT

Agustí Oliver, tal com vam
avançar fa dues setmanes al
Més Ebre, és el nou presi-
dent del Catalònia. 
Agustí va estar dimarts a
Canal TE i va comentar que
«no surtia ningú i la veritat
és que vaig pensar, junta-
ment amb dos socis més,
que era una llàstima que tota
la feina que s’havia fet no tin-
gués continuïtat. I vam deci-
dir posar-nos per a poder
escollir qui era el president.
Un fet que, en principi, era el
problema més important

que hi havia perquè després
pugués crear-se una nova
junta. I així vam fer-ho».
Oliver destacava que «tin-
drem el suport del president
i de la junta sortint. Penso
que és indispensable perquè
això es podria comparar,
salvant les distàncies, a
quan fas una feina nova. Fins
que no te l’ensenyen vas una
mica perdut. I per això tin-
drem aquest suport que és
bàsic a hores d’ara». Ximo
Talarn continua treballant
per tancar la plantilla. 

Agustí Oliver, nou president
del Catalònia

«Entre tots tirarem avant el club»

ACTUALITAT

Mauri no renova perquè
ha fitxat amb l’Ascó, a la
Primera catalana.

A l’Ascó

Desde 1999, el campió es
diferent: Llorenç, Rapitenca,
Roda, Cambrils, Amposta,
Catalònia, Vilaseca,
Roquetenc, Torreforta, Camp
Clar, Reddis, Valls... amb
aquesta dinàmica, el proper
hauria de ser el Morell, Catllar,
la Cava, Remolins-Bítem o
Torredembarra.
Una temporada començarà,
una primera regional en la que es donarà la dada
històrica que el Remolins-Bítem, Catalònia i
Roquetenc hi jugaran junts.
Les directives han fet bé els deures; els tècnics de
la comarca han estat renovats a excepció de
Víctor Estellé de l’Alcanar que va creure oportú dei-
xar pas a un altre projecte que estarà regit per
Alfons Royo.
En la propera campanya, cinc equips corren a
favor: la Cava, Remolins-Bítem, Roquetenc, Jesús i
Maria i Alcanar i tres són una incògnita: el
Catalònia que surt amb solament cinc jugadors de
l’equip bàsic de la lliga anterior però, malgrat això,
ha pogut retenir a la seua estrella, Aleix i ha incor-
porat al killer Lluís; el Gandesa que mentre allí esti-
gui el mister home de futbol, Enrique Aleixendri,
gairebé segur que mantindrà la categoria doncs
tenir el trident ofensiu format per Bertolin, Roger i
Toni és una garantia; i l’Olímpic que té una fita
complicada, li va fallar el fitxatge d’Archi, però té
moltes estratègies per mantenir la categoria.
Esperem que no li fallin. Dels equips de Tarragona,
solament tres poden donar guerra: el Morell,
màxim favorit, Camp Clar que té una espina clava-
da en no poder pujar enguany i això és perillós i un
Torredembarra en el que segueix el tàndem
Rosado-Papaseit i que encara farà un equip més
competitiu. 
Els asseguro que cinc equips d’aquestes comar-
ques ebrenques quedaran entre els vuit primers en
la lliga vinent i en el podi, dels tres, n’hi haurà un o
dos. L’Alcanar té un trio atacant, amb Adrià que
explotarà i Oscar que és un jugador més de
Primera catalana, més altres reforços que poden
arribar. El Remolins-Bítem, malgrat les cinc baixes
de l’equip bàsic, ha estat el primer equip que ha
tancat la plantilla dels 18 de la categoria. Hi ha
millor vestidor i més equilibri que en la campanya
passada. El tàndem Roda-Nacho funciona com
Rosell-Guardiola. 
Guillermo Camarero, home entusiasta i optimista,
creu molt en el seu equip i manté gairebé l’equip
bàsic. No és un equip que surt com a campió, però
estarà en la primera línia. El Jesús i Maria té un
quartet espectacular: Pier, Iku, Geira i Ferreres.
Gairebé no ha tingut baixes i els fitxatges de
Vizcarro, Curto i Francesc reforcen la plantilla en la
part defensiva, tot això fa que sigui molt probable
que acabi entre els cinc primers. 
Que el Jesús i Maria, la lliga passada, gairebé
durant tota la mateixa, els passés per sobre, ha fet
despertar a la Cava que, un any més, ha fet un
gran equip, un projecte més il.lusionant. Despres
poden venir les desil.lusions, així porten 17 tempo-
rades per a poder aconseguir l’objectiu i lluitar
amb convicció per l’ascens. Ara tenen un entrena-
dor valent; no és Mourinho però té caràcter i força.
Ruibal i Jaime formen una davantera que potser
demoledora. ¿Trencarà les estadístiques la Cava o
serà un any més una esperança i res més?
Aquesta temporada, Remolins-Bítem, Roquetenc,
Jesús i Maria, la Cava i Alcanar donaran guerra. No
obstant, mentre que als equips de Tarragona els
sobren jugadors, aquí se’ls prenen d’uns als altres,
aquesta és la diferència. Però bé, malgrat això,
pinta bé la temporada per a cinc equips ebrencs
que aspiren al màxim. Serà algun d’ells campió? Al
novembre podrem dir amb seguretat si podrà ser
o no. Des de fa tres temporades encerto en aquest
pronòstic.

Així serà la Primera regional 2012
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Agustí Oliver, nou president del Catalònia, va estar a Canal TE dimarts.
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La Unió Esportiva Remolins-
Bítem va celebrar diumenge
passat la festa cloenda de la
temporada amb un dinar que
va concentrar jugadors, tèc-
nics, patrocinador, directiva,
president, pares, amics, au-
ritats i col.laboradors. Tota
la familia del club de Bítem,
un club que està creixent
com es pot comprovar amb
tots els equips existents ac-
tualment i amb la feina que
s’està efectuant amb els
planters. 

Els jugadors destacats de
cada conjunt van rebre un re-
coneixement i van haver ob-
sequis i records per la tem-

porada. Una bona festa que
va servir per tancar-la. Ara
queda el campus, que s’ini-
ciarà en les properes setma-
nes a les instal.lacions ep-
sortives de la localitat. 

La festa va durar fins ben
avançada la tarde. Era per a
poder-ne gaudir. I es va fer.

Dinar cloenda de la temporada de la UE Remolins-Bítem
Gairebé 400 persones van acomidar la campanya 2010/11 a les instal.lacions esportives de Bítem, diumenge passat

UE R. BÍTEM

En les properes setmanes
s’iniciarà el Campus
d’estiu a Bítem, a les

instal.lacions esportives.

Campus

FOTOS: PULGARIN
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DIVENDRES 17 
DE JUNY
DE 2011

La UE Aldeana va tancar la tempo-
rada amb el sopar cloenda en el
que s’ajuntà la familia que forma
l’entitat. Al Restaurant Pla d’En Ro-
ca va tenir lloc la trobada. El mo-
ment més emotiu fou quan l’alcal-
de Dani Andreu, en els seus
parlaments, va recordar a Sebastià
Beltri, el secretari del club que ens
va deixar fa poc més de dos me-
sos. Pedro Uria, president, també
va recordar-lo i, a més, va lliurar
una placa a la vidua. Foren els ins-
tants més intensos, emocional-
ment parlant.

Debora Cugat, filla del prestigiós
traumatòleg de l’Aldea, Ramon Cu-
gat, va ser-hi present i va rebre una
placa d’agraiment per tot el que el

seu pare ha fet pel club. Equips,
tècnics i jugadors van tenir el seu
record i reconeixement per la tem-
porada. Ja cal pensar en la vinent.
Dilluns, a Canal TE, van estar, per
comentar les imatges de la festa,
Mario Guerrera i el responsable
dels planters, Manel Rodriguez,
que va informar dels plantejaments
existents en el futbol base aldeà on
s’està creant una estructura de tre-
ball que ha de donar rendiment en
el futur. Finalment, dir que dissabte
la tarde, veterans de l’Aldea van
enfrontar-se a un equip format per
amics de Josep Estorach, a qui en-
guany fou dedicat el Memorial Se-
bastià Martí que va tenir lloc diu-
mengea l’estadi de la Unió.

La UE Aldeana també posa punt i final a la temporada
Al Restaurant Pla d’En Roca es va concentrar la família del club aldeà

DISSABTE PASSAT

FOTÒGRAF DANI
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Aquest torneig es va dur
a terme al Municipal de
La Devesa el passat dis-
sabte 18 de juny, on hi
van participar els tres
equips benjamins de la
Rapitenca, entre els 15
equips participants.
Els resultats van ser els
següents:

QUARTS DE FINAL
Academy Avatars -
Tecnificació FCB 1-2
Santes Creus - Jesús i
Maria 2-2
Gandesa - Floresta 0-5
Escola Delta - Santa
Bàrbara 1-1

SEMIFINALS
Santa Bàrbara - Floresta
1-0
Tecnificació FCB - Jesús i
Maria 4 - 1
FINAL
Santa Bàrbara -
Tecnificació FCB 1 - 3

La final de consolació la
va guanyar el CD
Constantí que va guanyar
la UE Rapitenca Roig .
Destacar que el trofeu al
millor jugador del Torneig
se'l va emportar Pau
Belmonte de la
Tecnificació FCB (foto
adjunta).

L’aleví de la Floresta es va
imposar en el IV Memorial
Albert Joan, disputat a
Deltebre dissabte passat.
L’escola Delta A fou el segon
i el Manresa, el tercer
El quadre d’honor va quedar
així:
Màxim golejador: ALBERT
FLORES (Floresta CF)
Millor porter: DAVID ALCAIA
(Lleida CF) cal destacar que
era Benjami, i ja va demos-
trar moltes qualitats , amb
molts de reflexes en situa-
cions 1x1.
Jugador Exemplar: MARC
LLAMBRICH (EF DELTA DE
L´EBRE) noi, format a la pro-
pia escola, on destaquen
entre moltes la seva actitud,
i el seu compromis, un clar
exemple de dedicació i entre-

ga. Es va fer entrega de una
placa de reconeixement a
cada equip invitat, desde
l’Escola Delta.
Cal destacar l’organització
que en tot moment va estar
a l’altura d’un esdevediment
que creix any rera any. El
Nàstic va fer una molt bona
sensació amb jugadors per a
seguir en el futur i també el
Castelló, amb un equip de
primer any, fou el més jove i
qui va oferir molta projecció. 
L’equip de casa, el de segon
any, EF Delta de l’Ebre A, es
plantava a la final, despré de
trobar-se al gran Nàstic, que
despres d´haver golejat en
cada un dels partits de clas-
sifiació, no podia superar als
locals (2-1). Es va fer entrega
d’un obsequi a la familia

d’Albert Juan (Pare i mare) de
part de l’Escola, amb  molt
d’orgull i amb molta emoció
pel reconeixemnt d´una per-
sona, un jugador de l’ Escola
Delta, que ara fara 4 anys va
tenir un accident i ens va dei-
xar. Sempre serà recordat i
quina millor forma de fer-ho
que amb un torneig com
aquest. S’ha de remarcar
la bona organització i l’entre-
ga de plaques  commemora-
tives. I també que el segon
premi, el va fer l’expresident
de l’Escola de Futbol Delta,
Josep Casanova, amb el qual
s’unia també al memorial i
també es recordava a qui va
ser particip del que fou la pri-
mera edició del torneig. Va
ser una gran jornada. Un
èxit.

Albert Giné es va plantejar,
l’any passat, un nou repte:
Recòrrer Catalunya
corrent. 
Aquest nou repte ja va ini-
ciar-lo (imatge de la foto) i
continua tot i les dificultats
pròpies d’un propòsit d’a-
questa mena, amb el des-
gast físic que li està supo-
sant.
Aquesta setmana ens
informaven fonts de la
seua família que «ho està

passant malament, per
qüestions físiques, que
realment està acusant. No
obstant, tot i la despesa
física i que en aquest sen-
tit està un xic minvat, la
veritat és que mentalment
està fort per seguir i aca-
bar aquest nou repte que
es va plantejar al seu
moment». Més Esport s’a-
fegeix al suport per
aquest atleta superdotat
de Roquetes.

III Torneig Ciutat de la
Ràpita de benjamins

A LA RÀPITA

Centre de Tecnificació FCB fou el guanyador

IV Torneig aleví 
Memorial Albert Joan, a Deltebre

LA FLORESTA VA GUANYAR

El València fou el guanyador
de la 27ena. edició del tor-
neig juvenil Joan Gil i Alonso
Ciutat d’Amposta. L’encert
en el llançament des del
punt de penal va decidir la
victòria del conjunt valencià
que va empatar en la prime-
ra semifinal contra
l’Amposta (0-0) i també va
fer-ho contra el Tortosa, en
la final (0-0). Els penals van
determinar el trofeu.
Cal dir que el Tortosa, en la
segona semifinal, va vèncer
el Nàstic de Divisió d’honor
per 2-1, en un partit en què
els de Javi Cid van estar
molt ben posats i acabarien
guanyant a un rival amb
jugadors de categoria supe-
rior. En el tercer i quart lloc,
els grana van golejar a l’e-
quip amfitrió, l’Amposta, per
0-5. En acabar la final es va
fer l’entrega de les copes.
El trofeu va estar organitzat
per l’Associació Futbol Base
Amposta.

- La Nocturna Fredes-Paüls,
disputada el cap de setma-
na passat, fou tot un èxit
superant les previsisions i
amb més de 700 partici-
pants. 
-  El tenista rapitenc Albert
Montañés fou eliminat en la
primera ronda a Wimbledon
per l’italià Andreas Seppi
per 6-4, 6-4 i 7-5. D’aquesta
forma, el rapitenc, que arri-
bava al prestigiós torneig
com el 34è de l’ATP, podria
baixar lloc a la classificació.
Montañés, l’any passat, va
arribar a la tercera ronda
però en aquesta ocasió va
rebre la primera derrota
contra l’italià, en quatre
enfrontaments. 
-Diumenge es disputa a
Santa Bàrbara la Cursa de
BTT Trasplanes, organitza-
da per la Unió Ciclista Santa
Bàrbara i que es la tercera
prova de la Challenger
Terres de l’Ebre Camp de
Tarragona.

El València s’imposa
als penals, al

Tortosa, en la final

La Nocturna

Fredes Paüls, un

nou èxit

BREUS
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

JOAN ALCOBA, GUANYADOR DE L’EUROPEU PER EQUIPS AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Un altre exit de Joan
Alcoba. I ja en van....el
tirador de Roquetes, un
dels esportistes ebrencs
universals, va guanyar
l’Europeu de Tir, per
equips, celebrat a
Eslovenia, concretament a
Maribor. Ara ja comença a
preparar el campionat del
Món que tindrà lloc a
l’Agost a França.

Pregunta: Una nou exit.
Satisfet?
Resposta: Molt, ja que
com a esportista d’alt nivell
el fet de poder representar
a Espanya a l’europeu ja es
una fita important i encara
més satisfet pel fet d’acon-
seguir l’or per equips.

P: Quina fou la clau en
aquest passat Europeu,
per poder-lo guanyar?.
R: Tenir com en totes les
competicions d’aquests
nivells esperit de guanya-
dor i una bona preparació.

P: Expliqui’ns en què con-
sisteix aquesta modalitat
del Fossat Universal i les
seues complicacions res-
pecte les altres. 
R: La diferencia del fossat
Universal respecte al fos-
sat Olímpic està amb el
numero de màquines
llançadores de plats, el que
implica que l’angle de la
trajectòria del plat es dife-
rent. Es diferencien en
velocitat i angles. En fossat
universal hi han 5 trajectò-
ries diferents per a cada
posició de tir i en fossat
olímpic son 3. Això fa que
el fossat universal es més
intuïtiu al moment de tir i

l’olímpic es més robotitzat.

P: La competició per
equips, en aquesta moda-
litat, és més complexa?
Necessita d’estar molt
compenetrat amb la resta
de companys, us heu de
conèixer bé? 
R: Si. Per guanyar per
equips es necessari que hi
hagi molt bon ambient dins
de l’equip .Ja que al mateix
temps estàs competint a
nivell individual i els teus
companys d’equip son
també els teus rivals en la
classificació individual.
Això fa que has d’estar pre-
parat per superar la pres-
sió , ja que en cas de que
no et vagi massa be a nivell
individual no pots baixar la
guàrdia per poder guanyar
per equips i al mateix
temps has de confiar
també amb les possibili-
tats dels teus companys
d’equip.

P: Va ser competit
l’Europeu? Quins foren els
rivals més durs?.
R: Si. El rival més dur va
ser l’equip de Portugal que
fins als darrers 75 plats
anaven per davant i en les
darreres series l’equip de
Espanya va fer 74 de 75 i
Portugal va fer 71 de 75 el
que va fer que l’equip
espanyol ens féssim amb
l’or. 
P: Té sostre Joan Alcoba?
O s’està veient que amb
els anys encara està molt
millor?.
R: El temps ho dirà.
Encara que en aquest
esport es pot estar en un
bon nivell més anys que en

altres esports però la reali-
tat es que “ l’edat no perdo-
na“. Però encara em sento
amb il·lusió i forces per
poder estar als pòdiums.

P: Quina preparació s’ha
de tenir per arribar a
aquest nivell. Quina és la
que porta?
R: S’ha de tenir una bona
preparació tant física com
psicològica ja que es un
esport que s’ha de mante-
nir la concentració durant
tota la competició i al
mateix temps físicament
has d’estar fort. Per la
meva preparació faig bici-
cleta, exercicis per mante-
nir els braços forts i exerci-
cis d’estiraments. A part

d’entrenar o competir cada
cap de setmana. Durant
les competicions també
cuido molt l’alimentació.

P: Els grans sacrificis
tenen resposta amb bon
resultats. Es una bona
forma de compensar-ho.
R: Si ,ja que per a un
esportista el fet de poder
fer una bona marca o guan-
yar una competició fa que
els sacrificis estiguin
recompensats.

P: Per acabar, cal valorar
en la seua justa mesura al
nostre ambaixador en el
tir en un context mundial.
Roquetes i les Terres de

l’Ebre podem parlar amb
orgull de que estem ben
representats.
R: Sempre que participo
en competicions en qualse-
vol dels nivells: Territorials,

nacionals,estatals o inter-
nacionals el nom de
Roquetes i les Terres de
l’Ebre sempre viatgen amb
mi. 
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
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
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

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
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
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
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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La Coca de Sant Joan s’ha convertit, juntament amb els coets i les foguerades, 
en un element que no pot faltar per a acomiadar un sopar de revetlla

I per a tenir una salut de

ferro i no deixar-nos cap tra-
dició per a la cel.lebració d’a-
questa festa, avui us presen-
tem la recepta de la Coca de
Sant Joan. Mesclarem el lle-
vat amb la llet tèbia i barreja-
rem amb 100 grams de fari-
na. Deixarem  reposar, fins
que es multiplique el seu vo-
lum per dos, tapada amb un
drap i en lloc a temperatura
ambient. Mentre, anirem ta-
llant les fruites confitades en
làmines fines. Amb la resta
de la farina farem un volcà i
posarem els altres ingre-
dients en el centre. Treballa-
rem amb les mans previa-
ment untades amb oli fins a
assolir una massa elàstica
que no s'enganxi. Incorpora-
rem la massa fermentada an-
teriorment, tornarem a treba-
llar-la, pastant, formarem una
bola i la deixarem reposar ta-
pada, unes 2 hores a tempe-

ratura ambient. Amb aquesta
massa farem porcions de la
grandària desitjada, barreja-
rem en un bol la pols d'amet-
lla amb el sucre glass i la llet
fins a assolir la fluïdesa desit-
jada.
Finalment, estirarem la coca
amb el corró i la col·locarem
en una safata untada d'oli.
Pintarem la coca amb el
massapà, decorarem amb
les fruites confitades i els
pinyons i ensucrarem abun-
dantment. Deixem pujar altra
vegada i la courem al forn
preescalfat a 190º  durant
uns 30 minuts.Els pinyons
han estat valorats des de
l'antiguitat, època en la que
acompanyaven als legionaris
romans en les seves cam-
panyes i els servien de provi-
sió reconfortant amb el seu
sabor exquisit i el seu alt
contingut proteínic.

«Primentons i Tomates». Avui: Coca  

Ja arriba Sant Joan, els
petards, la revetlla i les
remullades a la platja,
perquè qui es banya
per Sant Joan, té salut
tot l’any.

REDACCIO

La Coca de Sant Joan.

500 gr. de farina 
20 gr de llevat

1 got de llet tèbia
1 culleradeta de sal

2 cullerades de sucre
oli

5 ous
250 gr de mantega

Massapà per a pintar
200 gr d'ametlla en pols
200 gr de sucre glass

1 gotet de llet
200 gr fruita confitada

100 gr de pinyons
sucre

Ingredients

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15,30 i a les 20 h.

A Canal TE
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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.

Queralt Álvarez, Matilde Goles de l'Ebre, 272   (Deltebre) 977480070

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

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

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106   

Roca Biosca, Monica Joan Miró, 7  (Cases d'Alcanar) 977737110

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli      Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 18°SOLNUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de
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Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de
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Mar 
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maror Maregassa

Mar 
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Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
A ponent i a les terres de l'Ebre la nuvolositat minvarà durant la primera meitat de
la jornada, mentre que a partir de migdia quedarà poc ennuvolat. A la resta del
territori de matinada estarà entre molt ennuvolat i cobert i la resta del dia es man-
tindrà entre mig i molt ennuvolat, tret del vessant nord del Pirineu on estarà cobert
tot el dia. 

Precipitacions 
De matinada se n'esperen de febles i disperses a la meitat nord. A la tarda és pos-
sible algun ruixat aïllat al Pirineu oriental. En general seran minses (fins a 5 mm en
24 hores). 

Temperatures 
Les mínimes seran lleugerament més baixes l'interior, sobretot al Pirineu, i similars
a la resta. Arribaran a valors de 8 a 13 ºC al Pirineu, de 11 a 16 ºC al Prepirineu,
a la depressió Central i al prelitoral nord, i de 15 a 20 ºC a la resta del territori. Pel
que fa a les màximes rondaran entre 20 i 25 ºC al Pirineu, més baixes al vessant
nord, entre 25 i 30 ºC a ponent i a les terres de l'Ebre i entre 22 i 27 ºC a la resta
del país. 

Visibilitat 
Entre bona i regular en general, amb nombroses boires i boirines matinals a l'inte-
rior, i al llarg del dia a punts de muntanya del nord. 

Vent 
A l'interior serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud al
centre del dia. Al litoral, bufarà de component nord i est fluix amb cops moderats
fins a mig matí, de sud fluix al centre del dia i fluix de direcció variable a la nit. Tot
i això, a l'Empordà bufarà tramuntana moderada amb cops forts tota la jornada.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà vent de component nord entre fluix i moderat en general, però serà entre
moderat i fort al nord del cap de Creus. Al sud del cap de Begur hi haurà intervals
de vent fluix i de direcció variable.
Mar entre marejol i maror. 

Costa Central: 
bufarà vent de component est fluix amb cops moderats fins a mig matí. Al centre
del dia s'imposarà el vent de component sud, sobretot de migjorn, fluix i a la nit que-
darà fluix i de direcció variable.
Marejol. 

Costa Daurada: 
de matinada bufarà vent de component est fluix amb cops moderats al nord del cap
de Salou i serà fluix i de direcció variable a la resta. Al centre de la jornada s'impo-
sarà el vent de component sud entre xaloc i migjorn. A la nit quedà fluix i de direc-
ció variable arreu.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut ,
la teva activitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals. 

Bessons
20/5 al 21/6

Obre't amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per nete-
jar el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor és probable que es pro-
dueixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d'un compromís que teniu
en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol
iniciativa que vulguis experimentar , Estàs en
una etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indi-
ca que pots viure un enamoraments ocults,
sense que ho expliquis a ningú. Qualsevol
susceptibilitat et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el vent bufa al teu favor.
Deixa't dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l'hora d'atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de
parella. Aprofita el dia d'avui per desconnec-
tar de les teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent pel
que fa als teus assumptes sentimentals. Estàs
en un procés personal de canvi que et duu a
tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions de
la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte . Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella . Respecte a la salut ,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor deixa't conduir per la teva
creativitat , però no et deixis dur per somnis irre-
alitzables. Hauries  de canviar certs hàbits que
perjudiquen  la teva qualitat de vida. 

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

MOTOR�

   

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

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 125.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Freginals .  Casa de camp
20m2, caravana i terreny de
8190m2 pla d'oliveres Accés
bo des de cami asfaltat Aigua
pou comunitari Bones vistes.

Degoteix en els arbres.
29.000E. Ref 1103 
Tel 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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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!

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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.

aicat: 2177

                       



DIJOUS 23
DE JUNY
DE 201124

a l’últimadiarimés
ebre

www.mesebre.cat

L'artista, en el seu projec-
te d'exposició pren com a
punt de partida el text que
Mies Van der Rohe va
publicar a la revista
Architectural Forum, el
1943, “el museu per una
ciutat petita no ha de trac-
tar d'emular al seu oposat
metropolità. 
El valor d'aquesta classe
de museu depèn de la
qualitat de les seves
obres d'art i de la manera
com estan exposades “
La seva proposta d'expo- sició, en paraules del propi Bianchi “esdevé

l'anàlisi d'un espai exposi-
tiu dins el marc d'una polí-
tica cultural... és a dir,
buscar la millor manera
de mostrar un treball,
facilitar la seva lectura tal
i com ha estat concebut,
evitant que el continent
condicioni el contingut
d'una manera no premedi-
tada”. 

En relació amb aquesta
reflexió hauríem de situar
“Un exercici d'arrogància/
generositat”, que consis-
teix en un estudi de l'ar-
quitectura de l'espai
expositiu per tal de refor-
mular-lo en un intent de
millorar les seves capaci-
tats expositives. Aquest
estudi i la nova proposta
l'han dut a terme conjun-

tament l'artista amb  l'es-
tudi Guri-Casajuana arqui-
tectes.
Cal destacar també les
nombroses aportacions
del món de l'art que han
volgut col·laborat en el
projecte del Rafel G.
Bianchi elaborant dife-
rents textos que s'han
recollit en el catàleg de
l'exposició. Així, ha comp-

tat amb Amanda Cuesta,
crítica independent i
membre del jurat de la
Biennal d'Art Ciutat
d'Amposta 2010; Luis
Bisbe, artista; i David
Santaeularia, director de
l'Espai Zer01, d'Olot. 
El catàleg, a més a més,
compta amb il·lustracions
de la Regina Gimenez
Froiz.

La Biennal d’Amposta 2010 porta a un 
dels seus guanyadors en exposició

Rabel G. Bianchi, un
dels dos guanyadors
de la darrera edició de
la Biennal d'Art Ciutat
d'Amposta 2010, expo-
sa la seva obra a partir
del dissabte dia 18 de
juny al Centre d'Arts
Visuals de les Terres de
l'Ebre. La mostra s'ha
titulat “Un exercici d'a-
rrogància/generositat”
i restarà oberta al
públic fins al 10 de
juliol.

«Un exercici d’arrogància/generositat», a través de l’arquitectura

REDACCIÓ

AVUI ANEM D’ART!

Bianchi ens proposa una anàlisi sobre un
espai expositiu dins el marc d’una

política cultural. Evitant que el continent
condicioni el contingut

          


