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La XVI Festa del Renaixement  va tancar portes diumenge desprès de quatre dies intensos i carregats d'activitats. Aquesta edició s'ha assolit un increment
superior al 30 per cent en la recaptació dels espectacles de pagament, respecte el global de l'edició de 2010. Aquesta és una dada important que es corres-
pon amb l'important afluència de visitants que s'ha pogut veure pels carrers del nucli antic i per tot l'àmbit de la Festa del Renaixement a Tortosa. P3

Més visitants i més espectadors
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Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Deltebre reclamarà a Salut que
mantingui l'ambulància al municipi durant les
24 hores del dia. P4

Amposta programa més de 300 activitats per
Festes Majors i 35 actes taurins . P8

Societat

El nou campus de la URV obrirà portes a
l'octubre . P9

Esports

Verònica i Dani, del Club Rem Tortosa, obtenen
dues medalles al mundial sub 23. P17
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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.
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El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat

opinió

Aquests últims mesos he estat
seguint un nou programa a
Canal TE: PLAYLIST.
Una nova alternativa en la pro-
gramació local. Un toc juvenil
per a recordar, a aquells que
van estar, o donar un cop d'ull
als festivals i concerts del terri-
tori. A mi m'agrada anar
seguint l'actualitat musical. Un
programa que dura entre 20-
30 minuts. Et pots posar al dia
tant dels artistes internacio-
nals que passen per aquí, com
els nacionals i els locals que
estan començant la seva
carrera musical. En la primera
edició van cobrir el festival
SOS 4.8 a Murcia. Un festival
bastant jove però que amb 4
anys de vida està donant molt
que parlar. Aquest any, caps
de cartell com MGMT, Twoo
door cinema club, Patty Smith,
Vetusta Morla, Editors,
Standstill i un bon llistat més.
Playlist compta també amb
opinions dels assistents que
també et fan passar una bona
estona. Altres edicions com el
Minipop (Tarragona) un festival
més familiar, per a totes les
edats. Amb The New Raemon,
Maria Roldés, Febrero...
Després es van unir a la lliga
contra el càncer a l'auditori
Felip Pedrell amb Èric Vinaixa,
Eba, David Espinós i Silvia
Pujals i CràtOR. Amb anècdo-
tes curioses o gracioses dels
propis artistes. Vaig riure una
mica, i va trencar la dinàmica
de només música i opinions de
la gent, trencant també amb
un tema tan delicat com es el
càncer.
Considero que està molt bé
que hi hagi una iniciativa com
aquesta a les Terres de l'Ebre.
Un nou entreteniment que et
dóna una visió panoràmica de
com estan els artistes ben
"assentats" com els que estan
sortint actualment. En plena
època de festivals, esta molt
bé., que si et quedes amb les
ganes d'anar, poder veure una
mica l'ambient que hi havia. I
no cal anar-se'n gaire lluny, he
sintonitzes Canal TE, pelque
he pogut observar, a les 10
del matí o a les 19:30 i ja està.
En caps de setmana a les 22.
Una altra edició va ser a
Vinaròs Experience que hi
havia un gran cartell de festes
locals, però en aquest cas van
cobrir CYCLE. Amb 2 grans
àlbums sota la butxaca van
oferir un gran concert per a
"donar-ho tot". També és va

comptar amb talls de veu dels
membres del grup, on es nota-
va que s'ho passen super bé i
que tenien ganes de sortir a
l'escenari.
La setmana passada es va
estrenar PLAYLIST Jornades
Musicals a l'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona. Un super ambient
entre muntanyes amb molt
bona música i per a totes les
edats ! De moment, és un pro-
grama que espero que tingui
continuïtat, perquè és molt
interessant poder comptar
amb una iniciativa d'aquestes
condicions. Va ser una llàstima
no poder veure a través de
Playlist grans festivals com
Primavera Sound, Sonar, FIB...
però entenc que a tot arreu
tampoc s'hi pot estar !
Aquesta setmana s'estrenarà
la presentació del disc "males
llengües" de CratOR i quina
millor manera de poder recor-
dar o reviure aquest concert a
la sala luz de gas que des d'un
punt de vista més local.
L'Equip de PLAYLIST també va
fer acte de presència al PALM-
FEST a l'Hospitalet de l'Infant,
tenint competència directa
amb altres grans festivals,
com el Pop arb o eL Cruïlla
BCN.  I, segons van informar,
el pròxim serà l'Arenal Sound,
a l’Ampolla, amb grans caps
de cartell com Love of
Lesbian, Russian Red, Vetusta
Morla, Delorean, Dorian, el
Guincho, We Are Standart,
Habitacion Roja, leadings,
Varry Brava, Polock.i interna-
cionals: Scissor Sisters,
rinoçérose, Tiga, Orbital,
Calvin Harris, ZOMBIE KIDS,
vive le fete. Tambè es pas-
saràn pel TEST- Al facebook
tenen una pàgina: www.face-
book.com/PLAYLISTTE. On es
poden fer suggerències,
comentar, penjar fotos dels
llocs on has estat. Jo personal-
ment, la vaig seguint, i fins i tot
de vegades demanen pregun-
tes per a fer als artistes, jo
vaig fer una pregunta que li
volia efectuar a la China
Patino, de CYCLE i va sortir !!
Ara aniré pensant que puc pre-
guntar a Love of lesbian o
algun artista de l'Arenal Sound,
a veure si hi ha sort i surto a la
tele!!
Doncs això, si ets un amant de
la música, no et pots perdre
aquest nou programa a Canal
TE!

Roberta Panisello

Playlist, programa de CanalTE

Opinió

Tortosa ja ha tornat a la rutina diària. Després
de quatre dies on ha rememorat el seu esplen-
dorós passat renaixentista. Alguns turistes
encara desfilaven pels carrers, bars i mercats
buscant el so de les gaites,
els espectacles de falconeria
o la màgia dels banderers;
no obstant això la festa havia
acabat. 
Tortosa descansarà unes set-
manes i tornarà a la càrrega
a principis de setembre amb
la celebració de les festes de
la Cinta.
La XVI edició de la Festa del
Renaixement ha deixat moltes imatges per al
record. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, asse-
gura que l'esdeveniment ha estat visitat per més

públic que mai, molts d'ells procedents de la
resta d'Espanya i de la veïna França.
I s'ha convertit, sens dubte, en un referent dins
de la programació d'espectacles d'època a

Catalunya. 
L'èxit de l'esdeveniment d'è-
poca, en un entorn apropiat,
un casc antic amb un ric i
extens patrimoni arquitectònic
medieval i renaixentista; una
gran quantitat i qualitat d’es-
pectacles itinerants i de paga-
ment; i sobretot, la participa-
ció activa i compromesa de
moltíssims veïns de Tortosa

que assumeixen el Renaixement com una festa
pròpia i com el millor aparador de la ciutat
mil·lenària.

Editorial

El millor aparador de la ciutat mil.lenària

El dia 22 de maig, els resultats de les
eleccions municipals, varen obrir un
ventall de possibilitats de canvi, que els
grups que fins llavors érem a l’oposi-
ció, no vam deixar escapar.
Ulldecona necessitava un canvi de
rumb, i CiU- PP- i UGI, varen posar-mos
d’acord per impulsar-lo, els indepen-
dents d’Ulldecona tot i ser el grup
menys votat, vam tenir la responsabili-
tat de tirar del carro, cosa que he fet
en molt de gust, en esperit de servei a
Ulldecona.
He de dir que agraeixo la confiança
dels grups CiU i PPC.

Amb el mes i mig que porto a front de
l’alcaldia d’Ulldecona, hem descobert
que la situació econòmica del poble es
pitjor del que pensaven, de preocupant
a passat a ésser greu.

El fort endeutament de l’Ajuntament
ens lliga les mans, hem passat dels
6.222.000.Û als 7.500.000. I van sor-
tint coses.

L’exercici 2011 l’acabarem com es
pugui; de moment hem de demanar un
crèdit de 1.600.000. euros per eixugar
el dèficit del 2009 i 2010; la
Generalitat ens ha obligat a equilibrar la
despesa amb aquest préstec, estarem

uns cinc anys que entre amortitzacions
i interessos, s’haurà de pagar
1.000.000. Ho passarem malament.

A part d’una gestió desastrosa, l’estat
d’abandonament dels asumptes munici-
pals és palpable i està a la vista les
pèrdues que això ha comportat.

Més endavant anirem explicant al poble
tot el que vagi sortint.

Celestí Hervás i Picazo.
Alcalde d’Ulldecona.

«Ulldecona necessitava un canvi de rumb»

Opinió

«La Festa del Renaixement de
Tortosa s’ha convertit en un

referent dins de la 
programació 

d’espectacles d’època de
Catalunya»
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La XVI Festa del
Renaixement va començar
el 21 de juliol i es va allar-
gar fins al diumenge 24.
Han estat quatre dies en
què els visitants han pogut
gaudir de més de 60
espectacles, que produei-
xen 32 companyies del
territori i d'altres països
d'Europa. Catorze campa-
ments, dos mercats d'èpo-

ca amb unes 200 parades
d'artesans, un itinerari de
tavernes anomenat Ruta de
la Saboga ubicades pels
carrers i places del centre
històric, i centenars de ciu-
tadans vestits d'època con-
figuren una festa de recrea-
ció històrica reconeguda a
nivell nacional i estatal i que
està entre les millors
d'Europa. Aquest dijous al
vespre va començar la
festa amb l'acte inaugural,
la cerimònia d'obertura de

portes i entrada de bande-
res de la ciutat i de la
Vegueria de Tortosa i el
pregó, que enguany ha anat
a càrrec del Secretari
General de Cultura de la
Generalitat de Catalunya,
Francesc Xavier Solà. El
pregoner va fer en el seu
parlament un viatge al
segle XVI esmentant un
passatge dels "Col·loquis
de la Insigne Ciutat de
Tortosa", de Cristòfor
Despuig, en el qual s'expli-

ca un debat polític i lingüís-
tic que curiosament, i mal-
grat el pas del temps, es
manté encara en l'actuali-
tat, i que "descriu perfecta-
ment la raó i la voluntat del
poble per a mantenir la
seva identitat i la seva cultu-
ra, mitjançant la seva llen-
gua". Solà va assenyalar
que el sentit de comunitat
era una de les característi-
ques del Renaixement, del
qual "Catalunya se n'im-
pregnà i encara avui en

som hereus". L'alcalde i
Procurador en Cap, Ferran
Bel, van dirigir unes parau-
les al públic per agrair,
essencialment, a totes les
persones que fan possible
la Festa del Renaixement,
especialment a la ciutada-
nia, per la seva implicació
vestint-se d'època, i també
a l'organització. 
Bel feia un breu repàs de
les actuacions de millora
del nucli antic que s'han dut
a terme per part de

l'Ajuntament i avançava que
malgrat que les obres del
Pla Integral estan en la seva
recta final i que la millora de
tot l'àmbit era evident, que-
daven encara molts reptes
per endavant, sent un de
principal el de portar-hi gent
a viure. 
De la seva banda, el
Procurador de la Festa i
regidor de Festes, Domingo
Tomàs, destacava la
importància de les aporta-
cions que fan els diferents
col·lectius a una Festa que
"ha consolidat una partici-
pació ciutadana sense pre-
cedents". Tomàs, igual que
ho feia l'alcalde de Tortosa,
agraïa especialment la dedi-
cació de l'anterior regidor
de Festes i Procurador de
la Festa, Jordi Folqué. Més
visitants i més especta-
dors. En aquesta edició
s'ha assolit un increment
superior al 30 per cent en
la recaptació dels especta-
cles de pagament, respec-
te el global de l'edició de
2010. Aquesta és una dada
important que es correspon
amb l'important afluència
de visitants que s'ha pogut
veure pels carrers del nucli
antic i per tot l'àmbit de la
Festa del Renaixement. 
Tot i que la climatologia va
obligar a suspendre alguns
dels actes previstos a les
Avançades de Sant Joan.
La Festa d’aquesta edició
ha estat tot un èxit. Sense
dubte.

Tortosa clausura el Renaixement 
amb la paraula Èxit

L'any que ve ens suposa
tot un repte, perquè l'e-
dició d'enguany ens ha
deixat el llistó molt alt”,
va afirmar molt satisfet
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, en la prime-
ra valoració de la Festa
del Renaixement d'en-
guany. Quan encara fal-
tava un dia, el regidor
de Festes, Domingo
Tomàs, donava per fet
“l'augment de la quanti-
tat de visitants i l'incre-
ment superior al 30 per
cent en la recaptació
dels espectacles de
pagament, respecte al
global de l'edició del
2010”. Així mateix, el
consistori ha fet una
valoració positiva de l'e-
dició d'enguany, tot i
que el mal temps va
obligar a suspendre
alguns dels actes previs-
tos a les Avançades de
Sant Joan.

Una participació ciutadana sense precedents

Centenars de persones es van vestir d’època pels carrers de la ciutat

REDACCIÓ

La Festa del Renaixement de Tortosa és supera cada any que passa.
JESÚS RUIZ
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La moció es fa ressò de
l'oposició veïnal a les reta-
llades,  i reclama que el
servei d'emergències es
mantingui les 24 hores del
dia a Deltebre sense que
l'ambulància hagi de fer nit
a cap altra població. A
més, reclama una reunió
urgent amb el director dels
serveis territorials de Salut

a les Terres de l'Ebre per
“arribar a un acord que
satisfaci les necessitats
sanitàries del municipi de
Deltebre”. 
L'Alcalde, Gervasi Aspa,
ha insistit que la situació
econòmica “fa que

puguem assumir algunes
retallades en l'àmbit de la
salut però no entenem
que en el cas del servei
d'emergències, que de la
seva resposta en minuts
en depenen vides, ens
haguéssim de quedar en

una ambulància només 12
hores al dia”. 
En la sessió d'avui del Ple
Municipal s'ha fet també
l'aprovació provisional del
pla Parcial Urbanístic del
sector Riumar III, que plani-
fica el desenvolupament

urbanístic de la urbanitza-
ció Riumar al voltant de
tota la zona del Port de
Deltebre. El Pla parcial
afecta prop de 500.000
metres quadrats de
terreny, dels quals
243.000m2 seran zona
verda, 19.960m2 equipa-
ments, 68.000m2 es des-
tinaran a superfície comer-
cial, 14.700m2 a ús hote-
ler i finalment tindrà un
sostre residencial de
78.000m2. El Ple ha apro-
vat també una operació de
crèdit de 490.900Û per
fer front al romanent de
tresoreria negatiu de la
liquidació de pressupostos
del 2010 i
un expedient de modifica-
ció de crèdit de
333.387,85. Els grups de
l'oposició s'han abstingut
en aquests dos punts de
l'ordre del dia i creuen que
aquesta situació és fruit de
“mala gestió econòmica”
del govern.

Deltebre aprova una moció en defensa 
del servei d’ambulàncies

El Ple de l'Ajuntament
de Deltebre ha aprovat
amb els vots a favor
de l'equip de govern
(ERC i PSC) una moció
urgent en defensa del
servei d'ambulàncies a
Deltebre, durant les 24
hores del dia, i de
rebuig a les retallades
proposades pel govern
de la Generalitat.

Durant les 24 hores del dia i de rebuig a les retallades proposades pel Govern 

REDACCIÓ

Fotografia de l’equip de Govern.

Cedida

Els treballadors del trans-
port sanitari urgent van
iniciar aquest dimarts a
la mitjanit una vaga inde-
finida en protesta per les
retallades en el servei
d'ambulàncies, que
segons el sindicat UGT ja
representen 47 unitats
menys i 937 hores dià-
ries menys de servei, fet
que repercuteix, assegu-
ra, en un temps de res-
posta del Sistema
d'Emergències Mèdiques
(SEM) d'entre 20 i 50
minuts. Amb tot, els ser-
veis mínims decretats
són del 100% per al
transport sanitari urgent
per tal de garantir el ser-
vei, fet que la UGT consi-
dera «una vulneració" del
dret a vaga».

Vaga indefinida
en protesta per

les retallades

El secretari d'estat de
Medi Rural i Aigua, Josep
Puxeu, ha assegurat que
encara no ha abordat la
qüestió del règim de
cabals per al tram final
de l'Ebre, que s'ha d'in-
corporar al nou Pla
Hidrològic de Conca,
amb els nous responsa-
bles del Govern. Segons
ha detallat, la qüestió
encara no ha aparegut
en cap de les reunions
que hauria mantingut
amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, ni amb el
nou director de l'Agència
Catalana de l'Aigua
(ACA), Leonard Carcolé. 

El règim de
cabals per l’Ebre

no abordat

El Consell Comarcal del
Montsià destinarà, en
global, un 30 % menys en
retribucions dels càrrecs
polítics i de gerència. El
nou equip de govern del
Consell Comarcal del
Montsià, format per CiU i
PPC, ha acordat en el
seu primer ple ordinari -

celebrat el passat
dimarts, dia 19- rebaixar
les retribucions del presi-
dent, dels consellers i de
la gerència, així com del
nombre de càrrecs de
confiança. Aquesta rebai-
xa suposarà un estalvi
del 30 %. Aquesta prime-
ra mesura d'austeritat

exemplifica el tarrannà
del nou govern que, en
un moment de crisi com
l'actual, considera
necessària la racionalit-
zació de recursos. En l'a-
dopció d'aquest acord,
els grups de l'oposició -
ERC, PSC i ICV- s'hi van
abstenir.

Un 30% menys pel nou equip del
Consell Comarcal del Montsià

Consideren necessària la racionalització dels recursos
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El ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha aprovat
amb els vots a favor de
tots els grups polítics el
programa de les Festes
Majors (vegeu plana 8). La
votació favorable de tots
els grups era un fet que no
s'havia donat en les ante-
riors legislatures. Tant els
portaveus del PSC com
d'ERC han donat “un vot
de confiança” a l'equip de
govern per haver introduït
en el programa d'aquest
2011 la gratuïtat del ball
de festes, tot i que tant
Toni Espanya com Adam
Tomàs respectivament,
han volgut fer constar que
no és el seu model de fes-
tes i que troben a faltar
diverses modalitats d'ac-
tes com els juvenils o cul-
turals. 
Altres assumptes que han

passat pel ple d'aquest
han estat l'execució del
pressupost 2011 en el
qual l'alcalde ha explicat
que si bé es van complint
les previsions pel que fa a
la despesa, els ingressos
estan lleugerament per
sota del que es preveia ini-
cialment, Manel Ferré ha
manifestat que s'espera
“poder-ho corregir durant
el proper trimestre”. 
En el ple de juliol s'ha pre-
sentat la primera moció
del grup Plataforma per
Catalunya en la que es
demana al Govern de la
Generalitat que no es reta-
llin els recursos econò-
mics destinats al Centre
d'Assistència Primària
d'Amposta. El portaveu de
PxC, Germà Ciscar, ha
argumentat que la salut és
un tema fonamental per
als ciutadans i que la
Generalitat pot retallar les
despeses d'altres àmbit,
posant l'exemple del dèfi-
cit de Televisió de
Catalunya. 
El PSC i ERC han votat a

favor de la moció, cenyint-
se estrictament al que
demana el document res-
pecte a la tisorada sanità-
ria. 
En el debat de la moció,
l'alcalde ha explicat que
“justament la contenció de
la despesa sanitària es fa
per poder mantenir el
model sanitari català”.

L'alcalde ha respost dues
preguntes presentades
per escrit per part del
grup d'ERC. 
La primera de les pregun-
tes demanava informació
sobre quin és l'estat actual
de la implantació de la ITV
a Amposta, un projecte
que va deixar adjudicat
l'anterior govern de la

Generalitat. 
Manel Ferré ha explicat als
grups que hi va haver un
recurs d'una de les empre-
ses que es van presentar
al concurs per adjudicar-
se les obres contra el sis-
tema de licitació i que a
hores d'ara el jutge ha de
decidir si l'adjudicació va
ser o no correcta.

Ple d’Amposta.

REDACCIÓ

El ple d’aquest passat dilluns.
Cedida

Deltebre ha protagonitzat
una altra protesta contra
les retallades del govern
català. Un grup de veïns,
convocats a través de les
xarxes socials, van pro-
testar dilluns passat al
nou pont Lo Passador
contra la supressió del

servei d'ambulàncies al
municipi de l'altra banda
del riu, Sant Jaume
d'Enveja. Fins ara, a
Deltebre tenien una
ambulància operativa les
24 hores del dia, mentre
que a Sant Jaume
d'Enveja hi havia servei

de 12 hores, de les 9 del
matí a les 9 de la nit. 

Ara bé,
l'empresa adjudicatària
del servei, Centre
d'Ambulàncies Baix Ebre
(CABE), va comunicar als
treballadors, per instruc-
cions del Servei

d'Emergències Mèdiques,
que tanquessen la base
de Sant Jaume, just el dia
de festa major, a l'hora
que comunicava als tre-
balladors de Deltebre que
a les 8 de la tarda havien
de portar l'ambulància a
Sant Jaume. Els manifes-
tants, un centenar, van
esperar que passés l'am-
bulància de Deltebre pel
pont per aplaudir-la, tot i
que inicialment havien
previst tallar-li el pas.
Protesten que els han dei-
xat amb una sola
ambulància per als dos

pobles quan, pel volum
de població, el que
necessitem és una
ambulància les 24 hores
als dos municipis. 
L'alcalde de Sant Jaume
d'Enveja, Càstor Gonell,
va explicar que des dels
serveis territorials de
Salut se'ls va comunicar
que, amb la retallada de
serveis al centre d'aten-
ció primària (CAP), que
s'ha quedat sense servei
d'urgències a les nits i els
caps de setmana, els
dotarien d'una ambulàn-
cia les 24 hores. 

Protesta a Deltebre per la supressió
del servei d’ambulàncies

Una sola ambulància per als dos pobles, Deltebre i Sant Jaume

Els tècnics del Consorci
de Serveis Agroambientals
del Baix Ebre i Montsià
(CODE) continuen els trac-
taments contra la mosca
negra i aquest dimecres,
27 de juliol, van dur a
terme els treballs en el
tram català del riu Ebre,
des de Riba-roja fins
aigües avall de Tortosa.
Aquest cinquè tractament
de la temporada, en què
es van abocar uns 2.000
litres del producte biològic
BTI es va dur a terme als
habituals 6 punts del riu,
més un nou punt, aigües
avall de la ciutat de
Tortosa.

Cinquè
tractament del

CODE

La Direcció General de
Protecció Civil ha donat
per finalitzada la fase de
prealerta de l'Infocat per
alt risc d'incendi forestal a
les comarques del Baix
Ebre, Ribera d'Ebre,
Montsià, i Terra Alta. 
A més, van quedar
anul·lades les autoritza-
cions per fer foc a les
comarques del Baix
Camp, Baix Ebre i Ribera
d'Ebre.
Tot i això, es recomana
als municipis de les
comarques la necessitat
d'extremar la vigilància,
entre les dues del migdia
i les set del vespre.

Finalitzada la
fase de

prealerta

«La tisorada sanitària», un dels temes a debat
En el darrer ple de l’Ajuntament d’Amposta
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La consellera ha destacat
l'important esforç que està
duent a terme el
Departament que dirigeix
per modernitzar la justícia i
ha anunciat que a partir de
2012 hi haurà un calendari
d'implantació de la nova ofi-
cina judicial que permetrà fer
més eficient, ràpida i moder-
na l'Administració de justícia
a Catalunya. Fernández
Bozal ha destacat que la
millora de la justícia no con-
sisteix únicament en la cons-
trucció de nous edificis judi-
cials sinó també en una
millor organització.
Finalitzades les excavacions
arqueològiques als terrenys
del futur Palau de Justícia
Les excavacions arqueològi-
ques que es van executar

entre els carrers de la
Mercè, Sant Felip Neri i la
plaça dels Estudis del nucli
antic de Tortosa, on es pre-
veu construir el futur Palau
de Justícia, ja han finalitzat.
Es van iniciar el 2009 i van
permetre recollir noves infor-
macions arqueològiques que
van aportar dades fiables
per ampliar la documentació
i els estudis històrics de la
ciutat. La zona on se situa el
solar del futur equipament
judicial està ubicada al nucli
antic de Tortosa, dins del cir-
cuit emmurallat encarregat
pel rei Pere el Cerimoniós a
mitjan segle XIV. En aquest
moment el Departament de
Justícia ja disposa del projec-
te del nou edifici judicial de
Tortosa.  El nou Palau de
Justícia que es construirà
tindrà una superfície de
3.263 metres quadrats.
Disposarà de planta baixa i
tres pisos i no tindrà soterra-
ni, precisament per evitar fer
malbé les restes arqueològi-
ques que s'estan trobant en
el subsòl. El nou edifici tindrà
capacitat per acollir òrgans

judicials que ja estan en fun-
cionament i disposarà d'es-
pai per a futures amplia-
cions. A més,
s'hi emplaçarà  la fiscalia,
equips tècnics, sales de vis-
tes, sales per a advocats i
graduats socials, per als

forenses i l'arxiu. La conse-
llera de Justícia ha anunciat
avui que, gràcies a un acord
amb l'Ajuntament de
Tortosa, el Jutjat Social es
traslladarà en breu a un
espai més ampli habilitat a
l'antiga comissaria dels

mossos d'esquadra.
D'aquesta manerà es per-
metrà que el Jutjat de
Primera Instància i
Instrucció núm. 5, que va
entrar en funcionament a
finals de desembre, dispo-
si de més espai.

La consellera de
Justícia, Pilar
Fernández Bozal, visi-
ta les Terres de l’Ebre.

REDACCIÓ

Moment de la reunió.
Cedida

Manuel Bustos, alcalde
de Sabadell, ha estat ree-
legit de nou president de
l'FMC per unanimitat de
totes les forces políti-
ques. 
L’ Assemblea es va reunir

el passat 22 de juliol a
l'auditori del World Trade
Center de Barcelona per
renovar els seus òrgans
de govern. 
L'Assemblea ha aprovat
per unanimitat l'informe

de gestió presentat pel
president, Manuel
Bustos, i també per una-
nimitat s'han escollit els
71 membres del Consell
Nacional. 5 de les Terres
de l’Ebre, Francesc Miró,

alcalde de Godall; Alfons
Montserrat, alcalde
d’Alcanar; MªBeltrán,
alcaldessa de Tivenys;
Joan Castor Gonell,
Alcalde de Sant Jaume
d’Enveja; Eduard Masip,
alcalde de la Torre de
l’Espanyol. 
Amb el consens de totes
les forces polítiques han
elegit el nou Comitè
Executiu de l'entitat, el
president i els vicepresi-
dents. Durant els propers
4 anys, serà president de
la Federació Manuel

Bustos, alcalde de
Sabadell; i vicepresidents
els alcaldes i alcaldesses
següents: Núria Marín,
alcaldessa de l'Hospitalet
de Llobregat; Josep Félix
Ballesteros, alcalde de
Tarragona; Miquel Arisa,
alcalde de Centelles;
Lluís Tejedor, alcalde del
Prat de Llobregat; David
Rodríguez, alcalde de
Solsona; Joan Mora,
alcalde de Mataró; Carles
Pellicer, alcalde de Reus,
i Manuel Reyes, alcalde
de Castelldefels. 

Escollits 5 alcaldes del territori
per al Consell Nacional

XX Assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya

El sindicat Unió de
Pagesos (UP) calcula que
les fortes ventades que
es van produir la setma-
na passada al Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre han fet caure entre
el 10 i el 50% de la colli-
ta d'avellanes, tenint en
compte que les quanti-
tats són molt variables
en funció de les pobla-
cions. UP, que ja ha fet
arribar aquesta informa-
ció al departament
d'Agricultura, recorda
que les avellanes caigu-
des encara no havien
finalitzat el seu procés de
maduració. 

Les fortes
ventades fan
mal al camp

Departament de
Governació i Relacions
Institucionals ha presentat
la nova convocatòria desti-
nada a la intervenció inte-
gral per a petits municipis
anomenada “Viure al Poble
Més”. 
La nova línia d'ajuts
“Viure al Poble Més”, des-
tinat a municipis de fins a
3.000 habitants, supo-
sarà una inversió
14.000.000 euros. El
65% correspon a subven-
ció, i d'aquesta el 15%
tindrà caràcter de bestre-
ta, mitjançant un únic
pagament en el moment
de l'atorgament de la
subvenció.

Convocatòria
de «Viure al

poble»

La consellera de Justícia visita l’Ebre
Es reuneix amb l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el Delegat, Xavier Pallarès
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El programa per als deu
dies de festa major inclou
més de 300 activitats
entre lúdiques, culturals i
esportives. A més, la regi-
dora Mar Panisello ha
remarcat el fet que es pro-
cura que dins la progra-
mació hi hagi activitats
per a totes les edats. El
canvi més important el
model de festes majors
ha estat el canvi d'ubica-
ció i la gratuïtat del ball
que ja es va anunciar. La
nova ubicació ha presen-
tat alguns problemes d'a-
daptació a l'espai, com en
el cas de la desfilada de
vestits de paper, un
espectacle per al qual
l'antic pavelló firal tenia
l'espai suficient que es
necessitava. Tot i amb

això, s'ha pogut adaptar
al nou espai amb la
instal·lació d'una gran
carpa que cobrirà les
necessitats de les models
i les modistes. A més, els
vestits de paper, que és
un dels actes amb tradició
més arrelada a la ciutat,
es renovaran totalment,
de manera que es bus-
carà que la pròpia desfila-
da ja sigui en sí mateixa
tot un espectacle.
Panisello també ha volgut
destacar les activitats
dedicades als joves com
la festa chill out a la pisci-
na descoberta o la que
organitzen conjuntament
Amposta Ràdio i Imagina
Ràdio la matinada del 12
al 13 d'agost per als joves
que, un cop finalitzat el
bou embolat, es queden
desperts fins la sortida
del capllaçat. Per la seva
banda, el regidor de bous,
Josep Garriga, ha explicat
amb detall el programa
d'actes taurins que inclou
un total de 35 activitats
entre bous embolats,
encierros, bous a la plaça

i bous al carrer. En total
seran fins a 13 les rama-
deries que exhibiran els
bous a la ciutat
d'Amposta, de les quals 4
són de les Terres de
l'Ebre. De les 35 activitats
taurines, una part són ini-
ciativa de les 6 penyes

taurines de la ciutat, que
organitzen tardes de
vaques o bous embolats a
la plaça. Cada penya orga-
nitza una o dues activi-
tats.
Pel que fa a la resta de
programació referent als
bous, el més destacable

del programa és especial-
ment el concurs nacional
d'emboladors que se cele-
brarà el dia 20 d'agost i
els bous capllaçats que
continuen sent les activi-
tats que apleguen un
major nombre de partici-
pants.

Amposta programa més de 300 activitats per
Festes Majors i 35 actes taurins

Presentació del progra-
ma de Festes Majors
d'Amposta d'aquest any
2011.

Els regidors esperen que siguen unes festes molt participatives tot i la crisi

Destacable el concurs nacional d’emboladors el 20 d’agost

REDACCIÓ

Acte de presentació de les Festes Majors.

CEDIDA

L’Ametlla de Mar ha habili-
tat una zona d'aparca-
ment públic a les
instal·lacions portuàries
La Confraria de
Pescadors ha donat per-
mís a l'Ajuntament per
aprofitar les 100 places
d'aparcament durant les
nits del mes d'agost.
L'aparcament privat de la
Confraria de Pescadors,
zona més pròxima al port
pesquer de l'Ametlla de
Mar i al Club Nàutic, dis-
posarà al llarg del més
d'agost i només de mane-
ra ocasional, d'un nou
aparcament públic amb
cabuda per a 50 vehicles.
L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ha rebut el permís
de la Confraria de
Pescadors per tal que,
durant un període del dia,
pugui ser utilitzada per
aparcar vehicles la zona

de la contrapunta, la qual
actualment limita l'accés
amb una barrera.
D'aquesta manera es
dóna sortida a la deman-
da de llocs d'aparcament
en una zona amb una
important oferta del sec-
tor de la restauració,
cosa que en moltes oca-
sions i sobretot durant el
mes d'agost, acaba pro-
vocant seriosos proble-
mes de mobilitat.
Rubén Lallana, regidor de
Governació, explicava
que “és només una mesu-
ra provisional. A l'estiu la
gent que va als restau-
rants es molta i a l'agost
es fa difícil acaparar els
vehicles que per comodi-
tat aparquen en aquella
zona, provocant proble-
mes de mobilitat. 
Agraïm a la Confraria la
seva col·laboració amb

les necessitats del poble i
la seva complicitat desin-
teressada”. 
L'aparcament a les
instal·lacions portuàries

es podrà fer entre les 19h
i 1h de la nit a diari, i fins
a les 2h en caps de set-
mana. 
L'Ajuntament hi ubicarà

una persona del Pla d'o-
cupació que vigilarà la
zona i oferirà informació
sobre la mateixa a la zona
del port.

Zona d’aparcament públic a les instal.lacions portuàries
La Confraria de Pescadors ha donat permís a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Dos anys després que
es detectés la plaga
del caragol maçana a
les sèquies i arrossars
de l'hemidelta esque-
rre de l'Ebre, el govern
espanyol ha publicat
aquest dimecres al
BOE una ordre amb la
qual prohibeix la intro-
ducció d'exemplars
procedents de "països
tercers" al territori
estatal. Entre
les mesures adopta-
des també figura l'e-
xigència que les plan-
tes d'aquari -una de les
principals vies d'expan-
sió del caragol arreu
del món- procedents
d'aquests països "esti-
guin lliures d'aquesta
plaga" així com el
requeriment d'un certi-
ficat de neteja per a la
maquinària que s'utilit-
za per al conreu de
l'arròs al delta de
l'Ebre amb l'objectiu
d'evitar que traslladi
exemplars a altres
zones no afectades.

Continua la
lluita  contra el

cargol poma

Un total de 45 persones
s'han convertit en els
primers patrons d'em-
barcacions de transport
de viatgers i mercade-
ries en aigües fluvials i
continentals habilitats
oficialment per la
Generalitat. El Govern
ha entregat aquest
dilluns els títols que els
acrediten després d'ha-
ver superat un curs de
150 hores, arran d'un
decret del passat 2010
que pretén omplir el buit
legal existent en matèria
de titulacions per pilotar
aquestes embarcacions
a l'estat espanyol. 
Bona part dels titulats
d'aquestes dues prime-
res promocions treba-
llen en activitats relacio-
nades amb el manteni-
ment de la via navega-
ble o en empreses de
transport turístic pel riu.
Una dotzena d'ells, a
més, provenen de fora
de Catalunya.

Primers patrons
d’embarcacions

de transport



DIVENDRES 29 
DE JULIOL
DE 2011 9

diarimés
ebresocietat

www.mesebre.cat

Avui comença una nova edi-
ció de la Bouesia, el VII
Aplec de Bouetes a
Deltebre, que enguany
fusionarà poesia i urbanis-
me. Un dels actes centrals
serà l'homenatge a “les
quatre carreteres” i a la fun-
ció que ha tingut aquest a
espai com a centre simbòlic
i punt de relació entre la
gent. 
La Bouesia començarà
amb l'arquitectura de Gaudí
i Jujol com a protagonistes,
continuarà dissabte amb la
Boufesta d'homenatge a la
quatre carreteres i acabarà
diumenge 31 amb l'Últim
Viatge, un homenatge al
passador Fermin Llambrich.

L'homenatge es concretarà
amb la instal·lació “Les qua-
tre carreteres són quatre
carreteres” a la SEM
Ramon Calvo de Deltebre.
Es tracta d'una representa-
ció a escala 1:10 d'a-
quest tram del centre
urbà que comprèn
25.200m2 de trama
urbana. Segons
els organitzadors, “és un
treball que
parteix de la documentació
gràfica com a rastre de la
realitat d'una època i que
s'ordena com una forma de
lectura d'una memòria
social”. Les quatre carrete-
res va ser fins als anys 70
un centre important que

generava vida, amb les fun-
cions que sovint s'associen
a una plaça pública, i que
amb els anys ha anat per-
dent aquesta funció per ser
un encreuament de carrers.
La instal·lació s'inaugurarà
a les 23 hores i es podrà
visitar fins al proper 21 d'a-

gost a la SEM Ramon
Calvo. La Boufesta
d'Homentage a les quatre
carreteres començarà a les
19.00 hores amb un recital

de Boudj's a l'encreuament
de les quatre carreteres.
Després a les 20.00h i des
del balcó de la Cambra
Agrària de La Cava es farà
l'espectacle Músiques de
Balcó en Homenatge a
Josep Bo i al Teixidor.
Seguidament, a les 21.00
hores, hi haurà un dels
espectacles més trenca-
dors de la Bouesia amb la
ballarina Sol Picó i la can-
tant pianista Mariona
Sagarra.
Juntes faran l'espectacle-
performance Matar al bicho

en què cuinaran una
paella i mostraran la seva
peculiar recepta per matar
tot allò que se les menja
dins. 

Al nou edifici de Remolins

Homenatge als morts de la
Batalla de l’Ebre

La cota 705 de la Serra de
Pàndols ha estat l'escenari
de l'homenatge als morts a
la batalla de l'Ebre que
l'Agrupació de
Supervivents de la Lleva
del Biberó organitza, com
cada any des de 1989.
Una missa oficiada pel rec-
tor de Gandesa, Jordi
Centelles, i el biberó i
canonge de la catedral de
Barcelona, Josep Maria
Llaurador, i l'ofrena floral al
Monument per la Pau, han
estat els actes organitzats.
Més tard tenia lloc un dinar
de germanor i ja a la tarda
els participants visitaven el
centre d'interpretació Les
Veus del Front del Consorci
Memorial de la Batalla de

l'Ebre, al Pinell de Brai. La
cota 705 de la Serra de
Pàndols, també coneguda
com la Punta Alta, va ser
un espai clau de la batalla
de l'Ebre que va començar
el 25 juliol de 1938 quan
les tropes republicanes van
creuar el riu Ebre.

Un incendi, declarat en una
granja d'engreix de pollas-
tres situada al terme muni-
cipal de la ciutat de
Tortosa, va cremar dimarts
passat a la matinada un
total de 14.000 pollets,
segons van informar del
succès els Bombers de la
Generalitat. En concret, el
foc va cremar els reparti-
dors del menjar, els beve-
dors i també la instal·lació
elèctrica, i el fum va afec-
tar la totalitat dels 1.500
metres quadrats de les ins-
tal·lacions. L'incendi es va
iniciar, per raons que es
desconeixen, a la mitjanit i
els bombers no el van
donar per controlat fins a
tres quarts de dues de la
matinada. Cap dels treba-

lladors de la granja, situada
al camí dels Colls de Santa
Caterina, va resultar ferit ni
hi va haver la necessitat
d'evacuar ningú. Fins al lloc
dels fets, s'hi van des-
plaçar un total de vuit dota-
cions dels Bombers de la
Generalitat de Catalunya.
També un incendi va des-
truir completament una
casa de fusta al camí de
Terraroig, a Tortosa. Nou
dotacions dels bombers
van intervenir en l'extinció
del foc que es va declarar
a les tres de la tarda per
causes que encara no se
saben. 
L'habitatge, de planta baixa
i primer pis, tenia l'estruc-
tura metàl·lica, però les
parets eren de fusta.  

14.000 pollastres cremats en un 
incendi en una granja de Tortosa

El territori del Sénia és on
hi ha la màxima concentració
d'oliveres mil·lenàries del
món. N'han catalogat 4.444
en una superfície global de
2.070 quilòmetres quadrats.
Precisament, dins d'aquest
projecte la Mancomunitat ha
aconseguit 70.000 euros de
la Fundació Biodiversitat del
Ministeri d'Agricultura per
convertir la finca de l'Arion
en un museu a l'aire lliure, en
el terme municipal
d'Ulldecona. En aquesta
finca d'oliveres d'1,3 hectà-
rees i propietat de la família
Porta Ferré de la Galera es
concentren fins a 35 oliveres
mil·lenàries, és a dir, que
tenen troncs amb un períme-
tre superior als 3,5 metres.

Des del 2003 ja s'hi podien
fer visites fruit d'un conveni
entre el propietari i
l'Ajuntament d'Ulldecona.
Ara s'ha donat un pas més i
s'ha senyalitzat l'espai, s'ha
posat una tanca per regular
l'accés i s'ha rehabilitat una
casa de camp, propietat de
l'obra social de Catalunya
Caixa, com a centre de
recepció de visitants. També
s’ ha editat una guia gas-
tronòmica d'oli d'oliveres
mil·lenàries. La guia pretén
plasmar la col·laboració
entre els productors i elabo-
radors dels seus olis i el des-
tacat món de la gastrono-
mia. En total han estat 52
restaurants els que han
participat.

Primer santuari d’oliveres 
mil.lenàries a Ulldecona

Aquest dimarts ha estat el
torn dels estudis que s'im-
parteixen a l'edifici Betània
i ja a partir de l'1 agost es
traslladarà el material de
l'edifici de Direcció, ubicat
al carrer Teodor González
de Tortosa. Tot i les reta-
llades i la crisi econòmica
el territori podrà inaugurar
un edifici d'aquestes
característiques. 
El nou campus acollirà els
graus en Educació Infantil i
Primària, Infermeria i
Administració i Direcció
d'Empreses, i també el
màster en Formació del
Professorat d'Educació

Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació
Professional i
Ensenyament d'Idiomes,
així com el màster en
Envelliment i Salut, la càte-
dra d'Economia Local i
Regional, i el Centre de
recerca del Canvi Climàtic.
Personal administratiu i
docent s’incorporaran a
les noves instal.lacions a

partir del 29 d'agost men-
tre que el 6 de setembre
començaran les classes.
Després de sis anys que la
universitat desembarqués
a Tortosa, suposarà un
salt qualitatiu en el futur
de la implantació univer-
sitària al territori. 
Ara estarà tot junt i hi
haurà un espai ampli per a
tots els estudis i això serà

una milloria per als alum-
nes, per als professors i
també per a tot el territo-
ri”. 
La inauguració del
Campus està prevista per
a la primera quinzena del
proper mes d'octubre.
Serà a càrrec del doctor
Elias Campo, que també
n'impartirà la lliçó inaugu-
ral.

El Campus de la URV a les 
Terres de l’Ebre comença el trasllat

La Universitat Rovira i
Virgili ha començat
aquesta setmana  els
treballs de trasllat cap al
nou edifici del Campus
de les Terres de l'Ebre,
al barri de Remolins de
Tortosa. Els primers
estudis en començar el
seu trasllat cap als nou
centre han estat els
d'Infermeria, actual-
ment ubicats a l'Hospital
Verge de la Cinta. El 6
de setembre començarà
el nou curs universitari a
les noves instal.lacions.

REDACCIO

«És un treball que parteix de 
la documentació gràfica»

El nou campus s’inaugurarà el proper mes d’octubre.

cedida

Nova edició de la Bouesia

L’Agrupació de

Supervivents de la

Lleva del Biberó es va

fundar  l’any 1983

El VII Aplec de Bouetes a Deltebre, fusió de poesia i urbanisme
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Oriol està concentrat per
disputar el mundial sub-20,
amb la selecció espanyola,
a Colòmbia. Un cop acabi
aquesta competició, es
podria regularitzar una ope-
ració en la que el Barça i el
club anglès ja tenen un

acord. Faltaria el del juga-
dor amb el Chelsea. Per tat,
un pas més endavant en
aquesta carrera meteòrica
del jove d’Ulldecona. El seu

fitxatge podria repercutir
amb el CF Ulldecona, pels
drets de formació. 
Mario Subirats, nou presi-
dent del club ulldeconenc,

va parlar-ne dilluns a Canal
TE, on va admetre que fins
ara no sé sabia res de
forma definitiva però com
és lògic, «estarem pen-
dents». D’altra banda el pre-
sident més jove del nostre
futbol, amb 30 anys, va
explicar la nova etapa que
comença a la localitat, amb
un releu generacional i amb
la implicació dels jugadors
locals per recuperar la
flama futbolística. La gestió
no ha estat la més encerta-
da fins ara i la temporada
vinent s’inicia un projecte en
el que cap jugador cobra.
S’han d’eixugar el 18000
euros que, oficialment, hi ha
de dèficit. Il.lusió i ganes no
en falten.
Finalment, també en clau de
futbol internacional amb vin-
cles ebrencs, informar que
el Kitchee de Josep
Gombau està disputant

l’Asian Barclay’s Cup.
Dimecres contra el Chelsea,
amb victòria anglesa per 0-
4. I demà, tercer i quart lloc
amb el Blackburn Roberts.
A les 12 h, Gol TV.

Oriol Romeu, prop del Chelsea

Divendres de la set-
mana passada es
coneixia la noticia. El
Chelsea està darrera
de l’ulldeconenc Oriol
Romeu. De fet, per-
què el fitxatge es
pugui produir, manca
que passi la revisió
mèdica i l’acord
entre el club anglès i
el jugador. L’acord
amb el Barça ja esta-
ria fixat.

ACTUALITAT

L’ulldeconenc està amb la selecció per jugar el mundial sub-20 a Colòmbia

M.V.

Oriol Romeu.

Cedida

L’Amposta disputarà el pri-
mer partit de la pretempo-
rada demà dissabte al
camp del Sant Jaume, en
festes majors.
Després d’una setmana
d’entrenaments, aquesta
serà la primera confronta-
ció que disputarà el conjunt
que entrena Jordi Fabregat.
Durant aquesta setmana,
no hi ha novetats a la plan-
tilla. 

Debut en la pretemporada
a Sant Jaume

El partit, en festes, serà demà (17 h)

CF AMPOSTA

El CF Ulldecona, amb el
fitxatge, podria rebre una
compensació econòmca
per drets de formació.

Formació

D’altra banda, el Kitchee
de Josep Gombau va jugar

contra el Chelsea (0-4) i
demà dissabte s’enfronta

al Blackburn 
(12 h, Gol TV).

Barclay’s Cup

No puc recordar gaire
sobre esdeveniments
esportius ni noticies en
general abans del mun-
dial 78. Sí, el de la juga-
da de Cardeñosa contra
Brasil. Però la sensació
que tinc dels anys poste-
riors (ja havia fet la
comunió) era que de les
nostres terres pocs
esportistes arribaven a
l’elit. Està clar que costa-
va molt. I encara costa.
No obstant, actualment
estem gaudint d’una
època gloriosa en diver-
sos ambits. En rem, el
cap de setmana passat,
dos esportistes del Club
Rem Tortosa van obtenir
medalles en un mundial.
I, a més, hem sabut el
salt que farà l’Oriol
Romeu, de caràcter
internacional, i també
hem pogut veure a
Josep Gombau amb
André Villas Boas, tècnic
del Chelsea. Alguna cosa
ha canviat. Gaudim del
moment i seguim així.

Rem, Oriol
Romeu i la

Barclays Cup

L’opinió de Michel

Victor Bertomeu, nascut a
Amposta, el 19-10-1992, es
va formar al futbol base de
l’Amposta, on va jugar en to-
tes les categories. Quan era
juvenil de primer any, fou
cridat per entrenar en el pri-
mer equip de l’Amposta. El
tècnic, Jordi Fabregat, va
fer-lo debutar a Tercera divi-
sió el dia que, curiosament,
complia 16 anys, contra el
Blanes. Després va conti-
nuar entrenant i jugant fins

a final de temporada amb el
primer equip. Acte seguit
va fitxar pel Nàstic Juve-
nil de Divisió d’honor du-
rant dues campanyes
(2009/2010 i
2010/2011). La seua bo-
na trajectòria ha estat ben
valorada pels tècnics grana
i actualment ha fitxat per la
Pobla de Mafumet (filial del
Nàstic), que juga a Tercera
divisió. A la lliga, per tant
s’enfrontarà a l’Amposta.

El jove ampostí Víctor Bertomeu fitxa 
amb la Pobla de Mafumet

TERCERA DIVISIÓ

Aquesta setmana ens va dei-
xar, als 85 anys, Toni
Montserrat, porter del CD
Tortosa en una època daura-
da de l’entitat roigiblanca.
També va jugar amb el
Lleida, l’Europa, el Granollers
i el Màlaga. Finalmet, va estar
a Maó on va ser porter entre-
nador i fou tècnic de combi-
nats de futbol base balears.

Actualment vivia a Malaga.
Inici pretemporada
D’altra banda, el CD tortosa
va iniciar la pretemporada el
dimarts. La presentació serà
el dia 1 de setembre (primer
de festes) amb un quadran-
gular amb el R. Bítem.
Catalònia i Roquetenc. El dia
abans es convocarà l’assem-
blea. 

Condol en record a Toni
Montserrat

Ens va deixar aquesta setmana als 85 anys

CD TORTOSA

La UE Rapitenca ja ha iniciat
els entrenaments i aquesta
mateixa setmana ha co-
mençat l’estada a Catí (Alt
Maestrat) on debutarà diu-
menge en el torneig l’Avellà. 

No hi ha més novetats en
el capitol d’altes, però si n’-
hi ha respecte a Marc Tena,
jugador que anirà cedit a
l’Alcanar.

Per la seua part, el porter
Jordi Ayala arribava aquesta

temporada a la Ràpita  pro-
cedent de l’Ametlla. Teixidó
l’havia vist en diverses oca-
sions i estava convençut del
fitxatge. I així va fer-se. No
obstant, el porter sembla
que no pot compaginar la
feina amb els entrenaments
i no està clara la seua incor-
poració. Finalment dir que
Gerard ja ha tornat de Catí
per recuperar-se d’una lesió
al seu turmell.

Comença l’estada de pretemporada 
a Catí (Alt Maestrat)

UE RAPITENCA
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Pregunta: Semblava que
el Catalònia podria tenir
moltes dificultats, però fi-
nalment no serà així perquè
ha pogut fer un equip com-
petitiu. La pregunta que
existeix és com potser que
el Cata estava tan mala-
ment i ara ha pogut refer-se
d'aquesta forma?

Resposta: Al final de la
temporada passada sem-
blava que l'equip es queda-
ria molt minvat per a la se-
güent degut als problemes
econòmics. Però gràcies a
l'esforç de la junta actual i
el compromís del president
sortint, Subi, aquest tema
s'ha pogut solucionar. Pel
que respecta a la plantilla,
ha sofert nombroses bai-
xes, unes per motius espor-
tius i altres per motius
econòmics. Però bé, vam
aconseguir mantenir una
peça molt important, com
és Aleix, gràcies sobretot al

seu compromís amb el
club, ja que tenia ofertes
econòmiques superiors, i
altres jugadors que van do-
nar un molt bon rendiment
la temporada anterior. I els
fitxatges efectuats, equivo-
cadament al que la gent
pensa, han vingut per mo-
tius no econòmics, sino
per un projecte esportiu
engrescador i altres as-
pectes que ha valorat cada
jugador individualment.

P: Fitxatges amb jugadors
amb ganes de crèixer i al-
tres consolidats i compro-
mesos que poden aportar
molt com Lluís o Subi.

R: Pel que respecta als
fitxatges, hem intentat com-
binar jugadors que ens
aportin un plus de qualitat i
saber estar dins al camp
com són Lluís, Subi i Reyes
amb d’altres que destaquen
en l'apartat físic del joc,

com són Ramón Castells,
Ramón Zaragoza i Jordi Ro-
da, aspecte que ens feia
falta millorar respecte l'any
passat, sobretot en els par-
tits com a locals. També cal
recordar a Leandro i Martí
Panisello, que malgrat la
seva joventut, aportaran
molta vitalitat i ganes a l'e-
quip.

P: Categoria, com la veus?
R: La categoria la veig

molt igualada, sobretot els
equips de l’Ebre. Crec que
els equips d'aquestes te-

rres s'han reforçat molt bé,
en canvi a tarragona hi ha
hagut pocs moviments,
però equips com el Catllar i
sobretot el Morell, que ja
comença a moure, estaran
dalt. No sabria dir quins
són els meus candidats per
a l'ascens, veig a molts d'e-
quips amb possibilitats, per
tant, la categoria crec que
serà molt intensa i bonica
de jugar.

P: Primer partit, derbi amb
el Remolins-Bítem a la San-
ta Creu. Déu n’hido!

R: Un partit de rivalitat per
obrir la lliga, però res més.
Esperem que la gent tingui ga-
nes de futbol i ompli el camp.
Ja que normalment al primer
partit de lliga no fa falta moti-

var als jugadors, ja que tenen
ganes de començar, i ara
amb aquest partit encara
menys. Són tres punts amb
un sentiment especial, però
no deixen de ser tres punts. 

«El fet de poder mantenir a Aleix, gràcies al seu compromís amb el club,
ha estat una de les claus per la temporada vinent»

Més Ebre parla amb Ximo Talarn, tècnic d’un Catalònia que s’ha refet després de la incertesa del final de lliga passat i que disposarà d’una plantilla competitiva

SEGONA CATALANA

Una acció d’un partit del Cata.

El CD la Cava celebra aquesta nit l’assemblea de socis, al
lloc habitual. Es farà balanç de la passada campanya i es
parlarà de la nova. La presentació dels equips blanciblaus
serà demà dissabte al Camp Nou a partir de les 19 hores.
La Cava, amb Sergio Navarro a la banqueta, tornarà a ser
dels equips que lluitaran per
les primeres places de la
classificació. 
Els socis i aficionats tenen
una cita de dissabte amb la
presentació dels seus juga-
dors.

El CD la Cava celebra l’assemblea de
socis avui divendres

SEGONA CATALANA

El Roquetenc inicia la pre-
temporada el proper dilluns,
dia 1 d’agost. Com ja li ha
passat en altres anys, els pri-
mers entrenaments s’hauran
de fer fora de l’estadi de Ro-
quetes per la resembra de la
gespa natural.

D’aquesta forma, els de Ro-
quetes iniciaran el treball a
l’estadi de Tortosa, dilluns vi-
nent, a partir de les 20.30 ho-
res. 

El Roquetenc, el
dia 1 d’agost

SEGONA CATALANA

Fouad, un dels fitxatges del R. Bítem, no s´incorporarà, ja
que per motius laborals del seu pare, marxa a viure a Bil-
bao. Moha, tal ,com vam dir la setmana passada, en un prin-
cipi ja està aparaulat, i a més tindrem la incorporació de Vi-
ves de l´Horta. Els partits previstos per l’equip de Bítem,
per a la pretemporada, són els següents:

10 d’agost: contra el filial. 13 d’agost: Presentació de l’e-
quip amb el Kitchee C.F; 18 d’agost: contra l´Ampolla

21 d’agost: Torneig Toha (Tortosa, Rapitenca i Amposta)
24 d’agost: contra el Deltebre; 27 d’agost: no està con-

firmat, però segurament contra el juvenil del Tortosa; 1 de
setembre: Presentació del Tortosa(amb Catalònia i Roque-
tenc) i 8 de setembre: Amposta.

Fouad no s’incorporarà finalment al
Remolins-Bítem

SEGONA CATALANASEGONA CATALANA

L’Alcanar, segons informaven fonts directives aquesta setma-
na, ha incorporat al jove Marc Tena, un jugador que en edat
juvenil ja va pujar al primer equip de la UE Rapitenca en el da-
rrer tram de la lliga passada, a les ordres del tècnic Alfons
Royo, amb qui tornarà a coincidir aquesta propera amb el
club de la Fanecada. 
Ha estat el propi Alfons, nou entrenador de l’Alcanar, qui ha
demanat aquesta incorporació una vegada el jove jugador,
d’entrada, no tindrà moltes possibilitats de jugar en la nova
plantilla de la Rapitenca que entrenarà Antoni Teixidó. L’Alca-
nar, que ha estat tercer els dos darrers anys, s’ha reforçat
bé i tornarà a ser capdavanter a la taula. 

L’Alcanar incorpora a Marc Tena, jove
jugador procedent de la Rapitenca

SOCIETAT

Genís Valls, un dels capitans de l’Alcanar, va casar-se el dia 16
de juliol a l’ermita del Remei, amb Tere Fibla. Les celebracions
van estar a l’alçada per a un jugador canareu que és tot implica-
ció i compromís amb el club de la seua localitat. Felicitats a tots-
dos!.   

El canareu Genís, un dels capitans de
l’equip, passa per la vicaria

«I els fitxatges efectuats, equivocadament al
que la gent pensa, han vingut per motius no

econòmics, sino per un projecte esportiu 
engrescador i altres aspectes que ha valorat

cada jugador individualment»

Fitxatges

G. Camarero, tècnic del Roquetenc.

ME

Serà demà a partir de les
19 hores, al Camp Nou

Presentació
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El Tivenysha sofert les baixes de: Ruben i David Pellisa
(tots dos retirada), Amador, Ambrós i Robert Rodriguez.
En contrapoartida, arriben al club, com a altes, Robert
Beltran (l'Ampolla), Alex Fernandez (Bitem B), Paco
Rodriguez (Bitem B), Diego (Bitem Juv.),  German (Inactiu)
Karim (Atlas) i Zizu (Rasquera).
Els entrenaments començaran dimarts vinent, dia 2 d’a-
gost. L’agenda, pel que respecta els partits de pretempo-
rada, és la següent: 14 Agost, Deltebre B-Tivenys (Festes
Deltebre); 21 Agost, Tivenys-Xerta;
27 Agost, III Memorial Alejandro Piñol
Presentacio plantilla UE Tivenys en una confrontació amb
el Tortosa Juvenil de Preferent. Arnau continuarà entrenant
a l’equip que la lliga passada va pujar de Quarta catalana.

Alex Fernandez (R. Bítem B) 
torna al Tivenys 

QUARTA CATALANA

El Xerta es comença a moure. La
primera gestió va ser contractar el
nou entrenador. Van existir conver-
ses amb Edu Català, que enguany
estarà al cos tècnic de l’Amposta:
«en vam parlar i va haver-hi una
aproximació, dient-me que tindria al
costat a una altra persona que m’a-
judaria. Jo vaig mirar de poder com-
pagina la feina a l’Amposta ambla
de Xerta. No obstant, finalment, tot
ha quedat només en aquesta aproximació», explicava Edu.
Paco Alcaide, que fou segon de Paco Llangostera al
Tortosa, és el nou entrenador de l’equip xertolí. 

Paco Alcaide entrenarà el 
Xerta en la nova etapa

ES VA PARLAR TAMBE AMB EDU CATALÀ

El remodelat Sant Jaume debutarà en la pretemporada
demà dissabte contra l’Amposta de Jordi Fabregat. Es un
partit de festes majors i que serà el primer que disputaran
tots dos equips. El Sant Jaume s’ha reforçat a consciència i
ho ha fet amb jugadors amb ganes de crèixer però que ja te-
nen experiència. Hi ha il.lusió de fer una bona temporada.
D’altra banda, el Camarles va
jugar dilluns contra el juvenil
en el partit de festes (3-2). 
Gabi Regaña (Aldeana) s’ha in-
corporat a l’equip de Bartolo
Meca. Així mateix, informem
que el lateral esquerrà, Dani, de
l’Ulldecona, fitxa amb l’Ampolla
(bon reforç) i que Moisés (Benifallet) anirà a l’Horta on reno-
va el davanter, també benifalletenc, Isaac. 

El Sant Jaume rebrà demà a
l’Amposta, en festes majors

TERCERA CATALANA

L’Olímpic de Móra d’Ebre va disputar el primer partit de la pre-
temporada el diumenge passat, al camp del Benissanet, en
festes. El resultat fou d’1-2, amb dos gols del pichichi Jacob
Papaseit.
Era un partit compromès per les festes de la localitat veïna.
La pretemporada oficialment
per al conjunt de Narcís va
començar dimarts amb el
primer entrenament. La plan-
tilla està tancada a expen-
ses de poder incorporar un
davanter. Per això s’està es-
perant. Ja hi ha gestions fe-
tes com la que vam anunciar al seu dia amb Nico. Però la res-
posta trigarà uns dies. 

L’Olímpic de Móra s’estrena en la
pretemporada a Benissanet (1-2)

SEGONA CATALANA

L’Ametlla de Mar no havia
presentat novetats. La
junta i el president, Sergi
Consarnau, continuen i
també la plantilla i el tèc-
nic Juanjo Balfegó. Per
tant, projecte continuista,
amb gent dels planters,
de la casa, que faran un
punt i seguit en el projec-
te calero.
No obstant, amb la baixa
del porter Jordi Ayala, que
en principi anava a la
Rapitenca però que, per
motius laborals que li impe-
deixen seguir amb la disci-
plina d’entrenaments de l’e-
quip de Teixidó, no fitxarà,
l’Ametlla havia de buscar
un porter. I el tenien a
casa. I, a més, serà un
gran impuls per al projecte
pel seu carisma i per l’ex-
periència acumulada en
categories superiors. Serà
un bon suport a més d’una
garantia per a la porteria.
Norbert, que la temporada

passada va jugar amb el R.
Bítem, i que en la propera
tornarà a l’equip de la seua
localitat amb el que va
debutar, sent juvenil, en un
partit contra la Rapitenca,
de la temporada 96/97 (1-
1). 
Posteriorment, va anar a
la  Rapitenca i també ha
jugat amb l’Amposta i
l’Aldeana. Ara amb 30
anys, és el fitxatge medià-
tic de la Cala, una il.lusió
pels aficionats. 
Norbert entrenarà un
equip de futbol base de
l’Amposta la temporada
vinent, i, a la vegada,
defensarà la porteria del
club de la seua localitat
uns anys després de fer el
primer salt.
D’altra banda, l’equip de la
Cala confia en què Tono
pugui seguir. Per això
s’està parlant amb ell i
s’espera que aviat es con-
firmi la renovació. 

Norbert tornarà a defensar
la porteria de l’Ametlla

La lliga passada va jugar amb el R. Bítem

EL RETORN

Norbert va debutar sent juvenil amb el primer equip

de l’Ametlla (96/97) i després ha jugat amb la

Rapitenca, l’Amposta, l’Aldeana i el 

Remolins-Bítem.

Retorn

Jacob va fer els gols de
l’Olímpic de Móra
d’Ebre, diumenge

Gols

Moisés (Benifallet) amb
l’Horta; Gabi (Aldeana) amb

el Camarles i Dani
(Ulldecona) , amb l’Ampolla

Fitxatges

Aquest seria un bon titular per
aquesta setmana i una gran notí-
cia però hi ha coses que són
impossibles. Les rivalitats estan
per sobre de projectes que serien
fructuosos per al futbol d’aques-
tes terres i poder tenir un equip a
la Segona divisió B i, d’aquesta
forma, promocionar les comar-
ques ebrenques.
Des del mes de novembre, he
escrit sobre temes del futbol d’a-
questes terres, cada setmana. El
que va ser una iniciativa de publicar quatre articles, es va
convertir en una aventura setmanal per relatar qüestions
vinculades al nostre futbol. Creia que no hi havia materia
per a tant, però Michel em va animar perquè continués.
No solament li agraeixo això, sino que també el fet de
donar-me l’oportunitat de descobrir que cada setmana hi
havia tema. El que més li agraeixo és que després de
quinze anys d’amistat els dos haguéssim pogut treballar
en equip pel bé del futbol ebrenc i, a la vegada, que hagi
respectat la meua opinió mentre que en un altre mitjà
d’ambit comarcal, que prefereixo no dir el nom, ni van
respectar la meua opinió, ni la periodicitat dels meus arti-
cles... és més, fins vaig rebre un premi que aquest grup
editorial dóna a futbolistes i esportistes (tot està docu-
mentat) i als pocs dies em van dir que ja no me’l dona-
ven. Li van donar a Michel. Aquesta és la història de ser
periodista, aquesta és la història del futbol d’aquestes
terres on la llibertat d’expressió per dir la veritat molesta
i si vostès cada setmana han pogut llegir la meua opinió,
encertada o no, ha estat gràcies a la meua humil història
d’escriure de futbol des dels 14 anys. En tinc 53 i dispo-
so de la documentació de la història de tots els clubs de
la provincia des de 1914, que algun dia sortirà a la llum,
des del Nàstic fins a la Torre de l’Espanyol. La meua pas-
sió és el futbol, els mitjans de comunicació (tinc una
biblioteca amb més de 300 libres sobre aquesta temàti-
ca), la vida, el món del cinema i altres coses. Vaig nèixer
a Besseit, vaig viure a la Sénia molts anys, resideixo a
Madrid des de fa 17 primaveres i des de fa vuit anys
estic entre Mèxic i Espanya per tenir una esposa mexica-
na. La meua vinculació amb Catalunya sempre està pre-
sent, rebo a casa meua cinc periòdics i tres són catalans. 
El columnisme és complicat, és difícil. Paco Umbral va
aconseguir en El Mundo que el 50 per cent dels lectors
ho eren per la seua columna. No sé si jo he aconseguit
cada setmana tenir admiradors o detractors. Solament
sé un bon comentari d’un lector: «el millor de Més Ebre
és la columna de Celma». Només per això ja va valdre la
pena escriure cada setmana. Aquesta columna d’avui és
de comiat. No sé si seguiré la temporada següent. Tinc
dubtes en el meu interior de poder deleitar-los amb la
qualitat que vostès mereixen. No sé si seré capaç de
tenir foc, prosa, salsa de poder abordar cada setmana
l’actualitat futbolera. Fa pocs dies que vaig arribar de
Mèxic i vaig viure en primera persona la final sub-17 que
va guanyar Mèxic. Vaig estar a casa meua, rodejat de
xile, música ranxera, bondat, no vaig veure ni un tret per-
què a Puebla (on van jugar Asensi i Paco Llangostera)
viuen les families dels narcos; hi ha 361 esglèsies i 375
motels (per a passar una estona)...està clar que on hi ha
més religió és on hi ha més pecat. No obstant, en gene-
ral, Mèxic és un país meravellós, cada habitant té sem-
pre un somriure al rostre i alegria al seu cos. 
Al setembre intentaré tornar. No els garantitzo res.
Poden passar moltes coses. Qui sap el que pot succeir.
La vida dóna moltes voltes. Però el més immediat és des-
cansar, meditar i agafar forces per a una nova tempora-
da. Mil gràcies lectors per llegir cada setmana aquesta
columna que està feta amb bondat, alegria, amb docu-
mentació i en la que solament he intentat una cosa: apor-
tar al futbol ebrenc salsa, no polèmica. Solament he vol-
gut fer un gol més, i un gol dóna alegria. El columnisme
de futbol ebrenc no existia. No sé si ho he aconseguit
però si que puc dir que cada setmana ho he intentat amb
professionalitat i honestedat. Bon estiu a tota la gent d’a-
questa terra meravellosa.

Rapitenca i Amposta se fusionen

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Norbert Callau.

CANAL TE
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L'Estadi Municipal de Tortosa
serà escenari el proper dime-
cres 10 d'agost d'un torneig
quadrangular de futbol per
homenatjar el futbolista de
l'Ampolla Jordi Pitarque, mort
de manera sobtada l'any passat.
L'Associació Lo Terreno ha vol-
gut fer aquest acte de reconei-
xement al jugador, en la mesura
que aquest també va participar
en un partit solidari a Tortosa
organitzat per la mateixa entitat,
el 10 de juliol de l’any passat. 

El quadrangular el disputaran el
CF Amposta i la Pobla de
Mafumet CF, que s'enfrontaran a
partir de les 19 hores, i el CD
Tortosa i el CF Reus (20h). El
partit pel tercer i quart lloc es
jugarà a les 21 hores i la final a
les 22h. En tots els casos, les
confrontacions tindrà una dura-
da de 45 minuts. Dimarts al

matí (imatge de la foto de la
part superior) es va presentar la
iniciativa amb la presència del
president de Lo Terreno,
Alejandro Gibello, el president
de l'Associació Esportiva Jordi
Pitarque, Enric Galve, el regidor
d'Esports de l'Ajuntament de
Tortosa, Pere Panisello, i repre-
sentants de tots els clubs parti-
cipants, Gerard Escoda (direc-
tor Esportiu del Reus), Josep
Mir (President de la Pobla), José
Luis Tarrazona i Jordi Fabregat,
president i tècnic del CF
Amposta, i Ximo Rambla, presi-
dent del CD Tortosa. Altres
equips de 1a i 2a divisió, entre
els quals hi ha el Barça i
l'Espanyol, participen en l'home-
natge enviant samarretes signa-
des pels seus jugadors. Dels 3
euros de l'entrada al Memorial,
dos aniran a parar a
l'Associació Esportiva Jordi

Pitarque, que, al seu temps,
destina els fons recaptats en
actes d'aquest tipus a la investi-
gació en malalties cardiovascu-
lars. 

Tots els protagonistes en la pre-
sentació han destacat la iniciati-
va de Lo Terreno i han demanat
als aficionats que hi siguin
aquell dia a l’estadi de Tortosa
on, «a més de poder gaudir amb
un cartell molt atractiu en l’as-
pecte esportiu, el que cal desta-
car és el record a Jordi
Pitarque, de la forma que merei-
xia i amb un torneig en els que
hi seran equips en els que ell va
jugar». Així mateix, dir
que el 24 d’agost es presentarà
el I Torneig aleví Jordi Pitarque
organitzat per l’Associació
Esportiva recentment creada i
que es disputarà a principis de
setembre a l’Ampolla.

Memorial Jordi Pitarque
Pobla, Amposta, Reus i Tortosa el disputaran 

DIMARTS VA FER-SE LA PRESENTACIÓ DEL QUADRANGULAR QUE TINDRÀ LLOC A TORTOSA EL DIA 10 D’AGOST, 19HORES

10 d’agost. Estadi de Tortosa: 19 h. Amposta-Pobla
20 h Tortosa-Reus

21 h tercer i quart lloc i 22 h FINAL
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El cap de setmana pas-
sat es va disputar a
A m s t e r d a m e l
Campionat del Món Sub
23 de Rem.
Dos remers del club
de Rem Tortosa hi eren
amb la Selecció
Espanyola en aquesta
competició internacio-
nal, Verònica García i
Dani Sigurbjönson. 
Verònica va fer medalla
d’argent amb el doble
femení, per tant és
Subcampiona del Món,
i Dani va fer bronze
amb doble masculí
aconseguint un nou èxit
per al rem tortosí repre-

sentat a nivell nacional i
internacional. 
«De les tres Medalles
aconseguides per la
Seleccíó Espanyola,
dues foren dels remers
tortosins», recordaven
fonts del club del Baix
Ebre. 
Uns resultats extraordi-
naris que comporten

D’altra banda, un altre
remer tortosí Marc
Montany forma part de
l´equip Juvenil de la
Selecció Espanyola que
competirà el cap de
setmana proper, dies
30 i 31 de juliol, a la
XXVIIª Copa de la
Joventut que se cele-
barà a Ottesheim
(Austria).

La selecció Catalana com-
petirà en la propera Copa
Internacional que tindrà lloc
a Florida. L’expedició surt
avui divendres. I entre
aquesta, hi ha representació
nostra amb quatre atletes
dels nostres clubs.
Aquesta copa, no obstant,
arriba en un moment en el
que hi ha certa problemàti-
ca amb una moció de cen-
sura presentada fa dos diu-
menges contra la Federació
i, en concret, contra la pre-
sidenta Núria Pla (a la foto
superior). Aquesta, junta-
ment amb Judit Blasco,
Directora tècnica de la
Federació, van estar a Canal
TE dimarts en una entrevis-
ta que poden veure en redi-
fusió avui divendres a partir

de les 15.30 h, a la segona
part, després de l’entrevista
amb Victor Cid, president
del Nautic Amposta.
Núria Pla va guanyar (13 a
5) la moció. No obstant, a
Canal TE, va reconèixer que
«no s’han fet bé les coses i
el principal inconvenient és
que el twirling ha crescut i
que la Federació l’hem con-
tinuat portant de forma fami-
liar i sense una professiona-
lització. Això ha generat que
no es va poder presentar

documentació al momet
que es devia i, per aquest
motiu, no s’han pogut
cobrar despeses que afec-
ten a clubs». Núria va afir-
mar que «s’està treballant
amb tot el compromís, amb
converses amb la
Secretaria General de
l’Esport, per poder solucio-
nar-ho tot i el que puc dir als
clubs és que estiguin tran-
quils perquè es recuperaran
aquests diners i això no tor-
narà a succeir».  

El tenista rapitenc,
Albert Montañés, s’ha
recuperat aquesta set-
mana de les molesties
que van impedir-li aca-
bar la confrontació de la
segona ronda
d’Hamburg. Montañés ja
està preparant la seua
participació, la propera
setmana, en el torneig
austriac de Kitzbhüel.
Abans, però, haurà de
cobrir el compromís de
disputar el Torneig del
Banco Herrero que es
celebrarà en sessions
nocturnes a la platja de
la Ribera de Luanco. Per
aquest torneig de tennis
platja han passat tenis-
tes prestigiosos i en
aquesta ocasió hi seran
David Ferrer, Moyà o
Pere Riba, entre altres. 

El Club Rem Tortosa triomfa
al Campionat del Món

REM. SUB-23 TWIRLING

TENNIS

Veronica va fer una medalla d’argent i Dani, de bronze

Veronica va obtenir la medalla d’argent amb el doble
femení, mentre que Dani va fer bronze amb doble

masculí. «De les tres medalles aconseguides pel
combinat espanyol, dues van ser del Rem Tortosa»

Les medalles

La competició coincideix amb una moció de censura presentada
contra la presidenta de la Federació. Avui, a Canal TE, podran

tornar a escoltar els aclariments que Núria Pla va efectuar sobre
aquesta polèmica (a la segona part del programa, 15.45 h)

Moció de censura

Representació ebrenca a la Copa
Internacional, a Florida

Montañés
participarà en el

prestigiós Torneig
Banco Herrero
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

XAVI VILLENA, EXJUGADOR DEL BARÇA, COMPOSTEL.LA, BURGOS, MALLORCA I NÀSTIC  

Xavi Villena és actualment
el segon entrenador del
CF Gavà i també coordina-
dor dels quatre equips en
categoria juvenil del club
del Llobregat. També juga
amb els veterans del
Barça la lliga de futbol
indoor. En la seua època
com a jugador professio-
nal va pertànyer al Barça,
Burgos, Mallorca,
Compostel.la i Nàstic,
equip en el que per lesió
va haver de deixar el fut-
bol. Llavors va agafar la
secretari tècnica durant
un any. Villena (a la foto,
donant un trofeu a un
jugador del Barça) fou
soci d’honor del torneig
juvenil Manel Forné de la
Ràpita. Un torneig que
enguany no es farà per-
què no hagut relleu a la
junta directiva que ja va
anunciar que no continua-
ria una vegada es va arri-
bar a un llistó organitzatiu
alt i considerar que era
necessària una succesió.
Finalment, aquesta conti-
nuïtat no s’ha pogut pro-
duir.

Més Ebre: Xavi Villena va
estar molt vinculat al tor-
neig. Era soci d’honor.
Com va forjar-se aquesta
vinculació?
Xavi Villena: Tot va ini-
ciar-se a través de Jordi
Abella, preparador físic de
la Pobla i que llavors ho
era del primer equip del
Nàstic. La seua esposa
tenia lligams amb els
pares del Manel Forné.
Jordi em va trucar un dia
perquè el Barça juvenil va
comunicar que no podia
jugar el torneig i, per

aquest motiu, els hi falta-
va un equip per completar
el cartell. Em va demanar
si els podia ajudar a tro-
bar-ne un altre. Aquella
setmana, jo havia tingut
converses amb el secre-
tari tècnic del Valladolid i li
vaig exposar l’afer.
Immediatament, em va dir
que sí i llavors vaig conèi-
xer a Brunet i al president
del torneig Manel Forné.
Els vaig facilitar el contac-
te i van parlar amb el
Valladolid. I van concretar
la seua presència a la
Ràpita, al torneig. 
La veritat és que la relació
humana és el que compta
i la que vaig trobar amb el
grup de persones de la
junta organitzadora del
torneig és excepcional.
D’aquí les relacions i els
vincles, que es mantin-
dran sempre.  I és que he
de destacar que, poste-
riorment, quan ja hi esta-
va posat, era molt satis-
factori veure com la selec-
ció de Japó o clubs pro-
fessionals com l’Osasuna
o l’At. Madrid marxaven
de la Ràpita encantats del
tracte i de l’organització
en general, demanant
poder tornar a l’any
següent. Puc assegurar
que  amb aquesta mena
de clubs no és fàcil acon-
seguir-ho i  a la Ràpita,
amb el Manel Forné, s’as-
solia per la qualitat huma-
na de la gent que hi esta-
va darrera.
ME: Una llàstima que un
torneig consolidat no hagi
pogut tenir continuïtat i
més amb l’impuls i la
importància que tenia?
XV: Si, una autèntica

pena. Poder veure de
prop jugadors que en
pocs anys han fet o faran
un salt al futbol professio-
nal, és un goig. Però l’è-
poca actual és complica-
da i les dificultats incre-
menten, a més que la
junta ja portava anys i,
lògicament, havia sofert
un desgast considerable.
Havia deixat el llistó molt
alt i havia treballat de
forma extraordinària, no
només durant el torneig,
si no que tot l’any. A l’a-
gost era el Manel Forné, i
al setembre ja es mobien
per organitzar el següent.
ME: Com ha dit, l’època
està clar que no ajuda,
amb una conjuntura
econòmica actual que és
evident que frena l’organit-

zació d’esdeveniments
esportius d’aquesta mag-
nitud?
XV: Sí, és evident. Penso
que ha estat el motiu més
important a més del des-
gast que també ja he
esmentat.
ME: L’organització, com
ja heu explicat, havia fet
una feina excepcional,
molt meritòria; creu que
la maquinària es pot tor-
nar a posar en marxa o
que ja, un cop aturada, és
complicat que així sigui?.
XV: Els contactes estan
fets i el prestigi és reco-
negut per tots els clubs
que han vingut. Jo crec
que es podria reactivar
sempre i quan hi hagués
una junta en la linia de la
que ha estat tots els anys

que s’ha fet el torneig.
ME: Com a persona vin-
culada al futbol base,
vostè ha de ser molt parti-
dari de concentracions de
joves valors com es
poden trobar en un tor-
neig com ho era el Manel
Forné.
XV: Sí, és importantíssim.
Tot el que sigui vinculat a
la base m’apassiona i
aquest torneig era un
gran aparador per a entre-

nadors que estem als
planters, per molts
motius.
ME: I que a més de la ves-
sant esportiva, estava l’e-
mocional, un fet també
s’ha de considerar amb el
record al jove Manel.
XV: Bé, aquesta és l’altra
part del torneig.  Quan
t’expliquen que el feien
per recordar a un jove
que era una bona perso-
na, encara t’impliques
més. I la veritat és que
tothom ho valorava mol-
tíssim i quan ho comuni-
caves a clubs perquè
puguessin venir, posaven
facilitats per a poder fer-
ho.  I després volien tor-
nar.
ME: Bé, i a nivell general,
la situació actual de crisi
comporta un canvi de
plantejaments en catego-
ries com la Segona B i la
Tercera divisió. Qui s’es-
tructuri millor és qui a la
llarga en sortirà benefi-
ciat, no?.
XV: Evident. Qui no crei
una base de futur i no
pugui reconduir el tema
pressupostari per sanejar
el club, ho té difícil. 
El Gavà ha passat d’un
milió d’euros  de pressu-
post a 100.000. 
Es el camí. I, a més, fer
escola i aprofitar-la amb
els anys, amb paciència.

Villena fou soci d’honor del torneig juvenil Manel

Forné, de la Ràpita: «és una llàstima que no hagi

pogut tenir continuïtat. La junta, amb un

excepcional grup humà, havia fet una molt bona

feina, reconeguda en el futbol professional»
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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!

Avui presentem una lasanya d'espinacs, tomata i xampinyons. 
Una recepta equilibrada, lleugera i apta per a tots els públics

De verdura, carn o peix, la
lasanya es caracteritza per
ser un plat que s'adapta als
gustos de qui la fa, és a dir,
hi ha qui se la pot fer de
carn picada amb tomata so-
fregida (la clàssica) i qui la
pot fer cent per cent vege-
tariana. Avui us presentem
la nostra varietat particular
de lasanya, esperem que us
agrade. La nostra lasanya
es podria vatejar com a ve-
getal ja que els ingredients
que necessitarem seran:
espinacs, xampinyons, to-
mata, ceba, oli d'oliva, for-
matge i sal. Per començar
preescalfarem el forn a 180
graus mentre posem les
plaques de pasta amb aigua
calenta durant 10 minuts
per hidratarles, en tot cas,
sempre haurem de seguir

les instruccions de la caixe-
ta de les plaques. Mentre hi-
dratem les plaques de pas-
ta, bullirem els espinacs
fins que estiguin al punt, un
cop tinguem els espinacs,
picarem la ceba al gust, a
nosaltres ens agrada ben
petita i fins i tot si es pot
ratllar, millorpassarem per
una paella amb un raig d'oli
d'oliva, si és de les nostres
cooperatives, encara serà
més bona, a la mateixa pae-
lla hi saltejarem els xampin-
yons laminats amb un pes-
sic de sal fins que els
tinguem al nostre gust, reti-
rarem del foc i ho reserva-
rem. Agafarem les tomates
i les tallarem a làmines fi-
nes, un cop tallades, ja tin-
drem tots els ingredients
preparats, ara procedirem a
muntar la lasanya amb les
plaques i de la següent ma-
nera: placa, tomata, espi-
nacs, ceba i xampinyons.
Un cop muntades ja les po-
dem introduïr al forn i... bon
profit! Com a nota curiosa
explicar-vos que la lasanya
és el menjar favorit d'en
Garfield, el gat de la tele.
Hem esbrinat que la lasanya

a Mèxic substituex les pla-
ques de pasta per truites i
que la carn la fan amb pe-
brot roig. A altres llocs del
món, com a Veneçuela, la
lasanya s'anomena pasticho
i que només se li diu lasan-
ya quan totes les capes són
del mateix farcit.

“Primentons i Tomates”. Avui: Lasanya  

La lasanya és un plat
que admet multitud de
variants, el que mai ha
de faltar són les làmi-
nes de pasta i la bexa-
mel, el que li poseu en-
tremig ja és cosa
vostra.

REDACCIO

Lasanya de verdures al forn. ME

Ingredients per a quatre persones

4 tomates 

1 caixa d’espinacs

1 safata de xampinyons

300g formatge ratllat

1/2 ceba

8 plaques de pasta

oli i sal

Ingredients

ME
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Gimeno Palatsí, Mª Victoria  Av. Catalunya, 302  (L’Aldea) 977450543

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977510348   

Ulldemolins Reverter, Xavier     Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

31º 21°SOLNUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat, amb cel serè o poc ennuvolat. Malgrat això, hi haurà
nuvolositat variable a punts de la meitat est de Catalunya tota la jornada, així com
alguns intervals de núvols al terç sud fins a migdia. A la tarda creixeran nuvolades
al Pirineu i al Prepirineu. Al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat, si bé els
núvols seran més trencats al centre del dia.

Precipitacions
De matinada són possibles algunes pluges febles i disperses al terç sud. A banda,
s'esperen ruixats i xàfecs entre febles i moderats a punts del Pirineu i del Prepirineu
a la tarda, localment en forma de tempesta. A la resta no se n'esperen.

Temperatures
Lleugerament més altes, sobretot les màximes. Les mínimes es mouran entre 10 i
15 ºC al Pirineu, entre 14 i 19 ºC al Prepirineu, a la Depressió Central i al Prelitoral
i entre 18 i 23 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre 24 i 29 ºC al Pirineu (més
baixes al vessant nord de la serralada) i al litoral, i entre 28 i 33 ºC a la resta, pun-
tualment més altes a Ponent.

Visibilitat
Bona en general. Millorarà al vessant nord del Pirineu al llarg del dia.

Vent
De component sud i est fluix amb cops moderats en general, si bé quedarà varia-
ble i fluix al centre del dia a l'interior. La tramuntana serà entre feble i moderada a
l'Empordà al principi i al final del dia.

Estat de la mar

Costa Brava:
tramuntana entre feble i moderada al nord del Cap de Creus al principi i al final del
dia. A la resta bufarà vent fluix de component sud i est.
Marejol, amb àrees de maror i mar de fons del nord al nord del Cap de Creus.

Costa Central:
terral fluix matinal. Vent de component sud i est entre fluix i moderat a partir del
matí.
D'arrissada a marejol.

Costa Daurada:
terral fluix matinal, una mica més reforçat al sud del Cap de Salou. Vent de com-
ponent sud i est entre fluix i moderat a partir del matí.
D'arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor has d'apostar molt fort
per a tu , però no  canviïs d'idea amb facilitat.
El trànsit d'Urà per la teva  casa dotze  et pot
provocar més d'un maldecap. 

Taure
20/4 al 19/5

Les teves relacions sentimentals passen per
un moment de gran sensualitat. Respecte  a
la teva salut , no li demanis a la vida massa
coses.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid i íntim amb la teva parella. Si utilitzes la
lògica i et mostres en tot moment positiu,
molts  dels teus problemes desapareixen.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor , pots evitar viure una decep-
ció si actues  fredament i amb distància deguda
. El trànsit de Venus i Mercuri pel teu signe et
dóna una bona injecció  de vitalitat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor fer marxa enrere no
significa necessàriament  perdre força o
valor. Pensa que sempre que no et posis
traves a tu mateix , el teu cos no fallarà.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú millor que tu sap el que necessites senti-
mentalment . Per millorar la teva salut evita els
embolics  i les contradiccions. Intenta ser clar
amb tu mateix i amb els altres.

Balança
22/9 al 22/10

És el moment de deixar-te  dur per la imagina-
ció  i per les ganes de viure noves experièn-
cies sentimentals. Pensa que un bon massat-
ge tots el dies t'ajuda  a descarregar tensions.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor , el teu sentit de l'anàlisi fa que en
determinades ocasions et perdis coses bones
oportunitats . Està millorant  en el teu estat de
forma i la teva resposta anímica.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor algú estarà molt pendent
de tu i dels teus desitjos . Respecte a la teva
salut , si mires en el teu interior reconeixeràs les
coses que realment et provoquen benestar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és important
que no perdis el sentit de la realitat. Procura
conèixer  millor el funcionament del teu cos ,
així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor , el que debò t'importa
són  les emocions , sentir-se estimat i desitjats.
És possible  que durant el dia d'avui paguis un
petit preu pels excessos alimentaris

Peixos
19/2 al 20/3

La teva mà esquerra, el teu tacte i la teva
sensibilitat et serviran per assolir el que et
proposes en l'amor . Mantenir-te en forma és
bo per tu.

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

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

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

aicat: 2177
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La Marxa "Viu l'Ebre" inicia-
da el passat 9 de juliol a
Fontibre (Cantàbria), naixe-
ment de l'Ebre, va arribar a
Catalunya el passat dime-
cres 27 de juliol. Els princi-
pals objectius de la marxa
de l'Ebre eren informar a la
ciutadania dels greus
impactes socials i ambien-
tals que suposa el model
capitalista i els incalcula-
bles efectes del canvi
climàtic de no ser capaços
de reconduir-lo. L'Ebre és
un cas paradigmàtic de la
urgent necessitat de can-
viar l'actual model per un
altre que no posi en perill
els bens naturals i els recur-

sos que la humanitat i la
resta de les espècies
necessiten per evitar la

seva extinció. La primera
etapa a Catalunya va
començar a Mequinenza
per finalitzar a Flix on van
visitar la Reserva Natural de
Sebes i van conèixer de pri-
mera mà l'estat de les
obres de descontaminació
dels residus perillosos abo-
cats per ERCROS a la llera
del riu. Ecologistes en
Acció porta des de 2006
mesurant els nivells de mer-
curi en aire i sòls al voltant
de la planta de producció
de clor-sosa d'Ercros
Industrial, ala vora del
pantà de Flix. Els resul-
tats dels mesuraments són
cada vegada més preocu-
pants pel continu augment
dels nivells d'un contami-
nant que està enverinant el
medi ambient de tot el pla-
neta. Tant el
Programa de Nacions
Unides per al Medi ambient
(PNUMA) com la Comissió
Europea porten anys adver-
tint que el mercuri represen-
ta una seriosa amenaça per
a la salut humana i el medi
ambient del planeta, i totes
les investigacions científi-
ques apunten al fet que cal
prendre mesures immedia-
tes que redueixin els nivells
mundials d'aquest perillós

metall pesat. 
La Directiva europea IPPC
va establir que a partir del

30 d'octubre de 2007 totes
les indústries havien d'utilit-
zar les Millors Tècniques
Disponibles, entre les quals
no s'inclou el procés amb
cel·les de mercuri. No obs-
tant això, l'acord signat
entre el Ministeri de Medi
Ambient i la indústria del
clor autoritza la utilització
d'aquesta tecnologia fins a
l'any 2020. Ecologistes en
Acció considera inaccepta-
ble aquest termini i la conta-
minació que comportaria,
per tant exigeix que les
administracions autonòmi-
ques i estatals no segueixin
autoritzant una tecnologia
obsoleta, que no concedei-
xin permisos d'activitat a

aquestes plantes i que ins-
tin a l'empresa Ercros a
reconvertir els seus proces-
sos i a utilitzar tecnologies
de producció neta.
Al matí següent la marxa
sortia de Flix pel paratge
del meandre fins arribar a
Ascó, on es feia una roda
de premsa per informar a la
ciutadania de la falta de
seguretat i la inviabilitat
econòmica de la central
nuclear que al seu dia va
suposar la fallida econòmi-
ca de FECSA. 
A Ascó, part dels ciclistes
van canviar les bicicletes
per canoes i pel riu Ebre es
van dirigir a Miravet on
Ecologistes en Acció volia

fer un reconeixement de les
bones practiques executa-
des en aquest municipi.
Com són les impressio-
nants dades de recollida
selectiva de residus en ori-
gen superiors al 90 cent, el
manteniment d'una empre-
sa pública de gestió de l'ai-
gua i el canvi de tota la
xarxa de distribució per evi-
tar-ne pèrdues. 
L'última etapa de la marxa
és avui divendres 29 de
juliol amb un recorregut des
de Miravet fins a Deltebre.
Viu l'Ebre s'aturarà a
Tortosa, on serà rebut per
la Plataforma de Defensa
de l'Ebre (PDE), per desen-
volupar una roda de premsa

conjunta amb Ecologistes
en Acció de Múrcia i
Catalunya. 
Al vespre, la marxa arribarà
a Deltebre on serà rebut
per l'Assemblea Popular ¨lo
Maset¨, a mitja nit se cele-
brarà el concert de tanca-
ment de la Marxa Viu l'Ebre.
Al matí del dissabte 30 de
juliol, la marxa arribara a la
torre de l'Observatori de la
Desembocadura de l'Ebre,
on es realitzarà l'acte final
amb intervencions sobre
els problemes que afecten
al Delta de l'Ebre i, en gene-
ral, sobre el conjunt d'expe-
riències i conclusions per
part dels participants de la
marxa.

La Marxa «Viu l’Ebre» arriba a Catalunya

La marxa organitzada
per Ecologistes en Acció
amb més de 200 partici-
pants, ha recorregut
més de 800 km per
denunciar els problemes
socio-ambientals que
afecten a la conca i pro-
posar els canvis neces-
saris per revertir la
situació.

Més de 200 participants han recorregut més de 800 km pel riu, des de Fontibre

REDACCIO

MIRADES  SOBRE L’ACTUALITAT

L’objectiu, informar a la ciutadania
dels greus impactes socials i

ambientals que suposa el model
capitalista i els efectes 

del canvi climàtic

         


