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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Govern modifica el
projecte de l'edifici de les
delegacions de Tortosa per
estalviar 2 MEUR.

P5

El govern de Deltebre
aprova les contribucions
especials per a la
renovació del centre
comercial.

P6

Societat

Tortosa escurça les festes
majors i concentra els actes
en cinc dies.

P9

Esports

L’Associació Cultural Lo
Terreno recordarà a Jordi
Pitarque, el dia 10 d’agost.

P10

Aquesta ha estat l'onzena edició de la festa de la piraguada popular que la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) organitza amb una
vessant lúdica i també reivindicativa per donar un toc d'atenció a l'estat del riu i les seves amenaces i problemes. La participació no
disminueix onze anys després i unes 300 persones han baixat des de Xerta fins a Tortosa amb piragua. Des de l'any 2004, la festa
de la PDE es fa coincidir amb la campanya europea Big Jump en defensa de la salut dels rius i les piragües substitueixen els salts
a l'aigua per fer aquesta reivindicació. La PDE ha anunciat que aturen les accions el que queda d'estiu i demana que a partir de la
tardor s'intensifiqui la lluita antitransvasista. La repintada del mur de Tortosa ha estat també una de les últimes accions. P3

Tot pel nostre Riu

Els consells comarcals de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta s'integraran, finalment, a
l'estructura del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià (Code),
l'organisme mancomunat que lluita, entre d'altres, pel control de la plaga de la mosca
negra. Així ho ha anunciat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, després de reunir-se amb els presidents dels quatre ens comarcals de les
Terres de l'Ebre. Tot i que prevista des de fa anys, la l'ampliació territorial de l'orga-
nisme no va acabar prosperant. P4

Ribera d'Ebre i Terra Alta s'afegeixen al CODE
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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 

Ja ha fet 1 any d'aquell 10 de
Juiol de 2010, quan Lo
Terreno, una associació cultural
formada per gent molt jove,
vam voler posar el nostre gra-
net de sorra per ajudar al men-
jador social delcol.legi dels
Josepets. I ho feiem amb la
organització d’una jornada
solidària. Presentàvem un car-
tell amb un partit de futbol que
enfrontava 2 seleccions de les
Terres de l'Ebre i amb la
col.laboració de jugadors con-
trastats de la segona divisió A i
B. També vam tenir l’oportuni-
tat d’oferir al públic assistent 2
concerts de gran nivell que ser-
vien per posar punt i final a
aquella jornada solidaria. Per a
mi, parlar de Lo Terreno
Solidari es vindre’m al cap mol-
tíssims records, alguns segur
que se m'aniran oblidant durant
el pas del temps, però el que
n'estic segur que no oblidaré
mai serà la participació d’una
estrella, de l’estrella que més
brilla al cel de les nostres
Terres totes les nits. Recordo
com si fos ahir quan una de tan-
tes vegades de les que vaig
entrar al túnel de vestidors de
l'estadi de Tortosa aquella
tarde, al fons, a l'altura de la
sortida al camp de gespa es
veia una silueta d’un noi recos-
tat a la paret. Una figura alta,
prima, esbelta, la d’un esportis-
ta que té cura del seu
fisic…fins que vaig arribar a ell
i el vaig reconèixer. Deseguida
vaig aturar-me a saludar-lo i a
donar-li les gràcies per voler
participar en aquell projecte i
per regalarnos el seu futbol
aquella tarde calorosa d'estiu.
Recordo el seu somriure com
si el veiés ara mateix. Un som-
riure peculiar, un somriure que
quan el veïes era inevitable que
tu no ho fessis també. Aquella
tarda ja no vaig tindre més l’o-
portunitat de tornar-li a parlar i
qui m’havia de dir que aquelles
paraules que vam creuar
davant de la porta del vestidor
serien les últimes que tindria
amb ell. Incomprensiblement,
després d’acabar-se el partit
vaig tenir l’oportunitat d’acomia-
dar-me de gairebé tots els juga-
dors i d'agrair-los un cop més
la seva solidaritat… però ell ja
no hi era. Els dies van anar pas-
sant, fins que arriba  un 6 de
Setembre, un 6 de Setembre
que mai havia d’haver existit, un
dia que quan el sol despertava
ningú érem conscients del
negre que seria per a la familia
d'ell i per a la gent del poble de
l'Ampolla que el va veure crèi-
xer. El dia final, el dia en què
Jordi Pitarque Ceprià era con-
vocat per jugar un partit de fut-
bol molt lluny d'aquí, un partit
de futbol on jugaria al costat
d’homes com Dani Jarque o
Antonio Puerta. Aquell maleït 6

de Setembre perdíem un fill, un
germà, un amic, un dels millors
esportites ebrencs, però
guanyàvem un mite, un idol,una
estrella!!!!. Recordo que eren
festes de la Cinta i jo estava
amb la meva dona i la meva filla
mirant les regates de barris al
club de rem, quan una trucada
inesperada em comunicava el
que mai imaginava sentir. Per
uns instants recordo que em
vaig allunyar de la gent que
estava a la vora del riu animant
als participants perquè necesi-
tava estar sól. No ho podia
creure. Quin cop mes dur,i
només feia que pensar amb els
seus pares. Jo també ho
sóc…i podeu creure’m que per
res del món voldria viure una
cosa així.
No hi ha dia que baixi a pescar
a l'Ampolla i que no em vingui al
pensament. Cada cop que
baixo del cotxe a comprar el
cuc al de Tere o al de
Colomines i em ve a la cara
aquella brisa i olor de mar, no
puc evitar recordarte. Parlar de
l'Ampolla és parlar de Jordi
Pitarque, i parlar de Jordi
Pitarque és parlar del més
gran.
Per això el 10 d'Agost, Lo
Terreno i amb la col.laboració
de l’Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià, que ha estat
creada per 28 amics teus, et
rendirem l'homenatge que tu et
mereixes, i ho farem a l'estadi
del Tortosa, on aquell 10 de
Juliol de 2010 vas jugar un dels
últims partits de la teva vida. 4
dels equips que vas defensar la
seva camiseta, CD Tortosa,
Amposta CF, UE Reus i Pobla
de Mafumet hi participaran
jugant un quadrangular, on el
resultat serà el de menys, el
que importa és recordar-te
com tu et mereixes, dins d'un
camp de futbol i amb un som-
riure com el que tu ens vas cap-
tivar sempre a tots.
T’ho mereixes crac!!!!! 
Lo Terreno sempre estarem
agraits a la solidaritat que ens
vas mostrar. Ja ha fet 1 any,
però no t'oblidem ni ho farem
mai.

Alejandro Gibello Tarrega

President de la Associació Cultural
Lo Terreno

Les Terres de l’Ebre no t’oblidem, Jordi

Opinió

En els darrers anys, la gestió i la utilització de l'ai-
gua del riu Ebre s'han convertit en una font de con-
flictes entre el govern i els habitants de les Terres
de l'Ebre. El Pla hidrològic nacional (PHN) i el trans-
vasament de l'Ebre ha estat la darrera espurna que
ha encès a tot un territori històricament marginat, i
que ha vist en aquest fet un nou greuge per al seu
futur i el seu desenvolupament. La lluita per l'Ebre
es basa en una recerca sociològica del moviment
social desenvolupat a les Terres de l'Ebre contra el
PHN i dels principals actors socials implicats.
Aquest moviment, inicialment de caràcter urbà i
ecològic, sobrepassa aquests aspectes per repre-
sentar el renaixement al nostre país dels Nous
Moviments Socials, i constituir un model organitza-
tiu a seguir per altres moviments que també defen-
ses aspectes relacionats amb un desenvolupament
sostingut del territori, la descentralització adminis-
trativa, i les noves formes de participació política

dels ciutadans. Una lluita ja de deu anys que va
aconseguir aturar la gran obra del PHN, el gran
transvasament al Nord i al Sud. Moltes de les obres
que permetien aquell, com els embassaments de
la part alta del riu, o els que semblen futurs trans-
vasaments associats als regadius Segarra-
Garrigues, Xerta-Sénia i Aldea-Camarles continuen,
pese a la crisi econòmica i la minsa quantitat de
regants que hi confien, com també ha denunciat la
Unió de Pagesos. Si més no, aquest és un moment
de cel·lebració i testimoniatge de la història dels
moviments socials ebrencs i del gaudir de les ani-
macions que els nostres artistes han fet per la llui-
ta per l'Ebre i el territori. Una festa social orgull
dels ebrencs tots i la humanitat en general. Un
homenatge a  la gent que ha donat suport a la PDE
i a totes les lluites per la millora de les nostres
terres i rius davant l'espoli que ens sotmeten i
volen continuar exercint.

Editorial

Què no ens eixuguen el riu!

L'Ajuntament d'Amposta ha arrencat
aquesta nova legislatura convocant la
comissió d'Obres i Urbanisme. En
aquesta comissió, es va informar de
l'estat de dos projectes de gran
importància per a la ciutat: la segona
fase del projecte de l'Escola d'Art i
Disseny i el futur pavelló poliesportiu
del nou institut. Aquesta última actua-
ció està molt estretament vinculada al
Centre de Tecnificació Esportiva de les
Terres de l'Ebre, perquè s'ha concebut
com una mena de ròtula que connec-
tarà la sala d'esgrima, la residència
d'esportistes i el mateix centre educa-
tiu.
Un cop finalitzi aquesta obra, Amposta
podrà exhibir el seu gran potencial
esportiu d'una forma molt clara. Allò
que encara avui només ho aguanta el
paper, acabarà convertint-se en la casa
del teixit associatiu local, dels esportis-
tes que desenvolupen programes de
tecnificació, i esperem que també sigui
un espai més a disposició dels alumnes
que cursin els estudis d'INEFC.
Malauradament, encara desconeixem
quina és la voluntat final del nou Govern
amb relació al desplegament dels estu-
dis d'INEFC. El silenci de la Generalitat
es completa, d'altra banda, amb un dis-
curs tèrbol de l'alcaldessa de Cambrils,
que no subscriu d'una manera contun-
dent els acords del protocol d'inten-
cions signat l'octubre de l'any passat.
Davant d'aquesta indefinició, em pre-
gunto si no convindria abordar aquesta
qüestió al més alt nivell, parlant-ho
directament amb el president del nos-
tre país. Perquè els dies se succeeixen
i això va en detriment del projecte. 
Amposta, gràcies al treball conjunt de
totes les forces polítiques en represen-
tació a l'Ajuntament, gràcies al liderat-
ge que va exercir el seu alcalde, va
aconseguir presentar una molt bona
candidatura. El que potser caldria fer
ara és revisar cadascun dels punts del
protocol d'intencions i identificar quins
són els que no pot complir la

Generalitat. Perquè potser n'hi ha que
els poden assumir els ajuntaments
implicats. I, en tot cas, Cambrils hauria
de confirmar que continua apostant per
aquest projecte, perquè si s'ha de jutjar
per la informació publicada, sembla
que no en tenen tantes ganes com
nosaltres, que això avanci. 
La ciutat d'Amposta, mitjançant el seu
alcalde, ha afirmat de manera reiterada
la seva voluntat per continuar lluitant
perquè aquest projecte s'acabi implan-
tant aquí. Aquesta insistència compta
amb el suport d'Esquerra, perquè com-
partim la idea que aquesta iniciativa
ens obre moltes possibilitats i ens per-
met fer un salt molt transcendental. Per
primera vegada, podríem impartir estu-
dis universitaris i aquesta realitat futura
representaria una fita històrica. No és
l'hora, per tant, de creuar els dits i
esperar a veure què passa. És el
moment de convèncer per tancar un
capítol determinant. Tots units, ho
aconseguirem!  

Adam Tomàs
Portaveu del Grup Municipal 

d'Esquerra d'Amposta

Amposta, a l’espera de l’INEFC

Opinió

opinió
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La Plataforma en Defensa de
l'Ebre va celebrar l'onzena
piraguada anual en defensa
del riu Ebre el passat 10 de
juliol de 2011. Aquest acte
forma part de la seva partici-
pació en les activitats del Big
Jump arreu d'Europa des de
2004. El diumenge més de
300 persones vam remar riu
avall els 12 quilòmetres que
hi ha de Xerta fins a Tortosa.
Joves i grans; uns amb expe-
riència, d'altres que s'estre-
naven; tots junts xalant d'a-
quest contacte tan directe
amb el riu. Ara bé, tal com la
PDE afirma  «no podem obli-
dar el fet que la qualitat de
l'aigua de l'Ebre encara no és
acceptable, i que el termini
del 2015 per a poder nedar
al riu proposat en el Big
Jump sembla poc probable».

A banda d'això, el govern de
l'Estat va més de dos anys
endarrerit pel que fa al Pla de
Conca de l'Ebre, un Pla que
és obligatori sota la Directiva
Marc de l'Aigua de la UE.
Aquest Pla ha de marcar un
règim mínim de “cabals
mediambientals” per al riu
Ebre amb l'objectiu de salva-
guardar els seus fràgils eco-
s i s t e m e s .
Desgraciadament cada vega-
da s'estan autoritzant més

usos de les aigües de l'Ebre i
aquest “cabal mínim” no
acaba d'arribar mai. A més,
s'estan construint canals
com Xerta- Senia o Segarra-
Garrigues amb uns fins poc
clars. A l'any 2008 es va cal-
cular científicament el règim
de cabals que garantiria el
bon estat de salut del riu i del
Delta. Aquesta proposta va
ser acceptada per totes les
parts interessades i ha estat
aprovada per dos vegades al

parlament català. Tot i això
sembla que el govern de
l'Estat no pensa utilitzar
aquests números i que els
suplantaran amb la publica-
ció d'un cabal amb números
de caire polític. «Ens agrada-
ria que el Govern de la
Generalitat faci l'esforç
necessari per a que el Pla de
Conca tingui en compte un
cabal rigorós, científic i
socialment acceptat, com-
plint així amb allò aprovat pel

Parlament de Catalunya». En
el transcurs de l’acte, el por-
taveu de la PDE, Manolo
Tomàs, ha insistit a denun-
ciar el transvasament a
València que la PDE critica
que es fa de manera enco-
berta amb el canal de rega-
diu Xerta-Sènia. “El transva-
sament de l'Ebre s'està fent.
El fet que hi hagi un govern a
l'Estat diferent només can-
viarà que sigui més honest i
que ho digui. Els governs

actuals camuflen els transva-
saments cap a València i
Barcelona amb falsos rega-
dius”, va explicar. La PDE
argumenta que una prova és
“que no es marca el cabal
mediambiental que necessita
el riu”. Per Manolo Tomàs,
els dos pròxims anys “seran
clau per a les Terres de l'Ebre
i el riu”, i ha fet una crida a
intensificar la lluita, “hi hagi el
govern que hi hagi”.
Recordem que la PDE s'ha
aliat amb les juntes de perso-
nal d'Ensenyament i de l'hos-
pital Verge de la Cinta de
Tortosa per reclamar que els
diners pressupostats aquest
2011 per al projecte de rega-
diu Xerta-Sénia es destinen a
salut i educació. 
La Generalitat preveu invertir
aquest any 5,7 milions d'eu-
ros en l'execució del Xerta-
Sénia, cosa que representa
una quarta part del pressu-
post global (21,5 milions
d'euros) que la Generalitat
destina a la comarca del Baix
Ebre i un 10% dels 56,2
milions d'euros que preveu
invertir en el conjunt de les
Terres de l'Ebre aquest
2011. “Mentre estan reduint
els serveis bàsics a la pobla-
ció, retallant en sanitat i en
educació, estan finançant el
transvasament de l'Ebre”, va
denunciar el portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs, per qui
les prioritats que marquen
els pressupostos d'enguany
del govern català “estan mal
marcades”.

La PDE afirma que «els dos pròxims anys
seran claus per a l’Ebre i el seu riu»

Aquesta ha estat l'onze-
na edició de la festa de
la piraguada popular
que la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
organitza amb una ves-
sant lúdica i també rei-
vindicativa per donar un
toc d'atenció a l'estat
del riu i les seves ame-
naces i problemes. La
PDE ha anunciat que
aturen les accions el
que queda d'estiu i
demana que a partir de
la tardor s'intensifiqui la
lluita antitransvasista.

Unes tres-centes persones van participar en l’onzena edició de la festa de la piraguada popular

Dissabte també es va repintar el mural antitrasvassista que hi ha a la vora del riu de Tortosa

REDACCIÓ

Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
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L'objectiu de la reunió ha
estat “coordinar la feina
entre els consells comar-
cals i la Delegació, tenint en
compte que els consells
comarcals tenen molta
representativitat dins els
ens del Govern com l'Idece,
els Parcs Naturals o el

Consorci de Normalització
Lingüística” - ha destacat
Xavier Pallarès.
Concretament, el delegat
del Govern ha explicat que
s'ha decidit ja la representa-
ció dels consells comarcals
a l'Institut per al

Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre (Idece)
que “era una prioritat i per a
la qual hem decidit mantenir
el percentatge de la repre-
sentació en les eleccions
municipals i no la majoria de
CIU. Així dels 12 consellers

comarcals que formen part
del Consell Rector de
l'Idece seran 6 represen-
tants de CIU, 3 del PSC, 2
d'ERC i 1 del PP, mantenint
gairebé la mateixa propor-
ció que la representativitat
fins ara”. El delegat del

Govern ha volgut deixar clar
també que el CESTE “és un
òrgan vàlid que cal aprofitar
i aprofundir en el futur, per-
què participen activament
les entitats més representa-
tives del territori i confiem
que puguen aportar les
seves opinions i també
siguen una eina de pressió
per fer seguiment de l'acció
del Govern”. D'altra banda,
durant la reunió s'ha forma-
litzat la petició dels consells
comarcals de la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta a for-
mar part del Consorci
Agroambiental de les
Comarques del Baix Ebre i
Montsià (CODE) perquè
“tenim problemes comuns
a les quatres comarques
com la mosca negra i és
necessari mancomunar
els mitjans tècnics. Fins
ara s'havia parlat d'aquest
ingrés però, no s'havia fet
la feina necessària perquè
les quatre comarques en
formessin part” .

Pallarès es reuneix amb els presidents dels
quatre consells comarcals

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha pre-
sidit la primera reunió
amb els nous presidents
dels quatre consells
comarcals: Lluís Soler
del Baix Ebre, Joan
Martín del Montsià,
Jordi Jardí de la Ribera
d'Ebre i Carles Luz de la
Terra Alta, a la seu de la
Delegació Territorial del
Govern.  

La Ribera d’Ebre i Terra Alta sol.liciten el seu ingrés al CODE

REDACCIÓ

El 29 de juliol hi haurà una propera reunió.

Cedida

Unes 700 persones es
van manifestar divendres a
Ulldecona i Sant Rafel del
Riu per reclamar més
seguretat. 
La majoria eren veïns del
barri del Castell, i també
de poblacions veïnes com
la Sènia o Sant Rafel del
Riu que van voler mostrar
la seva indignació pels fets
ocorreguts ara fa una set-
mana quan una veïna de
71 anys, Maria Cinta
Mangrané, va morir durant
un assalt al seu domicili
per part d'un grup de lla-
dres. 
La gravetat dels fets va
treure als veïns al carrer
que van demanar una
major seguretat i presèn-
cia policial.

700 persones
reclamen més

seguretat

L'estudi dels sediments
del tram final del riu Ebre
i del seu delta és el tema
de recerca de la tesi doc-
toral que ha rebut la
segona beca impulsada
per la Universitat Rovira i
Virgili (URV) i l'Institut de
Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA)
amb la col·laboració del
Banc de Santander. 
El treball, seleccionat
entre més de 100 candi-
dats, desenvoluparà tec-
nologies noves que incre-
mentaran el coneixement
científic de la zona però
que també es podran
aplicar en la millora del
control sanitari.

El riu Ebre i el
Delta, tema de
tesi doctoral

Ecologistes en Acció ha
concedit per segon any con-
secutiu el distintiu “Platges
Verges” a les platges de la
Bassa de l'Arena, el Fangar
i la Marquesa de Deltebre,
un distintiu ecològic que
destaca la qualitat de les
platges que encara mante-
nen el seu valor natural inal-
terable. A més, el jurat ha

tingut en compte el valors
de fauna i flora, el fet que no
hi hagi intervenció antròpica
i que es tracta de platges
gens massificades i amb un
accés limitat al trànsit
rodat. En el cas de la Bassa
de l'Arena ha destacat que
“la combinació dels
seus paisatges de basses
salobres amb un sistema

dunar” fa que sigui una
àrea “molt rica” en quant a
espècies que es poden tro-
bar i que són indicadors
del “bon estat de salut de
l'ecosistema”. Pel que fa a
la platja del Fangar el
jurat destaca “l'aspecte
insòlit del paisatge” amb
dunes ben estructurades,
amb vegetació i que són

refugi de diferents espècies
d'aus i rèptils. 
De la platja
de la Marquesa també des-

taca el seu sistema dunar i
afegeix que “pel simple
fet de formar part d'un eco-
sistema en regressió.

Tres platges de Deltebre amb el
distintiu «Platges Verges»

Les Platges de la Bassa de l’Arena, el Fangar i la Marquesa 
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LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144

Les obres es van iniciar a
finals del mes de març i es
preveu que estiguin acaba-
des al febrer ja que el ter-
mini d'execució és de 10
mesos. L'empresa enca-
rregada de realitzar les
obres aturarà els treballs
del 9 al 23 d'agost per
vacances del personal i de
manera que es causin les
menors molèsties possi-
bles als veïns durant els
mesos d'estiu. A més,
també s'han pres altres
mesures per minimitzar les
molèsties com el traslladat
a les zones amb menys
veïnat o el fet de no iniciar

els treballs abans de les 9
del matí ni de les 4 de la
tarda per facilitar el des-
cans dels veïns. Ferré ha
explicat que actualment
s'estan portant als propie-
taris les notificacions de
les quotes d'urbanització
que han de pagar i que es
poden satisfer en un paga-
ment únic o en set quotes
trimestrals. A més, la regi-
dora d'Obres també ha
aclarit que s'han resol
favorablement la pràctica
totalitat de les al·legacions
que han presentat alguns
propietaris per ajornar o
fraccionar més els paga-
ments “entenem que hi ha
situacions personals difí-
cils i s'ha facilitat al màxim
el pagament de les quo-
tes”.
Les notificacions es fan
durant aquest mes de juliol
perquè és l'època en què
els propietaris de les 700
vivendes es troben a la
urbanització. Durant els
mesos d'estiu hi viuen
aproximadament unes
3.000 persones, de mane-
ra que aquestes obres

d'urbanització de tota la
zona eren ja molt necessà-
ries segons ha apuntat la
pròpia regidora d'Obres.
Tot i amb això, aquesta
xifra durant la resta de
l'any disminueix fins als

300 habitants.  
Les obres es van adjudicar
a una UTE formada per les
empreses Servidel i Bioma
Facilities. El pressupost de
l'obra ascendia a 4'5
milions d'euros i finalment

es va adjudicar per
3.150.000 euros ja que en
les bases s'estipulava que
la rebaixa màxima en el
preu de construcció no
podia sobrepassar el 30%
del total.

Les obres d'urbanització
de la zona urbana dels
Eucaliptus avancen a
bon ritme i es van com-
plint els terminis segons
ha explicat la regidora
d'Obres i Urbanisme
Isabel Ferré.

REDACCIÓ

La futura ampliació queda pendent.
Cedida

El Govern ha decidit intro-
duir modificacions en el
projecte constructiu del
nou edifici de les delega-
cions del carrer Montcada
de Tortosa per poder acon-
seguir un estalvi de 2
milions d'euros en el cost
total del projecte -inicial-

ment previst en 12,6
milions-. Segons ha
avançat a l'ACN el delegat
del Govern, Xavier Pallarès,
aquesta retallada es
basarà en la substitució
dels materials que estava
previst usar per construir la
façana, convertir l'auditori

escalonat en un recinte
d'un nivell, prescindir de la
instal·lació d'un bar-restau-
rant al mateix edifici i elimi-
nar 18 places de l'aparca-
ment subterrani. Les
obres, que haurien d'aca-
bar a finals del 2014, acu-
mulen prop de cinc mesos. 

El nou edifici de la Delegació
s’estalviarà 2MEUR

Inicialment previst en 12,6 milions

La CANC ha fet públic un
informe que confirma l'e-
xistència d'una societat
limitada, anomenada
AMAC Proyectos y
Alternativas, i que té com
adreça fiscal la mateixa
que té l'AMAC, entitat
que integra prop d'una
setantena de municipis
de l'Estat. De fet, la
societat mercantil té com
a administrador i soci
únic el gerent d'AMAC,
Marià Vila d'Abadal, i
segons les dades que té
la CANC, l'empresa hau-
ria tingut una xifra de
negocis de 136.000
euros el 2009 i de
300.000 euros l'any
2008. 

La CANC fa
públics

informes 

El president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, ha nomenat
els nous vicepresidents
de la institució interco-
marcal. El vicepresident
territorial de les Terres de
l'Ebre, serà el president
de l'EMD de Jesús i regi-
dor d'Esports de
l'Ajuntament de Tortosa,
Pere Panisello, que repe-
teix en el càrrec. El vice-
president primer serà el
regidor de l'Ajuntament
de Tarragona, Albert
Vallvé; el vicepresident
segon, l'alcalde de
Riudoms, Josep Maria
Cruset, el vicepresident
territorial del Camp de
Tarragona, l'alcalde de
Valls, Albert Batet.

Pere Panisello
repeteix en el

càrrec

Les obres dels Eucaliptus s’aturen a l’agost
Per evitar molèsties als veïns
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En el Ple s'ha aprovat
(amb el vots d'ERC i PSC)
l'expedient d'imposició de
contribucions especials
que tanca el quadre de
finançament del projecte
del centre comercial, xifrat
en 1.129.257,14. L'obra
estarà subvencionada en
un 75% pels fons Feder de
la Unió Europea i pel
PUOSC i el PAM de la

Diputació de Tarragona.
La resta es finançarà amb
l'aportació dels veïns, que
pagaran el 14% del cost
total de l'obra
(161.695,24Û), i l'aporta-
ció de l'Ajuntament.
L'Alcalde, Gervasi Aspa,
ha destacat la rebaixa
important que hi hagut en
l'adjudicació del projecte i
que “ha suposat rebaixar
un 35% el cost de les con-
tribucions especials que
han de suportar els veïns”.
Les obres han estat adjudi-
cades a l'empresa
Contratas y Obras
Empresa Constructora
S.A.. 
En aquest punt també s'ha
desestimat les 1.467
al·legacions que s'havien
presentat en contra del
projecte. CiU i PP s'han
abstingut en la votació i el
portaveu de CiU, Lluís
Soler, ha dit que és un pro-
jecte que s'ha fet “d'es-
quena” als veïns i comer-
ciants i ha dit que calia una
“consulta popular” per tal

que els afectats pogues-
sin decidir la conveniència
de tirar endavant o no
aquest projecte. 
Per la seva banda el porta-
veu del PSC i Primer
Tinent d'Alcalde, José
Emilio Bertomeu, ha insis-
tit que les modificacions

tècniques introduïdes al
projecte donen resposta a
bona part de les queixes
dels veïns i ha insistit que
el projecte contempla la
reordenació de
la plaça del mercat de la
Cava per millorar el mer-
cat ambulant dels dijous i

“continuar-lo fent al mateix
lloc”.  
Té com a objectiu princi-
pal donar
prioritat al vianant, amb
l'eliminació de barreres
arquitectòniques i l'ade-
quació de zona 30 de
velocitat reduïda. 

El Govern Municipal de
Deltebre ha començat
avui a posar fil a l'agulla
al projecte de renovació
del centre comercial,
una de les obres més
importants del mandat i
que té com a objectiu
potenciar i dinamitzar
el teixit comercial del
centre urbà per evitar
que perdi pes davant
altres zones emergents
del municipi.

REDACCIÓ

Les obres de renovació del centre comercial tindran un impuls definitiu a Deltebre.
Cedida

L'empresa Unión Cine
Ciudad, que gestiona els
Multicinemes Amposta
s'ha compromès amb
l'Ajuntament d'Amposta a
iniciar obres de millora i
manteniment de les 11
sales de cinema que estan
situades a la zona lúdica
de Tosses. Entre les

actuacions previstes hi ha
pintar tot l'edifici, el man-
teniment dels exteriors i la
millora d'aspectes de l'in-
terior. 
A més, en converses man-
tingudes amb l'alcalde
d'Amposta, s'ha plantejat
també la possibilitat d'ins-
tal·lar una sala amb panta-

lla 3D.
L'alcalde d'Amposta ha
explicat que la decisió s'ha
pres després de mantenir
diverses reunions amb
l'empresa i tant a deman-
da de l'Ajuntament com
per l'increment d'especta-
dors en el darrer any, que
ha arribat a un 18% més.

Inversió per millorar les sales
cinema d’Amposta

Possibilitat d’instal.lar una sala amb pantalla 3D

L'empresa Aigües de
Tortosa ha començat a
introduir una sèrie de
millores en l'atenció al
client a través de la
posada en marxa d'una
pàgina web que inclou
una oficina virtual. 
A través d'aquesta ofici-
na, l'abonat podrà con-
sultar els seus històrics
de consum, les tarifes,
les factures, així com
efectuar gestions d'alta
i baixa del servei, de
canvi de titular o, fins i
tot, de noves contracta-
cions si es disposa del
DNI electrònic. 

Aigües de
Tortosa estrena

web

Primera incursió de l'as-
sociació d'artistes i crea-
dors tarragonins
Tarracoart a les Terres
de l'Ebre. Quinze dels 24
socis d'aquesta entitat
exposen fins a finals de
juliol al Taller de Cinta
Dalmau de Tortosa, en
una mostra col·lectiva.
L'exposició inclou una
gran diversitat de temes i
estils, però la majoria
dins el món de la figura-
ció. Així, destaquen les
finestres realistes de
Tomàs Torné o les escul-
tures que semblen de
bronze envellit però que
són de suro, de la presi-
denta de l'entitat,
Gemma Solé. 

Tarracoart
aterra a les

Terres de l’Ebre

Obres de renovació del centre comercial
Una de les més importants del mandat de Deltebre
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D'aquesta manera, el
municipi rapitenc, que va
entrar a formar part d'a-
questa associació d'àmbit
estatal fa menys d'un any,
ha complert amb un dels
objectius del pla d'acció
2011 de Saborea España,
que preveia el desenvolu-
pament d'experiències i
productes turísticogas-
tronòmiques per a la seva
comercialització a través
de canals propis i externs.
Així, Sant Carles de la
Ràpita podrà vendres els
seus paquets turístics a

través de canals com
Muchoviaje, portal líder en
reserves de viatges, amb
qui Saborea España
acaba de tancar un acord
per a la comercialització
de les diferents destina-
cions turístico-gastronòmi-
ques que formen part de
l'associació. A banda de la
web www.tastingspain.es i
del propi portal
www.muchoviaje.com, la
Ràpita també podrà fer
arribar les seves propos-
tes al gran públic a través
dels portals
w w w . r e n f e . c o m
iwww.40viajes.com. 
La junta rectora de
Saborea España (Tasting
Spain) presentarà els
paquets turístics de
Saborea La Ràpita, cojun-
tament amb els de les 19
destinacions turístico gas-
tronòmiques restants,
entre elles Cambrils i
Lleida, el proper mes de
setembre a Valladolid. 
A partir d'aquí, l'associa-
ció elaborarà un mapa

gastronòmic del país i
reforçarà les accions pro-
mocionals de la marca,
destinacions i productes
"Saborea España/Tasting
Spain" destinades tant al
mercat nacional com inter-

nacional. 
El treball conjunt de la
Regidoria de Turisme, el
Col·lectiu de Cuina La
Ràpita - Delta de l'Ebre i
l'Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita - Delta

de l'Ebre ha permès l'ela-
boració d'uns paquets
temàtics que aglutinen els
productes i serveis de pro-
ductors agroalimentaris,
empresaris turístics, i
hoteleres i restauradors.  

La Ràpita dissenya vuit paquets 
turístico-gastronòmics per promocionar-los

Turisme La Ràpita ha
donat a conèixer
aquest dimecres, 13 de
juliol, els vuit paquets
turístico-gastronòmics
que presentarà davant
l'associació Saborea
España. 

Comercialització d’aquests a travès de Saborea España

Complert un dels objectius del Pla d’Acció 2011

REDACCIÓ

Imatge de la presentació a l’Oficina de Turisme de la Ràpita.
CEDIDA

Respecte a la sentència
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que
declara nul de ple dret l'es-
tudi de detall de l'àmbit no
consolidat de la urbanitza-
ció Roques Daurades, i les
diverses interpretacions
que se'n han fet en els mit-
jans de comunicació,
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar vol aclarir que : 
1.-   L'Estudi de Detall
aprovat el dia 27-9-2007
que la sentència ha
anul·lat  tenia per finalitat
ordenar i reduir l'edificabili-
tat de la Punta de Bon
Capó, i al mateix temps
permetre el seu  desenvo-
lupament durant la tramita-
ció del Pla d'Ordenació
Urbana Municipal, i comp-
tava amb el vist-i-plau de la
Generalitat de Catalunya.
2.- El planejament de

l'Ametlla de Mar des de
1983(primer Pla General
d'Ordenació Urbana) i la
seva revisió de 1992
varen preveure la cons-
trucció d'habitatges a tota
la Punta de Bon Capó, per-
metent-se fer 5.400m2 de
sostre, quasi tres vegades
més d'edificabilitat que
l'estudi de detall derogat
per la sentència, ja que la
llei de Costes de 1988
només limitava l'edificació
als primers 20m des de la
línea de costa. 3.-
L'Ajuntament ha intentat
en diverses ocasions que
no s'edifiqués en tota la
Punta de Bon Capó,
desestimant l'any 2002 la
primera proposta d'estudi
de detall, que ocupava
tota la punta amb edifica-
cions.
4.- Després de diverses

negociacions amb els pro-
motors, i comprovant que
la seva voluntat es seguir
endavant amb els seus
drets i per tant amb la
urbanització de la zona,
s'arriba a un acord pel
qual només s'edificaran
14 dels 98 habitatges ini-
cialment previstos, d'es-
tructura unifamiliars i en
filera a la part més interior
de la punta, deixant el
front marítim lliure d'edifi-
cacions i el que es més
important, passant a titula-
ritat municipal com zona
verda pública. 5.- Sense
necessitat d'acudir a l'ad-
quisició del terrenys que
hagués representat un
cost exorbitant de varis
milions d'euros per
l'Ajuntament i per tant pel
nostre municipi, assolir
aquest acord amb els pro-

motors va permetre sense
cap cost per a
l'Ajuntament recuperar 1
hectàrea de terreny a pri-
mera línia de mar.
Després de la redacció
l'any 2010 del projecte del
camí de ronda, aquests
terrenys es transformaran
en un jardí botànic de tota
la flora i espècies autòcto-
nes. 6.- A l'actualitat, la
publicació del Pla
d'Ordenació Urbana de
l'Ametlla de Mar aprovat
per Urbanisme el 9 de
novembre de 2010 con-
templa un Pla de Millora
Urbana per a la zona, que
manté aquesta superfície
d'1 hectàrea a primera
línia de mar totalment
verda i contempla l'edifica-
ció dels 14 habitatges a la
part més allunyada de la
mar. L'Ajuntament ja ha ini-

ciat els tràmits per redac-
tar el Pla de Millora
Urbana. 7.-  La sentència
no diu en cap cas que a la
Punta de Bon Capó no s'hi
puguin construir els 14
habitatges unifamiliars en
la zona més allunyada de
primera línia de mar, sols
expressa que l'estudi de
detall no és l'instrument
de planejament adequat
per transformar la superfí-
cie d'1 hectàrea de
terrenys edificables en
zona verda, i permet  que
aquesta ordenació es con-
templi a l'actual  Pla
d'Ordenació Urbana.  8.-
Entenem que els edificis
Amatista i Esmeralda, pro-
pietat dels veïns de la
comunitat de propietaris
que van interposar el
recurs, mai han estat a pri-
mera línia de mar. 

Aclariments sobre la sentència del TSJC
Respecte a l’estudi de detall de la Urbanització Roques Daurades

El proper dissabte dia 16
el ramat boví  de la rama-
deria de Lionel Martorell
d'Amposta creuarà la ciu-
tat desprès de passar una
temporada pasturant al
costat del riu Ebre a la
vora del pont penjat
d'Amposta.El Ramat
transhumant creuarà la
ciutat d'Amposta des de
el pont Penjant fins a la
carretera de Santa
Bàrbara per començar el
seu camí fins a les finques
de Fortanete.
Seran més de 100 cap de
vacu i boví  de raça avilen-
ya acompanyats del mas-
cles i mansos a més dels
pastors a peu i a cavall.
La policia Local ha
avançat que  desprès de
travessar el pont  dissab-
te sobre les 8 del mati
passarà pel carrer del
Grao, carrer Navarra fins
a l'avinguda de Santa
Bàrbara. Aquest pas tam-
poc significa cap mena de
perill per al public que vul-
gui assistir  a aquest
esdeveniment.

El ramat boví
torna a creuar

la ciutat
d’Amposta

Treballadors de l'empre-
sa que efectua el man-
teniment del canal nave-
gable del riu Ebre han
trobat aquest passat
dimecres el matí el
cadàver d'una persona
enganxat en una boia
aigües avall de la pobla-
ció de Miravet (Ribera
d'Ebre), segons ha con-
firmat a l'ACN els
Mossos d'Esquadra i
fonts de l'Institut per al
Desenvolupament de
les Comarques de
l'Ebre (Idece), organis-
me públic que adjudica
el servei. Un cop feta la
troballa, els operaris
que treballaven al riu,
contractats per la UTE
Servidel i Aigües de
Barcelona, adjudicatària
del servei, han comuni-
cat immediatament els
fets als Mossos
d'Esquadra, que han
obert ja una investiga-
ció per determinar les
causes de la mort.

Trobat un
cadàver

enganxat en una
boia a Miravet
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Agents de l'Àrea
Territorial d'Investigació
de les Terres de l'Ebre
dels Mossos d'Esquadra
van detenir el passat
dimecres tres persones
per la mort d'una dona
de 71 anys durant l'as-
salt al seu domicili del
barri del Castell
d'Ulldecona (Montsià).
Després de passar a dis-
posició judicial, els detin-
guts, de nacionalitat
romanesa, han ingressat
ja a la presó. També els
Mossos d'Esquadra han
desarticulat un grup
organitzat de quatre
homes als quals acusa
d'haver comès una dot-
zena de robatoris en

municipis del Baix Ebre,
el Montsià i del nord de
Castelló durant els últims
mesos. 
Els detinguts, que ja han
ingressat a presó, selec-
cionaven els seus objec-
tius durant el matí i apro-
fitaven l'absència dels
inquilins per entrar als
domicilis i robar, evitant
en tot moment l'ús de la
violència, segons els
Mossos. Les detencions
es van produir després
del registre als seus
domicilis d'Ulldecona,
Alcanar (Montsià) i
Vinaròs (Baix Maestrat).
Tot i que coneixien els
presumptes responsa-
bles de l'assalt amb mort

al barri Castell, els
Mossos descarten que
actuessin conjuntament. I
la Guàrdia Civil ha detin-
gut els cinc membres
d'una organització que
entrava droga a través
de la costa de l'Ebre i
que tenia la base operati-
va entre Calafat i
l'Ampolla. 
La banda actuava mit-

jançant un nou 'modus
operandi' en lloc d'utilit-
zar els mètodes habituals
com les llanxes planeja-
dores. Es tracta, en
aquest cas, d'utilitzar
embarcacions de lleure
de grans prestacions per
traslladar la droga i ama-
gar-la perquè no pogues-
sin ser detectades en
cas d'un registre. 

«Cinc dies intensos que concentraran tot tipus d’activitats»

Una altra avioneta s’estavella a
la Badia dels Alfacs 

Una avioneta de vigilància i
atac dels Bombers de la
Generalitat que treballava en
l'extinció d'un incendi a
Freginals es va estavellar
aquest passat dilluns al ves-
pre a la Badia dels Alfacs, al
Delta de l'Ebre. 
L'avioneta va caure a l'aigua
i va quedar de cap per avall.
No obstant això, el pilot va
resultar il·lès. Una embarca-
ció el va rescatar i el va por-
tar a Sant Carles de la
Ràpita. 
Els fets van passar al voltant
de les nou del vespre i recor-
den molt l'accident que es va
produir fa poc més de deu
dies al Delta, quan una avio-
neta de les mateixes carac-
terístiques es va estavellar a

la badia del Fangar quan
intentava agafar aigua per
apagar dos focs que hi havia
a la demarcació de
Tarragona.
L'avioneta accidentada tre-
ballava en l'extinció d'un
incendi que es va declarar a
Freginals al voltant de les
set. A quarts de deu del ves-
pre, l'incendi estava pràctica-
ment en fase de control però
no ha estat fins les tres de la
matinada que s'ha donat per
extingit. 
El  foc va cremar 1,3 hectà-
rees de sotabosc i matolls,
vora el quilòmetre 10,5 de la
carretera T-331. Catorze
vehicles terrestres i tres
dotacions àrees van treballar
en l'extinció del foc.

L'entitat tortosina recorda
que els objectius de la Diada
són posar en valor els monu-
ments de la ciutat, d'una
gran importància històrica.
La ciutat, amb més de 2000
anys de vida, aglutina un
conjunt històric-artístic decla-
rat d'interès nacional "que
cal conèixer, posar en valor i
aprofitar", segons Jordi
Jordan, president de l'asso-
ciació. Per això, enguany la
Diada es centrarà només en
la visita a 4 espais "per tal de
conèixer-los més en profun-
ditat i així poder valorar-los i
estimar-los més". 
Els quatre monuments esco-
llits són els Reials Col·legis
on està ubicat l'arxiu històric
de les Terres de l'Ebre;allí es
farà una visita guiada a

càrrec de l'historiador i direc-
tor del centre, Albert Curto,
on també es mostraran
documents històrics únics
com la carta de poblament
d'època de Ramon
Berenguer IV, el Llibre de les
Costums de Tortosa o el de
les Constitucions de
Catalunya. D'altra banda, el
següent espai a visitar serà
l'església de Sant Domènec,
el temple de la Reparació i la
seua cripta, i l'antiga esglé-
sia de Sant Antoni, al carrer
Montcada. En acabar l'acte,
els participants es concen-
traran a la plaça de la Cinta
on hi haurà un petit concert,
la presentació de la Xarxa
per la Convivència de
Tortosa així com una baldana
popular.

La XVI Diada dels Castells 
ja està en marxa

Aquest proper dissabte, 16
de juliol, la Confraria de
Pescadors Verge del Carme
de Sant Carles de la Ràpita
celebrarà la processó maríti-
ma en honor a la seva patro-
na, la Mare de Déu del
Carme. El punt de partida de
la processó serà l'antic Pòsit
de Pescadors (c/ Fossat 9),
a les 10:00 h del matí, des
d'on s'iniciarà el trasllat de la
imatge de la Verge fins a la
llotja pesquera. Un cop allí,
(sobre les 10.30h aproxima-
dament)  la Verge serà erm-
barcada per poder iniciar la
processó marítima amb la
participació d'embarcacions
pesqueres i d'esbarjo. La
festivitat comptarà amb l'as-
sistència del conseller

d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí,que participarà en la
processó marítima i, poste-
riorment, farà una visita a les
Salines de la Trinitat.
Exactament, una setmana
desprès, La Ràpita inicia
també les seves Festes
Majors. Una setmana plena
d’activitats, per als més
petits i grans, i per a tots els
gustos, on no hi faltaran la
nit de les pubilles, el cosso
iris, els bous, els balls popu-
lars, els dinars i sopars de
germanor, les xarangues i
els focs artificials, tot per a
disfrutar de 7 dies intensos
de Festa Major d’aquest
municipi del Montsià.

La Ràpita celebra la processó 
en honor de la seva patrona

Les festes de la Cinta
2011 començaran el
dijous 1 de setembre i s'a-
llargaran durant tot el cap
de setmana fins al dilluns
dia 5, festiu local a
Tortosa. Seran cinc dies
intensos que concentraran
totes les activitats religio-
ses, les institucionals i
també les de caràcter
lúdic. 
L'alcalde, Ferran Bel, que
ha comparegut acompan-
yat del regidor de Festes,
Domingo Tomàs, ha asse-
gurat que la voluntat de
l'Ajuntament és consolidar
aquesta fórmula de menys
durada i major intensitat
perquè "és el model han
acabat adoptant la majoria
de ciutats de tamany mitjà"
i perquè "en ple segle XXI i
amb la situació econòmica
que estem vivint no ens
podem permetre el luxe de

tenir paralitzada la ciutat
durant deu dies". Aquest
matí s'ha presentat l'acord
en comissió informativa
als diferents grups munici-
pals. L'alcalde ha recordat
que l'any passat, quan l'ini-
ci del curs escolar va coin-
cidir a mitja setmana de la
Cinta, ja es va optar per
fer dos caps de setmana
de festes, amb una durada
total similar a la que hi
haurà enguany. Aquest
2011 les classes no
comencen fins al 12 de
setembre i, davant d'això,
l'aposta ha estat per con-
centrar les festes en el pri-
mer cap de setmana de
setembre. 
Malgrat que el programa
d'actes es presentarà
durant les properes setma-
nes, l'alcalde ha avançat
que les activitats tradicio-
nals no sofriran altera-
cions i s'ha mostrat con-
vençut que les festes de la
Cinta 2011 seran tan parti-
cipades com en anys ante-
riors. 
Les actuacions seran gra-
tuïtes i pensant en els dife-
rents tipus de públic. 
Igual com en les edicions
anteriors, la proclamació
de pubilles i el pregó de la
festa major es farà el dis-
sabte anterior, 27 d'agost. 

Les Festes de la Cinta de Tortosa, del 
dijous 1 al dilluns 5 de Setembre

El govern municipal ha
decidit acabar amb el
debat sobre la durada
de les festes de la Cinta,
les festes majors de la
ciutat, i ha apostat per
escurçar-les definitiva-
ment.

REDACCIO

Onada de robatoris de grups organitzats
a les Terres de l’Ebre. També detinguts 5

membres d’una organització que entrava
droga a través de la costa

Les Festes de la Cinta es redueixen a 5 dies.

cedida

Tres persones detingudes
Per la mort d’una dona de 71 anys al barri del Castell d’Ulldecona. 
Els detinguts, de nacionalitat romanesa, ja han ingressat a presó.
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El propi Alejandro Gibello
explicava que «els partits es
jugaran a Tortosa. Es un
homenatge que li fem lo
terreno a Pitarque després
de col.laborar amb nosal-
tres en el partit solidari. I
aquell partit, un dels ultims

de la seva vida, es va jugar
a l’estadi. Comptarem

també amb la col.laboració
de l’institut català de ressus-

citament, que exposarà
amb un stand amb desfibri-
ladors i amb més informa-
ció» Gibello afegia que
«cobrarem una entrada de
3 euros dels quals 2 per
entrada els donarem a
l’Associacio Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià per col.labo-
rar amb el torneig alevi del
setembre. Tenim també la
col.laboracio del consell
comarcal i de la secretaria
general de l'esport, i entre
els dos estaments ens rega-
laran els trofeus».
Pel que respecta als partits,
cal dir que seran el dia 10 a
Tortosa. 
A les 19 h. Amposta-Pobla
de Mafumet
A les 20 h.Tortosa-Reus
A les 21 h 3er i 4art lloc
A les 22 final

Tots els partits seran de 45
minuts.
El president de l’Associació

Cultural lo Terreno deia que
«fins a aquest moment ja
ens han confirmat que
envien una camiseta dedica-
da a la familia de Jordi i sig-
nada pels jugadors del pri-
mer equip del Saragossa,
de l’Osasuna, FC Barcelona,
València, Athletic, Sevilla i
Nàstic de Tarragona. A
més,  Gerard Badia també
vol aportar la seva camiseta
del guadalajara. Esperem
que més equips es vagin
sumant i que els aficionats,
en general, estiguin amb
tots nosaltres aquella tarde
a l’estadi. Serà emotiu i
valdrà la pena. Pitarque s’ho
mereix».

Lo Terreno recorda a Jordi Pitarque

En un article d’opinió
del president de
l’Associació Cultural
Lo Terreno ja es pot
llegir, amb emoció, el
motiu d’aquesta tro-
bada d’equips en els
que va estar Jordi
Pitarque. Tindrà un
emotiu record, un
any després que par-
ticipés en el partit
solidari que va orga-
nitzar l’esmentada
associació. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL EBRENCA

El dia 10 d’agost, a l’estadi de Tortosa, hi jugaran l’Ampolla, la Pobla, el Reus i el Tortosa

M.V.

Jordi Pitarque.
Cedida

Eden tornarà a jugar a
l’Amposta després de fer-ho
amb el Remolins-Bítem. El
propi president, José Luis
Tarrazona, va avançar-ho a
Canal TE, al programa Més
Esport. Llavors, dilluns,
encara no s’havia produït el
contacte entre els clubs.
Durant la setmana ja s’ha fet
i el centrecampista tornarà a
vestir la samarreta blanc i
negra. Així mateix, cal dir

que faran la pretemporada
David Vilanova (Roquetenc) i
Carballo, un davanter que va
estar al Divisió d’Honor de
Conquense i que, en
aquests moments, per qües-
tions professionals, està a
Penyíscola. 
Finalment, informar que
l’Amposta ja iniciat una cam-
panya de socis. Cada un
que en porti un altre, tindrà
descomptes.

Edén torna després del seu
pas pel Remolins-Bítem
David Vilanova (Roquetenc) estarà a prova

CF AMPOSTA

A les 19 hores es
disputarà el primer

partit: Amposta-Pobla

Partits

Aquesta setmana, el FC
Ascó ha informat que el por-
ter, Josep Cabacés, ha cau-
sat baxa del club per incom-
patibilitat amb els horaris
d’entrenament i la feina. Ca-
bacés està vivint ara a l’Hos-
pitalet.

Va jugar des de la base a
l’Ascó, debutant amb 16
anys al primer equip. Ara ha
fitxat amb el Vila-seca. Fe-
rran (Pinell) és qui el subti-
tueix a l’equip de Viñas. 

FC ASCÓ

Cabacés fitxa amb el

Vila-seca

Carlos Blanch ens comen-
tava aquesta setmana que la
pretemporada s’iniciarà el dia
26 d’aquest mes de juliol. No
hi ha novetats respecte a les
ja conegudes i dels partits de
pretemporada cal dir que ja
n’hi ha de previstos però que
encara s’està acabant de per-
filar el calendari per poder
efectuar el compromisos de
preparació. Finalment, es-
mentar que Sepe ha estat ce-
dit al CD la Cava. 

CD TORTOSA

El dia 26, inici de la

pretemporada

Era el mes d’abril de l’any
passat. Va sonar el meu
mòbil. Em trucaven des
d’una Associació Cultural,
Lo Terreno, i em volien par-
lar perquè volien organit-
zar una jornada solidària,
amb una series d’actes,
entre ells un partit de fut-
bol. Em van demanar
col.laboració. Vaig dir que
el que fes falta. Vam que-
dar. No coneixia a
Alejandro Gibello, el presi-
dent de l’Associació. Quan
ens vam trobar, ell em va
conèixer i va venir a salu-
dar-me. 
Vam seure. Des de llavors
va ser el meu company de
batalla, gairebé cada dia.
Es va fer el partit solidari
(10 de juliol del 2010). I en
aquell partit jugava
Pitarque. Va ser el darrer
dia que li vaig parlar. Ara,
el 10 d’agost, Lo Terreno
organitza una jornada fut-
bolística per recordar a
Pita. Emotiu. Coneixo a
Gibello i és una persona
lluitadora i treballadora.
M’agrada. Gràcies per tot,
Alejandro!. 

Alejandro
Gibello

L’opinió de Michel

Joab Fatsini ha estat baixa
de la Rapitenca i aquesta
setmana s’ha confirmat que
fitxa amb el CD Roquetenc
on coincidirà amb el seu
germà Dani.

D’altra banda, el tècnic
de la Rapitenca,  i el Direc-
tor Esportiu, Fernando Gar-
cia, estan ultimant el calen-
dari de la pretemporada pel
que respecta els partits
amistosos.

Hernan Subirats, cap de
premsa de la UE Rapitenca,
així ho informava. Així ma-
teix, el propi Hernan deia
que aquesta setmana no s’-
ha produït cap novetat pel
que respecta a les incorpo-
racions a l’equip rapitenc.

La tornada d’Efren, ja co-
mentada la setmana passa-
da, ha estat la darrera, fins
al moment, que té el con-
junt del Montsià. 

Joab Fatsini ha estat baixa i 
fitxarà amb el Roquetenc

UE RAPITENCA
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Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla.

ME

SEGONA CATALANA

La plantilla queda de la
següent forma:

- Porters: Marc Bertomeu
i Lay; Defenses: Josep Llaó,
Jonatan, Ferran Simó, J. Ra-
mon, Paco i Fouat; Migcam-
pistes: Xavi Gisbert, Isaac,
Xavi Anell, Albert Gallego i
Oscar Magrinyà; Davan-
ters: Cristian, Sergio Ruiz,

Javi Asín, Emili i Jota.
Baixes: Norbert, Sergio

Auré, Castells, Alex, Julio,
Reyes, Freasquet, Kazu i
Ruibal.

Faran la pretemporada:
Juan Diego (amater), defen-
sa, Ahmed (Atlas) pivot de-
fensiu i possiblemet Vives
(Horta), lateral esquerre.

El 14 de juliol hi ha una
convocatòria per tenir un
primer contacte tota la plan-
tilla. Aquesta rebrà un pla
de treball de dues setmanes
previ al inici de pretempora-
da, que serà l’1 d’agost.

Partits amistosos:
11 d´agost: contra Re-

molins-Bitem B. 13: Prese-

tació amb el Kitchee. C.F;
18: contra l´Ampolla; 21:
Torneig Mariano Toha; 24:
contra el Deltebre i 27 no
está confirmat, però segu-
rament serà contra el juvenil
del Tortosa. 
1 de setembre amb l’Am-
posta i 5 de setembre, pre-
sentació del Tortosa.

El Remolins-Bítem inicia els entrenaments 
de pretemporada el dia 1 d’agost

Edén va a l’Amposta i per això es podria fer un altre fitxatge

D’aquí deu dies, els de Narcís comencen a preparar el nou repte

SEGONA CATALANA

S’està comprovant darrera-
ment, a través de les xarxes
socials, el nou impuls que té
el CD Roquetenc amb l’arriba-
da de nous directius que han
donat molta vitalitat a l’entitat
amb l’organització d’actes i la
implicació per dur-los a ter-
me. La setmana passada van
tenir lloc les festes de la loca-

litat: «es pot fer un bon balanç
i cal estar satisfets de la
col.laboració de tothom en el
servei de bar del ball, amb di-
rectius i jugadors implicats»,
deia el president Joan Ale-
gret, que seguirà un any més
en el càrrec. Finalment, dir
que s’ha resembrat la gespa
del camp. 

Implicació al 
CD Roquetenc

El club disposa d’un nou impuls

SEGONA CATALANA

L’Olímpic matina: el dia 26

Una acció d’un partit de l’Olímpic, de la temporada passada.

L’Olímpic de Móra d’Ebre,
després de l’ascens sent el
campió de la Segona regio-
nal, serà dels equips més
matiners de la Segona cata-
lana en començar la feina de
la pretemporada.

«Una de les nostres armes
ha de ser el treball i per això
hem de començar aviat per
estar físicament el millor

possible en l’inici del cam-
pionat», deia Narcís, tècnic
perellonenc de l’Olímpic.

El propi Narcís afegia que
«ja sabem que la temporada
serà molt complicada i més
per nosaltres que, en princi-
pi, som la ventafox del grup.
El nostre objectiu és la per-
manència i hem de treballar
setmana a setmana per po-

der anar aconseguint-la. Es
un repte gran però que, com
és lògic, afrontem amb mol-
tes ganes i il.lusió, cons-
cients que el futbol no té
memòria i que s’inicia una
nova etapa, en una catego-
ria que és nova».

La plantilla, excepte Fèlix i
Alex, continua. Només ha
hagut la incorporació del de-

fensa Moya (Gandesa). En
principi, només hi hauria pre-
vista una altra que seria la
d’un davanter. Amb Nico es
va parlar però no s’ha pogut
concretar res. Les gestions
continuen.

Jordi Rojas va estar fa poques setmana a Canal TE, al pro-
grama Més Esport, on va fer balanç de la seua trajectòria a
la Canonja. Una trajectòria històrica perquè l’equip tarragoní
va fer la millor classificació a la Primera regional, amb pocs
recursos però amb molta implicació i compromís.

Jordi Rojas va decidir no seguir en considerar que havia
acabat una etapa amb el club del Camp de Tarragona. 

Han passat unes setmanes i l’extècnic del Remolins-Bítem
i Ascó, entre altres, ja ha tingut una oferta. Es tracta del Vi-
la-seca, on ja ha firmat.

Rojas està treballant per completar una plantilla en la que
es podria incorporar un jugador ofensiu força conegut en el
nostre territori. Ho farà en breu. 

Jordi Rojas és el nou tècnic 
del Vila-seca

ACTUALITAT

La plantilla del CF Catalòniaja està definida per la propera
temporada, a les ordres deXimo Talarn, i amb la nova pre-
sidència d’Agustí Oliver. Porters: Marcos i Pau Alegria (filial);
defenses: Cosido, Iniesta, Sisco, Joel, Ramon Castells (Re-
molins-Bítem) i Jordi Roda (Juvenil Tortosa); Migcampistes:
Stephane, Nacho Orozco, Ramón Zaragoza (Ampolla), Martí
(Juvenil), Subi (Rapitenca), Reyes (Remolins-Bítem); Davan-
ters: Aleix, Lluís (la Cava) i Leandro (filial).

Les baixes que ha sofert el Cata són: Albert Forcadell (la
Cava), Juanma; Isaac i Xavi Gisbert (Remolins-Bítem), Albert
Castell (Tortosa), Mario (PInell), Pau Tomás i Solla i Castillo
(lesió). Malgrat la incertesa que va poder existir, la nova
plantilla és, a priori, de les competitives per la categoria.

El Catalònia ja té perfilada la
plantilla per la campanya 2011/12

SEGONA CATALANASEGONA CATALANA

El davanter Alberto Cuenca, que va estar a l’Alcanar i que va
acabar la temporada amb el Catllar, ha fitxat amb el Torredem-
barra, equip que amb aquesta incorporació i la renovació de
Rosado, tindrà dos killers a la davantera que li poden donar un
valor afegit durant la lliga.

Oscar Gilabert i Guiu, al Gandesa
Oscar Gilabert, defensa del Roquetenc, i Jaume Guiu, que

estava al Pinell, han fitxat amb el Gandesa amb qui, en princi-
pi, està previst que faci la pretemporada Aubanell (Horta). Ro-
ger, tot i tenir diverses ofertes, continua. 

Toni Calafat (Alcanar) ha estat baixa en un Gandesa que se-
guirà entrenat per Enric Aleixendri.

Alberto Cuenca, nou jugador del
Torredembarra

SEGONA CATALANA

El CD Alcanar no tindrà filial la temporada vinent. Així ho informa
ven fonts del club. D’altra banda, cal informar que el president,
si no hi ha res de nou, seguirà sent Paco Reverté, com en els
darrers anys. Un dels presidents més joves del futbol català (ara
està Mario a Ulldecona).

L’Alcanar, pel que respecta el primer equip, ha potenciat la
seua artilleria amb les incorporacions de Gilabert (Rapitenca),
Calafat (Gandesa) i Raül Vates (S. Maonès). Aquests jugadors
han de cobrir amb escreix les baixes de Moncho (Rapitenca), Os-
car (Amposta) i Toni.

Finalment, informar d’una nota de societat i és que el carismà-
tic jugador canareu, Genís Valls, passarà per la vicaria demà dis-
sabte. Enhorabona!.

EL CD Alcanar no farà filial la
temporada vinent

CF L’AMPOLLA

L’Ampolla és un dels equips
que, a la Tercera catalana, i
segons tècnics d’aquesta ca-
tegoria, és dels que ha de
lluitar per l’ascens. Miquel
Cotaina, el tècnic, opinava
que «és evident que per la
història del club i perquè
acabem de baixar, tenim
obligació d’estar a les prime-
res places de la taula. I pen-
so que hem fet una plantilla

competitiva per assolir-ho,
amb un bon grup humà. No
obstant, no som favorits en
absolut. Hi ha altres equips
al grup que també tenen
moltes possibilitats, amb
plantilles que seran molt
competitives a la categoria».

Choli (S. Rafel), Chema i
Joel (Horta) Rallo i David Cu-
quet (Aldeana), Ivan Abat (Ull-
decona), Amado, Mateo,

Jaume i Ramos (Deltebre)
són els altes de l’Ampolla.
Jordi, Manel Sol, Jesús, Pa-
co i Robert, els jugadors que
queden de la temporada
passada.

Cotaina: «per història del club i perquè acabem de baixar,
tenim obligació de lluitar per les primeres places»

Excepte Fèlix i Alex, que
han anat al Ginestar, la

resta de la plantilla
continua, amb la
incorporació de 
Moya (Gandesa)

Segueixen

«No som favorits, en
absolut»

Però prudència



12 publicitatdiarimés
ebre

 



DIVENDRES 15 DE JULIOL DE 2011blicitat www.mesebre.cat

 



DIVENDRES 15 
DE JULIOL
DE 201114

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

A més de Llàtzer, que ja vam informar que s’incorporava al
Perelló, també ho farà, procedent del CD la Cava, el davan-
ter Chacón. Un altre jugador jove, amb projecció, que fa el
salt després del debut a la Primera regional amb el seu club
de sempre.

D’altra banda, segons informava Baltasar Capera, «estem
mirant de poder entrenar, durant la pretemporada, a l’Aldea,
a l’Ametlla, i també a les platges i al pavelló, per on puguem.
Les obres per a la instal.lació de la gespa artificial comen-
cen, tal com ens han dit, a finals del mes de juliol. Per tant,
també haurem d’estudiar si els primers partits de lliga, com
a locals, els fem en un altre camp o els canviem d’ordre res-
pecte el calendari».

Chacón (CD la Cava), s’incorpora al
Centre Esports El Perelló

TERCERA CATALANA

Només sis jugadors continuen en la UE Aldeana: Robert,
Elies, Aragon, Aleix, Ignasi, D. Pujol. Pujaran de l’amateur,
juntament amb el porter Andreu Borràs, alguns jugadors
més, i del juvenil, quatre (Albert Alegre, Alex Alegre,
Cristian Martinez i Manel Martin).
Respecte als fitxatges, dir que Pau Povill, Pau Tomàs estan
compromesos amb l'entitat, així també com el retorn de
Juanjo Meca i Cristian Rumbau. També està per tancar la
incorporacio d'alguns jugadors més, que es farà durant la
pretemporada que començarà el 29 de Juliol.
Respecte els partits de pretemporada siran el seguents:
6 Agost, Aldeana-J. i Maria; 15, Aldeana-Tortosa; 20
Aldeana-Gandesa i 27, Aldeana-Borges del Camp. L’equip
estarà entrenat per Juanjo Adell. 

Renovació a la Unió 
Esportiva Aldeana

TERCERA CATALANA

L’Ametlla de Mar seguirà amb el seu projecte localista. Un
projecte que tindrà continuitat tant a nivell directiu com es-
portiu. Segons informava el president Sergi Consarnau, «un
95 % de la plantilla seguirà i així ens ho ha confirmat. I la res-
ta, o sigui, els jugadors que falten, confiem que un cop els
parlem també continuen amb
nosaltres».

El propi Consarnau afegia
que «en principi, i si no hi ha
res de darrera hora, no tenim
previst efectuar cap incorpo-
ració». 

Continuïtat a l’Ametlla on no hi ha
previst fer cap incorporació

TERCERA CATALANA

El Pinell ha informat aquesta setmana de les incorporacions
d’Ivan Cornejo, Mario (Catalònia), Pau Diaz (La Cava) i el por-
ter Rafel (Masdenverge). Amadeu continua i també ho fan To-
ni i Julio, jugadors que arribaven procedents de Barcelona.
No ho farà David, el porter Ferran (Ascó), Guiu (Gandesa) i Ra-
mon (Móra la Nova) i altres ju-
gadors que completen una
llista de deu baixes respecte
la temporada passada.
S’està buscant un altre por-
ter i podria fitxar un defensa
de categoria superior. 

Ivan Cornejo, Mario (Catalònia), Pau 
(la Cava) i Rafel (Masdenverge), al Pinell

TERCERA CATALANA

El CD Horta va informar
dimarts passat que no tenia
intencions de seguir compe-
tint. El president els darrers
anys, Alfredo Vives, va
comunicar al final de lliga
passada que no seguia i a
partir de llavors va aparèixer
la incertesa. Una incertesa
que va acabar quan va sor-
gir un nou president,
Benjamin Amposta. Tot sem-
blava que tornava a la nor-
malitat. Però la plantilla s’ha-
via de renovar entre juga-
dors que han marxat, entre
ells Chema, porter-entrena-
dor, o altres que han decidit
plegar.
La nova etapa semblava que
arrancava. De fet, van haver-
hi gestions amb Miki i amb
Cantó per trobar el nou
entrenador. Malgrat això,
dilluns passat va produir-se
una trobada de jugadors i
«dels tretze del poble que
estaven compromesos per
jugar només en van venir
set». Per tant, la decisió,
dimarts al matí, era que no
hi hauria continuïtat i que no
es competiria a la Tercera

catalana. El mateix dimarts,
però per la nit, es va fer una
altra reunió, amb l’expresi-
dent Salvador Miralles, per
tal d’intentar reconduir la
situació. I finalment s’ha
aconseguit. Hi haurà futbol a
Horta. La possible mesura
de força ha tinguts els seus
efectes i s’ha trobat la impli-
cació necessària.
Benjamin Amposta, presi-
dent des de fa unes setma-
nes de l’Horta, comentava
que «la resposta del darrer
dia dels jugadors el dilluns
fou el detonant de decidir no
continuar i plegar. Així vam
manifestar-ho. Però durant
el dimarts, socis i gent que
se’n va assabentar de la
notícia, va interessar-se per
buscar solucions. Va existir
ajuda i entre tots vam fer
una nova reunió en què hi
havia fins a quatre mòbils en
marxa fent trucades per
convocar a uns i altres. I així
s’ha pogut solucionar. Hi
haurà futbol a Horta».
El mateix Benjamin informa-
va que Robert Cantó serà
l’entrenador i que fitxaran

Jordi Vallès (Camarles), el
porter To (la Cava), Missut i
Tuben Barriga.
Falta apuntalar la plantilla i
en aquest sentit s’estan
mirant de fer més incorpora-
cions per afrontar la nova
temporada a la Tercera
catalana. 

Està clar que van ser unes
hores de dubtes. Un club
amb solera com el CD Horta
podia desaparèixer. El
Batea, en el cas que hagués
passat, s’hagués salvat.
Però no ha estat així. Horta
seguirà tenint futbol l’any
vinent. 

Horta tindrà futbol la
temporada vinent

Robert Cantó serà el tècnic de l’equip

FITXEN VALLÈS, EL PORTER TO, RUBEN BARRIGA I MISSUT

Dimarts, la continuïtat del futbol a Horta 
estava complicada. Però un cop va còrrer la notícia,

«socis i aficionats van interessar-se per evitar-ho.
I entre tots ho hem aconseguit»

Dimarts, dia de dubtes

Toni i Julio, de Barcelona,
renoven, així com

Amadeu.

Renoven

Segueix el tècnic Juanjo
Balfegó i la plantilla.

No hi ha fitxatges

Continuïtat

Es curiós el món del futbol,
dos equips com el R. Madrid i
el Barça que tenen pressu-
postos milionaris han tingut
durant molts anys els seus
filials a la Segona B, quan el
futbol de Segona A és de
major qualitat que de la
Segona B. O el Barcelona va
retirar de la competició al seu
tercer equip, el Barça C, que
podria estar ara a la Segona
B amb els millors juvenils de
tota Espanya. El super poderós Madrid té al filial
encara a la Segona B.
A mitjans de l’època dels noranta, solament hi
havien dos filials en aquestes terres: Amposta i
Rapitenca. Actualment, els filials s’han multiplicat
com a rovellons: Roquetenc, Alcanar, Ulldecona,
Jesus i Maria, La Cava, Remolins, Amposta,
Aldeana, Jesús Catalonia i amb la reestructura-
ció de la propera temporada gairebé tots milita-
ran a la Tercera regional (Quarta catalana). Si o
no als filials? Cada club té el seu punt de vista.
Uns estan a favor, uns altres en contra. El
Tortosa no disposa de filial, i així els nombrosos
jugadors que surten del futbol base se’n van a
jugar a altres poblacions. La Rapitenca la tempo-
rada passada va deixar de competir i l’Aldeana
es va retirar durant la segona volta. 
El tenir un filial és un cost però per a molts és
rentable «si no molts partits ens faltarien juga-
dors per a completar l’equip», diu un president
d’un club. Els filials són necessaris i importants,
per a l’entitat, perquè els jugadors que acaben la
seua etapa del futbol base i no tenen cabuda en
el primer equip, han de deixar el futbol o emigrar
a altres clubs per no comptar el que s’han for-
mat amb un filial. Un segon equip és important
per als jugadors que s’han format en els planters
puguin fer-se per donar el salt al primer equip. 
Es sociable tenir un filial per a un club; és una
ajuda per un futur per al primer equip, dóna vida
a una població perquè cada diumenge o dissab-
te tarde hi hagi futbol. Obre un camí pels juga-
dors perquè continuen jugant al futbol després
de la seua etapa en el futbol base. Es gairebé
gratuït tenir un filial. Molts clubs d’aquestes
comarques, els jugadors se paguen les seues fit-
xes, i ells paguen els seus desplaçaments. Des
de la Federació s’hauria d’obligar a tots els clubs
que estiguin a la primera regional o tinguin més
de 10 equips de futbol base a tenir un filial. Les
principals poblacions com la Ràpita, Tortosa, la
Sénia o Ascó (aquest està en vies) encara no
tenen filial. A què estan esperant? I enhorabona
als clubs d’aquestes comarques que tenen el seu
filial que aporta un granet al futbol i fan més gran
el seu club. 

Afer de filials
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Benjamin Amposta, president de l’Horta.

CANAL TE

Xerta tornarà a tenir futbol. Segons ens comentaven
fonts de la directiva que s’ha creat per recuperar el club
a la localitat, «ja està tot molt avançat i aviat ho confirma-
rem a la Federació. La veritat és que estem molt il.lusio-
nats per poder tornar a tenir vida futbolísticament par-
lant. Hi ha un bon grup de jugadors del poble i podriem
incorporar-ne algun de fora, si és necessari i s’adapta al
nostre plantejaments». El principal inconvenient és «arran-
jar el terreny de joc i els vestidors, els accesos...però hi
ha il.lusió i entre tots ens posarem a fer-ho».

Molta il.lusió a Xerta amb la tornada 

del futbol a la localitat

Actualitat



DIVENDRES 15 
DE JULIOL
DE 2011 15

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat



16
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

esports
www.mesebre.cat

DIVENDRES 15 
DE JULIOL
DE 2011

La UE Jesús i Maria té
previst tornar a fer
aquesta festa l’any 

vinent, durant tot un
cap de setmana al

mes de juliol

La festa de comiat de
temporada de la UE Jesús
i Maria que es va celebrar
el passat dissabte dia 9
de juliol fou força emotiva.
L’entitat està vivint una de
les millors èpoques dels
darrers 30 anys. A l’acte
van assistir més de 800
persones.
El lloc triat per a la festa,
degudament condicionat i
engalanat per a l'ocasió,
va recordar quan el mateix
club organitzava les

Festes Majors de Jesús i
Maria, que van acabar
l'any 1984. Era un dia on
es barrejaven records,
plors, sentiments i emo-
cions de totes aquelles
persones que havien parti-
cipat d'aquesta festa i que
recordaven a familiars que
malauradament ja no
estan en nosaltres.
Els organitzadors de l'ac-
te (UE Jesús i Maria) van
preparar un sopar popular
(una gran rostida) per a

tots els assistents que
començà a les 21 hores.
Després del sopar va tin-
dre lloc la entrega dels
diferents trofeus a tots els
jugadors/es (160 fitxes
federatives) de l'entitat
començant pels patufets i
acabant pels jugadors del
primer equip, els quals
van rebre el seu homenat-
ge per la seva gran tem-
porada a la primera terri-
torial on es retornava des-
prés de 34 anys. Els tro-

feus van ser entregats per
l'alcalde del municipi,
Gervasi Aspa, pel regidor
d'esports, Jordi Torres,
per la regidora Sònia
Bertomeu, pel sotsdele-
gat de la FCF a les Terres
de l'Ebre, Michel Otero i
pels jugadors del primer
equip, Iku, Geira, Ferreres
i Pier. Tot seguit van parlar
l'alcalde, el president del
club, Mario Rodenes i els
capitans del primer equip
Albert, Ximo i Dani.

Posteriorment es va gau-
dir d'una gran nit de ball
amenitzada per l'orques-
tra Gatzara i després l'ac-
tuació del DJ Marc, festa
que es va perllongar fins a
les 5 de la matinada.
Una nit que serà recorda-
da durant molt de temps
per tot el que va significar
per a grans i no tant
grans.
Per últim informar que
degut a la gran resposta
de la gent, la UD Jesús i

Maria té previst tornar a
fer aquesta festa l'any
vinent tot un cap de set-
mana al mes de juliol i per
això s'ha creat la corres-
ponent Comissió encarre-
gada de l'acte.

Més de 800 persones en el comiat de la temporada
La UE Jesús i Maria va viure una jornada multitudinària i emotiva per tancar la campanya 2010/11

A L’ÀNTIC RECINTE DE BALL DE JESÚS I MARIA
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Del dia 8 al 10 de juliol
es va celebrar la III Copa
del Món de Rem a
Lucerna (Suïssa). En
LM4 hi competeixen els
remers del Club Nautic
Amposta, J. Lluís
Fernandez, Andreu
Castellà i Francesc
Franch.
Pau Vela i Àlex
Sigurbjönson del Club
Rem Tortosa van partici-
par en:

4-M: Noé Guzmán del
Castillo, Marcelino
Garcia Cortés, Pau Vela
Maggi i Alexander
Sigurbjönsson Benet.

Participaven 22
bots. A l’eliminatòria

sols passava el primer
de cada sèrie. V a r e n
anar a la repesca i es
classificaven dos bots,
Australia i Espanya, per
poder passar a les semi-
finals. Van passar a la
FINAL B i varen quedar
en 12è lloc de la Copa
del MÓN. Més informació
w o r l d r o r i n g . c o m .
Ranking 12.
D’altra banda, els pas-
sats dies 8-9-10 de juliol
es va disputar a Castrelo
de Miño (Galícia ) el
Campionat d’Espanya
de Rem Olímpic en les
categories Aleví, Infantil i
Cadet masculí i femení.
L’equip dels més joves

del Rem Tortosa hi van
ser i va aconseguir
pòdiums en totes les
categories essent una
vegada més entre els
millors clubs de l´estat.
Els remers que van fer
medalla van ser:
Anna Kaiser, Alba Oraa,
Laura Andreu i Blanca
Adell van fer plata amb
4x AF, 
Mar Also i Júlia Blanch
van fer bronze amb 2x
I F
Roger Folqué, Ismael
Rifi, Rubén García i Albert
Montany van fer bronze
amb 4- CM
Natàlia Arasa i Laura
Montesó van fer or amb
2x CF.

La setmana passada vam
informar del fitxatge de la
jugadora d’handbol
d’Amposta, Alba Simón, pel
Feve Gijón, equip que ha pujat
a la Divisió d’honor, categoria
en la que hi serà Alba la tem-
porada vinent.
La jugadora fou presentada
als mitjans asturians el
dimarts passat. A la foto apa-
reix amb Pablo, vicepresident
del club, i Juanmi, el tècnic. 

El cap de setmana passates va celebrar la divui-
tena edició de la Cursa del Llop. La prova va con-
sistir en190 quilòmetres amb bici de carretera.
32 de carrera de muntanya, 16 de kaiak de mar,
24pel ri, 21a peu amb ascens pujant a Mont Caro
i 110de BTT. Albert Roca, natural de Porqueres, i
que fou segon en la edició anterior, va ser el guan-
yador en ser qui va fer les sis proves en menys
temps, amb poc més de 21 hores. Albert Giné,
guanyador l’any passat, no va poder participar en
estar recuperant-se de les lesions ocasionades
després del seu darrer repte (vegeu plana
següent). La Cursa va tornar a ser un èxit organit-
zatiu i de participació mantenint el llistó ben alt
com una de les curses més dures i competitives
que es celebren a l’estat.  A més, es va poder tor-
nar a gaudir del privilegiat paisatge del Delta i dels
Ports. Un deu pels organitzadors.

Presència ebrenca en la
Copa del Món a Suïssa

REM HANDBOL. ALBA SIMON, JUGAVA AMB EL CH AMPOSTA

ACTUALITAT

La selecció espanyola, amb Pau i Alex, fou dotzena

Presentació a Gijon

Albert Roca s’emporta la
Cursa del Llop

Aquest cap de setmana, al pavelló firal de Remolins, es disputarà el III Torneig de futbol sala ciu-
tat de Tortosa Hi participen 12 equips, dividits en 4 grups de 3 equips. El primer de cada grup
passa directe a quarts de final, i el segon i tercer juguen una repesca per passar a quarts. Demà
dissabte durant tot el dia es farà la fase de grups i els quarts de final. I el diumenge la tarde,
semifinals (16:30 i 17:30) i la final (19:00). 

III Torneig de futbol sala ciutat de Tortosa, aquest cap de setmana

Es va celebrar en aigües de l'embas-
sament de Castrelo do Miño
(Ourense) el Campionat d'Espanya de
Rem en categories aleví, infantil i
cadet. El Nàutic Amposta va aconse-
guir el segon lloc en el medaller amb
un balanç de 4 ors, 1 plata i 1 bronze;
excel.lents resultats per al Nàutic de
Tarragona amb 1 or i 3 plates, el Club
de Rem Tortosa amb 1 or, 1 plata i 2
bronzes, mentre que el Nàutic de
Sant Carles de la Ràpita va aconse-
guir una medalla de plata. El Nàutic
Amposta va realitzar una magnífica
competició obtenint la medalla d'Or el
doble skull aleví femení de Núria
Martin i Damaris Beltri, el doble skull
infantil femení de Victòria Cid i Iris
Castell, el doble skull infantil masculí
de Yago Gavilan i Roger Ruiz i el qua-
tre skull cadet masculí de Jordi
Bautista, Aaron Centelles, Agustí
Caballer i Didac Martí. La medalla de
plata ha estat aconseguida per el qua-
tre skull cadet femení de Laura Roso,
Maria Garriga, Aida Bonfill i Gemma
Domingo. Finalment el bronze ha
estat per el dos sense cadet femení
d'Aida Bonfill i Gemma Domingo.

REM

El Nautic Amposta,
segon a Galicia
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

ALBERT GINÉ, L’ATLETA DE ROQUETES: SUPERVIVÈNCIA, SACRIFICI...REPTES

Albert Giné és una atleta
de Roquetes conegut ja a
tot l’Estat pels seus rep-
tes. Cada any en té un.
L’any passat fou el
Marató Des Sables, al
Marroc i, enguany, un
altre de més peculiar:
Recòrrer Catalunya a Peu
en quinze dies. I, malgrat
les lesions, va poder fer-
ho. Això sí, amb l’ajuda
final del seu germà que
va agafar el relleu en les
darreres tres etapes.
Espectacular.
Més Ebre: Recuperat?
Albert Giné: Bé, poc a
poc. Fins avui divendres
encara no puc fer res. La
veritat és que aquesta
vegada m’ha costat recu-
perar-me, per les llagues
que me van sortir als
peus.
ME: Un repte d’aquesta
mena se’l marca la perso-
na que el fa. Com s’ho va
fer Albert Giné? 
AG: M’agrada l’aventura.
D’entrada, el que tenia
clar és que sortia de
Roquetes. I una vegada a
la costa, amb el GR-92, la
primera etapa era fins a
Cambrils. I així fins arribà
a l’Empordà i llavors
creuant els Pirineus fins
l’altre costat i baixant fins
a l’Ebre un altre cop.
ME: Quin suport humà
vas tenir? 
AG: Excepte en tres eta-
pes, vaig estar sempre
acompanyat de la meu
dona a qui li he d’agrair
extraordinàriament tot el
que ha fet per mi. 
ME: Com començava un
dia..? 
AG: Em llevava a les sis
del matí, després de des-

cansar a la furgoneta del
sogre en la que dormiem.
I, a partir de llavors, a
còrrer. He de dir que
m’he trobat gent que  pel
matí m’estava esperant,
que se n’havia assabentat
del que estava fent, i que
corria al meu costat
durant una estona. Es un
dels aspectes, a més del
solidari, que més he de
destacar: la implicació de
persones, pobles i clubs i
les relacions que, a tra-
vés d’aquesta iniciativa,
han iniciat entre ells.
ME: Heu parlat de la ves-
sant solidària, què? 
AG: Quan em plantejo un
repte com aquest, busco
un al.licient que m’empen-
yi. I aquest era el de
recaptar aliments pel
poble saharauí, per gent
que té necessitat. Quan
vaig començar ja hi havia
una bona recaptació que
va anar augmentant a
mesura que passaven els
dies. Les trucades que
rebia, que m’informaven
del que es rebia, em
donaven força. Fins arri-
bar al final amb més de
3000 quilos de menjar.
Es per estar-ne satisfets.
ME: Dificultats moltes.
Per on comencem. 
AG: Clar que n’hi ha. Van
haver-hi etapes en què
vaig equivocar-me i que
em vaig perdre; una d’e-
lles fou en uns 40 quilò-
metres  però lògicament
havia de seguir. No em
valia res més. O en una
altra ocasió em vaig
veure obligat a creuar un
riu nedant quan no estava
previst. No obstant, havia
de continuar fins on volia.

De totes formes, la pitjor-
dificultat foren les llagues
que em van sortir als
peus.  En tenia que m’a-
fectaven de forma interna
i també externa.  I a nivell
intern em comportaven
un coagul i per això vaig
haver de tallar-ho.
Després, havia de còrrer
amb el taló i per aquest
motiu se’m carregava el
tendó tibial. Tot això fins
que no vaig poder més.
Les molesties em podien
ocasionar una lesió cròni-
ca. El peu ja no em cabia
a la sabatilla.  Vaig arri-
bar, per la dona i per tot
el que havia generat l’a-
ventura, fins on vaig
poder.
ME: Llavors apareix el
seu germà. 
AG: Si, ell sabia la il.lusió
que havia posat amb
aquest repte. Al principi,
ell i més gent em deien
que estava boig. Però
això encara em motivava

més. El que és evident és
que el meu germà era
conscient del que signifi-
cava per a mi. Va dema-
nar dos dies de festa i en
menys de tres hores esta-
va al lloc. Va començar la
marató (a les tres de la
tarda) i a les set ja havia
acabat. També va fer les
tres etapes que manca-
ven, fins a Roquetes. No
tinc paraules per poder
agrair-ho. A ell, a la meua
dona, al fisio que va
demanar-se dos dies per
venir fins als Pirineus a
intentar minvar la lesió
dels peus....he d’agrair a
tanta gent. Tot plegat, ha
estat fantàstic. Una aven-
tura màgica, amb
moments de tot. Recordo
pujar per la Molina al cos-
tat dels remolcadors; a
2500 metres amb els
núvols a tocar...especta-
cular!.
ME: Algun moment de
por?. 

AG: Bé, he de recordar
un dia en què portava 11
hores corrent pel Pirineu.
Com era lògic, no hi havia
ningú més. I vaig arribar a
un poble que es deia
Cavà, que tenia deu
cases i cap d’elles estava
habitada...allí em vaig tro-
bar una furgoneta i al cos-
tat d’aquesta una taula
desplegada amb un

entrepà i fruita. Era com
si hagués aparegut la
Mare de Déu...era la
meua dona. Va ser un
dels moments més
bonics i que més recor-
do.

ME: Hi hauran més rep-
tes. 
AG: Es possible. Ja us
mantindré informats.
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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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Saltejat de fruits de mar i patates fregides, els musclos són una molt bona font de 
proteïnes d'elevada qualitat i un dels aliments més rics en ferro de fàcil absorció

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

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

daus petits
2 caienes o bitxos
unes grapat de ful les

de julivert fresc picat
Oli de girasol per fregir

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

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

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

«Primentons i Tomates». Avui: Saltejat

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

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana. La cuina vermella
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54   (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

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

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

Pujol - Pons      Crta de Grao,49  (Amposta) 977700483/ 977700489

Lluís Gisbert, Laura        Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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 19°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Domini de l'ambient assolellat en general. De matinada hi haurà intervals de núvols
al sector central del litoral, més compactes al sud, i al vessant nord del Pirineu, que
durant el matí s'aniran trencant. També hi haurà bancs de núvols baixos a punts de
la Catalunya Central fins a mig matí. A la tarda creixeran nuvolades a punts del qua-
drant nord-est i núvols d'evolució al Prelitoral. 

Precipitacions 
De matinada són probables alguns ruixats a punts del sector central del litoral,
sobretot al sud, i a la tarda són també probables alguns xàfecs a l'interior del qua-
drant nord-est. Seran entre febles i moderats i localment acompanyats de tempes-
ta. A la resta no se n'esperen. 

Temperatures 
mínimes sense canvis significatius. Estaran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 11 i 16
ºC a la Depressió Central i al Prepirineu, entre 15 i 20 ºC al litoral i sector central
del Prelitoral i entre 13 i 18 a la resta. Màximes en lleuger ascens. Es mouran entre
24 i 29 ºC al litoral, entre 22 i 27 ºC al Pirineu i entre 28 i 33 ºC a la resta. 

Visibilitat 
Bona en general. Regular fins a mig matí al sector central del litoral i a punts de la
Catalunya Central. 

Vent 
De component sud i est fluix amb intervals moderats al centre del dia al litoral i de
component sud i oest a l'interior, entre fluix i moderat. Al principi del dia encara
bufarà tramuntana moderada a l'Empordà i mestral entre fluix i moderat a les
Terres de l'Ebre.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
tramuntana moderada al nord del Cap de Creus de matinada que girarà a compo-
nent sud i est fluix, com a la resta de la zona.
Maror a marejol amb lleugera mar de fons del nord al nord del Cap de Creus i mare-
jol a la resta. 

Costa Central: 
fluix amb intervals moderats de component sud.
Arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
mestral entre fluix i moderat al principi del dia al sud del Cap de Salou, i fluix amb
intervals moderats de component sud i est a partir de llavors, com a la resta de la
zona.
Arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dintre del la teva vida amorosa avui desitges
molta pau .Vols  deixar enrere els teus proble-
mes .Respecte a la teva salut ,és aconsella-
ble que no forcis el teus cos.

Taure
20/4 al 19/5

Certs assumptes de parella tindran una
incidència molt profunda en tu . Si fas exer-
cici alliberes tensions i li dones al teu cos
una major capacitat de resposta.

Bessons
20/5 al 21/6

Sentimentalment estaràs generós traient de
tu el millor que tens . En el treball  et trobaràs
amb actituds  que et resultaran especialment
molestes i afectaran  el teu estat d'ànim.

Cranc
22/6 al 21/7

No exigeixis que la teva parella  segueixi el teu
camí, No siguis  intransigent . Moment  de gran
confiança en tu mateix que es pot tomar en con-
tra teva si no vas amb compte. 

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Urà i el Sol  per la
teva casa vuit et dóna més seguretat en
tu mateix a l'hora d'abordar  les teves
relacions.

Verge
23/8 al 21/9

Estàs en ple període de canvi; d'una banda ,
et sents segur , i de l'altra , necessites
reconstruir i donar-li un altre sentit als teus
sentiments.

Balança
22/9 al 22/10

Te les hauràs de veure amb situacions amoro-
ses una mica complexes per a tu . Mart tran-
sitant per la teva casa quatre t'aconsella ser
molt, molt , molt prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

No és el moment d'arriscar-te en l'amor. Vés
amb compte , o et poden sorprendre . El tràn-
sit de Venus per la teva casa deu sis t'ajuda a
renovar-te, tant físicament com psíquicament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui et plantejaràs les teves relacions sentimen-
tals amb un gran esperit de risc. Respecte a la
teva salut , et convé tenir un horari de somni
més rígid , amb més ordre diari.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes amorosos t'encanta córrer ris-
cos , però ara no és el moment. Calma't . La
teva activitat mental està travessant una etapa
bastant activa.

Aquari
20/1 al 18/2

En els teus assumptes sentimentals no siguis
impacient, dóna-li temps al temps. Respecte a
la teva salut ,no és el moment de desgastar-
te. Relaxa't i descansa el màxim que puguis.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor hauràs de decidir entre escoltar-te
a tu mateix i escoltar a la teva parella. Urà i
el Sol pel teu signe et beneficia i fa que et
trobis alegre i optimista. 

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

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

catalunyafincas@telefonica.net
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977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

aicat: 2177
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FRAGADIS va inagurar el
seu segon supermercat
a l'Ampolla oferint la
màxima comoditat als
clients que ja disposa en
aquesta població costa-
nera del Delta de l'Ebre.
Ara, FRAGADIS, amplia
la seva representació,
amb un nou supermercat
en aquesta turística
localitat del Delta. 
Aposta per les apertures
a la zona més meridional
de Catalunya, a la
comarca del Baix Ebre,
on la marca SPAR té una
gran acollida. 

El nou supermercat

El nou supermercat dis-
posa d'una superfície de
500 metres quadrats i
està situat al carrer
Ronda del Mar, 6, davant
del port marítim.
El nou establiment té
una gran i variada oferta
d'alimentació seca, làc-
tis, congelats, gelats,
conserves, celler, dro-
gueria, perfumeria,
basar, aliments infantils
i destaquen els produc-
tes frescos: fruita, ver-
dura, xarcuteria, carn i
pa calent. 
«Els productes SPAR són
de màxima qualitat i la
millor opció de compra
per als nostres clients i
poden trobar més de
1.400 referències de la
marca SPAR». 
FRAGADIS és soci de
SPAR i distribuïdor en
exclusiva de la marca,

en les províncies de
Barcelona, Tarragona i
Castelló.
SPAR opera a 34 països
amb 12.136 supermer-
cats, 928 a Espanya i
una facturació de
29.781.000 d'euros,
sent la primera cadena
del món del comerç
independent.
FRAGADIS està present
en tres províncias que
tenen molt de dinamis-
me comercial,
Barcelona, Tarragona i
Castelló.
La inauguració de
l’Ampolla representa el
segon supermercat de la
zona del sud de
Tarragona, al Delta de
l’Ebre.
L’empresa ja en disposa
de diversos centres a
les comarques del Baix
Ebre i Montsià. 
L’anterior inauguració a
les nostres terres fou a
Camarles. 

FRAGADIS inaugura un nou supermercat a l’Ampolla
Es el segon que té a la localitat del Baix Ebre

M.V.

FRAGADIS amplia la seua representació amb

un nou supermercat a l’Ampolla.

Disposa d’una superficie de 500 m2 i està

situat al carrer Ronda del Mar, 6, davant del

Port Marítim.

Nou supermercat

AHIR DIJOUS

Nom de la societat mercantil: FRAGADIS, S.L.
Nom comercial: SPAR

Capital social 100% català.
Superficie de venda total: 30.000 m2

Superficie Magatzem central: 17.000 m2
Establiments totals: 69.

FRAGADIS és l'empresa líder en venda d'aliments 
a les comarques tarragonines.

FRAGADIS és soci d'Euromadi - el major grup de compres a nivell estatal
membre d'EMD, el major grup de compres europeu i soci amb 

SPAR ESPAÑA amb distribució exclusiva a les provincies 
de Tarragona i Castelló.

             


