
    

diari ebrediari
DIVENDRES 22 DE JULIOL DE 2011 núm. 584

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

www.mesebre.cat

L'esplendor d'una ciutat al s. XVI. Més de 3.000 ciutadans vestits d'època i 60 espectacles diaris, amb més de 500 actors, ens transporten a la Tortosa de
fa 500 anys. La Festa del Renaixement ha rebut nombrosos reconeixements, com la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional, Festa Local d'Interès
Turístic Local i la Placa d'Honor del Turisme de Catalunya. Una excusa perfecta per gaudir de quatre dies de festa i per descobrir el ric patrimoni històric, cul-
tural i paisatgístic de Tortosa i del sud de Catalunya. Ahir la tarda es va inaugurar la setzena edició. P3

L'Esplendor del Renaixement
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Terres de l’Ebre

Fiscalia manté la petició de nou anys
d'inhabilitació per l'exalcalde i dos exregidors
d'Alcanar pel cas de les multes. P4

243 ERO i més de 2.300 treballadors tarragonins
afectats en el primer semestre de l'any. P5

Societat

El Suprem confirma la condemna a un home
que va assassinar-ne un altre d'un tret a la nuca
a Alcanar. P9

Esports

El CF Amposta es presenta a l’afició. P10
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

opinió

La segona quinzena de juliol Tortosa celebra la
Festa del Renaixement. Amb el subtítol l'esplen-
dor d'una ciutat al segle XVI, la Festa rememora,
a través d'una àmplia oferta d'activitats de caire
lúdic i cultural, el període històric del segle XVI, un
dels moments més interessants en l'existència de
la nostra ciutat. A recer del ric llegat patrimonial,
artístic i cultural del segle XVI, cada any ens
podem traslladar a un món d'olors, sabors i cos-
tums ja desaparegut. El nucli antic es transforma,
nobles edificis i centenàries muralles s'engalanen
de forma exhuberant mentre els ciutadans aca-
ben de bastir les seves tavernes, preparen els
obradors i enllustren els seus vestits d'època; els
procuradors -el Govern local- i les famílies nobles,
es mostren ufanosos i passegen amb senyoriu
pels carrers de la ciutat que governen. Els obra-
dors i fogars dels  restauradors, forners i pastis-
sers recuperen centenàries receptes que oferei-

xen als visitants i comensals. Durant tota la Festa
la gastronomia baixemedieval i renaixentista és
present, tant als restaurants que participen en el
Mengeu de Festa, als forns i pastissers que ela-
boren Les Llepolies de la Festa o a les tavernes
de La Ruta de la Saboga que recreen espais més
populars de trobada. 
Artistes, músics i rodamóns vinguts d'arreu
donen vida als carrers i animen els  palaus i els
edificis nobles de la ciutat amb espectacles i
actuacions. 
Arriben grups itinerants i d'altres que recreen la
vida quotidiana a l'Edat Moderna, en els seus
campaments o tallers, on conviuen durant la
Festa. 
Durant tot el dia es van succeint actuacions cons-
tantment, qualsevol carrer, plaça o racó és un
escenari propici on us podeu trobar les més varia-
des representacions. A gaudir-ne!

Editorial

La Festa del Renaixement

Des de la Xarxa per la Convivència a
Tortosa reflexionem sobre la carta al
director escrita pel regidor tortosí de
PxC publicada recentment a diversos
diaris locals. Com serà segurament
habitual durant aquesta legislatura, el
sentirem en diferents fòrums parlant de
la Tortosa que ell vol. No està sol en
les seves observacions; hi ha veïns i
veïnes que també expressen punts de
vista semblants. Com a Xarxa tenim el
compromís de treballar amb la comuni-
tat tortosina per millorar la convivència
i la cohesió social a Tortosa.
L'experiència ens ha ensenyat que
callar o reaccionar a la contra no són
les millors opcions. Tenim la responsa-
bilitat d'obrir un diàleg amb la ciutat
que incorpori el màxim possible de
veus que actualment es troben als nos-
tres carrers i així poder anar construint
una visió compartida. 
A Tortosa, volem una ciutat de perso-
nes enfrontades unes a les altres?
Volem barris marcats per l'odi, el
rebuig, els insults i els maltractes entre
veïns? Volem que els veïns es posin en
armes i patrullin els carrers? Volem
viure en un estat d'alarma i d'hostilitat
permanent entre veïns?
Parlant amb persones de Tortosa, gai-
rebé tothom diu que vol viure en pau i
tranquil·litat, a casa seua i amb el veï-
nat. Gairebé tothom diu estar d'acord
amb els principis democràtics d'una
societat justa i igualitària. Gairebé tot-
hom diu que comparteix el respecte
pels drets humans.
És que hi ha algú a Tortosa que diria
amb sinceritat que creu que unes per-
sones són superiors a les altres? Que
unes persones han de tenir més drets
que unes altres? Que hi ha persones

que han de ser perseguides, vigilades i
expulsades de la ciutat?
A Tortosa, com a tot arreu, la gent som
diferents i diversos, sempre ho hem
sigut. La gent gran, els joves, els
xiquets i xiquetes, les dones, els
homes... tots tenim necessitats, desit-
jos, interessos, projectes singulars
però ens uneix al menys una cosa molt
important: ningú no vol viure amb ten-
sions i conflictes. Preferim viure en
pau, necessitem viure en pau i no hi ha
dubte que realment som capaços de
viure en pau.
Viure en pau requereix fer un esforç i
ben cert que no és fàcil. Som una ciu-
tat multicultural que està vivint molts
canvis i els reptes són complexos per a
tothom. Però finalment, cadascú i
cadascuna de nosaltres tenim la res-
ponsabilitat de cuidar la convivència,
amb paciència, amb respecte i amb la
voluntat de trobar-nos per dialogar
sobre les nostres diferències. Parlant
la gent s'entén! 
A Tortosa no hem de perdre mai de
vista aquesta voluntat. L'alternativa és
una ciutat plena d'hostilitats i d'enfron-
taments que enterboleixen la vida quo-
tidiana i tenen conseqüències negati-
ves que no volem ni imaginar! Som
capaços entre tots i totes de buscar
vincles i lligams per una convivència
més satisfactòria?

Xarxa per la Convivència a Tortosa
http://xarxaperlaconvivencia.blogs-

pot.comxarxaperlaconvivencia@gmail.
com 

A Tortosa, volem una ciutat de persones 
enfrontades unes amb les altres?

Opinió

Com a soci del CD la Cava,
he de manifestar que lamen-
to la destitució del Sr. Cantó,
com a entrenador del CD la
Cava. Però, malauradament,
situacions com aquesta
seguiran produint-se en
molts clubs, durant molts
anys.
No és lògic que un equip
guanyi fora i pergui a casa,
circumstància que ja va suc-
ceir la temporada anterior.
Això passa, quan el normal
és que pugui ser al contrari.
I l’aficionat mai ho arriba a
entendre.
Des de l’any 2001, vostè
relaciona un total de vuit
entrenadors que van ser
‘cessats’. A tal efecte consi-
dero que una cosa és que un
entrenador no continui en
acabar la temporada per
desig d’una de les dues
parts i un altra diferent és
que sigui cessat durant la
temporada, que és el cas
que ens ocupa. 

El comentari efectuat pel Sr.
Celma (11-03-11) em sembla
correcte fins a cert punt,
però l’afer se li escapa de
les mans quan manifesta
‘Potser pesa el fet que el
Jesús i Maria està per sobre
d’ells, amb Pier a les seues
files’.

Sr. Celma, per favor, no
intente encendre un foc que
no existeix. I si no ho té clar
encara, vegi el comporta-
ment exemplar de les juntes
directives i afició en els dos
partits disputats després de
diverses temporades de no
militar en la mateixa catego-
ria, i que també va quedar
reflectit en aquest setmanari
i en altres. Una cosa és la
rivalitat, que si que existeix, i
una altra diferent és el que
vostè intenta fer-nos veure.

Comportaments crec que
similars, esportius i bonics,
als viscuts en enfrontaments
entre el R. Bítem i Roquetenc
i a la inversa.
En el setmanari Més Ebre
d’aquesta data, dedica gaire-
bé tota una columna al CD la
Cava i torna a carregar con-
tra el mateix, per la qual
cosa passo seguidament a
aclarir alguns punts que pot-
ser vostè encara no tingui
res clars:
1. Tots els clubs, sense
excepció i per diversos
raons que no venen al cas,
destitueixen al seu entrena-
dor amb més o menys fre-
qüència.
2. Els socis del CD la Cava
sabem molt bé que el nostre
equip milita en la categoria
més apropiada, segons la
massa social. Pujar de cate-
goria seria una imprudència,
cosa que molt clubs no han
assimilat, tenim un exemple
a la 1a divisió; el cas del Vila-
real, és una excepció.
3. La fusió dels clubs del
Delta, la Cava, Sant Jaume,
Jesús i Maria i Deltebre, sola-
ment es duria a terme si els
seus socis en assemblea així
ho consideressin. Amb rela-
ció a aquest punt, també
podria plantejar-se la fusió
dels clubs de Tortosa i la
seua periferia.

Per últim, Sr. Celma, no sigui
perspicàs i no es ‘preocupi
tant’ sobre la marxa del CD
la Cava, degut a que d’això ja
se’n preocupen d’altres,
encara que hi ha qui diu que
«és bo que parlen de tu,
encara que sigui malament».
En el cas del CD la Cava,
sense raó alguna, crec.

Joan Vila Lasala.
Soci del CD la Cava

Resposta a Joaquin Celma 

d’un soci del CD la Cava

Opinió
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La XVI Festa del
Renaixement s'allarga fins
al diumenge 24. L'acte
inaugural o la colorista des-
filada del diumenge a la
tarda, amb vora 2.000 par-
ticipants, són alguns dels
actes propis de més impac-
te. Els campaments repar-
tits pel centre històric,
catorze en total, ambienten
la ciutat i ens acosten a la
vida quotidiana de la
Tortosa de fa cinc-cents
anys. Igual que les taver-
nes de la Ruta de la
Saboga, on el visitant
podrà degustar alguns dels
productes de l'època. Els
restaurants també s'impli-
quen amb el Mengeu de
Festa, introduint receptes
del segle XVI en les seves
cartes. La setzena edició

de la Festa s'estrena amb
la presentació de la nova
pàgina web www.festadel-
renaixement.cat, on podem
trobar tota la informació
d'aquest esdeveniment. El
visitant que vingui a la XVI
Festa del Renaixement
tindrà la possibilitat de
veure més de 60 especta-
cles produïts per 32 com-
panyies. Enguany hi haurà
sis espectacles de paga-
ment, que oscil·len entre
els 2 i els 11 euros. El més
veterà és la Taverna

d'Enrico, que enguany cele-
bra el 15è aniversari, i que
es podrà tornar a veure a
les Avançades de Sant
Joan. La plaça de l'Absis
serà l'escenari on es repre-
sentarà la Gàrgola i la
Donzella, a càrrec de
Teatrant i Compagnie du
Chaland. Els alumnes de
l'Escola Municipal de Teatre
estrenen un espectacle de
Commedia dell'Arte, que
podrà veure's al Palau
Episcopal. Els altres espec-
tacles de pagament són

Duels a les Muralles, de la
Colla Jove de Dolçainers;
Dommus Horribilis, de
Teatrant; i Cantem a l'Amor
Cortés, de la Coral Vent de
Dalt. La Festa del
Renaixement també comp-
ta amb dos mercats d'epo-
ca amb vora dues-centes
parades. L'un estarà situat
a la plaça dels Dolors i al
carrer del Vall, mentre que
l'altre, el de major longitud,
arrenca al carrer Croera,
davant de la Catedral, i s'a-
llarga fins a la Travessia del

Mur, al barri de Remolins,
passant pels carrers Santa
Anna, Sant Jaume, Pintor
Casanova i Major de
Remolins. L'edició
d'enguany incorpora nous
espais a la festa, que en
anys anteriors havien estat
objecte d'obres d'urbanit-
zació, en el marc de la
rehabilitació integral del
Nucli Antic de Tortosa (PIN-
CAT). Aquest és el cas del
carrer del Vall, la plaça de
l'Absis o la nova plaça del
barri del Castell. L'antic

escorxador també s'afe-
geix enguany com un espai
nou de la festa. Ferran Bel
ha fet un ampli agraïment a
totes les persones que fan
possible cada any la Festa
del Renaixement, des de
l'organització, als volunta-
ris i a totes les persones
que es vesteixen durant
aquests quatre dies, així
com a les entitats de cultu-
ra popular, per la seva
implicació. 
També ha agraït l'esforç
dels patrocinadors que, en
un context difícil com l'ac-
tual, continuen donant
suport a la Festa. L'alcalde
ha fet una crida a la ciuta-
dania no només a què par-
ticipi activament de la festa
sinó a què promogui la
seva difusió. De la seva
banda, el regidor de
Festes, Domingo Tomàs,
ha destacat l'aposta, un
any més, per la qualitat en
l'oferta dels espectacles
que es podran veure en la
propera edició de la Festa,
tant els de producció prò-
pia com els foranis.
D'aquests últims, Tomàs ha
destacat els txecs
BraAgas, una formació
musical que podrem veure i
escoltar pels carrers i
carrerons de la Tortosa
renaixentista, així com els
Zucati, un grup francès que
canten melodies occitanes
i del Renaixement, o els
també francesos Saboï,
que fan cançons impregna-
des de diferents cultures.
referència de la Festa.

Tortosa ja ha entrat al segle XVI amb una
nova edició del Renaixement

Tortosa ja ha encetat
una nova edició de la
Festa del Renaixement,
un esdeveniment que fa
submergir la ciutat i els
seus habitants en la
seva etapa de major
esplendor, el segle XVI,
amb un intens programa
d'espectacles i activi-
tats, i amb centenars de
ciutadans vestits d'èpo-
ca pels carrers, que
dóna com a resultat una
de les festes de recrea-
ció històrica més impor-
tants i de major projec-
ció d'Europa. 

Un intens programa d’espectacles i activitats durant tot el cap de setmana

Centenars de ciutadans vestits d’època pels carrers de la ciutat

REDACCIÓ

La Festa del Renaixement de Tortosa és un èxit cada any que passa.
www.festadelrenaixament.cat
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Durant la reunió, en què
han participat els presi-
dents dels quatre consells
comarcals, s'ha manifes-
tat que la situació “és molt
complicada perquè aques-
ta primera quinzena de
juliol s'ha arribat al punt
més àlgid de mosca negra

però, prioritzem les perso-
nes, per això, hem incre-
mentat el pressupost d'en-
guany i invertim
300.000Û per als tracta-
ments” - ha explicat Xavier
Pallarès. En aquest sentit,
s'ha acordat per al proper
tractament, que tindrà lloc

a finals de juliol, dur a
terme un nou punt de trac-
tament al riu, sumat als 6
habituals, que s'ubicarà
més al sud de l'Illa dels
Bous i essent així 3 els
punts que es tractaran
des de Xerta cap al tram
baix de l'Ebre. De fet, des

del Code “hem detectat
que hi ha un increment de
macròfits a la zona baixa,
que ha comportat una dis-
minució de l'eficàcia del
tractament a un 65% en
aquesta zona de riu, per
tant, prendrem les mesu-
res ràpidament. Amb tot,

la moca negra ha homoge-
neïtzat el seu espai d'in-
fluència i ha augmentat la
seva presència al Baix
Ebre i Montsià, mentre
que ha disminuït a la
Ribera d'Ebre, focus ini-
cial”, segons Raül Escosa.
A més a més, d'aquesta
mesura tècnica que s'im-
plantarà immediatament,
el delegat del Govern de
les Terres de l'Ebre també
ha avançat que treballen
perquè el conveni entre la
Generalitat i el Code sigui
plurianual per poder plani-
ficar millor les campan-
yes, com ja es fa amb els
tractaments contra el
mosquit al Delta; també
que el Code formi part
d'altres ens de
l'Administració com els
parcs naturals del Delta i
els Ports per compartir
experiències; incloure al
Code també els altres dos
consells comarcals:
Ribera d'Ebre i Terra Alta.

Nou punt de tractament al riu Ebre 
contra la plaga de la mosca negra

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, s'ha
reunit amb el president i
director del Consorci de
Serveis Agroambientals
de les comarques del
Baix Ebre i Montsià
(Code), Antoni Montagut
i Raül Escosa, respecti-
vament per fer una
valoració dels tracta-
ments contra la mosca
negra al riu Ebre.

S’incrementa el pressupost i s’inverteix 300.000 euros per als tractaments

REDACCIÓ

Imatge de la reunió a la Delegació per debatre el problema.

Cedida

Salvador Pallejà Sedó
s'ha incorporat a l'Institut
Català de la Salut (ICS)
com a director mèdic i
de centre de l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa. En els darrers
tres anys, el doctor
Pallejà ha estat el direc-
tor assistencial del Pius
Hospital de Valls.
Anteriorment, entre els
anys 2005 i 2008, havia
exercit com a director de
l'Hospital Universitari
Sant Joan de Reus i
director d'Integració de
la Informació, Gestió del
Coneixement i
Documentació del Grup
Sagessa. Pallejà substi-
tueix en el càrrec a
Gaspar Masdeu.

Salvador Pallejà,
director mèdic

del Verge 
de la Cinta

La central nuclear Ascó II
va patir aquest dissabte
a la mitjanit una aturada
no programada, segons
ha informat l'Associació
Nuclear Ascó i Vandellós
a través d'un comunicat.
En concret, es va regis-
trar una baixada de
càrrega des del 100% i al
55% a causa de la
presència massiva d'al-
gues al canal de presa
del riu, i això va provocar
l'aturada de diverses
bombes d'aigua de circu-
lació. L'ANAV però, ha
garantit que tots els sis-
temes de la central van
funcionar adequadament
a la resposta a aquesta
situació.

Aturada no
programada a

Ascó II

Fiscalia ha reiterat la
seva petició de nou anys
d'inhabilitació per un pre-
sumpte delicte de preva-
ricació per a l'exalcalde
d'Alcanar (Montsià),
Ricard Bort, i els exregi-
dors Xavier Ulldemolins i
Enric Sancho, al final de
la vista oral que ha tingut

lloc aquest passat dilluns
al jutjat del penal de
Tortosa pel cas del perdó
d'una dotzena de multes
de trànsit imposades per
la policia local l'any
2005. Els acusats han
declarat que es van limi-
tar a recollir les "al·lega-
cions verbals" dels mul-

tats i transmetre-les a
BASE, ens que gestiona
el cobrament de les san-
cions. Per a la fiscal,
però, van "ometre" de
forma deliberada les
diligències procedimen-
tals per anular les san-
cions a persones amb qui
tenien vincles.

Fiscalia demana 9 anys
d’inhabilitació per Ricard Bort

L’exalcalde d’Alcanar, acusat d’un pressumpte delicte de prevaricació
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Precisament un dels temes
d'interès de la visita, ha
estat el poder comprovar el
funcionament de la nova
planta d'empaquetat de les
salines, on s'embassen els
salers, una important inver-

sió de 500.000 , que a l'ho-
ra ha anat acompanyada
per la catalogació AiB, un
important filtre de control i
qualitat, que ha estat fona-
mental a l'hora d'entrar el
mercat estadounidenc.
El Conseller, acompanyat
pel Delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, pels alcaldes de
Sant Carles de la Ràpita i
Amposta, Xavier Masdeu i
Manel Ferré respectiva-
ment, així com d'altres auto-
ritats del territori, ha pogut
comprovar també la funció
de les salines en el desen-
volupament sostenible
d'una reserva natural com la
Punta de la Banya, on hi ha
la colònia més important del
Mediterrani de Gavina
Corsa, i una de les més
importants, de flamencs.
El Conseller Pelegrí, ha
explicat que, “la funció que
fa l'empresa a nivell de con-
jugar l'activitat industrial i la
sostenibilitat de l'indret es
importantíssima. 
El Conseller Josep Maria
Pelegrí també ha avançat

que en el transcurs de la
pròxima setmana es pro-
duirà una reunió entre
Infosa, Fecsa-Endesa i la
pròpia Generalitat de
Catalunya, on es tancarà
definitivament l'acord que
farà possible posar en

marxa el projecte de sote-
rrament de la línea elèctri-
ca de la barra del
Trabucador. 
L'acord preveu un finança-
ment repartit de la
següent manera: 50% a
càrrec de l'empresa, 30%

a càrrec de Fecsa-Endesa
i 20% a càrrec de la
Generalitat. 
A la reunió esmentada
també es podrien conèixer
més dades sobre el pro-
jecte definitiu i el seu cost
final.

El Conseller
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí ha visitat les
Salines de la Trinitat a
la Punta de la Banya,
unes instal·lacions pro-
pietat d'Infosa, on s'ha
posat al corrent de les
activitat empresarials
de la firma, la qual, en
els darrers mesos, ha
expandit el seu negoci
als estats units, on
exportaran dos milions
i mig de salers, i s'es-
pera arribar d'aquí a
un o dos anys als 4
milions.

REDACCIÓ

Visita del Conseller Pelegrí.
Cedida

Durant el primer semestre
de l'any, al Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre s'han presentat un
total de 243 ERO que han
afectat a 2.301 treballa-
dors, segons les xifres
d'un informe d'UGT. En
concret, d'aquests 243

expedients, 153 han estat
de reducció, 62 de sus-
pensió i 28 d'extinció. El
Camp de Tarragona acu-
mula 148 d'aquests expe-
dients que han deixat
sense feina a 1.585 treba-
lladors, i les Terres de
l'Ebre 95 amb 716 perso-

nes afectades. La comar-
ca més perjudicada és el
Baix Camp amb 53 expe-
dients i 787 treballadors
afectats; mentre que la
Terra Alta és la que surt
més ben parada amb un
únic expedient que ha
afectat deu persones.

Durant el primer semestre 
de l’any, 95 ERO al territori

716 persones afectades

L'empresa J. José
Vergés, dedicada a la
fabricació de poms i tira-
dors per a mobles, s'ins-
tal·larà a Tortosa a partir
de l'1 de setembre. El
responsable de l'empre-
sa, Eduard Tor, ha asse-
gurat que en l'actual con-
text de crisi econòmica
s'han vist obligats a
reduir costos per mante-
nir la competitivitat. J.
José Vergés té la seu a
Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat) i es tras-
lladarà al polígon indus-
trial Baix Ebre, de
Tortosa, a les antigues
naus d'Acristallats
Guardiola. 

Creació d’una
quinzena de

llocs de treball

El president de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora,
ha tramés una carta a
l'alcalde de la ciutat,
Ferran Bel, en la qual el
felicita per haver decidit
concentrar en cinc dies
les Festes de la Cinta
2011. En la carta,recor-
da que en anteriors oca-
sions ja havia manifestat
la necessitat de qüestio-
nar el model de celebra-
ció de les Festes de la
Cinta durant deu dies a
principis de setembre, ja
que considera que
aquest fet feia que els
negocis de Tortosa par-
tissin endarrerits respec-
te la resta de municipis.

Mora felicita
Bel per reduir

les festes

El Conseller Pelegrí visita les Salines
Per conèixer de primera mà l’activitat d’Infosa i la nova planta especial d’empaquetat
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El canvi més important és
el trasllat de tot el recinte
de festes que fins ara
estava ubicat a la vora del
Pavelló Firal per un espai a
la vora del riu Ebre, on
estaven les antigues pisci-
nes municipals i just a la
vora de la Plaça de Fidel
on se celebrava antiga-
ment el ball.
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha explicat
que amb aquesta iniciativa
es pretén, a més de poder
gaudir del millor rerefons
possible per celebrar les
nits de festes amb el riu i
el Pont Penjant il·luminat,

apropar al ball al centre de
la ciutat i revitalitzar-lo
com a zona d'oci durant
les festes. A més del canvi
d'ubicació, cal destacar
que l'accés al ball serà
gratuït i que es rebaixen
considerablement els
preus de les taules i cadi-
res de manera que l'abo-
nament amb taula i cadi-
res per totes les festes
passa de 160 a 100 euros
i l'abonament individual
amb cadira reservada per
a tots els espectacles és
de 20 euros. L'alcalde ha
afirmat que aquesta és
una experiència que es
volia fer “perquè estem
vivint moments econòmi-
cament molt difícils econò-
micament i els ampostins
es mereixen poder accedir
a tots els actes que es
realitzen durant aquests
deu dies de festa major”.
En ser el primer cop que
es realitza el ball en
aquest espai, s'ha hagut
de treballar molt la pro-
posta, així ho ha explicat
la regidora de Festes, Mar

Panisello, que ha reiterat
que “no és una decisió
presa de la nit al dia, ho
hem hagut de treballar
molt i l'objectiu és donar
vida al centre de la ciutat,
que tots els ampostins
puguin anar-hi passejant i
que així també hi hagi més
activitat als bars i restau-

rants del centre de la ciu-
tat”. També en referència
als espais on es desenvo-
luparan els actes de les
festes, s'han buscat altres
ubicacions importants per
tal de celebrar activitats
en diversos punts de la
ciutat com la Plaça del
Mercat, que tot i que enca-

ra no estarà totalment
acabada, sí que estarà en
condicions d'acollir la
ballada de sardanes i el
Parc dels Xiribecs on hi
haurà cinema a la fresca
aprofitant l'auditori a l'aire
lliure de què disposa el
Parc i on hi caben unes
1.000 persones.

Les Festes Majors
d'Amposta, que s'ini-
ciaran el dissabte dia
13 d'Agost han incor-
porat canvis impor-
tants respecte el
model que es venia
celebrant en els
darrers anys.

REDACCIÓ

Presentació dels canvis més importants d’aquesta edició.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
ha fet aquesta setmana
una assemblea de la
Mancomunitat Tortosa-
Roquetes dedicada espe-
cíficament a la presa de
possessió dels nous
membres, que són regi-

dors dels dos ajunta-
ments sorgits de les últi-
mes eleccions munici-
pals. 
L'assemblea ha servit
també per renovar la
presidència, que els
últims dos anys ha estat

en possessió de l'alcalde
de Roquetes, Francesc
Gas. 
Des d'aquesta setmana i
fins al 2013, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, serà
el president de la
Mancomunitat.

Bel, president de la
Mancomunitat Tortosa-Roquetes

Fins al 2013

L'eurodiputat i únic aspi-
rant a liderar ERC, Oriol
Junqueras, ha fet una
crida a la unitat del partit
per "fer-lo el més fort
possible" després de les
crítiques rebudes per
part de l'exsenador
Carles Bonet, que no va
aconseguir els avals
necessaris per optar a
encapçalar la formació.
"L'important és que tots
ens posem al servei del
partit i defensem el pro-
jecte comú com a millor
manera de defensar el
país", ha declarat
Junqueras, després de
mostrar el seu "respecte"
per la trajectòria "política
i acadèmica" de Bonet. 

Junqueras fa
una crida a la

unitat del
partit

Amb la nova llei a la
mà, qualsevol dels 36
municipis de Catalunya
-26 són de les Terres
de l'Ebre- on les festes
amb bous són tradicio-
nals poden organitzar
bous embolats.
Aquesta modalitat tauri-
na i la del bou capllaçat
són les més qüestiona-
des per les protectores
d'animals, ja que consi-
deren que per si soles
infligeixen un patiment
intrínsec a l'animal. 
De fet, són les modali-
tats més denunciades
per les entitats que
defensen els drets dels
animals.

La nova llei
permet el bou

embolat

Amposta fa gratuït el ball de Festes
I trasllada el recinte a la vora del riu
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Així, una part molt impor-
tant de l'operatiu es basa
en les tasques de coordi-
nació de la Policia Local
amb els Mossos
d'Esquadra, col·laboració
que ja es venia desenvolu-
pant en els darrers anys.
Dins d'aquest operatiu, els
Mossos d'Esquadra utilit-
zen les dependències del
cos municipal on des de
les 9 del matí a les 9 de la
nit, un agent de la policia
autonòmica s'encarrega
d'agafar i tramitar les

denuncies. L'increment
dels efectius autonòmics,
amb reforç a les urbanitza-
cions, a permès que la
Policia Local es pugui cen-
trar en tasques de més
proximitat i contacte amb
els ciutadans” ha explicat,
Ruben Lallana, regidor de
governació de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. 
A més d'aquesta coordina-
ció, l'objectiu de la regido-
ria es que els ciutadans
percebin de manera més
important la proximitat
policial i per tant la sensa-
ció de seguretat. Pel que
fa a la mobilitat, governa-
ció a posat especial
interès en el compliment
de les normes de circula-
ció al casc urbà i en la
necessitat d'utilitzar els
aparcaments, tant el sote-
rrani al mig del casc urbà,
com els dissuasòries de
l'entrada del poble. Per
evitar aglomeracions cir-
culatòries i molèsties a la
via publica, la Policia Local
vigilarà especialment les

zones de càrrega i desca-
rrega, aparcament per a
minusvàlids i altres infrac-
cions que afectin al desen-
volupament tant dels vehi-
cles de recollida d'escom-
breries com d'altres ser-
veis, i de la circulació. Es

per aquest motiu que
s'han posat al carrer tres
informadores de mobilitat
que formen part d¡un pla
d'ocupació finançat per la
Generalitat de Catalunya,
amb l'objectiu d'informar,
persuadir i convèncer als

infractors, abans d'impo-
sar les sancions. A la
vegada que es tindrà
especial cura en regular la
presència d'autocarava-
nes de gd'autocaravanes
de gran format als pàr-
quings de les platges.

L’Increment de Mossos d’Esquadra apropa l’acció de
la Policia Local als ciutadans de l’Ametlla

La regidoria de
Governació de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha
posat en marxa un ope-
ratiu policial que
cobrirà els mesos d'es-
tiu amb l'objectiu de
millorar la seguretat
ciutadana i la mobilitat
al municipi. 

Permet que la Policia Local centri els seus esforços en la proximitat

L’Atenció a la mobilitat i els serveis d’informació

REDACCIÓ

L’Operatiu d’estiu a la població calera incrementa efectius.
CEDIDA

La societat estatal
Acuamed licitarà durant el
pròxim mes d'agost les
obres del projecte de res-
tauració de la llacuna de
les Olles, al terme munici-
pal de l'Ampolla (Baix
Ebre), per un import al vol-
tant dels 7 milions d'eu-
ros. Així ho ha anunciat el
subdelegat del govern
espanyol a Tarragona,
Ramon Inglés, tot recor-
dant la importància d'un
projecte que ha de perme-
tre recuperar la llacuna
més petita del parc natu-
ral del delta de l'Ebre -
amb 54 hectàrees actual-
ment molt deteriorada per
l'excés de sediments i la
proliferació de vegetació.
Inglés ha visitat les obres
de connexió del passeig
marítim de l'Ampolla i ha
posat la primera pedra el
Camí de Ronda a Punta

Cap Roig, al Perelló (Baix
Ebre). 
De moment, però el
Ministeri es troba efec-
tuant les obres de recupe-
ració i millora de la franja
litoral del municipi de
l'Ampolla, en concret, de
la zona que ocupava el
viver de mol·luscs
Devimar. 
Després del seu desman-
tellament, el Ministeri tre-
balla per recuperar l'espai
com a zona lúdica per a
ús públic, atenent els
valors mediambientals.
Aquest espai ha de servir
de nexe d'unió entre l'ac-
tual passeig marítim de
l'Ampolla i el passeig
marítim que comença des
del Barranc de Sant Pere i
arriba al Club Nàutic. 
El projecte també preveu
l'ampliació de l'espai de
pas al costat del pont

sobre el barranc de Sant
Pere amb l'execució d'una
passarel·la metàl·lica. 
El subdelegat del Govern
de l'Estat a Tarragona,
Ramon Inglés Queralt, ha
assenyalat que aquestes
obres, que suposen una
inversió de 1'5 milions
d'euros, permetran que
l'Ampolla pugui lluir defini-
tivament tot el seu litoral.
D'altra banda, el subdele-
gat de l'Estat a Tarragona
ha posat la primera pedra
del projecte de millora del
Camí de Ronda, a la punta
de Cap Roig i fins a la
zona de la platja de
Bufadors, al terme munici-
pal del Perelló. 
Amb aquestes obres no
només es pretén millorar
l'estat del camí de ronda,
sinó també recuperar els
espais on s'hagin deterio-
rat els passos tradicionals

i la flora autòctona, millo-
rar els accessos a l'espi-
gó, i condicionar espais
verds amb zones de jocs
infantils i berenadors. 
L'actuació es completa
amb la instal·lació d'un

mirador en estructura de
fusta que ha de ser el
referent de la recuperació
d'aquests espais. 
En aquest cas, el total de
la inversió és de poc més
de 309.000 euros.

7 milions d’euros per la llacuna de les Olles
Acuamed licitarà les obres de restauració

El president de la
Diputació, el conver-
gent Josep Poblet, ha
iniciat al Baix Ebre les
trobades amb tots els
alcaldes i les alcaldes-
ses de les deu comar-
ques del Camp de
Tarragona i les Terres
de l'Ebre per exposar-
los de primera mà les
accions i compromisos
de la institució interco-
marcal per a aquest
mandat 2011-2015,
així com atendre les
inquietuds i necessitats
dels representants del
món local. En la troba-
da, celebrada a
Benifallet aquest
dimarts, el president
de l'ens ha exposat als
assistents els punts
bàsics del Pla
Estratègic de la
Diputació per al pre-
sent mandat -municipi i
territori sostenibles;
persones, formació i
cultura; coneixement i
model socioeconòmic,
i gestió interna
excel·lent-.

Poblet es reuneix
amb alcaldes de

l’Ebre

El Casal Popular
Panxampla de Tortosa
s'ha quedat enguany
sense poder muntar la
taverna el Cau de la
Bandolera. Funcionava
des de feia set anys, pri-
mer al carrer del Replà,
i des de fa tres anys a
les Avançades de Sant
Joan. Ara bé, enguany
l'organització ha decidit
suprimir la seua taverna
de la Ruta de la Saboga
i traslladar-los a la plaça
del Paiolet, per situar a
les Avançades un altre
campament: el campa-
ment del Terç. El munta
l'associació Ball de
Diables Lucifers i incor-
pora una taverna. Tot i
que, segons la normati-
va de la festa, el casal
Panxampla tindria pre-
ferència a l'hora de tor-
nar a muntar la taverna
a les Avançades, el
canvi és legal, perquè
prèviament s'ha tret la
taverna de la Ruta de la
Saboga. 

Panxampla, fora
de la Festa del
Renaixement
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Aquest passat divendres
van declarar al jutjat de
Gandesa 5 dels 31 testi-
monis que han de tornar a
declarar a petició de la
defensa de Delta 0. Es
tracta de dos dels pilots
dels mitjans aeris, dos pro-
pietaris afectats i l'exalcal-
de del municipi d'Horta de
Sant Joan. Com ha explicat
l'advocat de Carles Font,
Xavier Melero, els testimo-
nis que s'ha demanat tor-
nar a escoltar tenen en
comú "que van ser pregun-
tats per Delta 0" i la seva
conducta o situació durant
l'accident ocorregut.
Melero espera que "es rati-

fiqui que el cap de l'opera-
tiu va actuar correctament"
i que "es normalitzi proces-
sament la situació" ja que
en les primeres declara-
cions d'aquests testimo-
nis, Delta 0 no estava
imputat i no comptava amb
defensa particular. D’altra
banda, l'advocat de Delta
0, Xavier Melero, ha dema-
nat a l'exalcalde d'Horta,
Àngel Ferràs, també, que
precisés en quins aspectes
va detectar ell descoordi-
nació en el foc. Segons ha
explicat el lletrat les decla-
racions de Ferràs "indiquen
claríssimament que va
haver un dèficit de comuni-
cació reprovable entre els

responsables del
Departament d'Interior i els

responsables màxims de
l'operatiu i l'autoritat muni-
cipal". 
Per a Melero no es tracta
d'una "descoordinació

interna dels tècnics de l'o-
peratiu d'extinció sinó de
les autoritats en els seus
nivell de comunicació".
L'advocat també veu
reforçada amb les declara-
cions d'aquest divendres la
demostració que Delta 0
va actuar correctament en

la seva guàrdia. Ha passat
ja molt temps desde l’inci-
dent, però les noticies
segueixen arribant i el cas
encara no està clar.

A l’Ajuntament de la Capital del Baix Ebre

Actes vandàlics al barri de
Remolins de Tortosa

La Policia Local de Tortosa
ha detingut quatre joves de
diferent nacionalitat (espan-
yola, britànica, eslovaca i
gambiana), d'edats compre-
ses entre els 18 i 22 anys,
acusats d'un delicte de
danys. Els detinguts haurien
incendiat dos contenidors de
recollida selectiva a l'avingu-
da Remolins, segons van
explicar a la policia testimo-
nis presencials, per després
gravar-ho amb els seus telè-
fons mòbils. Els agents van
acudir al lloc dels fets i van
poder localitzar els propieta-
ris dels vehicles estacionats
al voltant dels contenidors
abans que sofrissin danys.
Els bombers van extingir el

foc poc després. Una vega-
da feta la descripció dels
suposats piròmans, la
Policia Local va poder dete-
nir als sospitosos minuts
després al barri de Ferreries.
Una vegada traslladats a la
Comissaria, els detinguts
han estat posats a disposició
del jutge de guàrdia.

El Tribunal Suprem ha con-
firmat la condemna a un
total de  25 anys de presó
per a Antonio José Láinez
Agea per l'assassinat d'un
indigent a Alcanar l'any
2007, i ha rebaixat la de l'al-
tre condemnat pel cas, Juan
Manuel Cruz Gisbert, acusat
d'encobriment. Els fets van
tenir lloc el pasat 27 de
juliol del 2007 quan el con-
demnat per l'assassinat,
que vivia a Casp, va quedar
amb la víctima, amb qui
mantenia una suposada
relació d'amistat, i es va
endinsar amb una motoci-
cleta en una zona boscosa
de la urbanització Montsià
d'Alcanar, on li va disparar
per l'esquena al cap. Láinez

va donar la pistola a Juan
Manuel Cruz Gisbert. Els
dos condemnats havien pre-
sentat recursos. Cruz, per-
què assegura que no tenia
coneixement de cap crim, i
Láinez, perquè afirma que
no hi ha cap prova directa
que el relacioni amb l'assas-
sinat. 
En canvi, els magistrats
consideren provats els fets i
confirmen la condemna a
Antonio José Láinez. També
mantenen la condemna de
tinença il·lícita d'armes per
a Juan Manuel Cruz Gisbert,
però l'absolen del delicte
d'encobriment perquè con-
sideren que no es pot pro-
var que tingués coneixe-
ment del crim.

25 anys de presó per 
Antonio José Láinez Agea

REDACCIÓ

El fort vent que va bufar
durant la jornada de
dimartsva ser sens dubte
decisiu perquè s'escampés
el foc de la Riba. A mode
de premonició, de fet, la
direcció general de
Protecció Civil al matí ja
havia advertit de l'alt risc
d'incendi a tot el terç sud
del país, inclòs tot el Camp
de Tarragona i les Terres
de l'Ebre, per a les hores
centrals del dia, per l'entra-
da de forts vents de ponent
que havien de fer baixar
l'índex d'humitat, com es
va confirmar poc després.
Fruit d'això, el Servei
Meteorològic de Catalunya
va recollir fortes ràfegues a
tota la demarcació, de fins
a 98 km/h al Perelló o 84

km/h al Mas de Barberans.
La forta radiació solar i el
fet que les temperatures
pugessin alguns graus res-
pecte de la vigília també hi
haurien tingut part de
culpa. Això sí, tant els
valors d'aquests dies, fins i
tot frescos a la nit, com el
fort vent són poc usuals al
juliol, fet que ha provocat
també imatges de relativa
desolació a les platges.
Segons les previsions, les
temperatures continuaran
estancades els dies vinents
per sota de les habituals
per l'arribada d'una altra
pertorbació. Els pròxims
dies seran assolellats, però
hi haurà molta variabilitat,
amb ruixats, tempestes i
núvols. 

Ratxes de fins a 98 km/h al PerellóL'exdirector general de la
Unesco i president de la
Fundació Cultura de Pau,
Federico Mayor Zaragoza,
ha fet donació gratuïta a
l'Ajuntament de Tortosa del
Fondo Documental
Marcel·lí Domingo Sanjuan
que era de la seva propie-
tat. El fons inclou docu-
mentació original de la vida
política del polític tortosí,
correspondència, fotogra-
fies, articles i llibres. Entre
els documents que a partir
d'ara conservarà
l'Ajuntament de Tortosa hi
ha un exemplar de la
Constitució de la República
Espanyola de 1931 signa-
da pels constituents, cre-

dencials de diputat a Corts
d'eleccions datades entre
1914 i 1936, diaris de
sessions de la mateixa
època, cartes de Marcel·lí
Domingo a l'escriptor
Miguel de Unamuno, diver-
sa documentació corres-
ponent a l'homenatge que
se li va fer a l'ex-ministre
tortosí a la seva ciutat en
el centenari del seu naixe-

ment, i un important nom-
bre d'articles d'opinió i lli-
bres escrits pel polític i
altres sobre la seva biogra-
fia. L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha agraït la
donació de Federico Mayor
Zaragoza, de qui ha desta-
cat l'interès i estima que
ha demostrat una vegada
més cap a Tortosa, a l'ho-
ra que ha valorat la

importància del fons docu-
mental i el reconeixement
que suposa d'una de les
figures polítiques més
importants que ha tingut la
ciutat. Ferran Bel ha afe-
git que és voluntat de
l'Ajuntament, en la mesura
que sigui possible, que el
fons es dipositi a la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo.

Zaragoza fa donació del Fondo 
Documental Marcel.lí Domingo

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha agraït la
donació de Federico
Mayor Zaragoza, de qui
ha destacat l'interès i
estima que ha demostrat
una vegada més cap a
Tortosa, a l'hora que ha
valorat la importància del
fons documental i el reco-
neixement que suposa
d'una de les figures políti-
ques més importants que
ha tingut la ciutat. 

REDACCIO

Melero espera que «es ratifiqui que el
cap de l’operatiu va actuar

correctament i que es normalitzi
processament la situació».

Segons aquest, les declaracions de
Ferràs «indiquen un dèficit de

comunicació»

Federico Mayor Zaragoza.

cedida

Testimonis

Els detinguts haurien
incendiat dos

contenidors de
recollida selectiva a

Remolins

Declaren 5 dels 31 testimonis a petició de la defensa del Delta 0.
Tenen en comú que «van ser preguntats»
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Serà una temporada, en la
línia de l’anterior, complica-
da en l’aspecte pressupos-
tari. Però, malgrat això, el
missatge que es va donar
en la presentació fou
d’il.lusió davant de la nova
campanya, destacant la
incorporació de diversos

juvenils, «un fet que es fruit
de la feina que es fa al fut-
bol base», va dir Tarrazona.
La plantilla del CF Amposta
que fou presentada és la

següent:
Porters: Diego Becerra i
Xavi Tomàs (Ulldecona)
Defenses: Manel Subirats,
Dominguez, Cesc, Manel

Puig (Rapitenca) i Sandu.
Migcampistes: Narvaez,
Víctor (juvenil), Gustavo,
Folch, Marc Vernet i Edén
(R. Bítem). Davanters:

Becerra, Angel i Dani Bel
(juvenil), Oscar (Alcanar),
Brigi (Roquetenc), J.
Antonio Gonzalez ‘Chico’
(Villarubia). Jugadors a
prova: Vilanova
(Roquetenc), Uliaque i
Moha i Cristian Regolf (juve-
nil). Jordi Fabregat és l’en-
trenador, Nando Crespo el
segon i Edu Marin i Edu
Català s’incorporen al cos
tècnic. Yiyi n’és el fisio.
Els partits de pretempora-
da començaran el proper
dia 30, a Sant Jaume; el
dia 6 d’agost visita al
Vilanova (Copa Catalunya);
el 7, a Deltebre, torneig
Ciutat de Deltebre; el dia
10, a Tortosa, Memorial
Jordi Pitarque; el 15, a
casa, amb el Kitchee (Hong
Kong): el 16 a la Cava: el
21 el Marià Toha i el 28
inici de lliga contra
l’Europa. 

A qui matina...

El CF Amposta va fer
ahir dijous la presen-
tació davant de l’afi-
ció. El missatge va
ser d’austeritat i
prudència davant del
nou repte. Un nou
repte, sent l’únic
equip ebrenc a la
Tercera divisió, que
s’afronta amb il.lusió
i també amb aspira-
cions moderades. 

ACTUALITAT

L’Amposta va fer la presentació ahir i ja ha iniciat la pretemporada

M.V.

Plantilla de l’Amposta 2011/12 en la presentació d’ahir dijous.
Cedida

La Rapitenca ha informat
que ja és oficial la incorpora-
ció del defensa Javi Ortega,
de 33 anys i que estava al
Reus Deportiu amb qui va
pujar a la Segona B. Ortega
és un jugador experimentat
i que també va pertànyer al
Tortosa quan aquest estava
a la Tercera divisió. Des de
llavors ha portat una tra-
jectòria brillant, els darrers
anys al Reus. Per la propera

temporada no compta per
al tècnic reusenc i per això
la Rapitenca l’ha pogut fit-
xar. Es un bon reforç per la
defensa rapitenca.

Miguel, demà a TV3
D’altra banda, Miguel, juga-
dor ampostí del Llagostera,
s’enfrontarà demà amb el
seu nou equip a l’Espanyol,
en partit transmès per la
televisió catalana. 

Javi Ortega (Reus)
s’incorpora

Té 33 anys i reforçarà la defensa

UE RAPITENCA

Avui a la plana 2 hi ha un arti-
cle d’opinió d’un soci del CD
la Cava que es manifesta
respecte una columna de
Joaquin Celma, publicada
en aquest mitjà setmanes
enrera.
La veritat és que d’entrada
he de felicitar al soci del CD
la Cava per la forma en què
ha efectuat la seua carta,
mostrant la seua opinió amb
tot el respecte.
I, després, l’he de felicitar
perquè és democràtic mani-
festar-se i més quan no
s’està d’acord amb una opi-
nió que afecta el teu club.
Penso que la interelació és
interessant sempre que es
pugui produir d’aquesta
manera. Jo no entraré a
valorar ni una opinió ni l’al-
tra. El que puc dir és que
Joaquin Celma ha donat la
seua cada divendres sobre
el tema que ha volgut i puc
estar d’acord o no amb ell,
però li respecto les seues
decisions, baix la seua res-
ponsabilitat. La seua opinió,
en un moment determinat,
podrà agradar o no però
també penso que Joaquin
no vol ni ha volgut molestar
a ningú amb les seues opi-
nions quan s’ha referit a
clubs de les nostres terres.

Resposta
L’opinió de Michel

Tal com Més Ebre va infor-
mar fa quatre setmanes,
Mauri és nou jugador del FC
Ascó. Aquesta  s’ha fet ofi-
cial (imatge de la foto), així
com el nou equip tècnic que
tindrà Albert Viñas al capda-
vant del conjunt de la Ribera
a partir del dia 8 d’agost,
quan comença la pretempo-
rada.

Aquesta és la novetat que
presenta el FC Ascó. El Tor-
tosa, per la seua part, ha

comunicat els partits previs-
tos per la pretemporada.
Només manca confirmar la
data de la presentació da-
vant de l’afició. Havia de ser
el dilluns dia 5 de setembre,
però, tal com han quedat
ara les Festes de la Cinta,
concentrades en pocs dies,
es possible que es canviï la
data del quadrangular amb
el Roquetenc, R. Bítem i Ro-
quetenc. Els entrenaments
comencen dimarts vinent. 

Mauri (la Cava) s’incorpora a l’Ascó mentre que

el Tortosa comença el entrenaments dimarts

PRIMERA CATALANA
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El Remolins-Bítem, una ve-
gada va conèixer la baixa de
darrera hora d’Edén, ha fet
una altra incorporació. Es el
cas de Moha, jugador que es-
tava amb l’Amposta B i que ha-
via parlat amb el Santa Bàrba-
ra per fitxar. Però finalment ha
acceptat la proposta posterior
del club de Bítem. Es una nova

incorporació en la línia d’altres
que s’han produit per compen-
sar una plantilla que «il.lusiona,
amb gent jove amb ganes de
crèixer i amb altres jugadors ja
més experimentats que són
compromesos i implicats amb
el col.lectiu. Estic satisfet de la
plantilla que s’ha format. Hem
de saber millorar amb el que

fa falta tenint en compte l’ex-
periència de l’any passat, quan
disposàvem d’una gran planti-
lla, amb grans individualitats,
però que no va adaptar-se al
que representa un equip. Hem
de millorar en aquest aspecte
i penso que tenim més equilibri
en aquest sentit».

De la nova categoria, Nacho

comenta que «crec que serà
força interessant, amb molta
igualtat i amb equips com l’Al-
canar o la Cava que s’han re-
forçat molt bé. Serà força
competitiva i il.lusionant, amb
partits cada cap de setmana
per gaudir-ne. I d’això és trac-
ta, de competir i de gaudir del
treball que fem».  

Nacho Pérez: «es presenta una temporada
il.lusionant, amb partits cada setmana per gaudir-ne»

La UE Deltebre aposta per un «projecte guanyador a mitjà 
termini que ha de partir d’una base ferma inicial»

El Remolins-Bítem incorporarà a Moha, jugador que estava al filial de l’Amposta

SEGONA CATALANA

El passat dissabte 16 de ju-
liol, en el marc del Delta Hotel
de Deltebre, es va produïr la
primera presa de contacte i
presentació dels jugadors que
composaran la plantilla del 1r
equip de la U.E. Deltebre amb
el nou tècnic del Primer Equip,
Tomàs Ballano i una represen-
tació de la Junta Directiva i
Col.laboradors habituals de
l'Entitat, així com la presència
del tècnic del Filial, Xavier Sa-
ragossa que també hi va ser
present. Es va fer un esmor-
zar-meeting on ja van ser pre-
sents la major part de les no-
ves incorporacions, on cal
destacar principalment el perfil
jove del gruix de l'equip.

El President, Carlos García,
va introduir l'acte fent esment
a la confiança que la Junta Di-
rectiva té en el nou projecte
per a la nova temporada
2011-12 que, tot i l'edat jove
de la major part dels jugadors
que s'han fitxat per portar a
cap la renovació quasi integral
de la plantilla, s'observa una
important motivació i espirit

d'ambició amb l’objectiu «d’a-
coblar el grup per a finalment
acabar construïnt progressiva-
ment un projecte guanyador a
mitjà termini, partint d'una ba-
se ferma». 

A continuació, el President
va presentar i llloar la prepara-
ció i trajectòria del nou tècnic,
Tomàs Ballano, on va remarcar
la seva llarga experiència en
futbol tant com a jugador com
en la seva recent titulació com
a entrenador de nivell nacional.
serà acoblar el grup per a final-
ment acabar construïnt pro-
gressivament un projecte
guanyador a mitjà termini, par-
tint d'una base ferma.

Tomàs Ballano, va encorat-
jar els jugadors per la nova
temporada 2011-12, a jugar
amb solidaritat i motivació ja
que triomfar com a equip
depèn del treball de tots els in-
tegrants de la plantilla. Va fer
especial èmfasi en que cal ser
persones i esportistes, dins i
fora del camp.  La pretempo-
rada està completament defini-
da. Aquésta s'iniciarà amb el IX

Torneig Ciutat de Deltebre el
07.08.11, un triangular 3x1
que el Deltebre disputarà amb
el CF Amposta i el CD Roque-
tenc. El 14.08.11, en motiu de
la Festa Major de Deltebre i de
presentació de l'equip filial de
l'Entitat, DELTEBRE-B; el Pri-
mer Equip de la UE Deltebre ju-
garà contra la UE Rapitenca,
mentre que el Deltebre B la
mateixa tarda s'estrenarà con-
tra el CF Tivenys, recent as-
cendit a la 3ª Catalana. Poste-
riorment, el 24.08.11 hi haurà
partit contra la UE Remolins-Bi-
tem al Camp de Bítem. El
27.08.11 el Deltebre jugarà a
casa contra el CF Benifallet,
mentre que el 03.09.11 es vi-
sitarà el camp del CD Alcanar,
en motiu de la presentació de
l'equip canareu. La plantilla
2011-12 de la UE Deltebre (
Primer Equip) estarà composa-
da pels següents jugadors:
Oriol Bertomeu, Marc Nivera,
Jordi Bertomeu, Albert Marin,
Josep Reverter (de la UE Delte-
bre); Francesc Corella, Carlos
Curto, Iker Díaz, Joan Marc

Llambrich, Èric Torres ( del CF
Amposta-B); Oliver Serrano (de
la UE Sant Jaume); Pep Lucas
(de la UE Rapitenca); Joan Pe-
re Folguerola ( del CF Camp-
Redó); Àngel Bonilla (de la UE
Remolins-Bitem-B); Josep Ma-
ria Gilabert (del CF Reguers);
Àlex Calle (de l'Ebrescola);

Gerard Castells ( del CD Ro-

quetenc-B); Rosenberg Cardo-
na (del CF Godall);

El jugador Marc Toledo (del
CF Amposta-B) estarà en ob-
servació en el Primer Equip.

Es molt  probable que de la
pre-temporada de l'equip filial,
UE Deltebre - B, pugui incorpo-
rar-se algun altre jugador des-
tacat.

La U.E. Deltebre cele-
brarà Assemblea General de
Socis el proper 22.07.11 a
les 22.00 hores a la Sala
d'Actes de la Biblioteca Mu-
nicipal. El primer Equip ini-
ciarà les sessions prepa-
ratòries de la pretemporada
de futbol el proper dimarts
26.07.11.

ACTUALITAT

SEGONA CATALANA

La Unió Esportiva Jesús i Maria ja ha estructurat la seua agenda
de preparació per a la pretemporada, pel que respecta als par-
tits amistosos. 
El dissabte dia 6 d’agost (18 h), l’equip de Torres visitarà l’Alde-
ana. El dimecres, dia 10, a les 21 hores, la Rapitenca visitarà
l’Aube. I al dia següent, serà el Camarles qui jugarà al camp dels
roigiblancs. I dilluns, dia 15 d’agost, en festes, l’Andorra visitarà
el terreny de joc del Jesús i Maria. El conjunt que entrena David
Torres iniciarà la lliga en la nova Segona catalana (vegeu el ca-
lendari a la plana 14) a casa contra el Morell. El derbi amb el CD
la Cava serà en la darrera jornada de la primera volta, ja al 2012,
el dia 21 de gener. I tancarà, lógicament, el campionat (3-6-12). 

Primers partits de pretemporada de la
Unió Esportiva Jesús i Maria

SEGONA CATALANA

La setmana passada informàvem que Jordi Rojas era el nou en-
trenador del Vila-seca. Cert. I va ser-ho fins divendres passat per
la tarde quan per unes desavinences de caràcter esportiu, entre
el tècnic i la directiva, Jordi Rojas va decidir desvincular-se de
l’entitat tarragonina. El compromís que havia agafat el tècnic
amb una serie de jugadors era acceptat però no hi havia entesa
en un dels casos plantejats per l’entrenador. Davant de la impo-
sició perquè canviés el seu posicionament, Rojas, una vegada
més, va demostrar el seu tarannà que el distingeix i va ser fidel
a la seua paraula, donada al jugador en qüestió. Llavors va co-
municar que no fitxava. D’aquesta forma, jugadors que arribaven
de la seua mà com Txiki, Alex, el pichichi Nico o el porter Caba-
cés, queden lliures a l’espera de noves propostes.

Jordi Rojas no entrenarà el Vila-seca la
temporada vinent

BREUS

-El nou president del Bot és Josep Montoya i l'entrenador serà
Sergi Vidal.  Ja hi ha partits confirmats: FC BOT-CF BATEA (14
d'agost), amb motiu de la Copa Terra Alta. A Xerta també s’està
ultimant tot per oficializar la tornada. D’aquesta forma, la Quarta
Catalana, i si els equips de la categoria ho acorden en assem-
blea, podria dividir-se en dos blocs geogràfics. 

-Antonio Morales és el nou entrenador del Godall. «Abel, juga-
dor de l’equip, m’ho va plantejar i m’he decidit a començar una
nova etapa amb il.lusió i en una categoria que es presenta com-
petitiva i en la que intentarem fer un bon paper, amb la per-
manència com a objectiu».

-Sergi Otero (Faraons) i Omar, són nous jugadors de l’Horta que
entrenarà la temporada vinent Robert Canto. S’afegeixen a les in-
corporacions ja establertes i publicades la setmana passada.

El futbol retorna a Xerta i a Bot

Trobada de la UE Deltebre 2011/12.

ME

Aquesta setmana no he tingut temps
de preparar la columna. He estat fora.
Acabo d’arribar de Mèxic, la meua
segona casa, Puebla, i de veure la final
del mundial sub-17 que va guanyar
Mèxic amb un futbol vibrant i de pundo-
nor de campió. 100. 000 espectadors
en la final, allò va ser una festa, vaig
beure  tequila i vaig cantar ranxeres
«Amorcito, Corazon, yo tengo tentacion de un beso»... 
Bé, la propera setmana, el titular de la columna serà el
mateix que avui. Els ho asseguro. Vostés diran que és una
innocentada, un rumor... no els avanço res...esperin al diven-
dres vinent i sabran més coses. Fa pocs dies vaig veure als
dos presidents menjant ¿era un somni? O era la vida matei-
xa. Els garatitzo que el tequila no m’ha afectat. Estic cansat
del viatge de 22 hores, però content. Fins la setmana vinent.

Rapitenca-Amposta, fusió a la vista

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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CALENDARIPrimera Catalana

5a JORNADA 9/10/11

22a JORNADA 4/03/12

Júpiter-Tàrrega
Ol. Can Fatjó-Rapitenca

Ascó-Vista Alegre
Tortosa-Santfeliuenc

Almacelles-Reddis
Viladecans-Valls

Torreforta-Martinenc
Sants-Olesa

Igualada-Iberiana

10a JORNADA 13/11/11

27a JORNADA 15/4/12

Vista Alegre-Igualada
Santfeliuenc-Rapitenca

Reddis-Tàrrega
Valls-Júpiter

Martinenc-Ol. Can Fatjó
Olesa-Ascó

Iberiana-Tortosa
Sants-Almacelles

Torreforta-Viladecans

15a JORNADA 9/1/12

32a JORNADA 20/5/12

Reddis-Valls
Santfeliuenc-Martinenc

V. Alegre-Olesa
Rapitenca-Iberiana

Tàrrega-Sants
Júpiter-Torreforta

Ol. Can Fatjó-Viladecans
Ascó-Almacelles
Igualada-Tortosa

1a JORNADA 11/09/11

18a JORNADA 29/01/12

Ascó-Ol. Can Fatjó
Tortosa-Júpiter

Almacelles-Tàrrega
Viladecans-Rapitenca
Torreforta-Vista Alegre

Sants-Santfeliuenc
Iberiana-Reddis

Olesa-Valls
Igualada-Martinenc

6a JORNADA 16/10/11

23a JORNADA 11/3/12

Tàrrega-Igualada
Rapitenca-Júpiter

Vista Alegre-Ol. Can Fatjó
Santfeliuenc-Ascó
Reddis-Tortosa
Valls-Almacelles

Martinenc-Viladecans
Olesa-Torreforta
Iberiana-Sants

11a JORNADA 20/11/11

28a JORNADA 22/4/12

Vista Alegre-Santfeliuenc
Rapitenca-Reddis

Tàrrega-Valls
Júpiter-Martinenc

Ol. Can Fatjó-Olesa
Ascó-Iberiana
Tortosa-Sants

Almacelles-Torreforta
Igualada-Viladecans

16a JORNADA 16/1/12

33a JORNADA 27/05/12

Igualada-Valls
Martinenc-Reddis
Olesa-Santfeliuenc
Iberiana-V. Alegre
Sants-Rapitenca

Torreforta-Tàrrega
Viladecans-Júpiter

Almacelles-Ol. Can Fatjó
Tortosa-Ascó

2a JORNADA 18/09/11

19a JORNADA 5/2/12

Oli. Can Fatjó-Igualada
Júpiter-Ascó

Tàrrega-Tortosa
Rapitenca-Almacelles
Vista Alegre-Viladecans
Santfeliuenc-Torreforta

Reddis-Sants
Valls-Iberiana

Martinenc-Olesa

7a JORNADA 23/10/11

26a JORNADA 18/3/12

Tàrrega-Rapitenca
Júpiter-Vista Alegre

Ol. Can Fatjó-Santfeliuenc
Ascó-Reddis
Tortosa-Valls

Almacelles-Martinenc
Viladecans-Olesa
Torrefort-Iberiana
Igualada-Sants

12a JORNADA 27/11/11

29a JORNADA 29/04/12

Santfeliuenc-Igualada
Reddis-Vista Alegre

Valls-Rapitenca
Martinenc-Tàrrega

Olesa-Júpiter
Iberiana-Ol. Can Fatjó

Sants-Ascó
Torreforta-Tortosa

Viladecans-Almacelles

17a JORNADA 22/1/12

34a JORNADA 3/6/12

Valls-Martinenc
Reddis-Olesa

Santfeliuenc-Iberiana
V. Alegre-Sants

Rapitenca-Torreforta
Tàrrega-Viladecans
Júpiter-Almacelles

Ol. Can Fatjó-Tortosa
Ascó-Igualada

3a JORNADA 25/09/11

20a JORNADA 12/2/12

Ol. Can Fatjó-Júpiter
Ascó-Tàrrega

Tortosa-Rapitenca
Almacelles-Vista Alegre
Viladecans-Santfeliuenc

Torreforta-Reddis
Sants-Valls

Iberiana-Martinenc
Igualada-Olesa

8a JORNADA 30/10/11

25a JORNADA 25/03/12

Rapitenca-Igualada
Vista Alegre-Tàrrega
Santfeliuenc-Júpiter
Reddis-Ol. Can Fatjó

Valls-Ascó
Martinenc-Tortosa
Olesa-Almacelles

Iberiana-Viladecans
Sants-Torreforta

13a JORNADA 4/12/11

30a JORNADA 6/5/12

Santfeliuenc-Reddis
V. Alegre-Valls

Rapitenca-Martinenc
Tàrrega-Olesa
Júpiter-Iberiana

Ol. Can Fatjó-Sants
Ascó-Torreforta

Tortosa-Viladecans
Igualada-Almacelles

4a JORNADA 2/10/11

21a JORNADA 26/02/12

Júpiter-Igualada
Tàrrega-Ol. Can Fatjó

Rapitenca-Ascó
Vista Alegre-Tortosa

Santfeliuenc-Almacalles
Reddis-Viladecans

Valls-Torreforta
Martinenc-Sants
Olesa-Iberiana

9a JORNADA 6/11/07

26a JORNADA 1/04/12

Rapitenca-Vista Alegre
Tàrrega-Santfeliuenc

Júpiter-Reddis
Ol. Can Fatjó-Valls
Ascó-Martinenc
Tortosa-Olesa

Almacelles-Iberiana
Viladecans-Sants

Igualada-Torreforta

14a JORNADA 18/12/11

31a JORNADA 13/5/12

Reddis-Igualada
Valls-Santfeliuenc

Martinenc-V. Alegre
Olesa-Rapitenca
Iberiana-Tàrrega

Sants-Júpiter
Torreforta-Ol. Can Fatjó

Viladecans-Ascó
Almacelles-Tortosa

Calendari
Primera Catalana

Temporada 
11/12

Grup II

CALENDARISegona Catalana

5a JORNADA 9/10/11

22a JORNADA 4/3/12

Roquetenc-Salou
Vilaseca-La Cava

Canonja-Morell
Bonavista-Calafell

Gandesa-R. Bítem
Torredembarra-Catllar

Jesús i Maria-Cambrils
Olímpic-Camp Clar
Alcanar-Catalònia

10a JORNADA 13/11/11

27a JORNADA 15/4/12

Morell-Alcanar
Calafell-La Cava
R. Bítem-Salou

Catllar-Roquetenc
Cambrils-Vilaseca

Camp Clar-Canonja
Catalònia-Bonavista
Olímpic-Gandesa

Jesús i Maria-Torredembarra

15a JORNADA 8/1/11

32a JORNADA 20/5/12

R. Bítem-Catllar
Calafell-Cambrils
Morell-Camp Clar

la Cava-Catalònia
Salou-Olímpic

Roquetenc-Jesús i Maria
Vilaseca-Torredembarra

Canonja-Gandesa
Alcanar-Bonavista

1a JORNADA 11/09/11

18a JORNADA 29/1/12

Canonja-Vilaseca
Bonavista-Roquetenc

Gandesa-Salou
Torredembarra-la Cava
Jesús i Maria-Morell

Olímpic-Calafell
Catalònia-R.Bítem
Camp Clar-Catllar
Alcanar-Cambrils

6a JORNADA 16/10/11

23a JORNADA 11/3/12

Salou-Alcanar
La Cava-Roquetenc

Morell-Vilaseca
Calafell-Canonja

R. Bítem-Bonavista
Catllar-Gandesa

Cambrils-Torredembarra
Camp Clar-Jesús i Maria

Catalònia-Olímpic

11a JORNADA 20/11/11

28a JORNADA 22/4/12

Morell-Calafell
la Cava-R. Bítem

Salou-Catllar
Roquetenc-Cambrils
Vilaseca-Camp Clar
Canonja-Catalònia
Bonavista-Olímpic

Gandesa-Jesús i Maria
Alcanar-Torredembarra

16a JORNADA 15/1/12

33a JORNADA 27/5/12

Alcanar-Catllar
Cambrils-R. Bítem
Camp Clar-Calafell
Catalònia-Morell
Olímpic-la Cava

Jesús i Maria-Salou
Torredembarra-Roquetenc

Gandesa-Vilaseca
Bonavista-Canonja

2a JORNADA 18/09/11

19a JORNADA 5/2/12

Vilaseca--Alcanar
Roquetenc-Canonja

Salou-Bonavista
la Cava-Gandesa

Morell-Torredembarra
Calafell-Jesús i Maria

R. Bítem-Olímpic
Catllar-Catalònia

Cambrils-Camp Clar

7a JORNADA 23/10/11

24a JORNADA 18/3/12

Salou-La Cava
Roquetenc-Morell
Vilaseca-Calafell

Canonja-R. Bítem
Bonavista-Catllar

Gandesa-Cambrils
Torredembarra-Camp Clar
Jesús i Maria-Catalònia

Alcanar-Olímpic

12a JORNADA 27/11/11

29a JORNADA 29/04/12

Calafell-Alcanar
R. Bítem-Morell
Catllar-La Cava
Cambrils-Salou

Camp Clar-Roquetenc
Catalònia-Vilaseca
Olímpic-Canonja

Jesús i Maria-Bonavista
Torredembarra-Gandesa

17a JORNADA 22/1/11

34a JORNADA 3/6/12

Catllar-Cambrils
R. Bítem-Camp Clar
Calafell-Catalònia

Morell-Olímpic
La Cava-Jesús i Maria

Salou-Torredembarra
Roquetenc-Gandesa

Vilaseca-Bonavista
Canonja-Alcanar

3a JORNADA 18/09/11

20a JORNADA 12/2/12

Vilaseca-Roquetenc
Canonja-Salou

Bonavista-La Cava
Gandesa-Morell

Torredembarra-Calafell
Jesús i Maria-R. Bítem

Olímpic-Catllar
Catalònia-Cambrils
Alcanar-Camp Clar

8a JORNADA 30/10/11

25a JORNADA 25/3/12

La Cava-Alcanar
Morell-Salou

Calafell-Roquetenc
R. Bítem-Vilaseca

Catllar-Canonja
Cambrils-Bonavista

Camp Clar-Gandesa
Catalònia-Torredembarra
Olímpic-Jesús i Maria

13a JORNADA 4/12/11

30a JORNADA 6/5/12

Calafell-R. Bítem
Morell-Catllar

La Cava-Cambrils
Salou-Camp Clar

Roquetenc-Catalònia
Vilaseca-Olímpic

Canonja-Jesús i Maria
Bonavista-Torredembarra

Alcanar-Gandesa

4a JORNADA 25/09/11

21a JORNADA 19/2/12

Roquetenc-Alcanar
Salou-Vilaseca

La Cava-Canonja
Morell-Bonavista
Calafell-Gandesa

R. Bítem-Torredembarra
Catllar-Jesús i Maria
Cambrils-Olimpic

Camp Clar-Catalònia

9a JORNADA 6/11/11

26a JORNADA 1/4/12

La Cava-Morell
Salou-Calafell

Roquetenc-R. Bítem
Vilaseca-Catllar

Canonja-Cambrils
Bonavista-Camp Clar
Gandesa-Catalònia

Torredembarra-Olímpic
Alcanar-Jesús i Maria

14a JORNADA 18/12/11

31a JORNADA 13/5/12

R. Bítem-Alcanar
Catllar-Calafell
Cambrils-Morell

Camp Clar-La Cava
Catalònia-Salou

Olímpic-Roquetenc
Jesús i Maria-Vilaseca
Torredembarra-Canonja

Gandesa-Bonavista

Calendari
Segona Catalana

Temporada 
11/12
Grup 6
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La XIV Edició del Torneig de
Futbol Platja Sènior de la
Cala ja és història. Boys-
Damm va revalidar el títol
que, sumat a un altre d’edi-
cions anteriors, fa que
assoleixin el Tricampionat. 

Semifinals
8 equips van participar-hi a
la primera fase, i tots ells
van passar a quarts.
Després dels quarts es va
arribar al moment decisiu,
amb les semifinals. Per una
banda, una final anticipada,
amb els Boys-Damm vs

Makensis (pentacampions).
Repetint-se la història de
l'any passat els primers eli-
minarien als segons, per un
contundent 5 a 2. Igual de
clara fou l'altre enfronta-
ment de semis, on l'Ancla
s'imposaria per 5 a 1 a
«Veurem la final des del
Xiringuito», equip revelació. 
Finalitzat aquest encontre, i
donant un petit descans als
equips, es portaria a terme
la tradicional ronda de
penals, on els més petits
se situaven davant d'un
dels porters destacats del

torneig, Xavi Margalef
(Boys-Damm), i podien
intentar superar-lo per
aconseguir camisetes i
diferents regals. 
Ara sí, i un cop disputat
l'encontre que dictaminava
el 3r i 4t classificat, amb
victòria de «Veurem la final
des del xiringuito» per 1 a
0 sobre els Makensis, es
disputaria la final, una final
apassionant i que es decidi-
ria, com l'any anterior, als
penals. Les alternatives al
marcador foren constants i
la polèmica present fins a

última hora. En aquest sen-
tit, els Boys-Damm s'aprofi-
tarien d'una acció on
l'Ancla llençaria la pilota
fora per tal que un jugador
fos atès i en aquesta mar-
carien gol. De totes formes
fou una acció mal interpre-
tada i que tingué la respos-
ta del mateix equip deixant-
se fer un gol per tal que així
l'empat a 3 fos el resultat
final i s'hagués de decidir el
vencedor des del punt fatí-
dic. en aquest context,
sembla que els Boys-
Damm tenen la mida presa.

Així després de 4 llança-
ments, donat que al final
dels 3 primers continuava
l'empat,  el conjunt cerve-
sero revalidaria el títol de
campió de Torneig de
Futbol Platja calero.
Finalment, destacar que
l'Albert Medrano, regidor
d'Esports de l'Ajuntament
de L'Ametlla, i una repre-
sentant de la Cafeteria-Bar

Ancla serien els encarre-
gats de fer entrega als dife-
rents equips els trofeus,
així com també els premis
a títol individual, que,
aquest any, foren per
Gerard Cañagueral (Ancla)
com a porter menys gole-
jat i a l'Oriol Núñez (Waita
que faig), que repetia per
segon any consecutiu, com
pichichi.

Boys-Damm revalida el títol
8 equips van participar en aquesta catorzena edició a la Platja Pixa Vaques

FUTBOL PLATJA L’AMETLLA

El Boys Damm van imposar-se als penals en la 
final contra l’Ancla, després de l’empat a tres

gols amb el que finalitzaria el partit, 
amb emoció, incertesa i també polèmica.
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Enguany, per tercer any consecutiu, es realitza el
Campus d'estiu a Bítem, organitzat per la UE R.
Bítem,  per a nens/es de 4 a 12 anys, durant 5 set-
manes, del 4 de juliol al 5 d'agost. El Campus va
començar amb una presentació el divendres 1 de
Juliol, a la que va assistir-hi el president de l’EMD de
Bítem, Josep Cugat, i on es va explicar a tots els
pares les activitats previstes per al Campus i la distri-
bució dels grups per edats. Un total de 65 xiquets i
xiquetes hi prenen part, la majoría de Bítem, tot i que
n'hi ha de Camp-Redó, Tortosa, Roquetes, Amposta i
Tivenys. L’horari, així com els altres anys, és de 9h a
14h, també com a novetat s’ha ofert als pares interes-
sats, servei de guarderia de 8h a 9h, i servei de men-
jador de 14h a 15h. Els monitors són: Lluís Zaragoza,
Josep Llaó, Albert Piñol, Lluïsa Escuín, Cinta
Valmanya i Lluís Santamaria, amb la col.laboració
d’Adam Ndiaye, Pol Craig i Pepe Roig. 
A part de gaudir de les instal.lacions, el grup de moni-
torss ha preparat amb antelació, tota mena d'activi-
tats, com manualitats, jocs, visites a establiments de
la població de Bítem, per veure i aprendre com es fa
la feina. També visitaran la famosa MASADA, la Casa
d'en Gasol, i el conegut Mas del Bisbe (guiats per
Manel Maigi) dos edificis emblemàtics de la localitat.  
Així mateix, hi haurà altres activitats. Xaro Bautista
farà una xerrada sobre nutrició i hàbits alimentaris, el

Mosso d'Esquadra, Miquel Ayuso, n’efectuarà una
altra sobre el cos en qüestió, a l’igual que la policia
local de Tortosa, Paco  Bertomeu parlarà de la segu-
retat vial, i aproximaran la unitat canina per fer-ne
unes demostracions. 
També els nois del GOLAFRE informaran sobre la
manipulació de cohets i oferiran una petita exhibició i
actuació per a divertir a tots els xiquet/es.
L’organització ha volgut destacar la col.laboració de
Iolanda Cardona i de Miquel Vidal, el socorrista de la

piscina de Bítem, que ha donat classes a la piscina,
de comportament, prevenció de accidents, de salva-
ment en cas d'alguna urgència a l'aigua....
També es vol agrair a les empreses ELEMENTS
CONSTRUCTIUS, TRANS RET MESTRE, EBREGRA,
totes tres de Camp-Redó, a ALSO CASALS, a TOT
RENTAT de Bítem, a la Biblioteca Marcelí Domingo de
Tortosa, per deixar els seus Bibliolots, a l'Associació
del Barranc del Torrent, al Casal dels Jubilats de
Bítem, a Àlex Fernàndez, al Casal de Bítem "Lo Local",
que «ens han deixat fer la presentació del Campus i
alguna que altra xerrada a la sala tan magnífica que
tenen amb el projector». També a TortosaEsports, a
l'Ajuntament de Tortosa, i sobretot, «per la disponibili-
tat de totes les instal.lacions i serveis que necessi-
tem, a la recent EMD de Bítem, que ens han donat
totes les facilitats possibles».
I per últim «donar les gràcies a Juanjo Rovira, que per
tercer any consecutiu, col.laborarà amb els obsequis
de final de Campus, i així aquest es podrà acabar amb
uns bons obsequis per tots». El darrer dia, el 5
d'Agost, hi ha previstes moltes activitats per als
xiquets/es, sobretot aquàtiques, i després es farà el
dinar de germanor entre tots els pares, xiquets/es i
monitors/es, com a cloenda del III CAMPUS BÍTEM.
L'organització del Campus és a càrrec de la U.E.
Remolins-Bítem, per tercer any consecutiu, i més
concretament d’Àlvaro Audi i Sergi Segura Curto.

El cap de setmana passat, al pavelló firal de Remolins,
es va disputar el III Torneig de futbol sala ciutat de
Tortosa. Hi van participar 12 equips, dividits en 4
grups de 3. El primer de cada grup va passar directe
a quarts de final, i el segon i tercer van jugar una
repesca per arribar a quarts.  
Els resultats de la fase final van ser:
Semifinals: Textillar-La caseta del formatge 6-0
Montesó-Merkamotor 5-1
FINAL: Montesó - Textillar 5-2

Per tant, campió i 480 euros, Auto Escola Montesó; i
sotscampió i 120 euros, Textillar. Millor porter, Àlex de
Montesó; màxim golejador, Eugeni de Textillar; i millor
jugador, Montesó d'autoscoles Montesó.

Tercer Campus d’estiu a Bítem
ACTUALITAT

FUTBOL SALA

Del 4 de juliol al 5 d’agost, a les instal.lacions esportives 

Auto Escola Montesó, campió del 
III Torneig Ciutat de Tortosa
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

DOMINGO TOMÀS I AUDÍ. REGIDOR DE FESTES DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

Domingo Tomàs és el
Regidor de Festes de
l’Ajuntament de Tortosa.
Afronta una nova edició
de la Festa del
Renaixement amb més
responsabilitat després
dels anys en els que ja ha
estat implicat com a
Director, lluitant perquè
l’esdeveniment pugui ser
un  referent com ho és a
nivell internacional.
Tortosa Renaix. Domingo
Tomàs ens ho explica.

Més Ebre: Què significa
per vostè la Festa del
Renaixement?
Domingo Tomàs: Per la
meua trajectòria en la
Festa, per mi representa
bona part del que sóc i de
la feina que faig.

ME: Enguany la Festa és
més especial?
DT: És diferent. La veritat
és que canvia d’haver
estat el Director de la
Festa a ser-ne el Regidor.
Per això la viuré des
d’una perspectiva insòlita
per a mi i des de la que,
sense cap mena dubte,
pendré bona nota per tot
el que significa. Està clar
que la viuré amb més res-
ponsabilitat institucional
en una dimensió en la que
tot pot tendir a magnifi-
car-se.

ME: La crisi no impe-
dirà...
DT: Res. La Festa del
Renaixement està per
sobre de la crisi. La
il.lusió, les ganes i la
voluntat de tota la gent
que hi treballem contra-

rresta qualsevol dificultat.

ME: Quines sensacions
noves ens esperen els
propers dies pels que visi-
tem la Festa?
DT: Com ja sé sap,
Tortosa serà una ciutat
transformada. Però,
enguany, a més de l’am-
bientació de l’època, cal
dir que la ciutat ha sofert
una serie de millores en
l’aspecte urbanístic i la
Festa serà motiu de llui-
ment de totes aquestes
obres que s’han fet els
darrers anys. Es un valor
afegit. 
ME: Una  Festa consoli-
dada         té dues lectu-
res: potser un punt i
seguit però també una
dificultat per millorar-la
any rera any. Com ho
veu?
DT: Està clar. El principal
enemic és la pròpia
Festa, el seu èxit. Això
obliga a treballar any rera
any per superar-nos a
nosaltres mateixos. Fins
ara s’ha aconseguit.
Enguany  s’intentarà que
també sigui d’aquesta
manera.

ME: Quines previsions hi
ha quant a visitants?
DT: El repte és superar
els 200.000. Això suposa
molta feina pel que res-
pecta a infraestructures,
a seguretat...a tot en
general. Es la setzena
edició de la Festa i per
aquest motiu i amb la pro-
moció que existeix, i
també per com es
coneix, pensem arribar a
obtenir aquest repte.
ME: En època de crisi

com ja n’hem parlat, un
pressupost tan elevat pot
comportar controvèrsia?
DT: La resposta és clara
si estudiem el volum d’in-
gresos que, en general, li
suposa a la ciutat la
Festa del Renaixement.
Qualsevol inversió en
aquesta Festa és justifi-
cable pel retorn que té a
tot el teixit socioeconò-
mic i empresarial del
territori. Invertir 250 o
300.000 euros en un
esdeveniment que té un
impacte econòmic apro-
ximat d’entre 6 o 8

milions d’euros és més
que comprensible per tot-
hom. Aquestes són
dades  cientifiques d’un
estudi efectuat per la
Universitat Rovira i Virgili.

ME: Quin és el missatge
que envia a la ciutadania?
DT: Que en pugui gaudir
com ho ha fet fins ara i
que entre tots féssim
crèixer aquesta Festa
que ens identifica. També
voldria aprofitar l’ocasió
perdestacar el treball del
gran grup humà que la fa
possible.

ME: Per acabar ens sor-
tirem del guió. Les fes-
tes de la Cinta estan
agrupades en pocs dies.
Com creu que s’accep-
tarà?
DT: He de fer una crida a
la confiança perquè es

pugui gaudir d’una bona
Festa Major concentrada
en pocs dies com es
farà.   Es l’aposta i hem
de buscar que sigui inte-
ressant i que es pugui
comprovar que és positi-
va en tots els àmbits.

«Qualsevol inversió en la Festa del Renaixement

està justificada. Una inversió de 250 o 300.000

euros té, segons dades científiques, un impacte

econòmic d’entre 6 o 8 milions d’euros. Els

números parlen per sí sols»

www.festadelrenaixament.cat
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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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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Calamarcets farcits amb salsa Teriyaki, a la planxa i servits amb brotxeta. 
Una altra forma de presentar els calamars i sortir de la rutina habitual

Si aquest dissabte teniu
previst passar pel mercat,
estaria bé fixar-vos amb
els calamarcets de les pei-
xateries, potser hi trobareu
uns calamarcets per fer
aquest plat.Un cop netejats
els calamarcets, separa-
rem d'una banda el que són
les potes, que aniran al far-
cit i el cos. A continuació
confitarem 4 cebes talla-
des a juliana amb una mica
d'oli, sal, un raig de vina-
gre i sucre fins que quede
desfeta i caramelitzada,
quan la ceba arribe a
aquest punt, afegirem un
grapat de panses picades
per tal que no s'unflen i ens
exploten, donarem unes
voltes a la paella i afegirem
les potes dels calamar-
cets, que hem reservat al

principi, tallades a trossets
petits. Retirarem del foc en
el moment que les potes
dels calamarcets estiguen
ben cuites Deixarem refre-
dar una mica el farcit per
no cremar-nos les mans i
procedirem a farcir els ca-
lamarcets, amb molta pa-
ciència perquè són petits i
fràgils. Per tancar-los utilit-
zarem un escuradents per
tal que no surti el farcit
quan els posem a la plan-
xa. Quan tinguem els cala-
marcets farcits, els posa-
rem de tres en tres en una
brotxeta per poder-los ma-
nipular millor a la planxa.
Abans de passar els cala-
marcets per la planxa, pre-
pararem la salsa, en una
cassola petita posarem la
salsa teriyaki i afegirem
una mica de farina fina di-
solta amb aigua freda per
tal d'espessar la salsa, dei-
xarem uns minuts a foc
lent per tal que es lligue
ben lligada i quan tingue
una textura més espessa,
retirarem del foc i iniciarem
la cocció dels calamarcets
amb una planxa ben calen-
ta. Quan tinguem els cala-

marcets al punt, els retira-
rem i ja podrem emplatar-
los amb la salsa que hem
preparat. Originalment, el
terme teriyaki indica una
tècnica de cocció de la cul-
tura japonesa que consis-
teix en coure els aliments
al forn o a la graella amb

un adob de salsa de soja. 
La manera tradicional de
cuinar la carn amb aquesta
tècnica consisteix en sum-
mergir la carn dins de la
salsa o anar pintant-la re-
petidament amb la salsa
durant el temps de cocció
fins que tinguem la carn
cuita. 
Aquesta salsa tradicional-
ment anomenada teriyaki,
s'aconsegueix agrupant
quatre ingredients: el mi-
rin, sucre, salsa de soja i
sake en proporcions dife-
rent, els ingredients s'han
de bullir fins que la salsa
quede ben reduïda.

“Primentons i Tomates”. Avui: Calamarcets  

El calamarcet de platja
es caracteritza per ser
un calamar més petit,
això ens permet cui-
narlo a la planxa sense
que ens quedi cru. A
més a més, és bonís-
sim!

REDACCIO

Calamarcets farcits.
ME

4 cebes tendres grans

Sucre

Vinagre

1 grapat de panses

1kg de calamarsets

Salsa teriyaki

Farina

Oli i Sal.

Ingredients
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Sauras Pons, Rosa  Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304   

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

Salom Beltran, Artur       Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

26º 20°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

NUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Estarà entre mig i molt ennuvolat a la meitat est de Catalunya i a la resta del litoral
i prelitoral per bancs de núvols baixos. A la resta del territori quedarà serè o poc
ennuvolat fins a migdia quan creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al
Pirineu i Prepirineu occidental. 

Precipitacions 
A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs, d'intensitat entre feble i moderada i
localment acompanyats de tempesta, al Pirineu i Prepirineu occidental, i en són
possibles a d'altres punts de muntanya.
A banda, són possibles precipitacions febles i disperses a punts del litoral i prelito-
ral. 

Temperatures 
Mínimes similars o lleugerament més altes i màximes lleugerament més baixes.

Visibilitat 
Entre bona i regular.

Vent 
Bufarà vent entre fluix i moderat de component sud i est al litoral i de component
sud i oest a l'interior. Malgrat això, de matinada i al final del dia entrarà el mestral
a les terres de l'Ebre entre fluix i moderat i a punts de l'interior hi haurà intervals de
vent fluix i de direcció variable.
Independentment al nord de l'Empordà bufarà la tramuntana entre fluixa i modera-
da, amb cops forts a l'inici i final del dia. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
tramuntana entre fluixa i moderada al nord del Cap de Creus, amb cops forts a l'i-
nici i final del dia.
A la resta de la zona bufarà el component nord i oest entre fluix i moderat de mati-
nada i de nou a la nit, i quedarà fluix de component est la resta de la jornada.
Maror al nord del cap de Begur i marejol a la resta. Lleugera mar de fons del nord
al nord del cap de Creus. 

Costa Central: 
bufarà el component sud i est entre fluix i moderat.
Marejol. 

Costa Daurada: 
bufarà el component sud i est entre fluix i moderat, si bé al sud del cap de Salou
de matinada i al final del dia bufarà el mestral entre fluix i moderat.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant  per la teva casa cinc
pots  conèixer algú  que et  causi  impacte
bastant  especial. En aquest  moment res pot
pertorbar  el teu bon humor. 

Taure
20/4 al 19/5

Si mesures les teves paraules, conreant  una
mica la diplomàcia , pots  solucionar  un pro-
blema  de parella . Respecte  a la salut  , si
surts  a passejar, envolta't  de la naturalesa . 

Bessons
20/5 al 21/6

En l'amor  has d'apostar fort per tu  , les car-
tes  estan  a les  teves mans . Respecte  a la
salut ,no passis  per alt  tot el  que afecta a
les teves emocions.

Cranc
22/6 al 21/7

Transformar el teu  dia a dia  sentimental  com
un joc divertit  i lúdic està a l'abast  de la mà .
Respecte a la salut , avui gaudeixes  d'un  ànim
excel·lent .

Lleó
22/7 al 22/8

Avui  et costarà  molt treure  els teus  sen-
timents  més  veritables . Vés  amb comp-
te  amb les teves  indecisions . El teu
estat  d'ànim millora .

Verge
23/8 al 21/9

Es reactiven  els teus  assumptes  amorosos.
La teva parella  et sorprendrà quan  menys  t'ho
esperis . Per mantenir-te  en forma  el desgast
diari  que realitzes ha de ser compensat.

Balança
22/9 al 22/10

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser  molt subtil creant  un ambient  molt
càlid  al teu voltant . Necessites  moure't i des-
carregar  tensions  a causa del trànsit  del Sol.

Escorpí
22/10 al 21/11

Has  de ser conseqüent . Qualsevol  canvi
sobtat  d'opinió  et  fa  ser inestable  a ulls  de
la teva parella . Respecte a la salut , evita els
canvis  bruscos  de temperatura.

Sagitari
21/11 al 21/12

De vegades  et costa  comunicar-te  amb clare-
dat . Sincera't  amb la teva parella . Respecte  a
la salut , busca  la serenitat mental . Fes exerci-
ci  de relaxació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs  immers  en una  etapa  bona  per fomen-
tar  el diàleg  i superar vells  problemes  senti-
mentals . Si  fas coses  que et facin  sentir-te a
gust  amb tu mateix  , millorarà  el teu to vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Sigues  més objectiu . No et perdis  en els petits
detalls  pel que fa  a la teva vida  amorosa . Per
mantenir  la teva  salut sense  problemes , mol-
tes vegades  és important  saber dir no.

Peixos
19/2 al 20/3

Pel que fa  a l'amor , pots evitar  viure  una
decepció  si actues  fredament  i amb  la
distància deguda . Respecte  a la salut , no
has  d'esgotar-te  en el treball.Evita l'estrès. 

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

                       



DIVENDRES 22
DE JULIOL
DE 201124

a l’últimadiarimés
ebre

www.mesebre.cat

Restauradors, forners i
pastissers de Tortosa, ja
estan preparant plats amb
segles d'història i que mai
passaran a l'oblit, per això,
ens preparen tres propos-
tes gastronòmiques molt
interessants. Mengeu de
Festa, així s'anomenen les
Jornades Gastronòmiques
de la cuina del
Renaixement als restau-
rants de Tortosa. Estan
organitzades per
l'Associació Platigot, que
s'han inspirat en el recep-
tari del Llibre de Coch
(1525) del Mestre Robert

per preparar plats que han
adaptat d'aquella cuina, on
es van incorporar aliments

com el meló o la taronja
amarga, i les hortalisses i
verdures també van tenir
una funció decorativa. Una
cuina que va canviar el
menjar, la tècnica i les for-
mes de cuinar. Llepolies
de la Festa: els pastissers
i forners també es sumen,
recuperant la pastisseria
més tradicional, i a part
també podeu tastar llepo-
lies que feien com fa 500
anys, on cada 2 anys es
crea una nova llepolia amb
el ingredients i la tradició
de l'època. 
Si feu una parada als forns
i pastisseries, podreu tro-
bar pa i pastes com: el pa
de la Festa; coca de
l'Emperador (una exquisi-
desa salada a base de
peix, elaborada amb ingre-
dients emprats en la cuina
de l'època i de gran tradi-
ció a les nostres comar-
ques); coca d'espinacs,
formatge i fruita seca;
coca del Renaixement o
prim (elaborada segons la
tradició culinària de l'èpo-
ca amb farina, oli, mel i
fruita seca) o garrofetes
del Papa entre altres. La
Ruta de la Saraboga: el
nom fa referència a la
saboga, un peix del riu

Ebre molt apreciat en l'è-
poca, i és un circuit format
per les tavernes que s'ins-

tal·len durant els dies de la
Festa, caracteritzades
com les que hi havia a l'è-
poca. Son un dels punts
que es viu més intensa-
ment la festa, ja que son
un espai de trobada, de
convivència i de xalera, i
es reparteixen per tot el
centre històric de Tortosa,
i així es converteixen un
element més per a la deco-
ració de la festa. Aquestes
tavernes, estan regenta-
des per les associacions
culturals, esportives i els
professionals locals del
sector, on ja coneixem la
Taverna del Pou, la del
Llumener, la del Ball, la del
Jueu, la del Pou de la

Figuereta, la Carpe Diem,
la de les Cavalleries, la del
Port i la dels Estudis i
entre altres.
Ja teniu tres bones raons
gastronòmiques per visitar
Tortosa i endinsar-vos en
l'esperada festa renaixen-
tista. 
El regidor de Festes de
l'Ajuntament de Tortosa,
Domingo Tomàs, ha valo-
rat extraordinàriament l'a-
portació que la gastrono-
mia fa a l'èxit de la Festa
del Renaixement amb la
seva recuperació de la
cuina del segle XVI per a
posar-la a l'abast dels pala-
dars contemporanis. 
El plat "estrella" de la pro-

posta gastronòmica d'en-
guany és el saitó (o
"saytó", com era conegut
al segle XVI) en cassola. 
Els establiments partici-
pants al "Mengeu de Festa"
2011 són Los Banys, La
Torreta, Nolla, Lizarrán,
Paiolet, Lo Llaüt, Marisc
Mediterrani, Sant Carles,
Nou, Sport, Farcit, Amets,
L'Arlequí, El Riu, L'Estudi,
Angelita, Fusteria, Hotel
Corona, La Inglesa,
Pallarés i La Petja. 
La novetat més important -
i que ha estat remarcada
pel regidor de l'àrea de
Festes- és la disponibilitat
de poder descarregar als
telèfons mòbils amb siste-

ma operatiu Android (i mit-
jançant el programa
Market) el llistat d'establi-
ments del "Mengeu de
Festa" i els menús i parti-
cularitats de cadascun
d'ells, així com el progra-
ma de la Festa del
Renaixement i d'altres ser-
veis que facilitaran en gran
manera la difusió de la
informació referent a tots
els aspectes de la Festa. 
Aquest salt qualitatiu pel
que fa a les noves tecnolo-
gies ha estat possible grà-
cies a una aplicació desen-
volupada per TarracoDroid
(especialista en creació de
software) amb la col·labo-
ració d'EbreAndroid.

«Mengeu de Festa» al Renaixement

Tortosa retrocedeix a
l'esplendor del s. XVI, on
va ser una de les ciutats
més importants, i per
uns dies ens endinsem
en aquesta època dau-
rada, que també va tenir
una cuina daurada. Del
21 al 24 de Juliol, et
convidem a gaudir d'una
gastronomia renaixen-
tista a la XVI Festa del
Renaixement.

La cuina del segle XVI a l’abast dels paladars contemporanis

REDACCIO

MIRADES  SOBRE L’ACTUALITAT

La novetat més important és la
disponibilitat de descarregar als

telèfons mòbils amb sistema operatiu
Android el llistat d’establiments

         


