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PER CANTAR 
A LA RÀPITA

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'alcalde d'Amposta  i els
regidors cobraran un 5%
menys.

P5

Salut reestructura
l'atenció primària a les
Terres de l'Ebre per
estalviar uns 3,5 MEUR.

P8

Societat

El Jazz, protagonista
d’aquesta setmana, a
Tortosa.

P9

Esports

Angel Rangel ha renovat per
tres anys amb Swansea.
Debutarà a la Premier.

P10

El municipi de Campredó ha recuperat, aquest any, els correbous per la festa de  Sant Joan. És el primer permís que permet el
Govern de la Generalitat des que la llei del 2010 regula les festes tradicionals amb bous. L'alcalde confia que amb el temps la nova
llei normalitzarà la situació i apagarà tensions. Unes tensions que no s´han fet esperar perquè, el mateix dilluns, un programa de
televisió criticava fermament les festes amb bous de les Terres de l'Ebre. Inici de temporada, inici de la polèmica. P3

Torna la polèmica

L'Assemblea General Ordinària de Socis celebrada el dilluns 27 de juny va com-
portar també una renovació parcial dels membres de la Junta Directiva de
l'Associació. Els representants de les empreses i entitats membres de
l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) van confirmar ahir amb
275 vots favorables, dels 296 presents, la candidatura de M. Cinta Pascual i
Montañés a la presidència de l'organització empresarial líder del sector català
de l'atenció a la gent gran.         P4

Cinta Pascual rellevarà Vicenç Vicente a la presidència d'ACRA 

JESÚS RUIZ
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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 

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat

Sóc German Rodamilans,
col.laborador en una secció
‘especial’ a Canal TE, en el
programa ‘Dixa’m Vore’ que
presenta Diana Mar. Així
mateix, també col.laboro en
un programa de divulgació
astrològica a la Plana Ràdio.
Des d’un principi, l’acollida i
acceptació han estat favora-
bles, fet aquest de molta
importància doncs porto
anys contactant amb centres
privats i públics, realitzant
multitud de conferències i no
sempre se m’ha dispensat el
tracte de favor que he rebut
en aquesta agradable i pacifi-
ca zona del Montsià. Com a
resum, porto més de 25 anys
involucrat en l’estudi de nom-
broses disciplines, especial-
ment l’Astrologia i l’esoteris-
me -que en sí són inabarca-
bles- i això m’ha conduït a una
àmplia concepció de la vida i
l’experiència.
Es obvi que la nostra civilitza-
ció actual, amb la seua
tendència a adherir-se a uns
valors més que discutibles,
deu experimentar un canvi
profund si realment la super-
vivència de la raça humana
ha de ser possible. Es aques-
ta una temàtica en ocasions
debatuda, però la pregunta
que deuriem fer-nos és: quins
són aquests valors que
deuen substituir o comple-
mentar a aquells que han
complert la seua data de
caducitat? En primer lloc, cla-
rificar quins són els valors
caducats i, no obstant,
necessaris malgrat tot. 
Una excessiva actitud ‘cientifi-
ca’ a l’hora de valorar allò que
és o no acceptat en un nivell
col.lectiu.
Un rebuig generalitzat per
qüestions de caràcter alterna-
tiu i diferent, que no fa
referència a les coses de
cada dia -això és el que es
pensa- tals com l’Astrologia,
Tarot, metafísica, en general
esoterisme.
Una actitud autocomplaent al
tenir la sensació de que el
que  sabem si és coincident
amb l’oficial i està ‘ben vist’ és
suficient per no desentonar
en aquest sistema a totes
llums mentalment conformis-
ta. Per últim, la incapacitat
col.lectiva de respondre de
forma coherent a les pregun-
tes: quin és el meu veritable
grau d’utilitat: Què faig aquí?
Com dec entendre la crisi que
m’assetja? 
El perquè són necessaris
aquests valors caducats obe-
eix al fet que la naturalesa de

qualsevol canvi en la cons-
ciència ha de procedir de
forma rítmica, pausada -en
ocasions de manera accele-
rada- solapant-se un nivell res-
pecte l’immediatament supe-
rior. No podem perdre de
vista una altra escala de
valors sempre acceptats -
encara que de forma secreta
sí ho són per a moltes perso-
nes- que ens faci compendre
que l’aprenentatge i la dispo-
sició mental oberta i tolerant,
poden ser la clau d’una civilit-
zació diferent i d’acord amb
el que realment som.
Després de tot, des de fa
alguns milenis, el ser humà
ha buscat la raó del seu exis-
tir, el fonament de les seues
motivacions, la comprensió
de qué és la vida especial-
ment quan aquesta suposa
un inacabable nombre de
dessabors i no ens ajuda a
acceptar-la com alguna cosa
coherent i significativa.
Convoco al lector d’aquest
article a que indague amb
una perspectiva àmplia sobre
el sentit de la seua pròpia
existència, a fer-se càrrec
que no som elements pas-
sius del destí si no que som
petits creadors que col.labo-
ren -sovint de manera incons-
cient-, en la creació d’un nou
món a través de l’estudi, la
investigació i el respecte per
tots els credos encara que
cadascú estigui pegat al seu
particular.
Això és part d’aquests nous
valors als que feia referència
els quals anirem explicant i
divulgant de forma periòdica
a través de variades discipli-
nes i perspectives com
l’Astrologia, psicologia, filoso-
fia i un llarg etc.
Espero de tot cor que estem
disposats a empendre aquest
llarg i fructifer viatge cap al
llindar d’un nou temps. 

La civilització ha d’experimentar 
un canvi profund

En el llindar d’un nou món

La delegació del govern a l'Ebre va fer arri-
bar dijous passat a l'Ajuntament de l'entitat
municipal descentralitzada (EMD) de
Campredó l'aval que permetia que el cap de
setmana es puguès celebrar en aquesta
pedania de Tortosa
dues tardes de corre-
bous, així com un bou
embolat. Fou la pri-
mera autorització que
concedia la
Generalitat des que el setembre de 2010 es
va aprovar en el Parlament una nova llei que
regula les festes tradicionals amb bous. En la
normativa es fixaven els requisits que han de
tenir aquest tipus de celebracions en què el
bou no mor i es determinen els 36 municipis

catalans i les dates en què es poden cele-
brar. La majoria d'aquestes poblacions per-
tanyen a les Terres de l'Ebre, un total de 26.
Cada temporada al territori succeeix el
mateix. Parlem de bous i parlem d'un costum

ancestral que tradi-
cionalment genera
apassionats debats
alhora que reanima
antigues controvèr-
sies. En definitiva i

sense donar-li més voltes, tradicionals però
també polèmics. Així es podrien definir els
bous de les Terres de l'Ebre. Cada estiu es
fan córrer a una població o una altra, amb la
consegüent polèmica entre partidaris i
detractors.

Editorial

Entre partidaris i detractors

Les Festes Majors de Roquetes sempre
han estat un referent a nivell de territo-
ri, perque són de les primeres en
rellevància i també les que donen entra-
da a l'estiu. Sempre s'ha procurat des-
tacar en qualitat per les orquestres
que vénen, com en quantitat pel gran
nombre d'actes que es fan durant gaire-
bé les vint-i-quatre hores del dia i com
per la durada; deu dies de festa major.
Durant aquest deu dies podreu gaudir
d'un ventall de possiblitats que podreu
disfrutar petits, joves i grans.
Hi ha oferta cultural, com exposicions
de pintura a càrrec de l'Ester Besolí a
l'Hort de Cruells, obres de teatre com la
que ofereix la Lira de Roquetes, concert
de la banda de la Lira. Actes institucio-
nals com l'ofrena, on enguany el convi-
dat el sr. Albert Gómez, director dels
Serveis Territorials de Salut a les Terres
de l'Ebre, perquè aviat començaran les
obres del nou cap a Roquetes i d'aquí la
deferència del nostre municipi a convi-
dar-lo.
També com cada any es fa el pregó de
Festa Major que enguany anirà a càrrec
de la sra. Mercè Pla, fundadora i antiga
directora de l'Escola Verge de la Cinta
de Tortosa i que com a roquetera expli-
carà també el nou projecte que durà a
terme a Roquetes.
Destaquem també que hi ha tota una
sèrie d'actes festius com les mejades
populars de dimarts la nit, dimecres,
dissabte, dijous i divendres a migdia i
també dissabte amb el dinar de les pae-
lles. També a destacar les nits de ball

on tothom podrà gaudir del tipus de
música que li agradi. En resum una
sèrie d'actes on tothom hi pot xalar.
La portada del programa de festes va a
càrrec de l'artista i il.lustrador roque-
tenc Ignasi Blanch, que ve fent-la des
de fa onze anys.
Agrair l'esforç del Patronat de Festes
perquè sense ells no es podria portar a
terme unes festes d'aquesta magni-
tudd.

Bones Festes Majors de Roquetes
2011!
Hi esteu tots i totes convidats.

Francesc Ollé
Segon Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament

de Roquetes

Bona Festa Major

Opinió

«Un costum ancestral que 
tradicionalment genera apassionats

debats»

German Rodamilans
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Arriba l’estiu, arriben les fes-
tes majors dels diferents
pobles ebrencs, arriben els
bous, i arriba la polèmica.
Les reaccions al primer
correbou de la temporada a
Campredó no s´han fet
esperar. Durant aquest pas-
sat cap de setmana, coinci-
dint amb la festivitat de Sant
Joan, s'han portat a terme
al municipi de Campredó
quatre sessions de corre-
bous en les diverses moda-
litats dins de la plaça i fora,
com han estat el bou embo-
lat i el bou capllaçat. D’
aquesta manera, l’Ebre ha
recuperat una tradició que
últimament s'havia perdut,
els correbous en el marc de
les festes de Sant Joan.
Campredó és així el primer
poble al qual el Govern de la
Generalitat ha concedit l'au-
torització per fer correbous
fora de les dates habituals,
des que el setembre de
2010 es va aprovar en el
Parlament la nova llei que

regula les festes tradicio-
nals amb bous, tant les
dates com les maneres de
fer, per procurar el màxim
respecte als animals. El que
demostra que els bous s’es-
peren amb ganes al nostre
territori és amb aquestes
mateixes ganes que es van
quedar els allí assistents.
Tot i que, pràcticament, els
actes taurins s’havien pro-
gramat per ocupar, bàsica-
ment, la totalitat del cap de
setmana,  a molts joves els

va «saber a poc». Amb
declaracions al diari El
Punt... “El bou d'avui ha
sigut molt bo, no ha calgut
agitar-lo molt perquè és
mogués. Als joves, que són
els que agafen la corda, els
ha fet córrer”, afirmava l'al-
calde, Joan Sanahuja, que
confia que, malgrat els
recels amb què es va rebre
la llei l'any passat, amb el
temps la seva aplicació nor-
malitzarà la situació i apai-
vagarà les tensions. I és

que tot i aquesta regulació
per garantir el no patiment
de l’animal, els antitaurins
segueixen en contra  d’
aquestes tradicions tant
arrelades a les Terres de
l’Ebre. Unes 400 persones
van participar en el bou cap-
llaçat, la majoria provinents
d'arreu de les Terres de
l'Ebre, de dins i fora de
Campredó. Entre els veïns
es deixava sentir la tensió
amb la nova llei que regula
els correbous. “Jo sóc dels

altres, dels que no els agra-
den els bous, però reconec
que ara no es fa patir tant
els animals com fa 40
anys”, apuntava una veïna.
Tot i el marge de risc que
comporta portar un bou
pels carrers amb cap més
protecció per als vianants
que la corda que el lliga,
l'acte va transcórrer, com
sol ser habitual, sense cap
mena d'incident. Si la festa
es vivia el cap de setmana,
els dilluns ja esclatava la

polèmica. Al programa de
TV3, Els Matins de Josep
Cuní, la periodista Pilar
Rahola intervenia indignada
amb una imatge publicada
al diari "El País" d'un bou
embolat a Campredó.
Segons deia, "és la imatge
de la barbàrie". Al programa
intervenia també, en direc-
te, l’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel,  municipi al qual
està agregat Campredó,
que va defensar en el seu
discurs que en cap moment
s'ha violat la normativa i que
"la gent de les Terres de
l'Ebre no som salvatges".
Bel afirmava que, agradi o
no, és una tradició regularit-
zada a l’Ebre; davant una
posició ferma de Rahola
que també afirmava que és
una llàstima que el sud del
país doni una imatge tant
tètrica.
«Nunca llueve a gusto de
todos» això és evident, i el
que està clar és que, una
temporada més, els bous
es celebraran, però   amb
crítiques i manifestacions
de rerafons. Sense anar
més lluny, el ple de dilluns
passat  de l’Ajuntament
d’Amposta també va servir
per sol·licitar al govern els
permisos per fer fins a 43
actes taurins al municipi, a
Amposta i al Poblenou. La
capital del Montsià és un
dels municipis que més gau-
deix les festes de bous,
com tants altres.

Les festes amb bous, inici de 
polèmica i discrepàncies

Campredó va encetar la
temporada de bous, i un
programa de Tv3 va
encetar la polèmica. Un
any més, les festes amb
bous a l’Ebre es viuran
intensament, no lluny de
les opinions que no
comparteixen la matei-
xa passió per la tradició.

Els correbous es viuen amb molta intensitat a les Terres de l’Ebre

El primer cap de setmana de bous a Campredó genera ja les primeres opinions contradictòries

REDACCIÓ

La festa dels bous enceta la polèmica.
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La, fins ara, Vicepresidenta
segona de l'Associació i
directora General del grup
L'Onada Serveis, rellevarà
al càrrec, a Vicenç Vicente
Lázaro, president del Grup
VL, que va aprofitar
l'Assemblea General
Ordinària de Socis, celebra-

da a la seu de Foment de
Treball, per a agrair el
suport i col·laboració dels
associats al llarg dels seus
21 anys al capdavant
d'ACRA. Durant l'acte,
també va tenir lloc l'examen
i aprovació de la Memòria

de la gestió social realitzada
per la Junta Directiva i dels
comptes anuals de l'exerci-
ci 2010, així com la comuni-
cació de les altes i baixes
d'associats de l'exercici
2010, i del pressupost i pro-
grama de treball per a l'e-

xercici 2011.  Igualment, i a
banda de l'elecció de presi-
dent, entre els punts de l'or-
dre del dia, també hi havia
el de la renovació parcial de
la Junta Directiva. En total,
s'havien presentat dotze
candidatures pels set

càrrecs a renovar:
Vicepresident 2n,
Vicepresident 4t, Tresorer,
Vocal 2n, Vocal 4t, Vocal
6è, Vocal 8è). 
Perfil de M. Cinta Pascual i
Montañés  Nascuda el 12
de setembre del 1970 a
Sant Carles de la Ràpita, M.
Cinta Pascual i Montañés ha
estat impulsora de diferents
projectes, sempre centrats
en els serveis socials i d'a-
prenentatge. Aquesta tarra-
gonina és diplomada en
Treball Social i compta amb
un Postgrau en Direcció en
equipaments social, i amb
el mestratge en direcció de
serveis basat en el model
de qualitat EFQM, per la
Universitat Rovira i Virgili. 
L'any 1995 crea L'Onada
Serveis, organització
especialitzada en serveis
per gent gran i llars d'in-
fants, que actualment ges-
tiona dos Serveis d'ajuda
domiciliària i 11 equipa-
ments.

Cinta Pascual rellevarà Vicenç Vicente 
a la presidència d’ACRA

Els representants de les
empreses i entitats mem-
bres de l'Associació
Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA) han
confirmat amb 275 vots
favorables, dels 296 pre-
sents, la candidatura de
M. Cinta Pascual i
Montañés a la presidèn-
cia de l'organització
empresarial líder del sec-
tor català de l'atenció a
la gent gran. 

Amb 275 vots favorables

REDACCIÓ

Cinta Pascual ha estat impulsora de diferents projectes centrats en els serveis socials.

Cedida

Una avioneta de vigilàn-
cia i atac dels Bombers
de la Generalitat destina-
da a la lluita contra els
incendis forestals s'ha
estavellat aquest dime-
cres a la tarda a la Badia
del Fangar, entre els ter-
mes municipals de
l'Ampolla i Deltebre
sense causar ferits. El
pilot de la nau ha resultat
il·lès i es troba en bon
estat de salut. La nau
s'ha estavellat entre els
platges d'El Goleró i la
Platja Marquesa, on quan
es disposava a agafar
aigua ha topat contra el
terra com a conseqüèn-
cia de la poca profunditat
de les aigües en aquest
punt.

Accident d’una
avioneta de
vigilància al

Fangar

La central nuclear d'Ascó II
ha comunicat al Consell de
Seguretat Nuclear (CSN),
seguint el procediment
reglamentari, que s'ha
endarrerit 19 minuts una
vigilància horària contrain-
cendis a la sala del genera-
dor dièsel B. El titular ha
restablert la vigilància con-
tra incendis en aquesta
zona i la planta es troba
estable i funcionant al
100%. 
El succés no ha suposat
cap risc per als treballa-
dors, la població o el medi
ambient i ha estat classifi-
cat com a nivell 0 a
l'Escala de Successos
Nuclears (INES).

Nou incident a la
central nuclear

d’Ascó

L'Ajuntament de Tortosa ha
iniciat les obres de rehabili-
tació de l'antiga església de
Sant Francesc, situada al
barri de Santa Clara, al nucli
antic de la ciutat, per con-
vertir-la en Centre Obert, un
espai que un cop rehabilitat
acollirà diferents dependèn-
cies municipals d'Acció

Social, dedicades essencial-
ment a la formació d'infants
i adolescents amb determi-
nades problemàtiques
socials. La reforma d'a-
quest edifici està inclosa al
Pla Integral del Nucli Antic
de Tortosa (PINCAT) i, per
tant, finançada conjunta-
ment entre l'Ajuntament i la

Generalitat. El pressupost
d'adjudicació és de
899.687 euros i el termini
d'execució de 7 mesos.
L'empresa que durà a
terme l'obra és Emcofa,
S.A.U, sobre un projecte de
l'arquitecte Ramon Valls,
que gestiona l'empresa
municipal GUMTSA. 

Inici de les obres de rehabilitació de
l’antiga església Sant Francesc

Situada al Barri de Santa Clara
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L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha destacat en pre-
sentar al ple aquests punts
que les retribucions en
aquesta legislatura han patit
un 5% de rebaixa lineal, de
manera que s'ha rebaixat
tant els sous dels regidors i
de l'alcalde com els dels
càrrecs de confiança, les
indemnitzacions per les
assistències als plens i
comissions informatives i

també els sous del repre-
sentant de l'Ajuntament al
Poble Nou i el defensor de
la ciutadania. Al mateix
temps, hi ha menys regi-
dors de l'equip de govern
que tinguin dedicació, ja
que només sis tenen dedi-
cació parcial i la resta aniran
per assistències. En la vota-
ció de les retribucions als
membres de la corporació,
només el PSC hi ha votat en
contra, Toni Espanya ha
explicat que si bé els sem-
bla correcta la rebaixa dels
sous, les dedicacions dels
regidors haurien de ser
completes i no parcials.
ERC s'hi ha abstingut ja que
Adam Tomàs ha recordat
que durant la campanya
electoral el seu partit havia
proposat rebaixar el sou de
l'alcalde fins a un 10%. El
regidor de PxC hi ha votat a
favor.Pel que fa al personal
eventual, es mantenen els
sis càrrecs de confiança de
l'anterior legislatura donat
que s'elimina una plaça de
l'àrea de Mitjans de
Comunicació i se'n crea una

altra a l'àrea d'Esports, tal
com ha explicat l'alcalde “a
petició dels mateixos tèc-
nics de l'àrea i dels presi-
dents d'alguns clubs espor-
tius”. Aquesta nova plaça ha
estat la que ha aixecat més

crítiques per part de l'oposi-
ció, ja que ni des de PxC, ni
el PSC, ni ERC veuen neces-
sari augmentar el personal
de l'àrea d'esports. En con-
cret, el regidor de PxC,
Germà Ciscar ha exposat

que “si en temps de
bonança econòmica no era
necessari augmentar els
càrrecs de confiança
encara ho ha de ser
menys en el context de
crisi actual”. 

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta celebrat
aquest dilluns dia 27
de juny ha tingut com
a punts més impor-
tants l'aprovació de les
retribucions als mem-
bres de la corporació,
als grups polítics i
també s'ha donat
compte del nomena-
ment de personal
eventual de confiança.

REDACCIÓ

Imatge del ple d’Amposta.
CANAL TE

El grup d'Esquerra a la
Ràpita va presentar una
moció a l'Ajuntament, que
es debatrà en el proper Ple
municipal, perquè es
desestimi el procediment
de contractació de les
obres previstes en el pro-
jecte de la via ciclista del

nucli urbà de la Ràpita. 
La Junta de

Govern Local de
l'Ajuntament de la Ràpita
aprovava, el 24 de març el
plec de clàusules adminis-
tratives que han de regir el
contracte per a l'execució
de les obres previstes al

“Projecte de via ciclista al
nucli urbà de la Ràpita”. 
El 31 de maig, es feia l'o-
bertura del tercer sobre de
les ofertes presentades al
projecte abans esmentat.
Segons el portaveu rapi-
tenc d'Esquerra, Josep
Caparrós, “en aquests

moments, el projecte està
pendent d'adjudicació i
encara es pot desestimar
sense que l'Ajuntament
hagi d'indemnitzar les

empreses que s'han pre-
sentat al concurs. Per tant,
demanem al nou Govern
municipal que anul·li aquest
projecte”.

ERC demana l’anul.lació del
projecte carril bici a la Ràpita

«No és prioritària la despesa de 700.000 euros que suposa»

Flix vol continuar sent el
referent industrial de la
comarca. Amb tot, el
municipi és conscient
que la incertesa de l'ac-
tual model fa més
necessària que mai una
aposta per la diversifica-
ció, també en la vessant
industrial. Després de
més de 100 anys on el
municipi ha tingut com a
principal font d'ocupació
la indústria química, prin-
cipalment Ercros, s'està
treballant per atraure
noves inversions que
creïn ocupació. L'alcalde
del municipi, Marc Mur,
creu que s'ha aconseguit
passar d'una situació crí-
tica a una d'optimisme.

Flix, referent
industrial a la

comarca

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code)
ha iniciat aquest dilluns el
primer tractament contra
les larves dels
'Anopheles' (mosquits)
als arrossars perimetrals
dels nuclis urbans i urba-
nitzats del delta de l'Ebre.
Es tracta del primer dels
tres tractaments progra-
mats enguany i que es
realitzaran fins a mitjans
d'agost. Els tractaments
s'inicien a l'hemidelta
esquerre, a les zones de
l ' Ampo l l a -Camar l es ,
l'Aldea, Deltebre i Riumar
(Baix Ebre).

Tractaments
contra larves
de mosquits

Un 5% menys a l’Ajuntament d’Amposta
Alcaldes, regidors i personal de confiança es rebaixen el sou en aquesta legislatura
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El Ple de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha aprovat
lla reducció en un 16'5%
del sou dels òrgans de
govern. Així, amb els vots a
favor de l'equip de govern
de CiU i l'abstenció del PP,
ERC i PSC, s'ha aprovat
una reducció del 40 % en el
sou de l'alcalde Andreu
Martí, i diverses reduccions
en el sou dels regidors, la
qual en el seu conjunt signi-
fica el 16'5%. Mentre que

també s'han reduït els sous
dels càrrecs de confiança
en un 18%. L'alcalde
Andreu Martí passarà a
cobrar 2.200 euros. A
més, hi haurà dos regidors
a dedicació completa,
Antoni Montagut i Ruben
Lallana. La resta dels regi-
dors de govern tindran
dedicació parcial.
Antoni Montagut, portaveu
de l'equip de govern ha
manifestat que, “hem tingut
la voluntat d'adequar els
sous a l'actual situació
econòmica. Sabem que la
ciutadania s'ho està pas-
sant malament i hem volgut
ser solidaris amb la pobla-
ció”. Els partits de l'oposi-
ció, els quals mantindran
les seves retribucions, han
lloat l'acció i la sensibilitat
de l'equip de govern.
A més d'aprovar les dedica-
cions, fixació de les retribu-
cions, i fixació d'indemnit-
zacions  per assistències i
especial dedicació, també

s'han fet els nomenaments
de representants als dife-
rents organismes autò-
noms, consells d'adminis-
tració i altres entitats.

Reducció del 16,5 % en els sous
de l’equip de Govern de

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Reducció del 16'5% en
els sous de l'equip de
govern de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar.
L'alcalde, Andreu Martí,
s'aplica una reducció
del 40% respecte al
darrer pressupost apro-
vat.

L’alcalde, Andreu Martí, s’aplica una reducció del 40%
respecte al darrer pressupost aprovat

REDACCIÓ Transcurs del ple al consistori de l’Ametlla de Mar.
Cedida

L'Ajuntament d'Amposta i
l'empresa La Musclera del
Delta preveuen repartir fins
a una tona de musclos en
unes 3.000 racions el pro-
per diumenge dia 3 de juliol
al Passeig del Riu en el
marc de la 4a Festa del
Musclo de la ciutat. La
Festa del Musclo ofereix als
assistents degustacions
d'aquest producte per un
preu de 2 euros amb la
beguda inclosa. La jornada

s'iniciarà a partir de les 11
del matí i comptarà, a més,
amb activitats al riu. Tota la
recaptació anirà a benefici
del Centre d'Acollida de
Menors de les Terres de
l'Ebre. 
El regidor de l'àrea de
Turisme, Francesc Paz, ha
explicat que, a banda de
promocionar un dels pro-
ductes estrella del Delta de
l'Ebre, l'esdeveniment ser-
veis per donar a conèixer
“l'entorn meravellós que
conforma el passeig del riu
al seu pas per Amposta”. 

Arriba la 4a. Festa del Musclo a Amposta

REDACCIÓ

Del 30 de juny al 10 de juliol
se celebraran les Festes de
Roquetes en honor a Sant
Gregori que, tot i la retallada
pressupostària, es man-
tindrà la qualitat i l'oferta
d'actes festius sense deixar
de banda cap activitat. Tal i
com ha destacat l'alcalde
de Roquetes, Paco Gas,
Patronat de festes i ajunta-
ment han fet mans i màni-

gues per redistribuir el pro-
grama. Paral·lelament, el
president del Patronat de
Festes, Salvador Sales, ha
explicat que entre les reta-
llades més destacades res-
pecte anys anteriors hi
haurà la reducció de dues
orquestres de ball a una
durant algunes nits. 
Concerts, bous, dinars
populars, la paella popular o
la festa de l’aigua, altres
actes.

Festes a Roquetes fins al 10 de juliol

REDACCIÓ
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El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, i el director terri-
torial de Salut, Albert
Gomez, han presentat  la
reestructuració dels Punts
d'Atenció Continuada a les
Terres de l'Ebre que “per-
metrà reduir la despesa
aproximadament un 10%
però mantenint l'atenció a
les persones amb quali-
tat”. 
En aquest sentit, Xavier
Pallarès ha destacat que
“s'han recollit les propos-
tes dels professionals de

la sanitat i també hem con-
sensuat amb ajuntaments i
administració per establir
el millor servei d'emergèn-
cies, a més si en algun
cas és necessari s'adapta-
ran les millores que cal-
gui”. Així, la reestructura-
ció plantejada és “tècnica-
ment i sanitàriament assu-
mible però, ens permet
reduir entre un 9 o 10% el
pressupost de 39 milions
d'euros que és el que des-
tina l'ICS a l'atenció primà-
ria”, ha explicat Albert
Gomez que afegia “de fet,
són petits canvis que ens
permeten estalviar, donant
garanties a tota la pobla-
ció de les Terres de
l'Ebre”. 
Tot el conjunt, juntament
amb els hospitals d'aguts i
de crònics de la Regió,
garanteixen als ciutadans
el bon funcionament dels
dispositius assistencials
sanitaris, tant per patolo-
gies agudes com cròni-
ques. La xarxa3 garan-
teix “una visió integral i en
xarxa d'aquelles emergèn-

cies sanitàries que pro-
dueixen el major nombre
de morts anuals, que són
l'infart, el qual fa uns 2
anys que funciona, l'ictus
que en fa 4, i el politrauma
(PPT). Aquest darrer
s'està implementat actual-

ment” - comentava el
director territorial de
Salut.
Concretament, el Codi
PPT té com a objectiu
garantir l'atenció urgent,
regular els fluxos per arri-
bar abans al centre útil,

que és “aquell hospital on
tenen tots els mitjans
necessaris per a cadascu-
na de les urgències mèdi-
ques que es presenten,
per això els hospitals
donen a temps real la dis-
ponibilitat que tenen.

Salut presenta  la reestructuració dels Punts
d’Atenció Continuada a l’Ebre

Salut s'estalviarà 3,5
milions d'euros a l'Ebre
en guàrdies. Se supri-
mirà un equip de metge
i infermer a la Terra
Alta, un altre a la
Ribera, dos equips més
al Baix Ebre i tres al
Montsià. 

El nou dispositiu Codi Politrauma garanteix una atenció integral

Dins l’estructura del 061-112 i la xarxa 3

REDACCIÓ

Presentació de la reestructuració dels Punts d’Atenció Continuada a l’Ebre.
CEDIDA

El president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
ha fet públiques les esme-
nes que la Federació ha
presentat als
Pressupostos de la
Generalitat de 2011, pac-
tats per PP i CiU. 
Aspa les ha justificat afir-
mant que 'no deixarem
que CiU aturi les perspec-
tives presents i futures de
la gent de les Terres de
l'Ebre i, per tant, cal lluitar
contra la doble retallada,
tant social com territorial,
que ens apliquen des del
Govern'. 
Aspa ha qualificat
d''escàndol les retallades
en sanitat que estan
patint les Terres de l'Ebre'
amb la reducció de planti-
lles, el tancament de plan-
tes d'hospitals i també de
centres d'atenció sanità-

ria. Segons Aspa, 'les
retallades sanitàries a les
Terres de l'Ebre són el
millor exemple de l'aplica-
ció de les polítiques de
dretes dels pactes de CiU
amb el PP, tant al
Parlament com als con-
sells comarcals i ajunta-
ments de les Terres de
l'Ebre'. Aspa ha volgut
denunciar 'el silenci, la
complicitat i la submissió
dels representants de CiU
al territori davant les reta-
llades en sanitat, educa-
ció i infraestructures que
estan patint les Terres de
l'Ebre'. 
Davant d'aquesta situa-
ció, Esquerra ha presen-
tat les esmenes als pres-
supostos de la
Generalitat per a les
Terres de l'Ebre que
sumen 47.614.677 Û.
Les esmenes tenen com

a objectiu 'que les Terres
de l'Ebre no s'aturin' i, per
tant, pretenen donar res-
posta a 'inversions
urgents, necessàries i
estratègiques tant per
assegurar el present
com, sobretot, el futur de
les nostres comarques'.
S'han centrat en tres
àmbits: infraestructures
que corresponen al
Departament de Territori i
Sosteniblitat; Salut i
Educació. 
Pel que fa a infraestructu-
res, les esmenes
d'Esquerra sumen 18,6
MEUR,  i afecten tant les
rotondes del nou pont Lo
Passador a Deltebre com
la variant de Sant Jaume
d'Enveja, la redacció del
desdoblament de la C-12
entre Vinallop i Amposta,
l'adequació i construcció
del polígon industrial Els

Campets d'Alcanar, l'exe-
cució del projecte del
port Illa de Mar de
Deltebre, el tercer carril
de la C-44 entre la C-12 i
Tivissa o la millora i condi-
cionament de barrancs i
infraestructures de
l'Ametlla de Mar, afectats
pels aiguats i les inunda-
cions de l'any 2010.
Pel que fa a la sanitat, a

més de lluitar contra les
retallades que CiU vol
aplicar a les Terres de
l'Ebre, Esquerra ha pre-
sentat esmenes per gaire-
bé 16 MEUR que dema-
nen la construcció dels
consultoris de Campredó
i Bot, la redacció del pro-
jecte del nou hospital
regional de l'Ebre.

ERC presenta esmenes als Pressupostos
Aspa: «no deixarem que CiU aturi les Terres de l’Ebre. Lluitarem contra la doble retallada social i territorial»

L'Oficina d'Atenció
Ciutadana (OAC) del nou
edifici de la Generalitat
de Catalunya atén de mit-
jana més de 550 perso-
nes cada dia. Així ho
recullen les dades esta-
dístiques del primer any
de funcionament del ser-
vei. 
Des de la posada en
marxa de l'oficina, exac-
tament el dia 16 de juny
de l'any passat, han utilit-
zat l'oficina d'informació
ciutadana un total de
118.739 persones. La
responsable de l'oficina,
Mercè Nadal, ha assen-
yalat que la mitjana d'a-
tencions diàries per
sobre del mig miler té
puntes quan coincideix
amb convocatòries per a
les places oficials de
Mossos d'Esquadra o
per oposicions  a profes-
sors i mestres, és llavors
“quan s'arriben a atendre
fins a mil persones al
dia”.

Més de 550
persones passen

per l’OAC

Els danys provocats pels
tèrmits a la catedral de
Santa Maria de Tortosa
són més importants del
que inicialment s'havia pre-
vist. Així, si en un primer
moment s'havia parlat d'un
pressupost d'uns 100.000
euros, ara aquesta xifra
podria superar els
400.000, ja que s'ha com-
provat que al marge de la
cúpula de l'accés a la
sagristia major, també
s'han vist afectades per
aquests insectes les
bigues que sostenen dues
cúpules més: la del Sant
Crist i la de la Cinta.
Encara no s'ha fet un pres-
supost del que costarà
sanejar aquestes cúpules,
però el que sí que se sap
és que la reparació de la
cúpula de la sagristia on a
l'abril van haver-hi esllavis-
saments costarà 195.000
euros segons va precisar
el degà del capítol catedra-
lici, mossèn Josep Maria
Tomàs.

400.000 euros
per arreglar la

catedral de
Tortosa
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Aquest proper diumen-
ge, 3 de juliol, el progra-
ma de TV3, 30 minuts
oferirà un programa
dedicat als correbous.
Els correbous, molt arre-
lats a les Terres de
l'Ebre, van quedar al
marge de la prohibició
taurina a Catalunya. En
parlen partidaris i
detractors. 
Al mateix temps que
Catalunya avançava en
la prohibició de les corri-
des, a les Terres de
l'Ebre anava creixent la
idea que el pas següent
seria l'abolició dels seus
festejos taurins. Això va
desembocar en una

dinamització d'aquestes
festes sense prece-
dents. 
Durant un any, el progra-
ma ha fet un seguiment,
des de l'interior, de tot
el procés que va culmi-
nar amb la legitimació
dels correbous al
Parlament, just en el
moment en què
Catalunya es declarava
més antitaurina que mai.
El reportatge s'acosta a
la realitat més quotidia-
na de les festes amb
bous. Planteja la conflic-
tivitat amb què es dóna
el tret de sortida a la
temporada, amb els ani-
malistes disposats a

centrar la seva lluita a
l'Ebre, la dificultat dels
taurins per adaptar la
festa a una llei- en
alguns aspectes- difícil
de complir, i els malaba-

rismes polítics per justi-
ficar unes pràctiques
per a molts reprovables,
com el bou embolat i el
capllaçat. Tot això, expli-
cat des de la proximitat

més íntima a una socie-
tat que s'esforça a treu-
re pit per defensar una
festa que desferma pas-
sions al territori i amb
els primers testimonis,
sovint silenciats, d'anti-
taurins de l'Ebre. 
El programa també es fa
ressò del vessant
empresarial d'aquestes
festes i com alguns
ramaders comencen a

mirar cap a altres zones,
com la Camarga, a
França, on els correbous
han esdevingut un
reclam turístic que gene-
ra grans beneficis.

El gremi de restauradors de Tortosa Platigot torna a col·laborar amb la Mostra

Detenen el pressumpte autor de
la mort de la dona de Tortosa

Els Mossos d'Esquadra han
detingut aquest dimecres
el presumpte autor de la
mort d'una dona de 73
anys en un habitatge de
Tortosa. L'home, Angel D.,
de 49 anys, ja estava iden-
tificat per la policia catala-
na i a més, els agents han
trobat emprestes dactilars
al lloc dels fets que corres-
ponen al detingut. Els
Mossos d'Esquadra han
confirmat la detenció del
sospitós, però no han
avançat més detalls. Els
fets es van produir dilluns
passat, al voltant de les
dues, al barri del Garrofer
de Tortosa, quan l'home
hauria estrangulat mortal-

ment la víctima. Una dona
de 73 anys veina del muni-
cipi. Van ser els veïns els
qui van donar avís als
Mossos després de sentir
crits a l'interior del domicili
de la dona, i de veure sortir
a corre-cuita un home de la
vivenda. Poc després, la
dona va ser trobada sense
vida. El cas continua baix
secret de sumari.

L'associació Amics dels
Castells presentava
aquesta setmana, un nou
projecte, anomenat “Los
dissabtes dels Amics,
temporada d'estiu” amb
l'objectiu de dinamitzar el
nucli antic de Tortosa. El
president de l’associació,
Jordi Jordan ha manifes-
tat que “el nostre propòsit
és aprofitar el patrimoni
que tenim i fer que la gent
de Tortosa i els turistes
en puguin gaudir al
màxim”. 
És per això que l'entitat
ha presentat un seguit
d'actuacions que es duran
a terme al davant de la
seu social de l'entitat tots
els dissabtes de juliol, al
vespre-nit. Per ordre, les

actuacions seran: un con-
cert de la cantautora
Montse Castellà, un reci-
tal de poesia i concert
amb guitarra de Josep
Lluís Villa i David Espinós,
la Diada dels Amics dels
Castells (que es presen-
tarà d'aquí dues setma-
nes), dansa oriental amb
la famosa actuació de la
dansa del ventre i , final-
ment, un espectacle de
mímica amb humor a
càrrec del clown Santi
Minguell. Totes les activi-
tats són gratuïtes, ober-
tes a tot el públic. Amb
aquest cicle d'actvitats
volem complementar l'o-
ferta turística de la ciutat,
sobretot, la del nucli
antic. 

«Los dissabtes dels Amics,
temporada d’estiu»

La Junta de Personal de
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa no va dur a
terme l'acampada prevista
per aquest dimecres, des-
prés que el Govern dene-
gués el permís per dur-la a
terme. L'acampada, una
acció de protesta contra les
retallades en sanitat, no es
va fer perquè no complia el
termini de comunicació que
es demana. Fonts del
departament d'Interior van
informar sobre aquests
defectes de forma en la
petició. Segons la Junta de
Personal, però, la intenció
del Govern era evitar que la
informació sobre les retalla-
des "arribi per uns altres
canals que no siguin els ofi-

cials". Els convocants deci-
diran una nova data per fer
l'acampada. Tot i desconvo-
car l'acampada, el mateix
dimecres es va dur a terme
un acte informatiu a l'usuari.
Diversos grups van sortir
des de l’hospital, per des-
plaçar-se fins el centre de
Tortosa per informar sobre
les retallades previstes. Així
mateix, la Junta de Personal
continua recollint signatures
per tal de poder fer arribar
una moció popular a
l'Ajuntament de Tortosa. La
Junta de personal ha mani-
festat la seva intenció de no
donar motius burocràtics
pels quals el Govern ens
pugui denegar futurs permi-
sos. 

La Junta de Personal decideix nova
data per a l’acampada

Un acte inaugural en què
l'associació Platigot oferí
una degustació popular de
pintxos de la cuina cajun.
De fet, el gremi de restau-
radors de Tortosa torna a
col·laborar amb la Mostra
de Jazz organitzant la vuite-
na edició de les Jornades
Gastronòmiques de la
Cuina Cajun, que es van
presentar dissabte passat
al matí amb una demostra-
ció culinària al mercat
municipal. Els encarregats
de fer la demostració gas-
tronòmica van ser els cui-
ners Ramon Nolla i Julio
Ayora, dels restaurants
Nolla i La Caseta del
Formatge. El plat que van
preparar va ser mandongui-
lles farcides de baldana
amb musclos i cervesa. El
restaurador Ramon Nolla
també va explicar algun toc
personal i algun secret pro-
fessional per completar la

recepta. La cuina criolla o
cajun del delta del riu
Mississipí està influenciada
pels colons espanyols i
francesos. Durant la
Mostra de Jazz de Tortosa,
alguns restaurants de
Platigot presentaran recep-
tes de la cuina tradicional
de Nova Orleans amb varia-
cions locals. A més, en la
Ruta del Jazz hi participen

vint bars i restaurants de
Tortosa, que programen
concerts en directe als
seus locals i terrasses.
Però al marge dels menús
especials, la gran novetat
d'enguany serà una ruta de
tapes i begudes, amb
degustacions de cuina
cajun a només dos euros i
mig. En la ruta de tapes hi
participen el restaurant Los

Banys; el bar Sport, el
Xampú-Xampany; els res-
taurants Nolla, Sabogabar,
La Caseta del Formatge i El
Parc; i la sidreria Amets. 
La Mostra de Jazz de
Tortosa durarà fins el pro-
per 2 de juliol, amb Chucho
Valdés, Kyle Eastwood i la
Bir Band de les Terres de
l'Ebre com a plats forts del
festival.

El Jazz, protagonista 
d’aquesta setmana, a Tortosa

La divuitena edició de
la Mostra de Jazz de
Tortosa arrencava
aquest dilluns al ves-
pre amb l'actuació del
grup Alter Six a la
plaça de Barcelona, al
costat del mercat
municipal. 

REDACCIO

Durant un any, el programa ha fet un
seguiment de l’interior, de tot el procés
que va culminar amb la legitimació dels

correbous al Parlament

Jazz al carrer, edicions anteriors.

cedida

30 minuts, els altres bous

Els Mossos
d’Esquadra van

confirmar la detenció
del sospitós, però no

han avançat 
més detalls

Els correbous, molt arrelats a les Terres de l'Ebre, van quedar al marge
de la prohibició taurina a Catalunya. En parlen partidaris i detractors
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Però n’hi ha més. Ja n’hem
parlat darrerament d’Angel
Rangel, jugador rapitenc que
va pujar amb el Swansea City
a la Premier. Aquesta setma-
na s’ha confirmat la seua
renovació per tres anys. Per
tant, debutarà a la Premier
League i podrà fer realitat el
seu somni. Oriol Romeu, l’ull-
deconenc, ja l’hem destacat

en més d’una ocasió. Ha
debutat amb el primer equip
del Barça i és un altre refe-
rent del nostre territori. Com
també ho és ja Gerard Badia,
el carismàtic jugador d’Horta
de Sant Joan, que diumenge
va assolir l’ascens a la Liga
Adelante amb el Guadalajar
després de l’èpica remunta-
da al camp del Mirandès,
amb un penal en els darrers
minuts (1-2). Tot un èxit
també. 
El porter Aitor Arasa, de
l’Ampolla, un altre referent,
ha fitxat amb el Burgos.
Miguel de l’Amposta, al
Llagostera. A Hong Kong
tenim a Recio. I altres que
també apunten alt. Sense
dubte, és un bon moment. 

Ebrencs a l’elit

Edu Albacar ens ha
fet vibrar amb els
seus gols amb l’Elx,
en la promoció d’as-
cens a la Liga BBVA.
Finalment, no va
poder pujar. Ara s’ha
informat que està
negociant amb el
Betis. Es un referent
del futbol ebrenc i de
Sant Jaume.

ACTUALITAT

Rangel ha renovat amb el Swansea i jugarà la Premier i Badia puja a la Liga Adelante

M.V.

Angel Rangel ha renovat amb el Swansea.
Cedida

Mauri (la Cava) tornarà a l’Ascó.

L’Amposta ha mostrat el
seu interés en fitxar a
Oscar, davanter de
Salsadella de l’Alcanar.
Oscar ha fet 30 gols aques-
ta temporada. No obstant,
el jugador pertany a
l’Alcanar i falta arribar a una
entesa entre els dos clubs
perquè el fitxatge, que es
farà, es pugui fer oficial. 
Així mateix, l’Amposta té

interés en Brigi, davanter
del Roquetenc.
Manel Subirats continua
mentre que Yélamos no ho
farà. S’afegeix a les baixes.
Al cos tècnic, s’incorpora
Edu Català i Edu Marin com
a preparador físic. Yiyi serà
el fisioterapueta de
l’Amposta. El club es pot
plantejar jugar, a casa, els
dissabtes per la tarda. 

Interés amb Oscar,
pichichi de l’Alcanar

Brigi (Roquetenc) també fitxarà

CF AMPOSTA

El porter de l’Ampolla ha
fitxat amb el Burgos

Aitor Arasa

L’atleta roquetenc Albert
Giné es recupera de les le-
sions sofertes després del
seu darrer repte que ha estat
recòrre Catalunya corrent. A
manca de tres etapes, el ro-
quetenc no va poder seguir
«perquè no podia còrrer». En
aquell instant, segons fonts
familiars, el seu germà es va
oferir per acabar el repte i va
fer-ho fins arribar a Roquetes.
Albert, ets un crac i un orgull
pels ebrencs!

ACTUALITAT

Albert Giné es

recupera

Recordo la setmana que
vam oferir a Canal TE, al
programa Més Esport,
unes imatges de l’any 87
d’un partit final de lliga entre
l’Ametlla i el Batea. Fou l’as-
cens de l’equip de la Cala a
la Primera regional. La tras-
cendència que van tenir
aquelles imatges van supe-
rar qualsevol previsió. Els
missatges que vaig rebre,
amb correus electrònics de
familiars de persones com
Alberto Bouzas, que ja no
estan amb nosaltres, seran
complicats d’oblidar.
Va ser, tot plegat, molt
emocionant. I dimarts pas-
sat vam tornar-hi amb unes
imatges d’un partit de fes-
tes entre el Jesús i Maria i el
Camarles. Era l’any 84. 
I ha succeit el mateix que a
l’Ametlla. Emoció sense
limit per poder-les recordar.
Molt emotiu. Molt de senti-
ment. I també molta passió
per la gent que apareixia en
les esmentades imatges.
Ens hem superat. Però
aviso que encara queda
molt per veure aquest
estiu. On? A Canal TE.

Més emocions
a Canal TE

L’opinió de Michel

La Unió Esportiva Rapiten-
ca no ha fet oficial cap no-
vetat aquesta setmana. No
obstant, Més Ebre ha po-
gut saber que Yélamos, ju-
gador de l’Amposta, podria
estar a l’agenda rapitenca i
que aviat podria signar
amb el club rapitenc.
Aquesta setmana ja s’ha
acomidat de l’Amposta.
Podria no ser la única no-
vetat la setmana propera

en el club rapitenc. D’altra
banda, Oscar Benet (Am-
posta) ha fitxat amb l’Ascó
així com Mauri (la Cava), ju-
gador que torna. Conti-
nuen Yuri, German i el de-
fensa José Ramon.
Aquestes han estat les pri-
meres renovacions que ha
fet oficials el club de la Ri-
bera que aquesta tempora-
da propera estarà entrenat
per Albert Viñas.

El defensa Yélamos (Amposta)
fitxarà amb la Rapitenca

O. BENET, A L’ASCÓ
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Chema ha estat el porter i el tècnic de l’Horta en les darre-
res temporades. Amb el club de la Terra Alta ha marcat una
època amb la seua trajectòria vivint dues promocions d’as-
cens a Primera regional. Però aquesta trajectòria va arribar
al seu final i després de tenir converses amb el Camarles,
club amb el que ja havia estat, s’ha compromès amb l’Ampo-
lla que entrena Miquel Cotaina. Així mateix, aquesta setmana
també es pot informar de les incorporacions de Ramos, Ma-
teo i Jaume, jugadors que estaven al Deltebre.

L’Ampolla està ultimant la plantilla i és que encara no la té
tancada. Ramon Zaragoza, que marxa al Catalònia, és baixa
de l’equip de Cotaina. Per tant, falta acabar de fer dues in-
corporacions. 

El porter Chema ha fitxat 
amb el club futbol l’Ampolla

JUGAVA AMB L’HORTA

David Torres, tècnic de la UE Jesús i Maria, va informar dimarts
passat, al programa Més Esport de Canal TE, que el club de
l’Aube ha fitxat al capità del Camp Clar, Pedra. 

Un reforç de luxe al centre del camp de l’equip roigiblanc amb
un jugador experimentat i amb qualitat tècnica que, a més, do-
mina el joc aeri. 

D’altra banda, cal informar que durant el mateix programa de
Canal TE, dimarts, dins de la secció d’Imatges Històriques del
Nostre Futbol, vam poder veure uns minuts d’un partit de festes
de l’any 84 entre el Jesús i Maria i el Camarles. Unes imatges
carregades de sentiment i de passió que van crear molta expec-
tació a Jesús i Maria. Per als telespectadors que desitgen tor-
nar-les a veure, poden fer-ho avui divendres a partir de les
15.30 h. Jordi Rojas, extècnic de la Canonja, va ser el convidat
juntament amb Torres de l’esmentat programa. També va tenir
la seua sorpresa amb imatges de quan jugava amb l’Ascó. 

Pedra, capità del Camp Clar, fitxatge
de luxe per al Jesús i Maria

CONFIRMAT

Manolo Paez, delegat del
comitè tècnic d’àrbitres de
la delegació de la FCF a les
Terres de l’Ebre, i Joan
Fatsini, subdelegat, van
estar dilluns a Canal TE per
fer un balanç de la tempo-
rada. Tots dos manifesta-
ven estar «satisfets de com
havia anat, tot i les dificul-
tats que continuen havent-
hi per fer front a totes les
peticions de partits que hi
ha cada cap de setmana».  
El comitè ebrenc «es troba
en un bon moment i amb
il.lusió de continuar pro-
gressant» i, a més, afegien
que «hem d’agrair als
clubs, en general, que
cada cop hi hagin menys
problemes i això és gràcies
a que s’ha millorat molt en
aquest sentit, en els
darrers anys».
Sobre el partit Camp Clar-
Aldeana,que no es va dis-

putar, Manolo Paez aclaria
que «a mi, des del futbol
base de l’Aldea, se me va
informar de que el club
havia decidit suspendre els
partits de futbol base de la
jornada. Jo, que estava a
Mataró, vaig fer les ges-
tions perquè axí pugués
ser. Però dels altres equips
de l’entitat no se’m va
comunicar res».
D’altra banda, el delegat de
la FCF de la comarca de la
Terra Alta, José Lorenzo
Diego, va fer unes declara-
cions a Canal TE en les que
deia que «per un problema
amb un àrbitre, per resol-
dre’l, vam baixar al comitè
tècnic i Manolo Pàez no em
va voler rebre. No entenc
com el president del
Gandesa o de l’equip que
sigui, pugui rebre aquest
tracte. Fatsini, en canvi,
ens va atendre correcta-

ment. Però Paez, no. I no
sé perquè».
El delegat del comitè tèc-
nic d’àrbitres aclaria dilluns
que «aquell dia, per una
sanció a un col.legiat, esta-
va una mica alterat. I per
això va rebre’l Fatsini. De
totes formes, tot i que pot-
ser ja havia d’haver-ho fet
aquell dia, ens seurem
aviat, en parlarem i tot que-
darà solucionat».
Fatsini, per la seua part,
comentava que «aquell dia,
com ha dit Manolo, va
haver-hi una incidència al
comitè i ell estava un xic
alterat. Per això vaig aten-
dre jo al president del
Gandesa. A més, és possi-
ble que hi hagi un problema
però que un altre dia, el
més aviat que sigui possi-
ble, en podrem parlar i
solucionar-lo».
El comitè té intencions de

parlar amb els clubs per-
què puguin aportar joves
àrbitres i, d’aquesta forma,
tenir més possibilitats per
afrontar la nova tempora-

da. La normativa fixa ara
en 25 els anys per poder
inscriure’s al comitè tècnic
d’àrbitres.
Aquest cap de setmana, la

famila d’àrbitres de les
Terres de l’Ebre farà la clo-
enda de la temporada amb
una trobada a la que assis-
tirà Enriquez Negreira.

Páez aclareix que parlarà amb el
president del Gandesa

El delegat del comitè tècnic d’àrbitres ebrenc va estar a Canal TE

ACTUALITAT

Ascendeix a 3era Divisió: Andres Páez Brines
1era Catalana: José Pujol Cugat. 2ona Catalana: Carlos Colomines Mars

3era Catalana: Ivan Martinez, Santi Roda, Sorin Ivascu i Karim Mansourh
4rta Catalana: Victor Mars, Josep Casanova i Francisco Folqué

Ascensos àrbitres Terres de l’Ebre

Subi (Rapitenca) Ramon (Ampolla) i
Reyes (R. Bítem), al Catalònia

BREUS

-Subi (Rapitenca), Ramon Zaragoza (l’Ampolla) i
Gerard Reyes (R. Bítem) s’han compromès amb el Ca-
talònia, segons ens informava ahir el tècnic Ximo Talarn.
D’aquesta manera, a manca de confirmar una altra incor-
poració, el Cata torna a presentar una plantilla força com-
petitiva. Lluís (la Cava) i Jordi Roda (Tortosa) ja havien fit-
xat setmanes enrera.

- El Campus de Bítem es presenta aquesta tarde. S’ini-
ciarà el dilluns vinent a les instal.lacions esportives. La bo-
na marxa de les inscripcions preveu que sigui un èxit, com
l’any passat.

-El Roquetenc ha confirmat noves incorporacions. Es
tractade Roger, Pastor i Dani Fatsini de l’Amposta B. El
tècnic Guillermo Camarero segueix fent gestions per in-
corporar un altre davanter. I és que Brigi marxa a l’Ampos-
ta.

-Llàtzer és baixa en el CD la Cava i fitxarà (tal com in-
formem a la plana 14) amb el Perelló de Baltasar Capera.
La plantilla, en principi, està tancada. A la pretemporada
podien haver-hi jugadors a prova.

-Paco Reverté continua sent el president de l’Alcanar.
No obstant, en els propers dies se sabrà de forma oficial
si continua o no al capdavant del club o de si hi ha un re-
lleu a la presidència. En qualsevol cas, la continuitat està
garantida. 

El davanter Oscar, pichichi amb 30 gols, pertany a l’en-
titat del Montsià. De fet, es va informar de la seua renova-
ció. L’Amposta s’ha interessat i ara manca arribar a una
entesa entre els dos clubs perquè pugui rebre la baixa i fit-
xar amb el club blanc-i-negre. 

Manolo Páez i Joan Fatsini han estat aquesta setmana al Canal TE, al programa Més Esport.
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Bot pot tornar a il.lusionar-se amb el futbol. En els darrers
dies, hi ha un grup de joves que s’ha engrescat i que ha tre-
ballat per recuperar l’equip de futbol a la localitat. De fet, fins
i tot, s’està efectuant una recopilació gràfica de la història del
club de la Terra Alta, amb intencions de crear una exposició.

Aquesta és la idea. I l’objectiu pel qual es treballa des del
grup de joves, format per jugadors i directius, que estan ges-
tionant la recuperació del futbol a la població.

I una altra que vol recuperar el futbol és Xerta. No és una
iniciativa recent però si que en les últimes setmanes ha aga-
fat més força. Té més mèrit si tenim en compte els anys que
a Xerta no hi havia futbol i la feina que hi ha per a fer. Però
també hi ha il.lusió i ganes per un grup de joves.

Il.lusió a Bot per tornar a 
tenir equip de futbol

ACTUALITAT

Alfredo Vives ha estat el president de l’Horta en les últimes
temporades, fins aquesta passada quan va decidir deixar-ho.
Han hagut uns dies d’incertesa i de dubtes fins que el cap de
setmana es va conèixer qui seria el nou president. Es tracta
de Benjamin Amposta que és el nou màxim responsable de
l’entitat de la Terra Alta. 
L’equip sofrirà certa renovació i és que té baixes com les de
Chema, després d’una llarga trajectòria, o com les dels ger-
mans Prats. Per tant, s’acaba una etapa i en comença una al-
tra de nova. S’han recuperat jugadors que estaven a l’Arnes i
avui es preveu que es conegui qui serà el nou entrenador del
Club Deportiu Horta per la temporada vinent, a la Tercera ca-
talana. 

Benjamin Amposta, nou 
president del CD Horta

SOLUCIONAT EL CONFLICTE

Paco Ros ja s’ha confirmat, tal com vam dir, com el nou pre-
sident del CF Pinell. Ja s’ha format la junta directiva i ja es co-
neix el nou tècnic. Es tracta de l’exporter del Roquetenc, Pe-
pe Curto, que també havia estat al cos tècnic del primer
equip i del filial. Curto serà el nou responsable a la banqueta
d’El Pinell. Ara s’està perfilant la plantilla i és que hi ha juga-
dors com Ramon o Amadeu que es comenta que poden tenir
ofertes com la del Móra la Nova. 

La novetat principal que pot tenir el CF Pinell, per a la tem-
porada vinent, és la creació d’un filial a la Quarta catalana. Es-
tarà format per tots els jugadors locals que vulguin implicar-
se.

El roquetenc Pepe Curto,
nou tècnic d’El Pinell

ACTUALITAT

César Lleixà ha estat el president del CF Masdenverge en les
darreres temporades. Ja va anunciar que s’ho deixava i, d’a-
questa forma, si no surt cap alternativa avui a l’assemblea,
les claus del club estaran a l’Ajuntament. No obstant, segons
ha pogut saber Més Ebre, ha pogut existir un interés d’una en-
titat recenment creada per a
poder instal.lar-se a Masden-
verge i debutar en competi-
ció la temporada vinent. La
proposta, segons les nos-
tres fonts, està ja a l’Ajunta-
ment de la localitat.

Avui, assemblea General de Socis 
a Masdenverge

ACTUALITAT

Més Ebre va avançar-ho fa dues setmanes que Jesús Fernan-
dez era una de les opcions per a poder ser el tècnic del Móra
la Nova. Aquesta setmana, segons els companys de Ràdio Mó-
ra, ja és oficial. També podrien ser-ho les incorporacions d’A-
madeu i Ramon, d’El Pinell, Andreu Peral (Flix) i Ezequiel (Hospi-
talet). D’aquesta forma, es comença a perfilar la nova
temporada després de les converses amb l’Ajuntament per
concretar les ajudes que tindrà el club de futbol de la localitat
per a la temporada propera a la Tercera catalana. 

Jesús Fernandez, nou tècnic del 
Móra la Nova

ACTUALITAT

Sembla que aquest any
serà cert que el camp de
futbol de la Vinyeta, a El
Perelló, disposarà de gespa
artificial. Segons ens
comentava Baltasar
Capera, el tècnic que ha
renovat, «ja ens han comuni-
cat que a finals de juliol
començaran les obres i
que, per aquest motiu, hau-
rem de començar els entre-
naments de pretemporada
en un altre camp».
El tècnic informava que la
plantilla té continuïtat i és

que únicament hi ha la baixa
de Narcís, jugador que ha
marxat a l’Olímpic Móra
d’Ebre que entrena Narcís
Laboria.
Archi, davanter revulsiu i un
dels detonants de la recupe-
ració de l’equip, ha renovat
així com Tudela, el porter
Gallego, Carranza, Cristian,
Oriol, Niko i la resta de la
plantilla. S e g o n s
Baltasar Capera, la única
incorporació ha estat la del
lateral Llàtzer (procedent
del Club Deportiu la Cava).

L’estadi de la Vinyeta 
tindrà gespa artificial

Llàtzer (la Cava) interessa

CE EL PERELLÓ

El Delta Sporting Club
podria haver presentat un

projecte a l’Ajuntament

A Masdenverge

Des de fa tres anys per a icom-
peticion pronostico al mes de
novembre qui serà el campió.
Porto tres anys encertant al 100
%. Camp Clar, Reddis i Valls van
ser la meua aposta i com a sub-
campions, Catalònia, Remolins-
Bítem i aquest any Camp Clar,
que també l’encerto. Aquesta
temporada em vaig atrevir a dir
els set equips favorits abans de començar el campio-
nat per a la Primera regional: Camp Clar,
Torredembarra, Cambrils, la Cava, Catalònia, Alcanar
i Valls. Entre els nou primers van quedar els set esco-
llits. El 12 de novembre, a la plana 2 de Més Ebre
(poden veure-ho a l’arxiu pdf) amb el titular «El futuro
del futbol ebrenc» vaig fer els meus pronòstics. Vaig
dir que es mantindria l’Amposta, que baixaria l’Ascó,
que pujaria la Rapitenca, se salvaria el Tortosa, i que
ho tindrien molt complicat Remolins-Bítem i
Roquetenc. A la Primera regional, cap campió seria
d’aquestes terres, se salvarien Catalònia, Jesús i
Maria, Ampolla, Alcanar, la Cava i que baixarien
Gandesa, la Sénia, Aldeana i Ulldecona. A la Segona
regional, que l’Olímpic seria el campió. Bé, si repas-
sem les errades: solament tres. Rapitenca, desil.lusió
total en l’afició, haguessin hagut de cessar al tècnic
o a part del vestidor; Ampolla, el president es va equi-
vocar en no moure fitxa abans com va fer-ho el
Gandesa, equip que va salvar-se gràcies a la incorpo-
ració d’Enrique Aleixendri. 
Vaig encertar que l’Amposta tindria una ratxa negati-
va al mes de març, només va guanyar un partit, i que
l’Alcanar faria una gran segona volta. No solament
vaig encertar, sino que va ser el millor equip de la
segona fase. Total, tretze encerts. No està mala-
ment. No tinc una boleta de vidre però si l’experièn-
cia d’escriure de futbol des que tinc 14 anys. Si
hagués tingut més errades, les hagués dit igualment.
Es molt fàcil donar pronòstics però el difícil és al final
de temporada plasmar les errades. El meu únic
secret és el sentit comú, l’anàlisi de la plantilla, d’en-
trenadors i dels rivals. No hi ha més, no hi ha més
secret. 
Però i per què no un triple salt mortal? Per què no
donar unes previsions de la temporada propera a
grans trets: l’Amposta se salvarà, el Tortosa no
pujarà, l’Ascó tampoc i la Rapitenca pujarà per la
porta gran, en aquest club hi haurà revolució. A la
Primera regional, un equip de les Terres de l’Ebre
quedarà tercer o segon; no serà la Cava, ni
Catalònia, ni Jesús i Maria. L’Olímpic sino es reforça
bé, baixarà com un coet. A la Segona regional, hi
haurà un equip revelació que li complicarà l’ascens a
l’Ampolla, Aldeana o Ulldecona. La Sénia quedarà
sisè o setè, dels quatre ascensos de Tercera regio-
nal, Sant Jaume, Tivenys, Godall i Catalònia B sola-
ment se salvaran dos. 
Poden compendre que fer una travessa tan aviat és
molt atrevit. No tindré solament tres errades, alguna
mes, però amb quatre signo. Aquesta és la meua tra-
vessa, la meua aposta és que si supero les cinc erra-
des, deixaré d’escriure en aquesta columna, doncs
demostraré que sóc molt dolent. Dins d’un any ho
veurem.

La travessa del futbol ebrenc del 2012
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció d’un partit d’El Perelló, de la temporada passada.

PF

Pardo, que ha estat al futbol base de l’Amposta i al primer
equip a la Tercera divisió i que la temporada passada va ju-
gar amb el Roquetenc, és un dels objectius del Sant Jaume
perquè pugui fitxar i, d’aquesta forma, jugar amb l’equip de
la seua localitat. A manca de confirmar dos fitxatges amb els
que s’està treballant, cal dir que també s’incorpora Josep De
la Torre, que jugava amb el Roquetenc B, i el central Cristian
Pérez (Deltebre). S’afegeixen a les altes ja conegudes.

Pardo podria tornar a l’equip de la seua localitat
Actualitat
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Dimarts va tenir lloc l’acte
de l’acte de celebració dels
campions de Lliga de la
temporada 2010/2011 de
Terres de l’Ebre.
Fou el delegat territorial de
la FCF de la zona, Joaquín
del Pino, l’encarregat de
transmetre unes paraules
d’agraïment a tot el públic
per la seva assistència a la
festa del futbol de Terres de
l’Ebre «un petit homenatge
que es fa cada any als cam-
pions». Del Pino va manifes-
tar que aquesta temporada
ha estat més complicada
que mai pels clubs, sobretot
pel tema econòmic, però
que el balanç esportiu ha

estat molt positiu. A més,
entre altres comentaris com
va ser destacar l’emergent
futbol femení, el delegat
territorial va subratlar l’alt
índex de participació de
Terres de l’Ebre a les darre-
res eleccions.
A continuació, la represen-
tant territorial de l’Esport,
Cinta Espuny, va felicitar a
tots els equips campions
que són el reconeixement
de l’esforç. 
Els parlaments van tenir
continuitat amb la 1a. Tinent
d’Alcalde de l’Ajuntament de
Tortosa, Meritxell Roigé,
que va puntualitzarha que
l’esport i el futbol estan

estretament lligats a la ciu-
tat de Tortosa.  Roigé va feli-
citar a tots els equips cam-
pions de la temporada. 
El president de la Federació
Catalana de Futbol, Andreu
Subies, fou l’encarregat de
tancar el torn de parlaments
felicitant a tots els equips
campions de Terres de
l’Ebre. El màxim dirigent de
la FCF va parlar sobre el
futur de l’entitat, el qual
passa per tenir una estabili-
tat i un futur on sigui recone-
guda i transparent. El més
important és que tot es faci
amb sentit comú. Dins dels
aspectes d’avenç de futur,
hi entren les noves tecnolo-

gies, com és la implantació
molt propera d’un nou siste-
ma informàtic, on hi entren
les actes online. Un altre
aspecte destacat fou el fet
de que, en cinc anys totes
les banquetes hauran d’es-
tar representades per un
entrenador titulat. Subies,
va afirmar que, tot això,
sense el compromís dels
clubs no és possible, per
això, el president va dema-
nar la seva confiança.
A continuació es va iniciar
l’entrega de trofeus als 13
equips campions de la dele-
gació de Terres de l’Ebre.
Primerament, es va efectua-
rel lliurament de trofeus als

clubs campions de les
Terres de l’Ebre. I, a conti-
nuació, foren els de futbol
sala.
Però, a més, es va voler
retre homenatge a la selec-
ció femenina de Terres de
l’Ebre que, cada vegada va
agafant més força en el
territori. És per aquest
motiu, que es va entrega
d’uns diplomes a totes les
jugadores que integren
aquesta selecció.
Fou llavors quan va arribar
el moment de fer entrega
d’uns premis molts espe-
cials.
En memòria d’Enrique
Viñas, per la seva gran dedi-

cació al futbol ebrenc i l’a-
portació a l’esport i a la
història de la ciutat de
Tortosa, se li ha fet un
homenatge honorífic. El
premi ha estat entregat pel
president de la FCF, Andreu
Subies, als fill de l’homenat-
jat, Michel Viñas i a una de
les seues nètes, Blanca
Viñas.
A José Bertomeu, per la
gran tasca que va desenvo-
lupant en tots els àmbits
esportius en el CF
Camarles.
El trofeu Fair Play Ribé Salat
2011 de Terres de l’Ebre ha
estat atorgat a l’equip juvenil
del Sant Jaume d’Enveja.

Nit dels Campions Ebrencs
Dimarts va tenir lloc l’acte de lliurament dels trofeus

ACTUALITAT

CAMPIONS EBRENCS 

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

TROFEU FAIR PLAY
SANT JAUME JUVENIL

MILLOR DIRECTIU
J.BERTOMEU (CAMARLES)

HOMENATGE 
ENRIQUE VIÑAS LATORRE
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Dins les activitats formati-
ves del Pla Català Esport a
l'Escola del Departament
d'Ensenyament i la
Secretaria General de
l'Esport, amb la col·labora-
ció dels consells esportius
de les Terres de l'Ebre, es
va celebrar la quarta
Jornada per a coordinadors
i coordinadores ebrenques.
En aquesta ocasió, ha estat
el Consell Esportiu del Baix
Ebre l'encarregat d'organit-
zar les activitats, després
de les darreres celebrades
a la Ràpita, Horta i Flix.
En aquesta edició, hi han
participat una vintena de
coordinadors i coordinado-
res de primària i secundària
de Pla Català Esport a
l'Escola a les Terres de
l'Ebre, que han conegut les
possibilitats educatives d'un
mitjà aquàtic com és el riu
Ebre. 
En aquest sentit, el director
territorial d'Ensenyament,
Antoni Martí, i la represen-
tant territorial de l'Esport,
Cinta Espuny, han valorat
“molt positivament la partici-
pació i dinamització al llarg
del curs dels coordinadors i
coordinadores perquè
demostra l'interès que
tenen per tal d'establir unes
bases educatives i esporti-

ves per a l'alumnat de les
nostres terres. Així mateix
volem agrair-los la seva
col·laboració i també la dels
consells esportius del terri-
tori i, en aquesta ocasió, la
del Club de Rem Tortosa”.
La Jornada Formativa ha
comptat en diverses parts:
d'una banda, una correspo-
nent a les activitats que
s'han realitzat i es realitzen
al riu; de l'altra, s'ha mos-
trat i practicat el remorgò-
metre i, posteriorment, es
feia una baixa en muletes
des de Tortosa fins la base
del Club de Rem a
Campredó, visitant l'Illa dels
Bous. Els participants van
tornar amb bicicleta o amb
una caminada fins a

Tortosa.
Ja a la tarda, es va aprofitar
per fer una valoració de la
Jornada Formativa, amb
l'explicació del programa
PAFES (pla d'activitat física,
esportiva i salut), on es van
mostrar diversos itineraris
de variades dificultats a
diferents municipis de les
Terres de l'Ebre; així com
recursos per a treballar
hàbits saludables i informa-
cions diverses relacionades
amb el Pla per al proper
curs. Per cloure la Jornada,
el Club de Rem va lliurar a
tots els participants un
Diploma de Bateig al riu, així
com un Curs amb monitor
de 19 hores per a la muleta
guanyadora.

Dissabte passat, 25 de juny, prop d'un miler de persones
van gaudir a Deltebre de la Festa Ebresportiu Futbol Base,
una jornada de futbol amb un torneig amistós que va
comptar amb els futurs cracs de les Terres de l'Ebre
englobats en seleccions EBRESPORTIU, que representa-
ven tots els clubs del territori, i en els diferents equips
campions en les categories juvenil, cadet, infantil i alevi.
També dos combinats de jugadores de la lliga de futbol 7
femeni de les Terres de l'Ebre van fer un partit d'exhibi-
ció.La diada va tenir com a padrins als cracs ebrencs Edu
Albacar, jugador de l'Elx i veí de Sant Jaume, l'ampostí
Miguel Reverté, que ha fitxat pel Llagostera de 2a.B, i
Albert Arnau, jugador del Tortosa, natural d'Ulldecona. A la
llotja diverses autoritats encapçalades per l'alcalde de
Deltebre Gervasi Aspa i el regidor d'Esports Jordi Torres i
pel sots delegat de la FCF a l'Ebre Michel Otero van gau-
dir de l'espectacle i van repartir els premis als campions
de la festa i als jugadors més destacats de la temporada.
14 partits de futbol on el resultats van ser el de menys i
xiulats sense cap complicació pels àrbitres del Consell
Comarcal del Baix Ebre Jesús Ferrando, David Castrejon,
Christian Panisello, Quique Balart i Alex Guart.
A la foto, Gerard Amaré celebrant un gol amb una espe-
cial dedicatòria al ciclista desaparegut Vidal Fusté, ja que
eren amics des de la infància. Per això, durant els 13 par-
tits es va guardar un minut de silenci.  

El passat 19 de juny l'equip benjamí masculí del Club de
Tennis Tortosa es va proclamar campió provincial al
campionat celebrat a les instal·lacions del Club
TennisPark. Va guanyar la lligueta classificatòria sense
cedir a cap enfrontament, i a la fase final es va imposar
a quarts de final per un ajustat (2 - 1) al C.T. Reus
Monterols, a semifinals al C.T.Tarragona (2 - 0) i a la
Final al Reus Ploms (2 - 0). Els jugadors que formen part
d'aquest equip són: Marc Gallardo, Joan Fornós, Oscar
Peiró i Gonzalo Julve. Aquest campionat reforça la posi-
ció del Club de Tennis Tortosa, el qual està fent un gran
esforç per modernitzar i ampliar les instal·lacions i
potenciar l'escola de tennis.

El Rem Tortosa va aconse-
guir la segona posició al
Campionat d’Espanya en les
categories juvenil, sub-23,
absoluta i veterana. Els tor-
tosins, que van acabar per
darrera de Labradores, van
obtenir tres medallas d’or i
dues de plata. Per la seua
part, el Nautic Amposta va
ser tercer amb dos ors,
dues plates i dos bronzes. 
El club tortosí van aconse-
guir dues primeres places

en 2 sense absolut amb Pau
Vela i Àlex Sigurbjonson; en
el 4 skull de Pau i Xavi Vela i
d’Àlex i Dani Sigurbjonson, i
en skiff sub'23 amb Dani
Sigurbjonson. L’argent va
arribar amb Verònica Garcia
en skiff sub'23 i d’Omar
Aymerich i Albert Tafalla en 2
skull. D’altra banda, el Nàutic
Amposta va obtenir dos ors
amb el 4 skull juvenil d’Aina
Cid, Aida Castelblanque,
Gina Brull i Alba Toscas, i en

skiff juvenil con Aina Cid. Las
platas foren en skiff absolut
Meritxell Alonso, i en 4
sense sénior Francesc
Franch, Andreu Castellà,
Joan Fernández i Xavi
Sospedra, i els bronzes Lluís
Roso, Antonio Delgado,
Ander i Albert Forcadell en 4
sin juvenil, i Josep Bo,
Ramón Llosa, Víctor
Argentó, Vicent Puig i Arnau
Monllau (timonel) en 4 amb
timonel sénior.

El rem i les muletes, eixos 
de la Jornada Formativa

ACTUALITAT

Per a coordinadors del Pla Català de l’Esport a l’escola TE

Festa Ebresportiu Futbol Base

El Club Tennis Tortosa,
campió provincial benjamí

El Rem Tortosa, segon a l’Estatal

DISSABTE A DELTEBRE

Diumenge passat, al local social de la Penya Baix Ebre-
Montsià del R. Madrid, situat a Tortosa, va tenir lloc la troba-
da anual de Penyes del club blanc. Uns 300 penyistes proce-
dents es van agrupar a la capital del Baix Ebre i van gaudir de
la jornada que serveix per tancar la temporada. La trobada es
celebra normalment a Barcelona o a la seua periferia. Però
enguany, davant de la petició de la Penya ebrenca, la festa va
venir fins al nostre territori.

Trobada de Penyes del R. Madrid a Tortosa

Futbol platja

A partir d’aquesta tarda
tindrà lloc, a la Platja de les
Avellanes, la 14ena. edició
del’Open de Futbol Platja
Ciutat de l’Ampolla (cartell
plana 11). Torna, d’aquesta
forma l’emoció i l’especta-
cle a la platja ampollera.
Dissabte (24 h), al Port,
actuació de Crator. 

Avui, a l’Ampolla
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

ROBERTO OLIVAN. COREÒGRAF I DIRECTOR DEL FESTIVAL DELTEBRE DANSA

Més Ebre: Tercer any
consecutiu de Deltebre
Dansa. Què ens trobarem
enguany?
Roberto Olivan:
Després de molts mesos
de treball, ja ha arribat el
moment de l'acció.
Deltebre Dansa s'ha con-
vertit en un festival. A
banda de cursos de for-
mació, que realitzem
durant el dia, esdevé fes-
tival, en el sentit que
cada nit hi ha especta-
cles, com per exemple,
el concert inaugural a
càrrec del compositor
francès, Pierre Bastien,
que crea música a partir
de màquines que cons-
trueix ell mateix.
ME: T'esperaves la gran
acceptació dels tallers
de dansa? 
RO: No i si, si i no. Tenia
moltes ganes que això
passes. Sempre desitges
que els somnis es facin
realitat. D'altra banda,
s'ha treballat molt per
dur a terme el Festival.
Però el que no em pensa-
va, ha estat la gran reper-
cussió que ha tingut
Deltebre Dansa a nivell
internacional. Temps d'o-
brir el període d'inscrip-
cions, ens van arribar
més 180 peticions, de
les que es va fer un tria i
es va quedar en 150 per-
sones. Però moltíssima
gent, a posteriori, conti-
nuava enviant sol·licituds,
que malauradament hem
hagut de posar en llista
d'espera. Entre tots els
inscrits comptem amb
més de 30 nacionalitats
diferents. També té a
veure que des dels disset

anys estic fora de les
Terres de l'Ebre primer a
l'Institut del Teatre i des-
prés, en diferents com-
panyies de teatre
(Roberto ha estat a 44
països diferents, treba-
llant). Quan viatges vul-
guis o no, sempre aca-
bes parlant del tema, i
una cosa, també, porta a
l'altra. Un taller d'estiu en
un lloc molt atractiu, el
Delta de l'Ebre, amb un
bon professorat i bons
records d'anys anteriors,
també fan que les perso-
nes s'animin.
Aquest any tenim gent
del Líban i un professor
de l'Índia, en aquests
casos s'ha hagut de rea-
litzar alguns tràmits
especials per tal d'acon-
seguir que els deixessin
sortir del seu país.
Normalment sempre són
problemes polítics.
ME: Deltebre Dansa és
un reflex a nivell artístic
del que passa a Europa?
RO: No ens hem d'engan-
yar. El que està passant
aquest dies a Deltebre és
bastant innovador. A
hores d'ara a nivell mun-
dial, les arts escèniques
com la dansa, la música
o el circ contemporani,
s'estan barrejant. Parlar
d'un espectacle de
dansa, avui dia, sona
antiquat. Ara es porta
una mica d'això i una
mica d'allò. Ara sorgei-
xen noves preguntes al
voltant del format però
sobretot de l'espai. El "on
es farà?". S'estan explo-
rant noves formes de fer
espectacles. Deltebre no
té espais, però des d'un

principi vam pensar en
que tampoc eren neces-
saris. Parlant de les
noves fòrmules, ens tro-
bem amb el cas de
Col·lectiu Tupperware
(dimecres 6) que realitza-
ra un itinerari contempo-
rani portant-nos a un lloc
i després a un altra, des-
cobrint-nos diferents
coses. 
ME: Quin és l'ambient
que es viu en els tallers
durant aquestes dues
setmanes de convivèn-
cia?
RO: A aquest nivell no hi
ha cap problema. Qui vol
dedicar-se a la dansa es
troba amb uns tallers que
li posen el llisto alt, però
això és el que busquen.
Existeix un caliu entre els
alumnes i els professors
molt interessant, la com-
binació casa molt bé.
ME: Gairebé has viatjat
per mig món. Com es fa
per relacionar un món
tant internacional com el
de la dansa contemporà-
nia i el món local?
RO: Sóc conscient que
quan parlem d'aquestes
coses sonen molt llunya-
nes. Jo sóc d'aquí i ho
veig. Des de Deltebre
Dansa un dels objectius
que volem aconseguir és
facilitar a la gent local
que conegui aquest món,
però no des d'una butaca
mirant un escenari, sinó
des de dins. Volem que
ho visquin i ho entenguin
des de l'experiència. És
per aquest motiu que
enguany se celebra el
dansa en família, una pro-
posta que vol formar
parelles de ball entre

pares i fills (de 4 a 14
anys). Amb aquesta pro-
posta estem unint el con-
cepte tradicional de famí-
lia, que aquí a les postres
terres crec que té molt
pes, amb el concepte
innovador de dansa con-
temporània. 
ME: Deltebre és un muni-
cipi "open your mind"?
RO: Molt "open your
mind". Deltebre és un
municipi molt obert. Estic
molt content i satisfet
perquè s'han esforçat
molt per ajudar-nos. I en
molts casos, veiem com
les persones feien més
del que els pertocava per
la seva feina, i han treba-
llat moltes hores per
donar un cop de mà. Això
no té preu. Aprofito per
recordar que tots els

espectacles de Deltebre
Dansa són gratuïts, no
vull fer propaganda,
només vull que les perso-
nes ho provin i després
decideixin si els agrada o
no.
ME: Des del teu punt de
vista. Com veus el movi-
ment del 15-M?
RO: Ens trobem en un
moment social i cultural
molt interessant. Les

èpoques de crisi solen
anar lligades a moments
de gran creativitat en tos
els camps. I aquesta
crisi també ha portat a

plantejar-nos moltes
coses a nivell artístic.
Les arts escèniques
s'han vist obligades a
buscar noves formes
d'expressió. Les perso-
nes estan prenent la ini-
ciativa del canvi. Això ho
veig no només aquí, sinó
en els diferents països
en els que he estat
recentment. Jo també
sóc un indignat, hi ha

coses en les que no estic
d'acord. I com artistes
estem obligats a expres-
sar el que veiem i el que
sentim.

«Jo també sóc un indignat, hi ha coses en les
que no estic d’acord.

I com artistes estem obligats a expressar el
que veiem i el que sentim»
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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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Aquest plat és un clar exemple de que els termes fàcil i bo són compatibles. Avuí la cuina bona i fàcil!

Bon íss im,  no  h i  ha
res  més  senz i l l  que
fer aquest p lat ,  i  e l  re -
su l t a t  és  espec tacu -
lar,  e l  samó i  la  ceba
es fan contrastar  l 'un
a  l ' a l t re ,  men t re  que
e l  v i  ca ta l i t za  e ls  sa -
bors  de totsdós. 

Per  e l . laborar  la  re -
cepta d 'avu i ,  necess i -
tarem dos ta l ls  de sa l -
mó  f resc ,  una  ceba ,
una mica d'o l i  d 'o l iva,
v i  b lanc i  sa l  gru ixuda.
Procedirem a ta l lar  la
ceba  a  daus  pe t i t s  i ,
en una pael la amb ol i ,

començarem a coure -
la .  Un cop la ceba co-
mence a agafar color,
la ret i rarem de la pae-
l la  i  h i  posarem el  sa l -
mó ja sa lat  a l  gust.  S i
a la pael la h i  ha mas-
sa  o l i ,  re t i r a rem una
par t  j a  que  e l  sa lmó
deixarà anar una par t
de l  seu  g re i x .  Quan
t i nguem quas i  f e t  e l
sa lmó, h i  afegirem de
nou  l a  ceba  que  hem
re t i r a t  an te r io rmen t
per ta l  que s 'acabi  de
coure.  To t  j us t  en
aquest punt,  quan en-
cara no s 'ha fet  n i  e l
sa lmó n i  l a  ceba ,  h i
a feg i rem m i t j a  copa
de v i  b lanc i  posarem
el foc a l  màxim per ta l
que e l  v i  s 'evapor i  rà -
p idament .  Quan  e l  v i
es t igu i  a  pun t  d 'eva -
pora r - se  per  com-
pler t ,  ret i rarem la pa-
e l la  i  emplatarem.

E l  g re i x  de l  sa lmó
és  r i c  en  omega -3 ,
que  con t r i bue i xen  a
d i sm inu ï r  e l s  n i ve l l s
de  co les te ro l  i  t r i -
g l i cè r ids  p lasmàt i cs .

E l  sa lmó és  una  ex -
ce l . lent  font  de prote ï -
nes  d 'a l t  va lo r  b io lò -
g i c ,  a  l ' i gua l  que  l a
resta del  pe ix.  V i tami -
nes  com la  A  i  l a  D

són les que ens apor -
t a  de  manera
l iposul . lub le,  és a d ir,
que  aques tes  v i t am i -
nes  també res ide ixen
al  gre ix del  sa lmó. 

E s  r e c o m a n a  e l
c onsum  de  pe i x  b l a u
a l  menys  d ues  v ega -
d e s  p e r  s e t m a n a ,
e n c a r a  m é s  e s p e -
c i a l m e n t  a  p e r s o n e s

a m b  n i v e l l s  d e  c o -
l e s t e ro l  i / o  t r i g l i c è -
r i d s  a l t s  e n  s a n g ,
p r o b l e m e s  c a r d i o -
v a s c u l a r s  o  r i s c  d e
t rombos i s .

«Primentons i Tomates». Avui: Salmó amb ceba

El peix blau és la
font més saludable i
econòmica d'Ome-
ga-3, 100gr de sal-
mó proporciones
5.175 mg d'aquests
greixos que ens pro-
tegeixen contra les
malalties del cor.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

«Primentons i Tomates», amb Amado Cebolla, s’emet 
de dimecres a divendres per Canal TE , a les 15h  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.

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

Jimenez Piqueras, Araceli Avinguda Catalunya, 75  (L’Aldea) 977452056

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

Gamundi Miret CB Av. Colon, 8 (Ferreries)  (Tortosa) 977500923   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a 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 17°NUVOLOSITAT
VARIABLE

NUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Domini del sol en conjunt, tot i que quedaran alguns intervals de núvols baixos al
litoral i Prelitoral central i al sud de la Costa Brava. Al llarg de la tarda els núvols
baixos augmentaran a la meitat sud del litoral i del Prelitoral, on tendirà a quedar
entre mig i molt ennuvolat.
A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del qua-
drant nord-est, on quedarà mig ennuvolat.
A banda, al final del dia augmentaran els núvols mitjans al terç sud del país. 

Precipitacions 
Al final del dia no es descarta algun ruixat aïllat i feble al terç sud. 

Temperatures 
Semblants o lleugerament més altes, tant les mínimes com les màximes. 
Les mínimes es mouran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 11 i 16 ºC al Prepirineu i a
la depressió Central, entre 13 i 18 ºC al Prelitoral, i entre 16 i 21 ºC al litoral. 
Les màximes oscil·laran entre 23 i 28 ºC al Pirineu, entre 25 i 30 ºC al litoral, i entre
28 i 33 ºC a la resta del territori. 

Visibilitat 
Bona en general. 

Vent 
Fins a primeres hores del matí el vent bufarà fluix de components nord i oest, amb
mestral entre fluix i moderat a les terres de l'Ebre. A partir de llavors s'imposarà el
component sud entre fluix i moderat.
Independentment al nord de l'Empordà bufarà tramuntana. Inicialment serà mode-
rada amb cops forts tot i que anirà afluixant fins a quedar entre fluixa i moderada. 

Estat de la mar 

Costa Brava: 
al nord del cap de Creus la tramuntana bufarà durant tot el dia. De matinada serà
forta, tot i que progressivament anirà afluixant fins a quedar entre fluixa i modera-
da amb cops forts.
A la resta del sector, fins a mig matí i al final del dia el vent bufarà entre fluix i mode-
rat de component nord, mentre que s'imposarà el component sud durant la resta
de la jornada.
Maror a marejol al nord del cap de Begur. Marejol a la resta. Lleugera mar de fons
del nord. 
Costa Central: 
a l'inici i al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable. Al centre de la jor-
nada s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, sobretot de migjorn. 
Marejol. 
Costa Daurada: 
fins a mig matí s'imposarà el component oest fluix amb cops moderats, més
reforçat al sud del cap de Salou. A partir de llavors el vent girarà a component sud
entre fluix i moderat.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara hauràs de realitzar
coses de rutina i hauràs de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris
per no esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat
les coses seran prometedores . Fes tot el
possible per renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els
teus somnis , perquè en ells hi ha possibilitats
que et conduiran als diners i a l'èxit en un
assumpte relacionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs acon-
seguir  que la teva posició  laboral sigui ferma i
el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin
massa ràpides , la teva paciència serà fona-
mental . Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis  portar
per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten la
teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sentimen-
tal , sense consultar al teu cor i sense analit-
zar bé les conseqüències , acabaràs lamen-
tant-te  després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt serio-
sament perquè això representarà un gran
pas cap  al teu desenvolupament econò-
mic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els pro-
blemes que sorgeixen en el teu treball si comp-
tes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.  

Televisió

comercial@mesebre.cat
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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
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L’inauguració del Festival va
anar a càrrec del composi-
tor Pierre Bastien amb un
concert maquinal, sota el
pont Lo Passador. El
Deltebre Dansa estarà obert
fins el 10 de juliol. La forma-
ció continua sent un dels
pilars del Deltebre Dansa
que enguany acull a 150
alumnes de 33 nacionalitats
diferents. Les classes de
dansa han començat dilluns
al matí i enguany hi ha un
espai més per als tallers, el
casal de l'Esport, un espai
de 1.300 metres quadrats
que estrenen els ballarins
del Deltebre Dansa. Entre el
Centre Cívic i el Casal de
l'Esport es faran una trente-
na de tallers exclusius
impartits per ballarins i
coreògrafs de tot el món,
com ara David Zambrano,
Samuel Lefeuvre, Ben
"Fury", Rootlessroot (Jozef
fruzek i Linda Kapetanea) i
Arkos Hargitay, que conver-
teixen el taller en un assaig

obert de 14 dies. Pel que al
Festival Deltebre Dansa s'ha
programat una dotzena d'es-
pectacles de música, circ i
dansa, cada nit a les 22.00
hores. En dansa contem-
porània cal destacar els
espectacles Companyia
7273 (dimarts 28),
Rootlessroot (dijous 30),
Ember (divendres 1),
Col·lectiu Les Slovaks
(dilluns 4), David Zambrano
& Milan Herich (dimarts 5),
Col·lectiu Tupperware (dime-
cres 6), Samuel Lefeuvre &
Peter Jasko (dijous 7). En
circ contemporani s'ha pro-
gramat els espectacles
Companyia Circocentrique
(dimecres 29) i Magda Clan
(dissabte 8). Pel que fa a
concerts de música cal des-
tacar el concert inaugural
del festival de Pierre
Bastien, aquesta nit, el con-
cert de flamenc-fusió
d'Imma "La carbonera" (dis-
sabte 2). Per últim cal desta-
car la mostra final del
Deltebre Dansa 2011 i el
concert de Always Drinking
Marching Band, el dissabte
9 de juliol. Tots els especta-
cles es faran al centre Cívic,
a excepció del concert d'a-
questa nit i el de Magda
Clan, divendres 8, que es
farà al Parc del Riu de
Deltebre. Es tracta d'activi-
tats gratuïtes i obertes al
públic. Olivan ha insistit que
al Festival de Deltebre es
podran veure companyies
importants que estan
actuant al Mercat de les
Flors de Barcelona i ha insis-
tit que el que fa "especial"
aquest festival és el fet de
"treure la dansa i els espec-
tacles del seu context habi-

tual". Una de les activitats
més trencadores del
Deltebre Dansa i que es
repetirà enguany és la
improvisació als camps
d'arròs que es farà dissabte
2 de juliol. De nou, i amb la
voluntat d'apropar el
Deltebre Dansa a la ciutada-
nia, enguany s'han tornat a
programar els taller d'inicia-
ció a la dansa contemporà-
nia i al break-dance, per als
qual s'han inscrit ja prop
d'una setantena de perso-
nes. Com a novetat, cal afe-
gir, el taller Dansa en Família
que compta amb una vinte-

na de famílies inscrites i que
permetrà compartir l'expe-
riència de la dansa entre
pares, mares i fills.Un altra
novetat és l'espectacle Bal
Moderne, una ball participa-
tiu que es farà el dissabte 2
de juliol al Centre Cívic. La
presentació del festival a la
premsa s'ha fet el dilluns 27
de juny i ha anat a càrrec del
Roberto Olivan i el regidor
de Cultura de l'Ajuntament
de Deltebre, Joan Alginet,
que ha explicat que aquesta
evolució del taller en festival
han convertit el Deltebre
Dansa en un projecte "ambi-

ciós i amb projecció de
futur". A més, ha dit una de
les "ambicions" d'aquesta
edició és "obrir" el taller a les
Terres de l'Ebre i sobretot a

Catalunya, presentant-lo
com a festival "referent" en
el món de la dansa: "a
Tàrrega tenen el festival de
Teatre al carrer, a Sitges el
festival de cinema i Deltebre
ha de liderar aquest festival

de dansa. Hem d'anar en
aquesta direcció". Roberto
Olivan ha insistit que el Taller
després de 4 anys a
Deltebre no només està ja

consolidat sinó que "creix",
ja que enguany s'han inscrit
més alumnes, i cada cop té
més "suport", no només a
nivell institucional, sinó
també d'esponsorització i
de públic.

«Dirty dancing» a Deltebre

Aquest passat dilluns, 27
de juny, es posava en
marxa el Festival
Deltebre Dansa 2011, un
esdeveniment dirigit pel
ballarí i coreògraf
Roberto Olivan que es va
crear el 2004 i que
enguany fa un important
salt endavant ja que
esdevé també festival
amb actuacions de circ,
dansa i música. 

El Festival acolleix una dotzena d’espectacles de música, circ i dansa, cada nit a partir de les 22 hores

REDACCIÓ

QUALITAT INTERNACIONAL A DELTEBRE

Olivan insisteix en la qualitat de les companyies
que es poden veure al Festival Deltebre Dansa

         


