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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les obres de la plaça de 
Sant Joan i del carrer Replà
de Tortosa podrien estar
enllestides per al proper
desembre.
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El projecte del Parc Bon
Repòs de l’Ametlla
s’exposa al públic.
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Deltebre recupera el festival
Rock&Mar.

P9

Esports

Nous èxits del rem de les
Terres de l’Ebre.

P17

L'Ajuntament de la Ràpita tanca el mes de juliol amb uns resultats “molt positius” pel que fa a l'ocupació hotelera. Aquesta, però,
no ha estat l'única bona notícia per a aquest municipi costaner, que des de fa anys va decidir apostar pel sector turístic. 
Dintre d’aquesta aposta juga un paper fonamental, el treball conjunt que s'està duent entre el sector públic i privat a través de
l'Estació Nàutica, entitat que tot i ser molt jove, finalitza aquest més de juliol amb un increment de reserves del 54%. Així, ens 
trobem que mentre els hotels han registrat un 92 per cent d'ocupació, molt per sobre del 63 per cent de 2010, l'Estació Nàutica
ha rebut 552 reserves directes davant les 136 assolides el mateix mes de l'any passat. Per últim, destacar, pel que fa al perfil dels
turistes, que enguany s'ha registrat un increment de turisme francès i, en menor quantitat, de l’holandès. Tot i això, Catalunya con-
tinua sent la principal zona de procedència dels turistes, seguida d'Aragó, Navarra i el País Basc. P3

Destí turístic: la Ràpita

La d’avui és la darrera edició de la temporada de Més Ebre. Tornarem el dia 2 de
setembre. Es el moment de fer balanç i també d’agrair a tota la gent que fa possible
la nostra feina i que la facilita perquè nosaltres siguem un conducte informatiu per la
societat ebrenca. Gràcies. I també a tots vostès que, cada divendres, amb l’interès
i el seguiment que ens fan, ens proporcionen la resposta més gratificant a la nostra
professió. Els resultats del baròmetre indiquen que l’índex de complicitat és molt alt
i això dóna forces per tornar aviat (el 2 de setembre) amb el mateix nivell de com-
promís i responsabilitat que hem tingut fins ara.  P24

Més Ebre s’acomiada fins el 2 de setembre!
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet 

entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat

opinió

Les Festes d'Agost de les
Cases d'Alcanar sempre són
un immillorable punt de
referència al calendari, per-
què l'estiu també afavoreix
que la gent faci més vida al
carrer i que participi, de
manera més activa, de tots
els actes. En la meua pre-
sentació al programa de fes-
tes començava dient que
sòc casenca i, potser també
per això, l'organització d'a-
questa festivitat com a regi-
dora de Festes de
l'Ajuntament d'Alcanar és tan
especial per a mi, ja que no
tan sols suposa que per pri-
mera vegada hi hagi una
dona al capdavant aquesta
àrea, sinó també tenir l'opor-
tunitat d'organitzar unes fes-
tes des de casa, tot just ini-
ciada una nova legislatura, la
qual cosa ha estat un repte.

Des de fa temps la meua
relació amb l'organització de
festes, tot i que des d'una
perspectiva diferent, ha
estat molt directa. De fet,
durant molts anys he estat
responsable de les pubilles
en festes, he fet presenta-
cions d'actes protocol·laris
oficials, i he pogut veure i
viure en primera persona la
feina que suposa organitzar
unes festes. Per a mi és una
responsabilitat, però també
he de dir que em sento molt
orgullosa de poder represen-
tar el meu poble, tant com a
regidora de Festes com de
Turisme a l'Ajuntament
d'Alcanar, i el treball ha estat
intens perquè no hem tingut
molt de temps, però penso
que ha valgut la pena en tots
els sentits. En aquest esforç
he d'agrair la col·laboració

del teixit associatiu
d'Alcanar, però especial-
ment a la Comissió
d'Entitats, a la Comissió de
Bous de i a totes les associa-
cions de les Cases
d'Alcanar, per fer un progra-
ma de festes variat i engres-
cador, on tothom hi pugui
participar.

Tanmateix, aquest temps de
crisi ens ha obligat a buscar
fórmules imaginatives per
reduir la despesa tot el que
hem pogut, i de fet enguany
hem reduït el pressupost de
despeses d'acord amb la
linea marcada  des de la
regidoria de Festes la qual
seguirem treballant. Per altra
banda, en aquest programa
no hi podrien faltar els tradi-
cionals actes taurins, que
formen part de la nostra
festa, però no hem d'oblidar
les orquestres amb els balls
al port, activitats esportives,
concerts a l'aire lliure, activi-
tats infantils i d'esbarjo, nits
d'oci per la joventut i un llarg
etcétera, sense deixar de
banda l'excel·lent oferta gas-
tronòmica que tenim, en un
marc paisatgístic incompara-
ble.
Per tot això, us convido com
a regidora de Festes de
l'Ajuntament d'Alcanar, a
assaborir en primera perso-
na les Festes d'Agost de les
Cases d'Alcanar. Hi sereu
molt benvingudes i benvin-
guts.

Mercè Fischer Cid
Regidora de festes de
l’Ajuntament d’Alcanar

Les festes d’agost de 

les Cases d’Alcanar

Opinió

Quan parlem del municipi de la Ràpita,
automàticament, potser pel seu nom, ja algu-
na cosa ens diu que estem parlant d'un muni-
cipi amb carácter i, com no pot ser d'una
altra forma, amb història.
Ja fa més de mil anys els
musulmans es van adonar
que el lloc on es troba la
ciutat era especialment
important, una zona de mar
resguardada pel port natu-
ral, que anava formant els
sediments que aportava el
riu Ebre. 
Al llarg dels segles, en
aquest mateix port hi farien
parada tot tipus de flotes, des de naus de la
corona catalano-aragonesa fins a vaixells de

les tropes Napoleòniques. 
Fou aquí, també, on l'estiu del 1610

s'embarcaren els moriscos expulsats de la
vall de l'Ebre i on Carles III, al segle XVIII, hi

va projectar una ciutat que
havia d'esdevenir un dels
grans ports del mediterrani
occidental. 
Avui, la Ràpita està sonant
amb força no només per
tenir un dels ports pesquers
més dinàmics de Catalunya
sinó pel terreny que s'està
guanyant a pols dintre un
dels sectors de futur, un sec-
tor que creix any rera any i

que enguany ha sofert una explosió. Es trac-
ta del sector turístic.

Editorial

La Ràpita, un municipi que mira cap el futur

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

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

Adam Tomàs
Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra

d'Amposta

Amposta, a l’espera de l’INEFC

Opinió

«Avui, la Ràpita està sonant
amb força no només per tenir

un dels ports pesquers més
dinàmics de Catalunya, sinó

que també per l’emergent 
reclam turístic»
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Són dades “molt positi-
ves” que, segons valora
la regidora de Turisme,
Rosa Anglès, “confirmen
que el treball conjunt
entre l'administració i el
sector privat i  els darrers
projectes que hem ence-
tat per a la promoció i
comercialització dels nos-
tres productes turístics
estan donant el seu fruit”.
Pel que fa a les dades
recollides als punts d'in-
formació turística del
municipi, Sant Carles de
la Ràpita ha registrat un
increment de turisme
francès i, en menor quan-
titat, d'holandesos, ja que
el 30% de les visites rebu-
des han estat realitzades
per francesos. Tot i això,
Catalunya continua sent la
principal zona de pro-
cedència dels turistes
que visiten la Ràpita,
seguida d'Aragó, Navarra

i el País  Basc.  També  hi
ha  hagut  un  increment
de  visitants  procedents
de València. 
L'Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita-Delta
de l'Ebre, entitat que aglu-
tina una setentena d'em-
presaris del sector turís-
tic de la zona, ha duplicat
el número de reserves
directes durant el mes de
juliol. Així, durant tot el

mes va rebre 552 reser-
ves directes davant les
136 assolides el mateix
mes de l'any passat. 
A més, el nombre de
clients indirecte, es a dir
els que s'informen a l'es-
tació però reserven direc-
tament a les empreses
els seus serveis, ha estat
de 1.254 persones.
L'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita és l'ei-

na que ha permès agluti-
nar els empresaris del
sector i crear paquets
turístics que es venen a
través de la seva web i
dels operadors turístics.
El seu principal objectiu
és desestacionalitzar el
turisme i convertir la
Ràpita en un destí turístic
tots els mesos de l'any.
Enguany, els acords tan-
cats amb turoperadors i

agències de viatges en
l'últim any han contribuït a
aquest increment de

negoci. De fet, de les 552
reserves directes a través
del telèfon i la web, 346
han estat fetes pel turope-
rador rus amb qui
l'Estació Nàutica va tan-
car un acord a principis
d'any, i 44 reserves, a tra-
vés d'Atrápalo. Pel que fa
al tipus d'activitats més
demandes a l'hora de fer
les reserves, el lloguer
d'embarcacions figura en
primer lloc, seguida del
caic, allotjament, excur-
sions amb vaixell i el kite-
surf, una modalitat de
surf que permet des-
plaçar-se per l'aigua a
gran velocitat aconse-
guint espectaculars salts i
girs -amb l'ajuda d'un
estel, un arnès i una taula.
Per intensificar la cam-
panya de promoció s'ha
culminat la traducció de la
web al francès. Així la
pàgines es presenta ara
en quatre idiomes i en els
dos últims mesos ha
superat les 7.000 visites
úniques.
A banda, des del 15 de
juny es pot atendre la

sol·licitud de  reserves al
punt d'informació de
Garbí. 

La Ràpita incrementa la seva ocupació
turística respecte el 2010

Segons les dades facili-
tades per l'Oficina de
Turisme, l'ocupació
hotelera durant el mes
de juliol al municipi de
Sant Carles de la Ràpita
ha superat en un 20%
les dades del mateix
mes de l'any anterior.
Els hotels de la Ràpita
han registrat un 92%
d'ocupació, mentre que
el 2010 va ser del 63%.

«Es tracta d’unes dades que confirmen que el treball conjunt entre sector públic i privat estan donant el seu fruit»

Per la seva banda, l’Estació Nàutica col·labora directament en l’intent de desestacionalització turística

REDACCIÓ

Esglèsia Nova de La Ràpita.

www.turismelarapita.net

L’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita
és l’eina que ha permès aglutinar empresaris

del sector i crear paquets turístics
competitius

Una eina molt efectiva
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Durant la reunió, Xavier
Pallarès va destacar l'in-
terès del Govern perquè l'e-
difici sigui una realitat el
més aviat possible i, per
tant, “s'està fent un esforç
pressupostari important
per a què l'obra estigui
enllestida a finals de 2013,
això sí amb les millors con-
dicions possibles i per això
els tècnics de Gisa i Acsa

porten a terme treballs de
control als habitatges dels
veïns afectats per aquesta
gran obra”. El delegat del
Govern també va explicar
que l'edifici manté l'estruc-
tura del projecte inicial,
malgrat que hi haurà una
adaptació a les necessitats

dels serveis que oferirà,
“així es racionalitza l'edifici
als serveis”. Durant la reu-
nió, els tècnics de Gisa,
empresa encarregada d'e-
xecutar l'obra, van presen-
tar als veïns les actuacions
de control que han esta-
blert. Així, d'una banda,

controlen els moviments
amb una oscultació de
façanes, que facilita la lec-
tura de tots els edificis
cada 3 hores. D'altra
banda, comproven el nivell
freàtic dels terrenys i en
fan una lectura dels movi-
ments del terreny; i també

amb uns fisionòmetres,
controlen les esquerdes
quan se'n detecta alguna
per fer-ne el seguiment. Al
mateix temps, també els
veïns van estar informats
del calendari de construc-
ció de l'edifici i el pàrquing
de 3 plantes soterrades
que inclou l'obra.
Concretament, el primer
trimestre de 2012 les
obres del pàrquing estaran
enllestides i podria entrar
en servei a finals d'any.
També el darrer trimestre
de 2012 la planta de l'edifi-
ci de la Generalitat estaria
en rasant i la seva cons-
trucció estaria acabada el
darrer trimestre de 2013.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, que també hi
era present en la reunió,
juntament amb la 
regidora de barri Centre
Nucli Antic, Matilde
Vilaroya, va voler agrair als
veïns “la paciència que
demostren davant aquesta
obra tant complexa, per-
què són molts els afectats.

El nou edifici de la Generalitat a Tortosa 
i els veïns del Nucli Antic

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, s'ha reu-
nit aquest passat
dimarts, 2 d'agost, amb
els veïns del Centre Nucli
Antic de Tortosa per tal
d'explicar-los quin és el
procés que segueixen
actualment les obres del
nou edifici de la
Generalitat, que agluti-
narà tots els serveis terri-
torials del Govern.

El delegat del Govern a les TE, Xavier Pallarés, es reuneix amb l’AV del Nucli Antic 

REDACCIÓ

Moment de la reunió a la Seu de la Delegació a les Terres de  l’Ebre.
Cedida

Una fuita de gas va obli-
gar aquest passat dime-
cres a desallotjar uns 15
veïns d'un bloc de pisos
d'Ulldecona (Montsià)
aquest dimarts a la
tarda. La fuita es va pro-
duïr en unes obres que
s'estan realitzant a l'exte-
rior de l'edifici, situat al
carrer Sant Antoni núme-
ro 16. Segons els
Bombers de la
Generalitat (tres dota-
cions), es va desallotjar
l'habitatge com a mesura
preventiva. Establint un
perímetre de seguretat
de 200 metres en el qual
no podia entrar ningú. La
fuita es produí a un quart
de set i al cap d'una hora
ja s'havia taponat.

15 veïns
desallotjats a

Ulldecona per 
una fuita de gas

Sanció per l’episodi de
contaminació mediam-
biental en aigües maríti-
mes. El Consell de
Ministres acordava
aquesta setmana multar
amb un total de 30.000
euros cadascuna les
quatre companyies que
tenen la titularitat de la
plataforma petroliera
Casablanca, on el 22 de
desembre del 2010 es
va originar un vessa-
ment de 180 m. cúbics
de cru (180.000 litres)
que va afectar una
superfície de 19 quilò-
metres quadrats davant
del Delta.

Multa per a la
petroliera

Casablanca

El passat 30 de juny de
2010, la societat civil i
política de les Terres de
l'Ebre va escenificar un
acte de suport a la candi-
datura que encapçalava la
ciutat d'Amposta per aco-
llir els estudis universitaris
d'INEFC. Però, segons les
informacions més recents,
aquest projecte ha estat

desestimat per l'actual
Govern de la Generalitat de
Catalunya i, en paral·lel, ha
sorgit una alternativa priva-
da a Tortosa. Davant
aquesta situació el Grup
Municipal d'Esquerra
d'Amposta, ha respós
explicant que es posen al
costat de l'alcalde, Manel
Ferré, per convèncer els

representants del Govern
de la necessitat de mante-
nir els compromisos que
es van adquirir. Segons ha
afirmat Adam Tomàs, «en
els temes que són estratè-
gics i de futur per a la ciu-
tat d'Amposta, el nostre
partit no farà lluites estè-
rils que no ens porten
enlloc».  Adam Tomàs ha

afegit també que «ente-
nem que la conjuntura
actual comporti repensar
els projectes que s'havien
iniciat, però no compartim
que s'opti per suprimir-los
totalment». Afegint que
«els sacrificis de la gent de
l'Ebre ja són prou elevats
com per haver de renun-

ciar a tenir estudis universi-
taris a Amposta, una fita
històrica que ens obri un
ventall molt ampli d'oportu-

nitats». El republicà ha afe-
git que poden  acceptar un
ajornament de la seva
posada en marxa, però
consideren irrenunciable la
implantació dels estudis
d'INEFC a les Terres de
l'Ebre. Per acabar Tomàs
va afegir, «són tan irrenun-
ciables per les Terres de

l'Ebre l'INEFC públic a
Amposta com el nou
Hospital Regional públic a
Tortosa».

Tomàs reivindica l’INEFC 
públic d’Amposta

El Grup Municipal d’Esquerra es posa al costat de l’alcalde per convèncer al Govern de
la necessitat de mantenir els compromisos que es van adquirir en el passat

«Són tan irrenunciables per les Terres de l’Ebre,
l’INEFC públic a Amposta com el nou Hospital Regional

públic a Tortosa»
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El projecte d'ordenació
inclou la pròpia plaça de
Sant Joan, que ocupa la
major part de la superfície
objecte d'intervenció, el
carrer Replà i el carrer Tras
Puríssima. Aquest passat
dimarts, al matí, l'alcalde,
Ferran Bel, visitava les
obres acompanyat de la
regidora del barri de Santa
Clara, Ana Algueró, i de
representants de l'empresa
constructora, de l'arquitec-
te de l'empresa municipal
Gumtsa, Felip Carles, i de
l'arquitecte que dirigeix l'o-

bra, Xavier Gilabert.  El pro-
jecte contempla la urbanit-
zació de l'espai que ocupa
actualment la plaça i l'ende-
rrocament de les dues edifi-
cacions que hi ha a la zona
central. L'obra continua
amb la urbanització dels
carrers esmentats. La
superfície total d'actuació
és de 1.266 m2. L'obra
planteja la recuperació de la
plaça de Sant Joan per als
vianants i usos públics, dife-
renciant els diferents espais
amb diversos nivells, per tal
d'adaptar-se al desnivell
existent. Al límit amb els jar-
dins del Convent de Santa
Clara, on s'arribarà una
vegada fets els enderrocs
d'habitatges, es construirà
una grada de granet rema-
tada amb un mur de pedra
d'Ulldecona.
L'alcalde ha afirmat que
aquesta obra ve a resoldre
el principal nexe d'unió
entre els barris de Santa
Clara i del Rastre, recupe-
rant i ordenant l'emblemàti-
ca plaça de Sant Joan, que
esdevindrà a més un nou
escenari a l'aire lliure dins

del nucli antic, on s'hi
podran celebrar activitats.
Tota la pavimentació es farà
amb granet gris, en la línia
del criteri estètic que s'ha
seguit en tot l'àmbit d'actua-
ció del PINCAT. El carrer
Replà i el primer tram del
carrer Tras Puríssima, en la
mesura que compatibilitzen
un trànsit mixt, amb prioritat

de vianants sobre vehicles,
combinarà una pavimenta-
ció a un únic nivell amb llam-
bordins a la zona central i
amb unes faixes laterals de
pedra granítica de format
gran. La il·luminació de la
plaça es resoldrà amb una
filera de faroles de peu i dos
grans fanals amb diversos
punts de llum. Les lluminà-

ries actuals dels carrers
també seran substituïdes
per unes de noves.
L'obra va ser adjudicada a
l'empresa BECSA per
409.976 euros, sobre un
projecte de l'arquitecte
Dolors Forés. L'actuació
està gestionada per l'em-
presa urbanística municipal
GUMTSA. 

Les obres d'urbanització
de la plaça de Sant Joan
i del carrer Replà, «un
dels últims projectes de
major envergadura del
Pla Integral del Nucli
Antic de Tortosa (PIN-
CAT), continuen a bon
ritme amb l'objectiu que
puguin finalitzar el pro-
per mes de desembre». 

REDACCIÓ

L’alcalde, Ferran Bel, durant la visita de l’obra.

Cedida

L'Ajuntament de Roquetes
tancava a finals de juliol
l’adquisició de les naus de
l’antiga Lear. El consistori,
que ha pagat per les ins-
tal·lacions 1,5 milions d'eu-
ros provinents de l'adminis-
tració estatal en el marc
del Fons d'Industrialització
de les Terres de l'Ebre -

creat, precisament, arran
del tancament de la multi-
nacional nord-americana-,
treballarà, juntament amb
Acció10, per afavorir la
insta·lació d'empreses que
permeti generar ocupació.
La idea és posar a disposi-
ció del mercat unes naus
amb "uns costos relativa-

ment baixos", sigui a tra-
vés de la seva venda, llo-
guer o compartimentació
de l'espai. 
Després de l'anunci de tan-
cament de Lear, el passat
2009, que va deixar 520
treballadors al carrer, la
compra de les naus de la
multinacional nord-ameri-

cana dedicada a la fabrica-
ció de cablejat per a l'au-
tomòbil es va convertir en
la gran prioritat de la
Comissió per a la
Industrialització de les
Terres de l'Ebre, creada
arran d'aquesta crisi i que
va rebre uns fons de 10
milions d'euros de les
arques estatals. Un any
després de la marxa defini-
tiva de la multinacional a
Hongria, el consistori ha
pogut segellar l'acord de
compra de les
instal·lacions -una operació
per valor d'1,5 milions
d'euros- i accedir al seu

interior amb tots els drets
de propietat. "L'empresa
tenia ganes de vendre i
hem fet una compra bara-
ta", ha indicat l'alcalde de
Roquetes, el republicà
Francesc Gas. 
El complex està format per
una nau principal de
12.922,68 metres qua-
drats, amb una superfície
total construïda
de13.249,52 metres qua-
drats. 
El consistori ha manifestat
la seva voluntat de treba-
llar per tornar-les a ocupar
i crear llocs de treball al
Baix Ebre.

Roquetes ja pot disposar de 
les naus de la Lear

La voluntat «és tornar-les a ocupar i generar nous llocs de treball»

Avui divendres a les
19:00 l'Ajuntament
d'Ascó farà entrega dels
guardons Ascó Summer
Festival als guanyadors
del concurs musical que
va celebrar-se juntament
amb el macroconcert, el
passat 15 de juliol. El
concurs, obert a forma-
cions musicals o solistes
de qualsevol estil sense
contracte discogràfic, va
rebre 112 candidats,
dels quals el jurat en va
seleccionar 10. Aquests
deu grups van actuar en
directe, com a prèvia a
l'actuació de Celtas
Cortos, en una fase final.
Participaran en el mateix
disc.

Ascó prèmia als
guanyadors

d’Ascó Summer
Festival

La Policia Local de
Tortosa ha detingut
A.S.E., de 42 anys, nacio-
nalitat marroquina i amb
domicili a Camarles, acu-
sat d'un delicte contra els
drets dels treballadors. El
detingut és propietari
d'una parada de roba i
complements al mercat
dels dilluns, que es fa set-
manalment al barri del
Temple. La detenció es va
produir dilluns passat
quan els agents van
observar a la parada en
qüestió el comportament
estrany del propietari i
d'un dels treballadors.
Quan se'ls va requerir la
documentació.

Un detingut per
delicte contra

els treballadors

La plaça de Sant Joan i del carrer Replà
Aquestes obres, a Tortosa, «avancen a bon ritme i tot apunta a que podrien enllestir-se per al proper desembre»
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El passat dilluns 1 d'agost
es va obrir al públic l'ex-
posició del projecte del
Parc del Bon Repòs. Tots
els ciutadans que estaven
interessats en veure com
es preveu que agafi forma
el que serà el gran pulmó
verd de l'Ametlla de Mar
van poder visitar la sala
d'actes de l'Ajuntament
de 10:00 del matí a
14:00h de la tarda.

L'exposició del projecte
va estar oberta al públic
durant tot el mes d'agost.

L'objectiu d'aquesta expo-
sició va ser recollir els
suggeriments de la ciuta-

dania per tal que el pro-
jecte compti amb el
màxim consens possible.

De fet, es van dissenyar
per a l'ocasió unes butlle-
tes  per recollir les pro-
postes. “Amb aquesta
exposició pública del pro-
jecte continuem un pro-
cés que varem obrir fa
dos anys. El que volem és
recollir els suggeriments
de la ciutadania per aca-
bar de decidir quin tipus
de parc volem, i decidir-
ho amb el màxim consens
possible”, va explicar
Ruben Lallana, regidor
d'Urbanisme. La voluntat
del consistori és que el
projecte definitiu del Parc
del Bon Repòs es pugui
tancar aquest setembre i
iniciar, així, les obres el
més aviat possible.
Aquest parc serà la targe-
ta de presentació del
municipi ja que està situat
a l'entrada de l'Ametlla, a
més, de ser un espai verd
al cor de la vila que per-
metrà gaudir a grans i
petits.

El projecte del Parc del Bon Repòs 
s'exposa al públic

Un cop finalizada l’ex-
posició, l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar té la
voluntat que el projecte
definitiu del Parc del
Bon Repòs es pugui tan-
car aquest setembre i
iniciar, així, les obres el
més aviat possible.

L’exposició es podrà visitar durant tot el mes d’agost a la sala d’actes de l’Ajuntament de l’Ametlla

REDACCIÓ

Projecte Bon Repòs.
Cedida

El Departament
d'Agricultura edita la Guia
dels enemics naturals en
diferents cultius a
Catalunya. El caragol
poma que afecta els
arrossars del Delta de
l'Ebre, el virus de la shar-
ka que malmet els fruiters
de pinyol i l'escarabat
morrut que produeix
danys a les palmeres són
les principals plagues que
afecten el medi natural i
els cultius catalans. Així
ho ha assegurat aquest
dimecres el director
d'Agricultura i Ramaderia,
Miquel Molins, en la pre-
sentació de la Guia dels
enemics naturals en dife-
rents cultius a Catalunya.
El departament seguirà
impulsant la implantació
de noves tècniques de
prevenció i de lluita alter-
natives a l'ús dels plagui-
cides i fitosanitaris, i
recorda que el 2014 els
agricultors hauran d'apli-
car de forma obligatòria
els principis de control de
plagues.

Nova guia
sobre els
enemics

naturals del
camp

El dilluns 8 d'agost, el
CODE farà el tercer trac-
tament dirigit a les lar-
ves dels Anopheles als
arrossars perimetrals
dels nuclis urbans i urba-
nitzats del delta de
l'Ebre. Aquests tracta-
ments s'inclouen dins
dels tres que estan pro-
gramats per a la cam-
panya 2011, i que es
desenvoluparan d'aquí
fins a mitjans d'agost.
Els tractaments es
duran a terme a les
zones de l'Ampolla-
Camarles, Aldea,
Deltebre i Riumar,
Amposta, Eucaliptus,
Poble Nou, Sant Jaume
d'Enveja, els Muntells i
Sant Carles de la Ràpita.
L'ordre vindrà marcat
per la climatologia i la
disponibilitat d'avions,
aquest tractament es
preveu que es perllongui
fins a la setmana vinent.

El CODE inicia el
tercer tractament
contra el mosquit

Els veïns del nucli antic
de Tortosa, que viuen en
carrers on s'ha prohibit
el trànsit rodat, podran
disposar d'una targeta
de circulació que els
permetrà accedir al seu
habitatge amb vehicle
per fer tasques de
càrrega i descàrrega. 
L'Ajuntament ha dividit
el nucli antic i el centre
de Tortosa en tres
zones, cadascuna d'un
color (groga, blava i
roja) on es fixen els
carrers per on els veïns
poden circular, però en
cap cas estacionar. La
catedral i els entorns és
una de les zones, i les
altres dues són la plaça
dels Dolors i carrers
adjacents i el carrer
Sant Blai i voltants.
“Posem en marxa una
iniciativa que respon a la
inquietud dels veïns del
nucli antic des que s'ha
ampliat la zona de via-
nants”, va manifestar
l'alcalde de Tortosa,

Ferran Bel. La targeta
s'ha de sol·licitar a la
policia local i per obte-
nir-la és necessari està
empadronat al barri d'in-
fluència. “La fórmula és
adequada i fa compati-
ble viure al nucli antic i
circular-hi”, va assenya-
lar el president de
l'Associació de Veïns
Centre Nucli Antic,
Josep Baubí.
L'Ajuntament de Tortosa
considera que el volum
de vehicles que s'acolli-
ran a aquesta iniciativa
no serà massa elevat i
que, en qualsevol cas,

serà perfectament com-
patible amb el trànsit de
persones.

Iniciatives que responen a
inquietuds veïnals

Els veïns del nucli antic de Tortosa disposaran
d’una targeta que els permetrà  fer tasques de

càrrega i descàrrega

«La fórmula és
adequada i fa

compatible viure al
nucli antic i
circular-hi»
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L'obra l'ha executat la
constructora Güeche
sobre un projecte dels
arquitectes Julian Gaton i
Salvador Vinaixa, amb un
pressupost d'adjudicació
de 406.445 euros, que
s'ha finançat amb càrrec
al Pla Integral del Nucli
Antic de Tortosa (PIN-
CAT). L'empresa urbanís-
tica municipal GUMTSA
n'ha fet la gestió.
Aquesta tarda a les 20
hores és durà  a terme la
inauguració del nou equi-
pament. Però ahir dijous

l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la regidora
del barri de Santa Clara,
Ana Algueró, acompan-
yats pel president de
l'Associació de Veïns,
Manolo Cardona, així
com dels arquitectes i
representants de l'empre-
sa constructora van visi-
tar les obres.  El nou edi-
fici s'aixeca entre els
carrers Nou de Santa
Clara i Pujada Santa
Clara. Té dues plantes
que ocupen una superfí-
cie total de 325 m2. La
planta baixa s'estructura
en dues parts indepen-
dents, una sala polivalent
i l'altra destinada a con-
sultori mèdic i despatx.
La planta superior es
destina a gimnàs, conve-
nientment equipat amb
vestidors i serveis.
L'alcalde, Ferran Bel, va
voler agrair el "compro-
mís i constància" de l'as-
sociació de veïns en el
manteniment del barri.
"Aquest casal ha de con-
tribuir a què l'associació
pugui continuar desenvo-

lupant el seu treball a
Santa Clara, que és fona-
mental per a la seva recu-
peració." Bel ha recordat
que, a més del nou casal,
l'Ajuntament està fent
altres actuacions comple-
mentàries al barri com la

plaça nova de Santa
Clara, la rehabilitació de
l'antiga església de Sant
Francesc o la propera
urbanització de la Pujada
de Sant Francesc. De la
seva banda, el president
de l'Associació de Veïns

de Santa Clara, Manolo
Cardona, va agrair el
suport de l'Ajuntament,
tot afirmant que "aquest
casal ha de servir per
estretir lligams al barri
entre els diferents
col·lectius que hi viuen".

L’Ajuntament de Tortosa ha finalitzat la
construcció d’un casal al barri de Santa 

L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat la construc-
ció d'un casal al barri de
Santa Clara, un equipa-
ment molt reivindicat al
barri que inclou també
un dispensari mèdic que
prestarà servei no
només als veïns de
Santa Clara sinó a tot el
Nucli Antic.

Es tracta d’un equipament molt reivindicat al barri que inclou també dispensari mèdic

L’obra ha estat executada per la constructora Güeche sobre els projectes de Gaton i Vinaixa

REDACCIÓ

Visita al casal del barri de Santa Clara.
CEDIDA

A l'increment del cànon
de l'aigua (impost finalis-
ta que grava el consum
d'aigua domèstic i indus-
trial) previst en els pres-
supostos del 2011 cal
sumar-li, de manera
específica per a les
Terres de l'Ebre, el fet
de la desaparició del
coeficient reductor. Un
coeficient que es justifi-
cava per la major facili-
tat en el subministra-
ment de les poblacions
de la conca, ja que no
cal portar l'aigua de lluny
ni fer potabilitzacions
molt costoses, i també,

perquè bona part de les
instal·lacions de saneja-
ment es paguen amb
fons de la CHE.
Ara, amb aquest nou
context tot això ha can-
viat. I ICV de Tortosa ha
volgut explicar el que
significaria, segons la
formació política, una
modificació dels coofi-
cients establerts en
matèria d'aigües a
Catalunya fins el 2010
(0,7 per a usos domès-
tics i 0,5 per a usos
industrials). Les conclu-
sions al respecte segons
ha manifestat el porta-

veu d'ICV, Jaume
Forcadell es centren en
el fet que al eliminar-se
aquestes deduccions
“la pujada dels impos-
tors de l'aigua serà
molt més gran a les
Terres de l'Ebre que a la

resta de Catalunya”. A
més, segons Forcadell
“la pujada castigarà
especialment els usos
industrials”. Fet que ha
portat a formació ecoso-
cialista a demanar a CiU
que “mostri un compri-

mís real, i no de paraula,
amb el territori” recla-
mant el manteniment
dels actuals coeficients,
“que responen a la reali-
tat hidràulica i també a
una lògica d'equilibri
territorial.

ICV reclama a CiU un compromís “real” amb el territori
El pressupost del 2011 inclou un increment en el cànon de l'aigua i la desaparició del coeficient 

reductor que s'aplicava als usuaris de la conca de l'Ebre fins el moment.

El ministeri de medi
ambient i medi rural i marí
(MARM), a través de la
Societat Estatal Aigües de
les Conques
Mediterrànies (Acuamed),
ha autoritzat la licitació de
les obres de reestructura-
ció general de l'entorn de
la llacuna de les Olles, a
l'Ampolla (Baix Ebre), amb
un pressupost màxim de
7,7 MEUR. 
L'actuació té per objecte
la recuperació ambiental
d'aquesta llacuna incre-
mentant el seu volum útil
mitjançant el dragatge i
redistribució de les apor-
tacions d'aigua dolça que
arriben mitjançant un nou
canal des de l'estació de
bombament fins a la fran-
ja on es comunica amb el
mar. 
Entre les obres, destaca
la construcció d'un canal
de derivació de 663
metres que discorrerà per
la zona sud de la llacuna.

Autoritzades les
obres de la

llacuna de les
Olles per 7,7

MEUR

Aquest passat 2 d’agost
coneixíem la notícia que
l'Ajuntament de Tortosa
introduirà el copagament
en el Servei d'Ajuda a
Domicili, que afectarà
només les rendes més
altes a través d'un siste-
ma de càlcul encara per
determinar que garan-
teix que ningú no que-
darà exclòs del servei.
L'alcalde va avançar
aquesta iniciativa hores
abans que el Ple munici-
pal aprovés el reglament
regulador del Servei
d'Ajuda a Domicili, pas
previ perquè durant el
mes de setembre es
porti a aprovació la fór-
mula de copagament.
"Entre aquest servei i el
desenvolupament de la
Llei de Dependència
se'ns ha produït algun
desequilibri pressuposta-
ri que hem d'intentar
corregir d'alguna mane-
ra. Bel reiterà que ningú
en quedaria exclòs i que
aquesta mesura per-
metrà arribar a més
gent.

Copagament en
el servei d’ajuda

a domicili

«La pujada dels impostos de l’aigua serà
molt més gran a les Terres de l’Ebre que a la

resta de Catalunya»
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Després d'analitzar l'estu-
di d'autoprotecció que els
organitzadors del macro-
festival, Deltasound,
volien fer als terrenys al
costat de la Discoteca
Blau; l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar no ha
donat el vist-i-plau. Des
del consistori és conside-
ra un inconvenient per la
seguretat dels assistents
el fet que el festival es
situï vora la carretera N-
340. A més, caldria acor-
dar amb el Ministeri de
Foment, ja que aquesta
infraestructura forma part

de les seves competèn-
cies, quines són les mesu-
res de seguretat idònies
que s'haurien d'aplicar.
Per tant, per una qüestió
de terminis seria inviable
tenir el pla d'autoprotec-
ció a punt. D'altra banda,
l'Ajuntament explica i
deixa ben clar que «cap
persona autoritzada per
fer-ho va garantir a l'enti-
tat organitzadora la viabili-
tat del projecte i tampoc
no es va autoritzar la
divulgació i publicitat de
l'esdeveniment, almenys
fins a tenir els informes
tècnics preceptius per
poder prendre una deci-

sió». Per la
seva banda, l'Associació
de Músics de les Terres

de l'Ebre confirmava la
notícia a última hora de la
tarda d'ahir. Segons
Xavi Fornés, membre de
l'entitat, des de l'Ametlla
de Mar «ens havien dit
que sí de paraula, i des-

prés ens van comunicar la
negativa, el mateix dia
que ja havíem imprès els
cartells anunciant la nova
ubicació i ja es podien
escoltar els anuncis per
ràdio». Pel que fa a les
entrades anticipades, que
segons l'organització se
n'havien venut entre 700 i
800, es començaran a
tornar els diners a partir
de divendres. 

Els mateixos
membres de  l'entitat han
volgut tranquil·litzar a
totes aquelles persones
que ja havien comprat
l'entrada, assegurant que
se'ls retornarà l'import.

Els concerts es celebraran dintre de les Festes del Turisme

Alcanar acull una exposició
permanent de Galià

Ahir dijous es va inaugurar
oficialment l’exposició per-
manent de Narcís Galià a la
Finca La Tancada
d´Alcanar. 
Amb la presència del

President de la Diputació
de Tarragona, Josep
Poblet; l´Alcalde d´Alcanar ,
Alfons Montserrat i el regi-
dor de cultura, Xavier
Ulldemolins. 

Absolen l'exdirector dels ser-
veis territorials de Medi
Ambient a l'Ebre, Víctor
Gimeno, a qui els Agents
Rurals acusaven de rebaixar
les multes als caçadors en
barraca. Gimeno s'enfronta-
va a 11 anys d'inhabilitació
per ocupar un càrrec públic
Durant el judici contra ell que
es va celebrar a l'Audiència
de Tarragona per haver afa-
vorit pressumptament l'arxi-
vament o la rebaixa de prop
d'un centenar de multes
imposades a caçadors de
barraca el 2004, segons van
denunciar els Agents Rurals.
L'al·legat que va pronunciar
el processat en les dues ses-
sions orals ha resultat efec-
tiu, ja que en la sentència ha
estat absolt. El tens conflicte
entre ell i els forestals té

com a punt de partida el
mes d’octubre de 2004,
quan el govern català va
atorgar autoritzacions
excepcionals per capturar
tords amb mitjans tradicio-
nals (amb barraca) a les
comarques del Baix Ebre i el
Montsià. Tot i aquests permi-
sos, es va deixar clar que no
estava permès recòrrer a
certs mètodes. Malgrat les
advertències, entre l'octubre
i el novembre del 2004 els
agents rurals van denunciar
96 caçadors per haver aga-
fat espècies protegides,
haver actuat sense autoritza-
ció o haver utilitzat els siste-
mes que estaven prohibits.
Els forestals no entenien que
els serveis territorials aca-
bessin tipificant les infrac-
cions de lleus.

«ABSOLT»

REDACCIÓ

La policia hongaresa va
detenir el 25 de juliol un
home i una dona a la fronte-
ra amb Romania acusats
d'un delicte d'estafa, per
vendre viatges fraudulents
a Tailàndia a un miler de
persones través d'internet i
defraudar un total de
700.000 euros. Els sospi-
tosos --l'espanyol Pere
M.A., de 42 anys i veí de
Tortosa i la tailandesa
Pattama M., de 29--, que
van defraudar més de
80.000 euros a Catalunya.
També van recollir denún-
cies d'afectats el Cos
Nacional de Policia, la
Guàrdia Civil, l'Ertzaintza i la
Policia Foral de Navarra, ja
que els detinguts oferien

viatges a Tailàndia i serveis
associats, amb 'tour'
inclòs, a través del web. La
pàgina oferia viatges d'en-
tre 13 i 16 dies a preus
assequibles, i oferia al
client la possibilitat de con-
tractar els vols pel seu
compte, opció que es des-
comptava del preu final del
paquet. Els estafadors es
guanyaven plenament la
confiança de les víctimes,
mitjançant els telèfons que
figuraven en el web 'siente-
tailandia.com'-- i els seus
propis personals, on podien
contactar amb ells a qual-
sevol hora del dia, i perquè
la detinguda, de nacionali-
tat tailandesa, s'oferia com
a guia turística.

Detenen al veí de Tortosa
acusat d’un delicte d’estafa

L'Ajuntament de Deltebre
organitza aquest proper
cap de setmana a Riumar
les Festes del Turisme
que enguany recuperen el
festival Rock&Mar, que es
celebrarà aquest diven-
dres 5 d'agost. A més,
dissabte, es farà entrega
de la Medalla al Mèrit
Turístic. Rock&Mar, 15
anys després El festival
Rock&Mar es va organit-
zar per primer vegada ara
fa 15 anys a
Riumar i, poc a poc, va
anar evolucionant amb el
festival Rock&Riu que es
celebra tots els anys a
Deltebre, al mes de
setembre. 
Enguany i, en motiu d'a-
quest quinzè aniversari, el
festival tornarà al seu lloc
d'origen. El Rock&Mar
començarà a les 22.00h
a la Plaça Europa amb
l'actuació dels grups

locals: Croissant, Alania,
Mouth Beat, Juno,
Shunyk's, Crator,
Saltimbanky's, Shitfrog,
Versus i Nhakar.
Pel que fa al dissabte con-
tinuaran les Festes del
Turisme. A les 10.00h i a
les 16.00h hi haurà
Concurs de Pesca a la
desembocadura de
l'Ebre, en les modalitats
de pesca oberta des de la
vora i des d'embarcació.
Ja a la tarda, a les 17.00
hores, es farà el Torneig
de Lluita de Platja organit-
zat per l'associació de
karate Kushinkai de
Deltebre. 
A partir de les 18.00
hores i al passeig marítim
s'obrirà el tradicional
Mercadet d'Estiu, amb la
participació dels
comerços locals, i ja a la
nit, hi haurà el concert de
la Societat -Escola
Musical Espiga d'Or de
Deltebre. 
A partir de les 23.30 es
farà ball popular amb l'ac-
tuació de l'orquestra
Gatzara i durant el trans-
curs de la nit s'entregarà
la Medalla al Mèrit Turístic
que té com a objectiu
homenatjar aquelles per-
sones que han contribuït
al desenvolupament del
sector turístic de la pobla-
ció.

Deltebre recupera el 
festival Rock&Mar

Deltebre celebra
aquest cap de setma-
na les Festes del
Turisme recuperant el
festival Rock&Mar per
a aquesta nit.

REDACCIO

Cartell de les Festes del Turisme.
cedida

La seguretat dels assistents frena
el Deltasound 2011

La proximitat del Festival a la carretera N-340 en motiva la suspensió

En el moment de la cancel·lació del
Festival, l’organització ja havia venut més
de 700 entrades. L’Associació responsable

de l’edició tornarà els diners.
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Es el fruit del treball, la
modestia i l’honestedat. I
també de la valentia. La
valentia que suposa afrontar
una aventura d’aquest cali-
bre. Ara, sense dubte, pas-
sat el temps, és més fàcil
traure conclusions. Però no

ho era a l’inici. En qualsevol
cas, el Kitchee i l’aposta de
Gombau han tocat el cel i es
pot dir que somien desperts. 
Gombau, a l’entrevista de

Canal TE, reconeixia que
està molt satisfet de la seua
experiència i que el seu futur
segueix a Hong Kong. «Ser
campions ha estat un gran

premi al treball i a la lluita de
tota la temporada. Així
mateix, ens permet jugar la
Champions d’Asia que, evi-
dentment, és un nou repte. A
més, sabíem a l’inici de lliga
que el campió de  Hong
Kong disputaria a l’estiu
següent la Barclays Cup.
Una competició que s’orga-
nitza des de la Premier per
promocionar el futbol anglès
a Asia, un continent on, per
coincidències horàries, és
molt seguit».
Gombau recordava els seus
origens i a les persones que
van dipositar molta con-
fiança amb ell per a poder
entrenar quan era molt jove i
fer, d’aquesta forma, els pri-
mers passos a les banque-
tes. 
El tècnic va parlar dels par-
tits contra el Chelsea i contra
el Blackburn en aquesta

competició asiàtica (a la foto
apareix amb els dels altres
equips en la presentació del
torneig). També va informar
que, arran d’aquesta compe-
tició, Fernando Recio, juga-
dor ebrenc del Kitchee,
podria tenir una possibilitat
de crèixer en el futbol inter-
nacional. 
El Kitchee farà la pretempo-
rada a l’Ebre. Jugarà el dia
13 a Bítem i el 15 a
Amposta. Gràcies a l’empen-
ta i a la il.lusió aquest jove
ebrenc ja està dins de l’èlit. A
més, fa poques setmanes ha
estat pare. Un gran moment,
sense dubte per Gombau.  

Somniar despert

L’ampostí Josep
Gombau i el Kitchee
són un tècnic i un
equip de moda a
Hong Kong i a Asia.
El títol de lliga, 47
anys després, i la
participació a l’Asian
Barclays Cup han fet
del Kitchee un club
mediàtic. Es un gran
moment per Josep
Gombau. En vam par-
lar a Canal TE.

ACTUALITAT

Josep Gombau ha estat campió amb el Kitchee i ha jugat l’Asia Barclays Cup

M.V.

Josep Gombau, amb els tècnics de l’Aston Vila, Blackburn i Chelsea.

Cedida

L’Amposta visitarà demà el
Vilanova en el primer partit
oficial. Es amb motiu de la
Copa Catalunya. «Arriba
massa aviat però suposo
que a Vilanova també pensa-
ran el mateix. Hem tingut
poc temps per adaptar i per-
filar l’equip però, en qualse-
vol cas, serem el màxim
competitius dins de les pos-
sibilitats del moment», deia
el tècnic Jordi Fabregat.

Al dia següent, l’Amposta
disputarà el torneig Ciutat
de Deltebre. Primer (17.35
h) contra el Roquetenc i des-
prés amb conjunt local.
L’Amposta va jugar el primer
partit de pretemporada dis-
sabte a Sant Jaume (0-0).
D’altra banda, dilluns va
estar a Canal TE i és avui el
crac de la setmana (plana
18), Manuel Batalla, llegen-
da del futbol ampostí. 

Demà, debut oficial en la
Copa Catalunya

Serà a Vilanova (19 h)

CF AMPOSTA

«Arran de la Barclays
Cup, podria tenir l’opció

de crèixer en el futbol
internacional»

Recio

Gràcies. He de
començar la columna
d’avui, darrera de la
temporada, d’aquesta
forma. Per què? Perquè
és el moment d’agrair a
tota la gent que ha
col.laborat per a que
puguéssim arribar fins
aquí, tant pel que res-
pecta el Més Ebre com
els programes de Canal
TE. Mil gràcies a tots. I,
sobre tot, per la fideli-
tat. Sóc conscient cada
setmana, cada diven-
dres, de l’interés que
crea el Més Ebre. Ho sé
perquè ens veiem set-
manalment i comprovo,
d’aquesta forma i
també amb els resultats
del baròmetre, la com-
plicitat existent. 
Bé, és instant per dema-
nar disculpes per les
errades que he pogut
tenir i també per refle-
xionar de tot plegat i
descansar per tornar el
2 de setembre a afron-
tra una nova tempora-
da. Gràcies a tots!.

Fins el 2 de
setembre

L’opinió de Michel

El FC Ascó ha fet públiques
aquesta setmana noves in-
corporacions que fan veure
el potencial i les aspiracions
que tindrà l’equip a la Prime-
ra catalana.

David Gallego és un da-
vanter amb molta presència
física que jugava amb el
Reddis i que fou pichichi a la
Primera regional amb el
conjunt reusenc. Denís
Coch és un defensa central
que, malgrat la seua joven-

tut, ja fa temporades que ju-
ga amb la Pobla, havent-ho
fet a la Tercera divisió les
dues darreres. Serà un bon
reforç per a la defensa.

I a la davantera, a més de
Manolo Serrano, ja fitxat del
Reus, i de Rojas, de l’Am-
posta, cal afegir a Jacob
Papaseit, el pichichi de l’O-
límpic que ha rebut una bo-
na oferta econòmica i labo-
ral que l’han conduït fins
l’Ascó a la Primera catalana. 

Gallego, Denís Coch, Isma Rojas i
Jacob, a l’Ascó

PRIMERA CATALANA

Jorge Alberto González és la
darrera incorporació de l’e-
quip rapitenc que ja dóna per
tancada la plantilla. Jorge
Alberto González, de 26
anys, procedeix del
Villaralbo, es suma així a la
defensa rapitenca, concreta-
ment a la posició de lateral
esquerre. Tot i néixer a
Valladolid, va ser a

Salamanca on es va formar
com a jugador. Després va
jugar amb el Guijuelo, la
Segoviana i l’At.Tordesillas.
Jorge va debutar a Catí, en el
torneig l’Avellà, amb la victò-
ria rapitenca per 2-3. La
Rapitenca farà la presentació
a la Devesa demà dissabte
(18.30 h), i després jugarà
amb el Reus.

Amb el fitxatge de Jorge,
es tanca la plantilla

Presentació: la Rapitenca rebrà demà el Reus

UE RAPITENCA

Es el clàssic de la pretem-
porada: el Marià Toha. I
com que Més Ebre fa el da-
rrer número de la tempora-
da avui divendres, hem vol-
gut recordar que el dia 21
d’agost hi ha una nova cita
en aquest clàssic de l’estiu
que, en clau comarcal, es
presenta força interessant
amb la presència de l’equip
amfitrió, la UE Remolins-Bí-
tem, l’Amposta, la Rapiten-

ca i el Tortosa.
L’inici de temporada es-

tarà més prop i serà bo ca-
librar l’estat dels equips,
com és habitual al Toha.

D’altra banda, el CD Tor-
tosa afronta aquest cap de
setmana un partit de la pre-
temporada. 

Serà demà dissabte a
l’estadi de la capital del Baix
Ebre contra l’Olímpic de Mó-
ra (19 h).

El dia 21 d’agost, nova edició del
torneig Marià Toha

ORGANITZAT PER LA UE REMOLINS-BÍTEM
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El CD la Cava va fer la pre-
sentació oficial el dissabte
passat. I, demà, després de
la primera setmana d’entre-
naments, ja disputarà el pri-
mer partit de pretemporada.
Serà, al Camp Nou, en el tro-
feu Blai Sanchís, contra el
Perelló que entrena Baltasar
Capera i en el que hi juguen
Chacón i Llatzer, dos joves
que estaven al CD la Cava
fins la lliga passada.

El missatge, efectuat du-
rant la presentació, va ser
de poder-ne gaudir i treballar
amb il.lusió i ganes per po-
der fer una bona campanya.
Sergio Navarro, tècnic de l’e-
quip, va manifestar que
«hem d’anar pas a pas i,
amb bona actitud i treball,

buscar no passar angúnies
classificatòries. I una vegada
tinguem la permanència as-
segurada, llavors pensar en
poder lluitar per quedar el
més amunt que sigui possi-
ble. Tot això en una tempora-
da atractiva perquè, amb la
reestructuració, ens trobem
amb un grup pràcticament
nou que penso que està
igualat i que serà molt com-
petitiu». El segon partit pre-
vist de pretemporada serà a
festes, el dia 16, contra el
CF Amposta. La plantilla està
formada per: Albert (Catalò-
nia) i Aitor (porters), Mario,
Agustí (Rapitenca juvenil),
Pau, Alex, Marc (Ampolla),
Aaron (Terrassa juvenil), Ka-
zu, Gerard i Ruibal (R. Bí-
tem), Jordi Font (Toju -Ma-
drid-), David Rovira, Eric,
Roger, Jaime, Ferran (Roque-
tenc), Juanjo i Jordi Rovira,
Sepe (cedit Tortosa), Agustí
Valldeperez, Albert i Marc

Castells (Jesús i Maria). Ber-
kamp (16 anys com a juga-
dor) serà el segon entrena-

dor. 
Finalment, informar que di-
jous vinent, dia 11, José Luis

Tarrazona, exjugador del
club, efectuarà el pregó de
festes, en un acte en el que

com és habitual es presenta-
ran les pubilles i marcarà l’i-
nici festiu. 

El CD la Cava es presenta davant la seua afició
I demà dissabte, primer partit de la pretemporada en el trofeu Blai Sanchis, contra el Perelló (18.30 h)

SEGONA CATALANA

José Luis Tarrazona farà
el pregó de festes el dijous

vinent, dia 11 d’agost.

Pregoner

Plantilla del CD la Cava, en la presentació de dissabte.

Paco Reverté ha estat el president de l’Alcanar en les da-
rreres temporades. Però ara, per qüestions laborals i també
personals, veu complicat poder seguir com a màxim respon-
sable, si bé continuarà lligat al club canareu a la junta direc-
tiva que es manté al capdavant del club.  S’està parlant en
els darrers dies per tal de confirmar qui farà de president
però en el moment del nostre tancament encara no estava
confirmat qui podia ser aquesta persona que serà el nou pre-
sident. D’altra banda, la pretemporada va començar el di-
lluns i que demà (19 h), l’Alcanar rebrà el Camarles en el pri-
mer partit amistós. Finalment, dir que Pau Morralla i Jan
seguiran jugant amb el CD Alcanar. 

El CD Alcanar continua sense poder
trobar el nou president

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va iniciar els entrenaments el dilluns passat,
a Tortosa, amb quatre sessions en aquesta primera setma-
na. Diumenge, primers partits en el torneig Ciutat de Delte-
bre, contra el conjunt local i l’Amposta. 

En aquesta primera setmana, Vilanova i De la Torre, per
motius personals i professionals, no han pogut estar, així
com Josué, encara lesionat. Joab Fatsini, amb unes moles-
ties al turmell, no va poder acabar l’entrenament de dimarts.

Les incorporacions del Roquetenc han estat: David (Camp
Clar), Fatsini (Rapitenca), Dani Fatsini, Roger i Pastor (Am-
posta), Josué (cedit Tortosa) i Eugeni (Catalònia). 

Les baixes: Pardo, David Vilanova, Ferran, Marc, Ivan Cor-
nejo, Salva i Oscar Gilabert. 

Primers partits per al Roquetenc
SEGONA CATALANA

L’Olímpic, que ja havia ini-
ciat la pretemporada i fins i
tot havia disputat el primer
partit, a Benissanet, s’ha
trobat amb una sorpresa
inesperada. L’Ascó s’ha in-
teressat per Jacob Papaseit
pichichi de l’equip morenc
en la temporada passada, la
de l’ascens. Una bona ofer-
ta, complementada amb fei-
na, que ha comportat la
marxa del davanter al club

verdiblanc a la Primera cata-
lana. Jacob, en el primer
partit de la pretemporada
de l’Olímpic, a Benissanet,
va marcar els dos gols de
l’equip morenc (1-2). No
obstant, ara, ja entrena amb
l’Ascó.

D’aquesta forma, el con-
junt de la capital de la Ribe-
ra es veu obligat a buscar
un davanter. Ja abans de la
marxa de Jacob tenia

aquest objectiu. Ara el té
amb més motiu perquè la
zona ofensiva necessita
més puntals.

Ja han existit converses
amb Aleix, jugador de Guia-
mets que estava al Reddis.
Aquest podria incorporar-se
però, a més, faria falta un
altre fitxatge que s’està ges-
tionant per poder efectuar-
se. 

D’altra banda, l’Olímpic va
disputar dimecres un altre
partit de pretemporada. Va
ser contra el Benissanet, en
la tornada del que es va ju-

gar per festes a la localitat
veïna.

Jacob marxa a l’Ascó i l’Olímpic
busca un nou davanter

SEGONA CATALANA

ACTUALITAT

Dimecres vinent, es disputarà a l’estadi de Tortosa, el Memorial
Jordi Pitarque organitzat per l’Associació Cultural Lo Terreno. Po-
bla, Amposta, Tortosa i Reus s’enfrontaran a partir de les 19 h.

Memorial Jordi Pitarque,
dimecres vinent a Tortosa (19 h)

Santi i Jacob, celebrant l’ascens davant la càmara de Canal TE

ME

Ja han existit converses

amb Aleix, jugadors de

Guiamets que estava al

Reddis. Però, tot i que es

pugui concretar aquest

fitxatge, es necessita un

altre reforç per a la part

ofensiva de l’equip

morenc.

Fitxatge
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El Perelló va començar els entrenaments dimarts. «Encara
vam poder fer-ho al nostre camp. Tot i que ja s’han tret tan-
ques i les porteries, vam poder entrenar allí. No obstant,
ahir ja vam haver d’anar a l’Aldea i així seguirem durant la
pretemporada», deia Baltasar Capera, el tècnic, recordant
que s’inicien les obres per a la instal.lació de la gespa arti-
ficial a l’estadi de la Vinyeta. 
Demà dissabte, el Perelló, que ha tingut les incorporacions
de Chacón i Llàtzer (CD la Cava), visitarà la Cava en el Blai
Sanchís. Posteriorment, jugarà a Rasquera, al camp de
l’Olímpic i contra el Tortosa juvenil. Les baixes que ha
sofert el Perelló són les de Lulo, que segons ha informat
Capera, plega, i la de Narcís que ha marxat a l’Olímpic de
Móra d’Ebre. 

El Perelló s’estrena demà,
al camp del CD la Cava

TERCERA CATALANA

El porter Jordi Benaiges s’incorpo-
ra a l’Horta i compartirà la porteria
amb To. S’afegeix als fitxatges
efectuats i que ja hem publicat les
darreres setmanes. L’Horta, amb
renovació obligada, ja va
començar els entrenaments de
pretemporada el dimarts passat i
demà dissabte es desplaça per
jugar el primer partit de prepara-
ció, al camp de l’Alcanyís Sport. El
dia 28 està previst el Torneig de la
Franja que organitza cada any el
club hortenc.

El porter Jordi Benaiges fitxa amb l’Horta,
equip que demà es desplaça a Alcanyís

TERCERA CATALANA

El Sant Jaume, un dels equips a tenir en compte a la Terce-
ra catalana després del títol de campió de la temporada pas-
sada a la Tercera regional, va debutar en la pretemporada
amb un partit contra l’Amposta, dins les festes majors. El re-
sultat fou d’empat zero.

Robert Avinyó feia un bon ba-
lanç del partit: «tenint en comp-
te que eren festes i que no ha-
víem entrenat, estem molt
satisfets perquè defensiva-
ment vam jugar amb molta in-
tensitat i vam estar ordenats,
més del que ens pensàvem per l’epoca en què ens trobem i,
com he dit, considerant que eren festes». El Sant Jaume visi-
tarà el CD la Cava el proper dijous dia 11 a les 20.30 h.

Bona imatge del Sant Jaume en el partit
de festes contra l’Amposta

TERCERA CATALANA

L’Ampolla iniciarà els entrenaments de pretemporada el proper
dilluns. Dani, un defensa esquerrà que s’incorpora a l’actac amb
facilitat i que ha estat un dels jugadors destacats a l’Ulldecona-
en els darrers anys, s’incorpora tal com vam anunciar la setma-
na passada. S’està a l’esperade la possibililitat que dos juvenils
del CD Tortosa que han acabat
en aquesta categoria i que es-
tan fent la pretemporada amb
el primer equip, puguessin
arribar cedits. Pel que res-
pecta els partits, l’Ampolla vi-
sitarà el dia 18 el Remolins-Bí-
tem; el 27, torneig Vila de
l’Ampolla, amb la Cava i la Rapitenca; el 23 rebrà el Tortosa juv.
i el 3 de setembre, es desplaçarà al camp del Bítem B.

L’Ampolla començarà la pretemporada el
dilluns vinent

TERCERA CATALANA

La UE Deltebre farà la
presentació oficial davant
de la seua afició el proper
diumenge. Serà durant el
torneig que el club que
presideix Carlos Garcia or-
ganitza: el Ciutat de Delte-
bre.

A les 17.30 hores, hi ju-
garan l’Amposta contra el
Roquetenc. Posteriorment,
la UE Deltebre farà la pre-
sentació. En acabar, s’en-
frontarà al perdedor del

primer partit i, després, al
guanyador del primer duel.

La plantilla 2011-12 de
la UE Deltebre (primer
euip), entrenada per
Tomàs Ballano, estarà
composada pels següents
jugadors: Oriol Bertomeu,
Marc Nivera, Jordi Berto-
meu, Albert Marin, Josep
Reverter (de la UE Delte-
bre); Francesc Corella,
Carlos Curto, Iker Díaz, Jo-
an Marc Llambrich, Èric To-

rres (del CF Amposta-B);
Oliver Serrano (de la UE
Sant Jaume); Pep Lucas
(de la UE Rapitenca); Joan
Pere Folguerola (del CF
Camp-Redó); Àngel Bonilla
(de la UE Remolins-Bitem-
B); Josep Maria Gilabert
(del CF Reguers); Àlex Ca-
lle (de l'Ebrescola); Gerard
Castells ( del CD Roque-
tenc-B); Rosenberg Cardo-
na (del CF Godall).

El jugador Marc Toledo
(del CF Amposta-B) estarà
a prova en el primer equip.

Es molt  probable que de
la pretemporada de l'equip
filial, UE Deltebre  B, pugui
incorporar-se algun altre
jugador destacat.

IX Torneig 
Ciutat de Deltebre
Hi jugaran la UE Deltebre, el CF Amposta i el CD Roquetenc

DIUMENGE 17.30 H

En acabar el primer partit i abans de jugar el segon, la

UE Deltebre efectuarà la presentació oficial

Presentació

Dani, defensa esquerrà de
l’Ulldecona, és la darrera

incorporació

Fitxatge El Sant Jaume visitarà el
dijous de la setmana vinent,

dia 11, el CD la Cava (20.30 h)

Fitxatges

El Corberà seguirà entrenat per Pere Rins. Ha sofert les bai-
xes del porter Ferran Hipp, d’Oriol (Bot), de Carles Martínez
i d’Adrià (Benissanet). La resta de la plantilla de la campan-
ya passada es manté amb la incorporació de Willy (Gandesa
juvenil), el porter Aubanell (Gandesa), Marc (Flix), Ignasi (Be-
nissanet) i Adrià (Favara).

El debut en pretemporada
fou a Tivissa (0-4) i els pro-
pers partits estan previstos
per festes, dies 14 i 15, con-
tra el Benissanet i el Roque-
tenc. El 28 a ginestar i el 4 de
setembre en la festa del Pres-
sec a Benissanet, amb els lo-
cals i el Móra la Nova, un 3x1 per tancar la pretemporada.

El Corbera rebrà, a les festes, el
Benissanet i el Roquetenc

TERCERA CATALANA

Margalef seguirà entrenant el CF Benifallet. Continuen els lo-
cals Daniel, Albernio, Eric i Me-
seguer i, a més, Cortiella. Po-
drien fer-ho, Emilio, el porter
Alex, Ahmed i Povill. Pugen al
primer equip: Edu (Gandesa
juv), Jordi Llop (cadet), Axel
(Floresta cadet) i Genís. Han
estat baixa: Moisés (Horta),
Fontanet (Bot), Moha, Brahim
(Campredó), Delvis, Gaspar
(Xerta), Ismail (S. Jaume) i Al-
var (FS Gandesa).

Renovació obligada a Benifallet.
El nou CF Xerta es presenta

QUARTA CATALANA

Com altres equips de la Terra
Alta, el Corbera disposa de

pocs jugadors locals,
només 5.

Dificultats
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CALENDARITercera divisió

5a JORNADA 21/09/11

24a JORNADA 12/02/12

Gramanet-Espanyol
Pobla Mafumet-Manlleu

Vilanova-Santboià
Cornellà-Gavà

Castelldefels-Europa
Prat-Terrassa
Vic-Balaguer

Rubí-Olot
Amposta-Muntanyesa

Masnou-Vilafranca

10a JORNADA 16/10/11

29a JORNADA 18/03/12

Santboià-Masnou
Gavà-Manlleu

Europa-Espanyol
Terrassa-Gramanet

Balaguer-Pobla Mafumet
Olot-Vilanova

Muntanyesa-Cornellà
Vilafranca-Castelldefels

Amposta-Prat
Rubí-Vic

15a JORNADA 20/11/11

34a JORNADA 15/04/12

Europa-Terrassa
Gavà-Balaguer
Santboià-Olot

Manlleu-Muntanyesa
Espanyol-Vilafranca
Gramanet-Amposta
Pobla Mafumet-Rubí

Vilanova-Vic
Cornellà-Prat

Masnou-Castelldefels

1a JORNADA 28/08/11

20a JORNADA 15/01/12

Vilanova-Pobla Mafumet
Cornellà-Gramanet

Castelldefels-Espanyol
Prat-Manlleu
Vic-Santboià
Rubí-Gavà

Amposta-Europa
Vilafranca-Terrassa

Muntanyesa-Balaguer
Masnou-Olot

6a JORNADA 25/09/11

25a JORNADA 19/02/12

Espanyol-Masnou
Manlleu-Gramanet

Santboià-Pobla Mafumet
Gavà-Vilanova

Europa-Cornellà
Terrassa-Castelldefels

Balaguer-Prat
Olot-Vic

Muntanyesa-Rubí
Vilafranca-Amposta

11a JORNADA 23/11/11

30a JORNADA 21/03/12

Santboià-Gavà
Manlleu-Europa

Espanyol-Terrassa
Gramanet-Balaguer
Pobla Mafumet-Olot
Vilanova-Muntanyesa
Cornellà-Vilafranca

Castelldefels-Amposta
Prat-Rubí

Masnou-Vic

16a JORNADA 27/11/11

35a JORNADA 22/04/12

Terrassa-Masnou
Balaguer-Europa

Olot-Gavà
Muntanyesa-Santboià

Vilafranca-Manlleu
Amposta-Espanyol

Rubí-Gramanet
Vic-Pobla Mafumet

Prat-Vilanova
Castelldefels-Cornellà

2a JORNADA 4/09/11

21a JORNADA 22/01/12

Pobla Mafumet-Masnou
Gramanet-Vilanova
Espanyol-Cornellà

Manlleu-Castelldefels
Santboià-Prat

Gavà-Vic
Europa-Rubí

Terrassa-Amposta
Balaguer-Vilafranca
Olot-Muntanyesa

7a JORNADA 2/10/11

26a JORNADA 26/02/12

Espanyol-Manlleu
Gramanet-Santboià

Pobla Mafumet-Gavà
Vilanova-Europa

Cornellà-Terrassa
Castelldefels-Balaguer

Prat-Olot
Vic-Muntanyesa
Rubí-Vilafranca

Masnou-Amposta

12a JORNADA 30/11/11

31a JORNADA 25/03/12

Gavà-Masnou
Europa-Santboià
Terrassa-Manlleu

Balaguer-Espanyol
Olot-Gramanet

Muntanyesa-Pobla Mafumet
Vilafranca-Vilanova
Amposta-Cornellà
Rubí-Castelldefels

Vic-Prat

17a JORNADA 4/12/11

36a JORNADA 29/04/12

Terrassa-Balaguer
Europa-Olot

Gavà-Muntanyesa
Santboià-Vilafranca
Manlleu-Amposta

Espanyol-Rubí
Gramanet-Vic

Pobla Mafumet-Prat
Vilanova-Castelldefels

Masnou-Cornellà

18a JORNADA 18/12/11

37a JORNADA 6/05/12

Masnou-Balaguer
Olot-Terrassa

Muntanyesa-Europa
Vilafranca-Gavà

Amposta-Santboià
Rubí-Manlleu
Vic-Espanyol

Prat-Gramanet
Castelldefels-Pobla Mafumet

Cornellà-Vilanova

19a JORNADA 8/01/12

38a JORNADA 13/05/12

Balaguer-Olot
Terrassa-Muntanyesa

Europa-Vilafranca
Gavà-Amposta
Santboià-Rubí
Manlleu-Vic

Espanyol-Prat
Gramanet-Castelldefels
Pobla Mafumet-Cornellà

Vilanova-Masnou

3a JORNADA 11/09/11

22a JORNADA 29/01/12

Pobla Mafumet-Gramanet
Vilanova-Espanyol
Cornellà-Manlleu

Castelldefels-Santboià
Prat-Gavà
Vic-Europa

Rubí-Terrassa
Amposta-Balaguer

Vilafranca-Olot
Masnou-Muntanyesa

8a JORNADA 9/10/11

27a JORNADA 4/03/12

Manlleu-Masnou
Santboià-Espanyol

Gavà-Gramanet
Europa-Pobla Mafumet

Terrassa-Vilanova
Balaguer-Cornellà
Olot-Castelldefels
Muntanyesa-Prat

Vilafranca-Vic
Amposta-Rubí

13a JORNADA 6/11/11

32a JORNADA 1/04/12

Gavà-Europa
Santboià-Terrassa
Manlleu-Balaguer

Espanyol-Olot
Gramanet-Muntanyesa

Pobla Mafumet-Vilafranca
Vilanova-Amposta

Cornellà-Rubí
Castelldefels-Vic

Masnou-Prat

4a JORNADA 18/09/11

23a JORNADA 5/02/12

Gramanet-Masnou
Espanyol-Pobla Mafumet

Manlleu-Vilanova
Santboià-Cornellà
Gavà-Castelldefels

Europa-Prat
Terrassa-Vic

Balaguer-Rubí
Olot-Amposta

Muntanyesa-Vilafranca

9a JORNADA 12/10/11

28a JORNADA 11/03/12

Manlleu-Santboià
Espanyol-Gavà

Gramanet-Europa
Pobla Mafumet-Terrassa

Vilanova-Balaguer
Cornellà-Olot

Castelldefels-Muntanyesa
Prat-Vilafranca
Vic-Amposta
Masnou-Rubí

14a JORNADA 13/11/11

33a JORNADA 8/04/12

Europa-Masnou
Terrassa-Gavà

Balaguer-Santboià
Olot-Manlleu

Muntanyesa-Espanyol
Vilafranca-Gramanet

Amposta-Pobla Mafumet
Rubí-Vilanova
Vic-Cornellà

Prat-Castelldefels

Calendari
Tercera divisió

Temporada 
11/12

Grup V

CALENDARITercera Catalana

5a JORNADA 9/10/11

22a JORNADA 4/3/12

Catalònia-Perelló
Corbera-Vilalba
Aldeana-Godall
Ametlla-la Sénia

S. Bàrbara-Móra Nova
Ulldecona-Sant Jaume

Horta-Ampolla
Pinell-Camarles
Deltebre-Tivenys

10a JORNADA 13/11/11

27a JORNADA 15/4/12

Godall-Deltebre
la Sénia-Vilalba

Móra Nova-Perelló
Sant Jaume-Catalònia

Ampolla-Corbera
Camarles-Aldeana
Tivenys-Ametlla
Pinell-S. Bàrbara
Horta-Ulldecona

15a JORNADA 8/1/11

32a JORNADA 20/5/12

Móra Nova-Sant Jaume
la Sénia-Ampolla
Godall-Camarles
Vilalba-Tivenys
Perelló-Pinell

Catalònia-Horta
Corbera-Ulldecona

Aldeana-Santa Bàrbara
Deltebre-Ametlla

1a JORNADA 11/09/11

18a JORNADA 29/1/12

Aldeana-Corbera
Ametlla-Catalònia B
S. Bàrbara-Perelló
Ulldecona-Vilalba

Horta-Godall
Pinell-la Sénia

Tivenys-Móra Nova
Camarles-Sant Jaume

Deltebre-Ampolla

6a JORNADA 16/10/11

23a JORNADA 11/3/12

Perelló-Deltebre
Vilalba-Catalònia
Godall-Corbera

la Sénia-Aldeana
Móra Nova-Ametlla

Sant Jaume-Santa Bàrbara
Ampolla-Ulldecona
Camarles-Horta
Tivenys-Pinell

11a JORNADA 20/11/11

28a JORNADA 22/4/12

Godall-la Sénia
Vilalba-Móra Nova
Perelló-Sant Jaume
Catalònia-Ampolla
Corbera-Camarles
Aldeana-Tivenys

Ametlla-Pinell
Santa Bàrbara-Horta
Deltebre-Ulldecona

16a JORNADA 15/1/12

33a JORNADA 27/5/12

Deltebre-Sant Jaume
Ampolla-Móra Nova
Camarles-la Sénia

Tivenys-Godall
Pinell-Vilalba
Horta-Perelló

Ulldecona-Catalònia
Santa Bàrbara-Corbera

Ametlla-Aldeana

2a JORNADA 18/09/11

19a JORNADA 5/2/12

Corbera-Deltebre
Catalònia B-Aldeana

Perelló-Ametlla
Vilalba-S. Bàrbara
Godall-Ulldecona
la Sénia-Horta

Móra Nova-Pinell
Sant Jaume-Tivenys
Ampolla-Camarles

7a JORNADA 23/10/11

24a JORNADA 18/3/12

Perelló-Vilalba
Catalònia-Godall
Corbera-la Sénia

Aldeana-Móra Nova
Ametlla-Sant Jaume

Santa Bàrbara-Ampolla
Ulldecona-Camarles

Horta-Tivenys
Deltebre-Pinell

12a JORNADA 27/11/11

29a JORNADA 29/04/12

La Sénia-Deltebre
Móra Nova-Godall
Sant Jaume-Vilalba

Ampolla-Perelló
Camarles-Catalònia

Tivenys-Corbera
Pinell-Aldeana
Horta-Ametlla

Ulldecona-Santa Bàrbara

17a JORNADA 22/1/11

34a JORNADA 3/6/12

Sant Jaume-Ampolla
Móra Nova-Camarles

la Sénia-Tivenys
Godall-Pinell
Vilalba-Horta

Perelló-Ulldecona
Catalònia-Santa Bàrbara

Corbera-Ametlla
Aldeana-Deltebre

3a JORNADA 25/09/11

20a JORNADA 12/2/12

Corbera-Catalònia B
Aldeana-Perelló
Ametlla-Vilalba

S. Bàrbara-Godall
Ulldecona-la Sénia
Horta-Mora Nova
Pinell-Sant Jaume
Tivenys-Ampolla

Deltebre-Camarles

8a JORNADA 30/10/11

25a JORNADA 25/3/12

Vilalba-Deltebre
Godall-Perelló

la Sénia-Catalònia
Móra Nova-Corbera
Sant Jaume-Aldeana

Ampolla-Ametlla
Camarles-Santa Bàrbara

Tivenys-Ulldecona
Pinell-Horta

13a JORNADA 4/12/11

30a JORNADA 6/5/12

la Sénia-Móra Nova
Godall-Sant Jaume

Vilalba-Ampolla
Perelló-Camarles
Catalònia-Tivenys

Corbera-Pinell
Aldeana-Horta

Ametlla-Ulldecona
Deltebre-S. Bàrbara

4a JORNADA 1/10/11

21a JORNADA 19/2/12

Catalònia-Deltebre
Perelló-Corbera
Vilalba-Aldeana
Godall-Ametlla

la Sénia-S. Bàrbara
Móra Nova-Ulldecona

Sant Jaume-Horta
Ampolla-Pinell

Camarles-Tivenys

9a JORNADA 6/11/11

26a JORNADA 1/4/12

Vilalba-Godall
Perelló-la Sénia

Catalònia-Móra Nova
Corbera-Sant Jaume

Aldeana-Ampolla
Ametlla-Camarles

S. Bàrbara-Tivenys
Ulldecona-Pinell
Deltebre-Horta

14a JORNADA 18/12/11

31a JORNADA 13/5/12

Móra Nova-Deltebre
Sant Jaume-la Sénia

Ampolla-Godall
Camarles-Vilalba
Tivenys-Perelló
Pinell-Catalònia
Horta-Corbera

Ulldecona-Aldeana
Santa Bàrbara-Ametlla

Calendari
Tercera

Catalana
Temporada 

11/12
Grup I
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Els remers ebrencs van
tornar a brillar. En
aquest cas fou en la
Copa Joventut, disputa-
da a Ottenshei, on la
seleccióespanyola va
obtenir fins a cinc meda-
lles, tres de remers
tarragonins. Antonio
Delgado del CN
Amposta, va assolir el
millor resultat, amb la
consecució de la meda-
llo d’or, formant parten
el quatre skull amb
Miguel Talero, Jorge
Rodríguez i Álvaro
Romero, superant a la
final a Gran Bretanya,
Itàlia, Suïssa i França.
El representant del CR
Tortosa, Marc Montany,
amb Alejandro Domingo,

Borja Portos i Andrés
Villanueva, va obtenir la
medalla de plata en la
final del quatro sense
timó, solament superats
per Gran Bretanya i per

davant de Bèlgica, Itàlia,
Suïssa i Holanda. 
En la segona jornada,
diumenge, els represen-
tants ebrencs van fer un
punt i seguit en la ratxa
de bons resultats.
L’embarcació del quatre
amb timó de l’ampostí
Antonio Delgado i del
component del Nàutic
Tarragona Álvaro
Romero (timó), única-
mente fou superada por
Gran Bretanya. D’altra
banda, el 4 skull del tor-
tosí Marc Montany,
Alejandro Domingo,
Borja Portos i Andrés
Villanueva, va ocupar
també la segona posi-
ció, per darrera de Gran
Bretaña. 
Per acabar el llistat d’è-
xits, el vuit amb timó
dels ampostins Antonio
Delgado i Albert
Forcadell i de Álvaro
Romero (timó), va obte-
nir també la plata, com
en la jornada anterior. 
L’actividat internacional
segueix aquesta setma-
na amb la disputa del
mundial junior, en el que
també hi haurà repre-
sentació de casa nos-
tra.

Adam Raga (Gas Gas) obtr-
nie una victòria meritòria
en el Mundial de Trial, en la
prova disputada el cap de
setmana passat al Regne
Unit. Per darrera seu va
quedar Toni Bou, pilot que
és qui lidera la categoria
per davant de Raga, en la
classificació general.
El pilot de les Terres de
l’Ebre va poder, d’aquesta
forma, acabar amb la tra-
jectòria victoriosa de Bou
que havia guanyat cinc de

les set proves disputades
fins ara.
La tercera posició fou per
al el japonés Takahisa
Fujinami Cabestany, por su
parte, va ser quart i manté
la tercera plaça en la gene-
ral, per darrera de Raga i

de Bou.
Amb la darrera victòria, el
pilot d’Ulldecona aconse-
gueix reduir distàncies
amb Bou i, encara que
segueix en la segona posi-
ció, ho fara ara a quinze
punts del líder. 

La setmana passada
anunciàvem que Albert
Montañés disputaria el
prestigiós torneig de
Tennis-Platja, Banco
Herero, a Luanco. I va
guanyar-lo en superar a
la final a Carlos Moyà per
1-6, 6-3 i 6-2.
El tenista rapitenc està
disputant aquesta setma-
na a Aústria, el torneig
de Kitzbühel, on a la pri-
mera ronda ja ha superat
a una de les promeses
del tennis espanyol,
Javier Martí, que és el
228è a l’ATP. Montanés
va imposar-se a Martí i
ara disputa la segona
ronda d’aquest torneig
que es celebra a terres
austriaques. El rapitenc,
d’aquesta forma, demos-
tra que s’ha recuperat de
la lesió. 

Més èxits internacionals
REM EBRENC TRIAL

TENNIS

Antonio Delgado, del CN Amposta, va assolir una medalla d’or

L’aconseguit al Regne Unit és el segon del pilot
d’Ulldecona en el que portem d’any. Es segon, a

quinze punts del líder de la general.

Segon triomf

Raga guanya i redueix distàncies a
Toni Bou, a la classificació general

Montañés s’imposa
a Moyà a la Platja de

Luanco, en el 
Banco Herrero

La Federació Catalana de
Rem-Banc Fix i l’Associació
Esportiva Xino-Xano orga-
nitzen aquest diumenge a
Deltebre la cinquena rega-
ta de la IX Lliga Catalana
de Llagut en la que partici-
paran una vintena de clubs
catalans.
Aquesta cita esportiva reu-
nirà diumenge prop de 70
tripulacions i 700 remers i
remeres que competiran
en les categories d’infantil,
cadets m/f, juvenil m/f,
sènior m/f i veterans m/f.
Les regates començaran a
partir de les 9 del matí al
Club Nàutic de Deltebre i la
competició s’allargarà fins
al migdia.
L’Associació Esportiva
Xino-Xano participa a la

Lliga Catalana de Llaguts
amb dos tripulacions
sènior masculí i sènior
femení. 
La Lliga Catalana l’en-
capçala el Club Rem
Badalona en la categoria
sènior masculí i el Club
Rem Empuriabrava en
sènior femení. La darrera
prova de la Lliga es va dis-
putar diumenge passat a
Flix.

ACTUALITAT

Deltebre acull diumenge la

cinquena regata de la lliga

catalana de Llagut

La Lliga catalana la lidera el

Club Rem Badalona en

sènior masculí i el ClubRem

l’Ampuriabrava en femení

Classificació
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

MANUEL BATALLA. VA JUGAR 155 PARTITS SEGUITS A PRIMERA, AMB EL PONTEVEDRA

Manuel Batalla va estar
dilluns a Canal TE. Com a
jugador professional, pot
presumir de tenir el gran
rècord en el futbol espan-
yol. Va jugar 155 partits
seguits a la Primera divisió,
amb el Pontevedra. Va ser
un dels centrals, en la déca-
da dels seixanta, destacats
a l’equip gallec que en
aquella època triomfava en
la màxima categoria del fut-
bol estatal. 
Batalla va nèixer a Amposta
l’any 1935. Es una llegenda
ebrenca i avui hem volgut
destacar-lo com el nostre
Crac.
Més Ebre: Recorda quan

va passar al primer equip
de l’Amposta?
Manuel Batalla: Bé, recor-
do que un entrenador valen-
cià que hi havia a l’equip B
em va cridar per si volia
jugar. Vaig fer-ho i, des-
prés, amb 17 anys, ja vaig
passar al primer equip,
jugant de lateral. Un dels
tècnics que vaig tenir, en
aquell moment, al primer
equip, fou Ramon Sicart. Hi
jugaven Monasterio, Jordi
Codorniu, Serrano,
Guimerà, Moya I, Moya II,
Mundo...
P: Una eliminatòria a les
Corts va ser molt important
en la seua carrera...
MB: Sí, havíem quedat
campions del nostre grup
de Tercera divisió i jugàvem
contra l’Hospitalet, campió
d’un altre. Jo treballava al
banc i vaig desplaçar-me
amb taxi, més tard. Vaig
arribar al vestidor i el tècnic
em va dir que havia de
jugar de central, que Baila,
de l’Aldea, no es trobava
bé. Vaig respondre que

endavant. Aquell dia em va
sortir un bon partit i vaig fer
dos gols, un d’ells decisiu a
la prórroga. Després vam
jugar una eliminatòria per
pujar a Segona amb
l’Arenas de Saragossa.
Vam empatar allà però vam
perdre aquí a Amposta. A la
graderia, aquell dia a les
Corts, hi era un entrenador
català que acabava de fit-
xar amb l’Ourense i que,
quan es va acabar el partit,
em va parlar per anar-hi. Ho
vaig parlar amb la Viki, la
meua núvia, vaig demanar
excedència al banc i vaig
decidir marxar. Ens vam
casar abans i vam iniciar l’a-
ventura. Llavors, vaig jugar
quatre temporades a
l’Ourense, a Segona, i quan
el Pontevedra va pujar a
Primera, em va proposar
fitxar. Vaig fer-ho. El primer
any vam pagar el debut a
Primera i vam baixar. Però
a l’any següent, a Segona,
vam assegurar l’ascens
amb antelació. Després,
vam estar sis temporades
a Primera, en una d’elles
sent campions d’hivern.
Teníem un bon equip, amb
Héctor Rial d’entrenador, a
quie sempre recordaré.
També, a Pontevedra, vaig
tenir a Marcel Domingo
com a tècnic.
P: Rècord: va jugar 155
partits seguits a Primera...
MB: Sí, el president del
Pontevedra, quan va venir a
buscar-me l’Espanyol, des-
prés de marcar a Kubala,
que era jugador-entrenador
dels blanciblaus, em va
comentar que, tot i que hi
havia traspàs i que els
diners feien falta, que jo era
un central que jugava tots

els partits, fins els de «fies-
tas i ferias» i que no em
traspassaven. La veritat és
que em van respectar les
lesions i vaig poder jugarva-
ries temporades de forma
ininterrompuda.
P: Tants anys a Primera,
moltes anècdotes, no?.
MB: I tant. Vaig debutar al
camp del Barça, fent el
«gol del cojo». Després de
la lesió, vaig reaparèixer
marcant a Di Stefano, con-
tra el Madrid. Anècdotes en
van haver-hi moltes.
Recordo els duels amb
Marcelino, davanter del
Saragossa que, la veritat,
se’m donava força bé per-
què el meu punt fort era el
joc aeri. En general, van
ser anys molt bons que van
marcar la meua vida. De fet
vaig formar la família a
terres gallegues.
P: A més del seu rècord de
partits seguits, cal desta-
car que fou escollit per diari
‘Dicen’ com un dels juga-
dors ideals en la selecció
matemàtica d’una tempora-
da.
MB: Sí, s’acumulaven els
punts de cada jornada i els
onze que més en teníem,
vam ser els que vam for-
mar aquell onze de la lliga.
Entre altres, hi eren
Velazquez, Zoco, Rifé,
Pereda, Rivilla...
P: I va ser preseleccionat
amb el combinat espanyol
per jugar a Anglaterra el
mundial.
MB: Bé, va ser després
d’un partit contra l’At. de
Madrid, en el que vam
guanyar 1-0 i en què em
van sortir bé les coses. El
seleccionador hi era al
camp i, en acabar, va

entrar al vestidor. Davant
de tots els companys em
va dir que comptava amb
mi per al proper compro-
mís, en un amistós de pre-
paració per al mundial. Va
ser així, però van passar
els dies i no em va cridar. El
cert és que fou l’ocasió que
més prop em vaig veure
per jugar a la selecció.    

L’onze ideal d’una temporada a Primera divisió, segons la selecció matemàtica 
del diari, ja desaparegut, ‘Dicen’. Amb Batalla, Velazquez, Zoco, Rifé, Pereda, Rivilla...

Batalla amb el ‘matalasser’ Luis Aragonès,
després d’un partit a Pontevedra (1-0)
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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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Avui presentem una Vichyssoise d'abadejo del Restaurant Barcelona (Fonda Barcelona) de Móra la Nova.
Un plat fred que ens refrescarà la calor d'aquest estiu

Per a fer aquesta 
Vichyssoise necessi-
tem:
h
1 patata gran
1 porro
unes molles d'abadejo
crema de llet
cibulet, oli, sal i pebre

Tal lem el porro a ro-
danxes, pelem la patata i
la laminem. En una cas-
sola hi posem un raig
d'ol i  d'ol iva i  saltem el
porro, no molta estona ja
que no volem daurar- lo,
abans que es dauri hi
afegim aigua, un l i tre
aproximadament, a conti-
nuació la patata, salem i

ho deixem bul l ir durant
un quart d'hora, un cop
passi aquest temps hi
afegim l'abadejo, més ai-
gua (mig l itre aproxima-
dament) i  ho deixarem
uns 10 minuts. 

Tot seguit ho treurem
del foc, rectif icarem de
sal, hi afegirem el pebre
i ho passarem pel túrmix
amb un got de crema de
l let, ho tr iturarem f ins
que es faci una crema fi-
na. Tot seguit tallarem un
el cibulet per decorar i ja
podem presentar el plat.
Aquest plat es recomana
servir fred.

Aquest estiu podeu
veure els millors progra-
mes de la temporada a
Canal TE.

«Primentons i Tomates». Avui: Vichyssoise d'abadejo

L'Anna Maria Pujol
ens apropa el recep-
tari d'un dels Res-
taurants més impor-
tants de les nostres
terres, la Fonda Bar-
celona de Móra la
Nova.

REDACCIO

Vichyssoise d'abadejo.

M. Lalana

«Primentons i Tomates», amb Amado

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

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

A Canal TE

Imatge del programa, l’Anna Maria Pujol i l’Amado Cebolla.
M. Lalana
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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.

Albiol Palles, Francesc   Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Forés Ventura, Mª Cinta   Barcelona, 46 (St. Llatzer)  (Tortosa) 977510084   

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

Albella Beltran, Mª. del Carme         Av. Santa Bàrbara, 18-20  (Amposta) 977702613

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

32º 21°RUIXATNUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
De matinada i fins a mig matí estarà entre mig i molt ennuvolat al litoral i prelitoral
sud i al quadrant nord-occidental del país, mentre que a la resta del territori estarà
serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans. A partir de llavors creixeran
núvols de desenvolupament vertical al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la depres-
sió Central i al prelitoral que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert en aquests sec-
tors, mentre que a la resta estarà entre poc i mig ennuvolat per l'arribada d'algu-
nes nuvolades. A la nit quedarà molt ennuvolat arreu, amb núvols més abundants i
compactes al terç nord i oest. 

Precipitacions 
Fins a mig matí s'espera algun ruixat al nord-oest de Catalunya i no es descarta
algun plugim al litoral i prelitoral sud que en general tots ells seran d'intensitat feble.
A partir d'aleshores cauran ruixats i xàfecs a punts de muntanya del Pirineu, del
Prepirineu, del nord de la depressió central i aïlladament a punts del prelitoral, i no
es descarta que durant la tarda arribin a altres punts del territori. De cara a la nit
es restringiran al Pirineu i Prepirineu occidental. Seran d'intensitat moderada i local-
ment forta i sovint aniran acompanyats de tempesta, així com puntualment de cala-
marsa.
Acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants en general, si
bé esporàdicament seran abundants (quantitats superiors a 20 mm i de fins a 50
mm en 24 hores) al Pirineu i al Prepirineu. 

Temperatures 
La temperatura mínima serà similar o lleugerament més alta i rondarà entre 11 i
16 ºC al Pirineu, entre 13 i 18 ºC al Prepirineu, entre 15 i 20 ºC a la depressió
Central i al prelitoral i entre 19 i 24 ºC al litoral. Pel que fa a la màxima serà simi-
lar en conjunt, però baixarà lleument al terç oest, i oscil·larà entre 25 i 30 ºC al
Pirineu i al litoral i entre 29 i 34 ºC a la resta de Catalunya. 

Visibilitat 
Bona. En moments de xàfec serà dolenta. 

Vent 
Fluix i de direcció variable de matinada i a la nit, tret del litoral i prelitoral sud on
bufarà de component sud fluix. La resta del dia serà de component sud arreu, fluix
a l'interior i entre fluix i moderat al litoral.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
vent fluix i de direcció variable de matinada i a la nit. La resta del dia serà de com-
ponent sud entre fluix i moderat.
Mar arrissada a marejol. 
Costa Central: 
vent fluix i de direcció variable de matinada i a la nit. La resta del dia serà de com-
ponent sud entre fluix i moderat.
Mar arrissada a marejol. 
Costa Daurada: 
bufarà vent de component sud tota la jornada. Serà fluix de matinada i a la nit i
entre fluix i moderat la resta del dia.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa dotze indica que el teu món sentimental
travessa una fase de certa intensitat. És
important sentir-té be amb tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a un
signe molt donat als canvis. És necessari que
coneguis els mètodes de l´autocontrol.

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l´amor, vés amb compte a voler
viure somnis utòpics o t´emportaràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina , cuidar-te més.  

Cranc
22/6 al 21/7

Seria positiu per a tu  que no prenguessis deci-
sions precipitades i que visquis tots els teus
assumptes sentimentals amb molta calma i
paciència.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprofita el cap de setmana per gaudir de
l´amor i expressar els teus sentiments. El
trànsit  del Sol  i Neptú per la teva casa
set beneficia la teva relació de parella. 

Verge
23/8 al 21/9

En la teva relació de parella tracta de ser
pacient i no et precipitis a l´hora de resoldre.
Respecte a la teva salut , hi ha algunes coses
que t´inquieten.

Balança
22/9 al 22/10

No tot està resolt  amb la teva parella, de vega-
des tens el cap posat en un altre lloc. Pensa que
sempre hi ha temps per a tot .La teva activitat
laboral  no ha de acaparar tot el teu temps.

Escorpí
22/10 al 21/11

Mercuri , Venus i Urà transitant per la teva
casa cinc et dóna una gran capacitat  creati-
va i poder materialitzar les teves pròpies ini-
ciatives  en el terreny de l´amor. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d´amor , ara mateix et convé
saber per on trepitges. Tracta de cuidar-te i
mantenir-te en forma , així podràs exigir al teu
cos l´esforç  físic que desitges.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d´amor , el trànsit de Venus , Urà
i Mercuri per la teva casa  tres indica que ara és
el moment  idoni per millorar la teva habilitat
comunicativa.

Aquari
20/1 al 18/2

S´anima la teva vida social i afectiva durant el
cap de setmana .Sortiràs i freqüentaràs llocs de
moda amb amics. Durant el dia d´avui  gaudiràs
de claredat mental i de força personal.

Peixos
19/2 al 20/3

Les circumstàncies et duran a un terreny on
tindràs  oportunitats  per viure  una nova
aventura .Conserva  la calma, pren decisions
i arriba al moll de la qüestió.

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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Un any més arriba aquella
època de l'any en que la
redacció del Més Ebre
tanca per vacances, meres-
cudes creieu-me. No és
adéu, és un fins aviat, ja que
aquest gratuït té força per
informar-vos de tot el que
passa al nostre voltant, ara i
durant mil anys més. Durant
aquest hem intentat, per
tots els mitjans, sintetitzar
el millor que hem pogut tota
aquella informació que con-
siderem necessària per a
que tota la societat, però
especialment la nostra
gent, estigui al corrent de
tots aquells fets que de
manera directa o indirecta
afecten de manera més
positiva o menys el seu dia
a dia. Hem buscat una
objectivitat, que en molts
casos és molt difícil de
defensar, però que hem
aconseguit en major o
menor èxit. Aquesta Última
va directament adreçada a
aquelles persones que cada
divendres el matí ha buscat
un exemplar del setmanari i
que quan no l'ha trobat s'ha

molestat en demanar expli-
cacions, gràcies per trobar-
nos a faltar! 

A hores d'ara i segons els
baròmetres que s'encarre-
guen de mesurar el grau de
Server que oferim a la nos-
tra societat, ens dóna un
resultat de més de 26.000
lectors. Així si que val la
pena continuar trencant-se
les banyes! I no puc per
menys que estendre els
agraïments de tot l'equip
que conforma el Més Ebre,
a tots aquells agents que
han generat notícies i que
ens han donat tots les facili-

tats per aprofundir en
aquells punts que calia acla-
rir per després poder difon-
dre una informació veraç de
tot el que ha passat durant
l'any. Durant aquest període
de temps, en les hores de
feina a la redacció, per les
nostres mans ha passat tot
tipus d'informació, alguna
molt positiva i que des d'un
principi volies que sortís, les
bones notícies cremen a les
mans i quan saps que a tra-
vés d'un setmanari dispo-

ses de la possibilitat d'infor-
mar a milers de persones:
grans, joves, petits, us ben
asseguro que és una satis-
facció. 
Però, cal recordar que des
de fa anys aquestes notí-
cies són mínimes, hi ha
hagut ocasions en les que
les notícies i informacions
rebudes i que teníem l'obli-
gació de traslladar a l'opinió
pública no han estat preci-
sament positives i més
d’una vegada ens preguntà-

vem com serien rebudes,
com reaccionarien els direc-
tament afectats i en definiti-
va, cap a on va aquest món?
Sigui el que sigui, nosaltres
tenim un objectiu molt clar.
Des del Més Ebre, amb l'a-
vantatge que suposa ser un
gratuït, ja que això ens ens
fa més propers, tenim un
objectiu molt clar: INFOR-
MAR. 
Només en una societat
informada podrem tenir
esperança en el futur.

Tornarem...
El Més Ebre tanca per vacances, però tornarà el 2 de setembre

REDACCIO

TANCAT PER VACANCES

L’últim número d’aquesta temporada
de Més Ebre i l’última plana

d’aquest, us desitja que tingueu un
bon estiu. Fins el 2 de setembre!

JESÚS RUIZ

                      


