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Diumenge vinent, 17 de juny,
els fideus rossejats -cuinats a
l'estil mariner- i el peix blau
seran els protagonistes gas-
tronòmics d'una diada que
arriba a la seva divuitena edi-
ció, aquest cop amb un for-
mat renovat. 
Un total de 42 cuiners aficio-
nats seran els encarregats
de cuinar els fideus a la zona
del port. Al mateix temps, la
diada servirà perquè es pre-
senti en societat el Club de
Gastronomia, integrat per
tretze restaurants del munici-
pi, que donaran el tret de sor-
tida a unes jornades, de quin-
ze dies, dedicades al peix
blau. La jornada es comple-
mentarà amb una festa del
mar per promocionar
l'Estació Nàutica Costa
Daurada.

P3

Jornada festiva a la Cala

30.338 estudiants de tot Catalunya començaven aquest dimarts passat les proves de la Selectivitat. De
les Terres de l'Ebre 2.800 estudiants, la majoria dels quals són dels que enguany han acabat el batxille-
rat, s’han afrontat fins ahir dijous a diferents proves que els avaluaran i els perpetran, o no, accedir a les
carreres universitàries escollides, tot i la que cau, en aquest camp, actualment. L'estructura de les PAU
segueix el nou model que es va començar a implementar l'any 2010 i es divideix en dues fases: la fase
general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a l'estu-
diant.  P9

S’acaba el calvari

Terres de l’Ebre. L'atur a les Terres de l'Ebre
continua “desbocat” afectat per la indústria
del moble, els serveis i la construcció.

P4

Esports. El Veterans del Barça jugaran demà
dissabte (12 h) a l’Aldea, contra els veterans
de l’Aldeana. Es un altre partit solidari. 

P10

Terres de l’Ebre. Regar del canal Xerta-
Sénia costarà 2.579 euros per hectàrea i
0,092 euros el metre cúbic d'aigua.
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Els fideus cuinats a l'estil mariner i el peix blau de
La Cala seran els protagonistes gastronòmics de
l'Ametlla de Mar aquest diumenge. Es compleixen
18 edicions de la Diada dels Fideus Rossejats, plat
habitual a les barques i a les cases caleres des de
temps immemorials, donada la relació amb la mar
i la pesca. El brou de peix, és l'element més impor-
tant d'aquest plat, que com passa amb l'arrosse-
jat, un altre dels plats típics de la gastronomia mari-
nera, es complementa amb un bon plat de peix i
patates. Les olors i els gusts a peix i a mar, fan de
la Diada dels Fideus Rossejats una magnifica opor-
tunitat de viure una festa típicament mediterrània a
la vora del mar i amb l'atractiu de tastar i conèixer

un dels plats culturalment més arrelats de la gas-
tronomia calera. Alhora, els restaurants membres
del Club de Gastronomia oferiran tot un seguit
degustacions de plats elaborats amb peix blau per
tal de promocionar aquest tipus de peix al restau-
rants. 
I les empreses que pertanyen a l'estació Nàutica
ofereriran la possibilitat de participar en diferents
activitats nàutiques de la Festa del Mar com: sorti-
des en caiac, vela en “raqueros”, paddle surf,
bateig de submarinisme, “banana”, excursions en
barca, Tuna-tour, etc. Una bona jornada per disfru-
tar de la gastronomia del territori i d'activitats a l'ai-
re lliure. Per gaudir-ne!

Editorial

A gaudir de la Gastronomia Calera 

El 16 de febrer de 2012 s'obria al trànsit de
vehicles, tres anys després que s'hagués inau-
gurat, el tram de 9 km de l'autovia A-7, en sen-
tit sud, que uneix l'Hospitalet de l'Infant i la cen-
tral nuclear Vandellòs II, de manera que es
completava el tram d'autovia A-7 en doble sen-
tit entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant.
Mentrestant, el tram d'autovia A-7 entre
l'Hospitalet de l'Infant i el Perelló (13,9 km)
encara està en fase d'estudi informatiu, i el
tram entre el Perelló i La Jana, després d'anys
que s'hagi projectat i publicat el projecte infor-
matiu, es manté paralitzat per les al·legacions
al seu pas per Campredó - Font de Quinto. 
Els habitants i les empreses de les Terres de
l'Ebre, una vegada més, patim una situació de
discriminació amb relació amb altres indrets de
la mateixa demarcació de Tarragona i del con-
junt del país, de manera que els que estem
més lluny dels grans centres logístics, indus-
trials i culturals som els mateixos que hem de
pagar més per arribar-hi mitjançant una via ràpi-
da, fet que incideix negativament tant en la nos-
tra economia familiar com en l'empresarial,
amb la corresponent pèrdua de competitivitat i
d'oportunitats. 
La situació econòmica actual, les dificultats per
fer avançar un tram de l'A-7 entre La Jana i el
Perelló que implica la construcció d'un nou
pont sobre el riu Ebre i la manca d'acord final
sobre el problema de Font de Quinto ens por-
ten a fer una proposta efectiva i realista a les
Terres de l'Ebre per aconseguir que aquesta
infraestructura sigui una realitat al més aivat
possible al seu pas per les Terres de l'Ebre. Per
això, proposem: 
Primer: La redacció del projecte constructiu i la
licitació de l'obra del tram de l'autovia A-7 entre
el Perelló i l'Hospitalet de l'Infant per part del
Ministeri de Foment, durant l'any 2013. Aquest
tram, malgrat el retard acumulat pel Govern
espanyol, compta amb el màxim consens terri-
torial, com ho demostra el fet que les al·lega-
cions presentades pels ajuntaments de
l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i el Perelló pel que fa
al seu traçat van ser acceptades. 
El Ministeri de Foment hauria d'extreure el tram
El Perelló - autovia de l'Aldea - Tortosa (C42) de
l'apartat del projecte que inclou el tram La Jana

- El Perelló, tal com va fer amb el tram que va
del Perelló a l'Hospitalet de l'Infant, que inicial-
ment era des de la Jana fins a l'Hospitalet de
l'Infant. El 2013, el Ministeri de Foment haurà
d'extreure aquest tram del projecte i caldrà que
avanci ràpidament i efectivament amb la redac-
ció de l'estudi informatiu i el projecte construc-
tiu el tram del Perelló - autovia de l'Aldea -
Tortosa (C42), que no presenta dificultats tèc-
niques ni costos elevats. El fet de connectar les
Terres de l'Ebre al mapa d'autovies al més aviat
possible també representarà una oportunitat
de generar llocs de treball i activitat econòmi-
ca, a partir de l'obra pública que es generarà.
El tram entre Tortosa (C42) - La Jana quedaria
pendent de la resolució de les dificultats tècni-
ques, com també de la disponibilitat econòmi-
ca del Govern espanyol per implementar obres
de la magnitud d'un nou pont sobre l'Ebre. 
Segon. Davant el greuge i la discriminació que
patim els ciutadans i les empreses de les
Terres de l'Ebre, demanem que es minimitzi
l'impacte que patim per la manca de connexió
amb l'A-7 i pel fet que encara no s'hagi acabat
la construcció de la variant de l'Aldea; i aques-
ta mesura passa perquè l'Autopista AP-7, -la via
ràpida paral·lela a l'N-340- al seu pas per les
Terres de l'Ebre, pugui ser utilitzada com a
alternativa lliure de pagament. Es tractaria d'a-
plicar la mateixa solució que es va usar a
Tarragona ciutat mentre es construïa l'autovia
A-7, tot alliberant els peatges de l'AP-7 per tots
els vehicles que tinguessin entrada i sortida
entre els peatges situats en el tram de
Cambrils - Torredembarra. Per tant, a les Terres
de l'Ebre s'haurien d'alliberar el tram de peat-
ges d'Amposta-Deltebre, Tortosa-l'Aldea,
l'Ampolla El Perelló i l'Ametlla de Mar, per a
qualsevol vehicle que tingui entrada i sortida
per qualsevol d'aquests peatges. Aquest fet, a
més de reduir el volum de trànsit d'aquest tram
de l'N 340, reduiria de manera molt directa el
nombre de camions i vehicles de gran tonatge
que ara col·lapsen l'Aldea, reduint així la perillo-
sitat i les molèsties que pateix el municipi.

Federació de l'Ebre d'Esquerra 
Republicana de Catalunya

Per unes Terres de l’Ebre 
amb una via ràpida gratuïta

Opinió

Ja fa un any que el PSC de
Deltebre va decidir entrar a for-
mar part de l'equip de govern
de l'ajuntament amb un acord
de govern amb ERC. El temps
passa ràpid i malgrat les adver-
sitats del moment que ens ha
tocat governar no hem parat ni
un moment. 
Tenim molt clar que este man-
dat ha de servir per posar en
marxa projectes de l'anterior,
però sobretot per reorganitzar
internament l'ajuntament, per
guanyar en eficàcia i eficiència
i ser l'administració propera i
directa per excel·lència. Som
un govern que té un rumb clar,
que sap on va i això es tradueix
en mesures concretes encami-
nades a governar per a tothom
i a saber prioritzar en temps
de crisi. Deltebre s'està con-
vertint en la capital del Delta en
equipaments esportius de qua-
litat com el Centre de
Tecnificació de la Piragua Martí
Calvo, en serveis socials de
referència com el CEDIAP i en
noves infraestructures i
instal·lacions com el Casal de
l'Esport o la nova comissaria i
jutjat de pau que ens faran sen-
tir orgullosos d'allò que som
però sobretot d'allò que volem
ser. 
El pressupost de l'any 2012 és
el reflex d'aquesta voluntat de
diàleg i de consens entre totes
les forces polítiques, però
sobretot és el reflex que no
podem gastar com abans i
que com la majoria de famílies
del nostre poble ens hem
d'estrènyer el cinturó. Ara bé,
hi ha partides que no hem vol-
gut reduir, és el cas de Política
Social i Salut i la del manteni-
ment de les vies públiques,
perquè malgrat els moments
que vivim necessitem tenir uns
serveis socials dignes i uns
carrers a l'alçada del nostre
poble. 
Hem posat en marxa òrgans
de participació ciutadana com
el Consell Municipal de Cultura,
hem regulat el sistema de sub-
vencions per un sistema per
punts clarament objectiu i que
farà incentivar el nostre teixit
associatiu. Tenim les obres del
centre comercial de la Cava i
les de Riumar en marxa, i mal-
grat alguns problemes aliens a
nosaltres ara ja està tot enca-

minat a ser un èxit. I estem en
la direcció correcta per poten-
ciar els nostres actius turístics
com Riumar per buscar una
alternativa al model econòmic
vigent fins aquest moment. 
No us negaré que la crisi ha
suposat un fre per a les nos-
tres aspiracions i intencions,
però tampoc us negaré que
això hagi de suposar un impe-
diment per a dur a terme la
nostra tasca. Governar en
temps de crisi no és fàcil, i
més quan mentalment torno
als anys en què vaig tenir res-
ponsabilitats de govern i ho
comparo. Ara hem de fer més
amb menys, ara hem d'exigir
més als que sempre han estat
al costat de l'Ajuntament i
sobretot no hem de perdre de
vista  aquelles famílies que
pateixen, que no ho estan pas-
sant gens bé. 
L'acord de govern amb ERC és
sòlid, i espero que sigui un
pacte de futur. És evident que
hi ha moments bons i no tan
bons, però la voluntat de les
dues forces polítiques per tirar
endavant el municipi ens fa ser
optimistes i mirar junts al futur.
Este primer any de govern ha
servit per donar-nos a conèi-
xer, Deltebre compta amb un
govern que va per feina, que
es ambiciós i que vol liderar el
futur al territori. Ens queden
encara tres anys de feina, i des
d'aquí em poso novament a la
vostra disposició, a la disposi-
ció de Deltebre !

Jose Emilio Bertomeu Rio
1er tinent d'Alcalde

Portaveu i 1er secretari del PSC
de Deltebre

Un any de Govern 
d’Esquerres a Deltebre

Opinió
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AJUNTAMENT DE L'ALDEA

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea, en la sessió de data 8 de juny de 2012, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament regulador del Servei de ràdio de l'Ajuntament
de L'Aldea, sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i
les 13 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari Mesebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen
l'article 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

L'Aldea, 11 de juny de 2012. L'ALCALDE

Signat: Daniel Andreu i Falcó.

El brou de peix, és l'element
més important d'aquest
plat, que com passa amb
l'arrossejat, un altre dels
plats típics de la gastrono-
mia marinera, es comple-
menta amb un bon plat de
peix i patates.
A través d'un plat de fideus,
d'arròs o al voltant d'una
bona taula, sorgeixen com-
plicitats i atractius que mol-
tes vegades acaben en un
interès més profund de la
població per part de qui els
tasta. 42 cuiners aficionats
seran els encarregats de
mostrar a tots els visitants,
les diverses maneres de cui-
nar els fideus rossejats al
Port de l'Ametlla de Mar. A
diferència d'anys anteriors,
aquest any s'ubicarà la
festa a les immediacions del
Centre d'Interpretació de la
Pesca, als porxos de l'anti-

ga llotja. Aquests cuiners
alhora, participaran en un
concurs que atorgarà 6 pre-
mis de 150 Û cadascun. Al
llarg de tot el matí hi haurà
un equip de cuiners de l'À-
rea Municipal de Turisme de
l'Ametlla de Mar, que s'en-
carregaran de cuinar i servir
fideus en forma de degusta-
cions perquè ningú marxi
sense haver tastat el carac-
terístic plat pescador. Les
olors i els gusts a peix i a

mar, fan de la Diada dels
Fideus Rossejats una magni-
fica oportunitat de viure una
festa típicament mediterrà-
nia a la vora del mar i amb
l'atractiu de tastar i conèi-
xer un dels plats cultural-
ment més arrelats de la
gastronomia calera.
L'Àrea Municipal de Turisme
ha donat aquest any un
canvi de rumb en la seva
promoció gastronòmica i ha
decidit passar aquesta

diada del dissabte a la tarda
que s'havia organitzat
durant les edicions ante-
riors, al diumenge al matí.
En aquest sentit, Vicent
Martí, regidor de Turisme
de l'Ajuntament ha explicat
que, “hem fet aquests can-
vis pensant en els màxims
implicats que són els cui-
ners dels restaurants que
cuinaran per a tots els visi-
tants, ja que els hi va millor
diumenge al matí que no

pas dissabte a la tarda”.
D'altra banda, s’ha presen-
tat oficialment el Club de
Gastronomia. 
El Club de Gastronomia de
l'Ametlla de Mar el formen
inicialment 13 restaurants
de la població, tot i que l'en-
titat està oberta a noves
incorporacions a partir de
primers de l'any vinent.
Seguint criteris de qualitat,
elaboració i servei, i com-
promisos per tenir a les car-

tes productes locals i del
territori i plats tradicionals,
el Club de Gastronomia pre-
tén convertir l'Ametlla de
Mar en una destinació gas-
tronòmica de primer ordre i
implicar-se mitjançant
col·laboracions en les fes-
tes i activitats gastronòmi-
ques que s'organitzin a la
població.  
La seva creació obeeix a la
necessitat de disposar d'un
club de producte vinculat
amb gastronomia i a la dina-
mització dels diferents
agents de l'Ametlla de Mar,
creant un canal d'enllaç
entre el sector primari -pes-
cadors- , el sector terciari -
serveis turístics, restaura-
dors, etc.-  i els consumi-
dors finals. També en el que
serà la presentació oficial
en societat de l'Estació
Nàutica Costa Daurada a
l'Ametlla de Mar, s'aprofi-
tarà la Diada perquè durant
tot el matí les empreses que
pertanyen a l'estació
Nàutica ofereixin la possibili-
tat de participar en diferents
activitats nàutiques com:
sortides en caiac, vela en
“raqueros”, paddle surf,
bateig de submarinisme,
“banana”, excursions en
barca, Tuna-tour, etc.
Durant el matí s'atorgaran
els distintius a les empreses
de la Cala que formaran
part de l'Estació Nàutica i
s'inaugurarà la seu al Centre
d'Interpretació de la Pesca.

Diada dels Fideus Rossejats i del Peix Blau
i la Festa del Mar, el diumenge 17 de juny

S’ha presentat la nova i
renovada Diada dels
Fideus Rossejats i el
Peix Blau. El dia 17 de
juny es compliran 18
edicions de la Diada
dels Fideus Rossejats,
plat habitual a les bar-
ques i a les cases cale-
res des de temps imme-
morials, donada la rela-
ció amb la mar i la
pesca.

Els fideus cuinats a l’estil mariner i el peix blau de La Cala seran els protagonistes, aquest diumenge

El Club de Gastronomia de l’Ametlla de Mar es presenta en societat

ACN

Les activitats es van presentar a la premsa aquest dimecres.
cedida

ACTUALITAT
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L'empresa va presentar el
concurs de creditors el pas-
sat dijous 7 de juny i s'està
a l'espera que es nomeni
l'administrador concursal.
Segons han explicat els sin-
dicats, l'empresa s'ha com-
promès a facilitar-los la
documentació econòmica
al llarg d'aquesta setmana.
Naturantaix manté que no
pot fer front als deutes que
té, i ha plantejat vendre el
catàleg de mobles que
fabrica a una altra empre-
sa. Els sindicats no es tor-

naran a reunir amb l'empre-
sa fins que es nomeni l'ad-
ministrador concursal. La
diputada d'ICV-EUiA,
Hortènsia Grau, ha portat el
tancament de l'empresa al
Ple del Parlament i li ha
demanat, seguint les reivin-
dicacions del sector, al con-
seller d'Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier
Mena, un "pla de xoc" per la
indústria del moble que eviti
més tancaments, i més
pobresa per les Terres de
l'Ebre.  "Miri cap al sud i
posi's  a treballar avui
mateix en un full de ruta per
assolir un pacte per salvar
les persones i el territori", li
ha dit Grau que ha recordat
que just fa un mes el seu
grup parlamentari ja li va
preguntar sobre quines
accions duria a terme el
Govern davant de la greu
crisi econòmica i la destruc-
ció de llocs de treball que
afecta greument a Terres
de l'Ebre per sobre de la
mitjana de Catalunya. 
Durant la seva intervenció,

Grau ha recordat a Mena la
seva obligació de liderar la
creació d'ocupació  "més
enllà de rendir-se a les
exigències de les grans
indústries i dels lobbys com
fa en el cas de les nuclears

o d'Eurovegas". "Imposi
exigències", li ha demanat
Grau després de posar de
manifest que justament ahir
a es signava a Tarragona
l'obertura d'una botiga IKEA
el 2015. 

"Negociïn amb la multina-
cional perquè gran part
dels productes que venguin
siguin nacionals i provingui-
ni del clúster de la Sénia
Montsià", ha suggerit la
diputada de Tarragona.

Sindicats i represen-
tants de l'empresa
Naturantaix han man-
tingut la primera reu-
nió després de l'anunci
del tancament de la
fàbrica de mobles més
important de La Sénia
(Montsià) que deixarà
al carrer a 86 perso-
nes. 

REDACCIÓ

El comité va fer l’anunci la setmana passada.

Cedida

Els serveis, la construcció
i, sobretot, la indústria,
especialment la del moble,
han estat els principals
sectors responsables de
l'increment desbocat de
l'atur que les Terres de
l'Ebre registra durant els
últims mesos. El Butlletí

d'anàlisi de la conjuntura
local que elabora la
Càtedra d'Economia Local
i Regional de la URV preci-
sa que, durant aquest pri-
mer trimestre de 2012, la
taxa interanual d'afiliats a
la Seguretat Social al terri-
tori s'ha reduït en un 6,6%,

un 0,6% més que l'anterior
trimestre i més del doble
que el global català, que
ha registrat una lleugera
millora. L'hostaleria és l'ú-
nic sector que atenua les
xifres negatives, però el
seu pes a l'Ebre no és sufi-
cient per compensar.

Les Terres de l’Ebre registren 
un «atur desbocat»

Per sectors com els serveis, la construcció i el moble

El diputat d'ERC, Sergi de
los Rios, preguntarà als
consellers d'Interior, Felip
Puig, i i d'Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, sobre
les mesures de prevenció
d'incendis a la zona afecta-
da pel foc de la serra de
Cardó-Boix el passat mes
de maig així com els plans
de prevenció per evitar
nous sinistres. De los Rios
ha registrat al Parlament
diverses preguntes relati-
ves al foc que els conse-
llers hauran de respondre
en la seva compareixença
del pròxim 12 de juliol
demanada pels mateixos
republicans. 

ERC pregunta
sobre el foc 

de la serra de
Cardó-Boix

La diputada d'ICV pel
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre, Hortènsia
Grau, reclamarà al Govern
que impugni el pla de
conca proposat per la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) perquè,
considera, ignora el dret
de les comunitats autòno-
mes a participar en la fixa-
ció dels cabals ecològics.
Grau, que ha presentat un
paquet d'esmenes a sen-
gles propostes de resolu-
ció sobre el cabal ecològic
del tram final de l'Ebre per-
què quedi garantit de
forma suficient "malgrat
els incompliments de la
CHE i del govern central". 

ICV reclamarà 
al Govern que
impugni el pla 

de conca

Reunió desprès de l’anunci del tancament
Naturantaix deixarà 86 persones al carrer, i ICV ho porta al Parlament
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L'Alcalde de Deltebre, Gervasi
Aspa, ha fet aquest dimecres
balanç del primer any de legisla-
tura marcat per la recessió
econòmica i la crisi del sector
financer. Aspa ha insistit que
l'esforç de l'equip de govern
aquests quatre anys se centrarà
en la promoció econòmica, per
tal de dotar Deltebre de llocs de
treball. 
Aspa ha explicat que en aquest
primer any s'han inaugurat
obres com: el Casal de l'Esport,

el Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),
Centre de Tecnificació Esportiva
de la Piragua “Martí Calvo”, les
dependències de la Policia Local
i el Jutjat de Pau ; i que les inver-
sions, tot i disminuir, no s'atura-
ran “la legislatura serà la conti-
nuació del treball que fa temps
s'està duent a terme; tenim en
marxa les obres del centre
comercial de la Cava i estem tre-
ballant en futurs projectes com
l'ampliació de la residència de
gent gran l'Onada, la biblioteca
o el gimnàs del Ceip
l'Assumpció” . 
Més enllà de les inversions,
Aspa també ha volgut destacar
la bona entesa amb l'actual soci
de govern el PSC “ compartim el
mateix projecte de futur per a
Deltebre”; així com la millora de
les relacions amb l'oposició en
benefici del municipi. 
Durant la roda de premsa de
balanç del primer any de govern

l'Alcalde de Deltebre, Gervasi
Aspa, ha estat acompanyat per
tots els regidors de l'equip de
govern.

Ha passat un any de les
eleccions municipals, i toca
analitzar com han anat
aquests darrers 12 mesos.
Aquesta setmana també ho
ha fet l’alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, acompanyat
del seu equip de Govern.

REDACCIÓ

Una imatge de l’equip de govern de Deltebre.

Cedida

Regar del canal Xerta-Sénia ja
té preu. Els ha aprovat aquesta
setmana la Comunitat General
de Regants, que inclou fins a
tretze comunitats locals del
Baix Ebre i el Montsià, atesos
els estudis tècnics realitzats i
després de més de cinc anys
de negociacions amb la
Generalitat. Els pagesos que
vulguin l'aigua del canal a la

seva finca hauran de desembut-
xacar, d'entrada, 2.579,53
euros per hectàrea -o 564,92
euros per jornal- i, un cop en
marxa, pagaran l'aigua a un
preu de 0,092 euros el metre
cúbic. 
De moment, però, la Comunitat
de Regants del Canal Xerta-
Sénia encara no disposa d'un
nombre real de pagesos inte-

ressats i, amb aquest objectiu,
procedirà a actualitzar el cens
efectuat anys enrere. Un pro-
cés paral·lel a les negociacions
del Departament d'Agricultura
perquè diverses empreses es
facin càrrec de finançar i execu-
tar els 250 milions d'euros en
obres que encara queden pen-
dents per completar el projec-
te. 

El regadiu Xerta-Sénia fixa 
preus per als pagesos

La sala contenciosa-adminis-
trativa del Tribunal Suprem ha
desestimat aquest dimarts un
recurs interposat per l'empre-
sa Rio Cenia contra la conces-
sió de la llicència d'explotació
del projecte d'emmagatzema-
ment de gas Castor a l'empre-
sa Escal-UGS. Segons la reso-
lució facilitada pel TSJ valen-
cià, el Suprem aprecia manca
de legitimació de la part
demandant per impugnar l'a-
torgament de la concessió.
Rio Cenia defensava que la
concessió afectava uns
terrenys de la seva propietat,
situats en terra ferma. 
L'alt tribunal entén que la
llicència concedida tan sols
es refereix a l'emmagatzema-
ment de gas a 22 quilòmetres
de la costa i que pers tant no
afecta els terrenys de Rio
Cenia.

Recurs
desestimat 

del Rio Cenia

Deltebre destaca les inversions al municipi
Tot i l’any marcat per la recessió econòmica i la crisi del sector financer

ACTUALITAT

Aspa ha volgut destacar la bona
entesa amb l’actual soci de 

Govern del PSC
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El director general de
Joventut, Toni Reig, ha sig-
nat aquest dijous a Tortosa
els convenis amb els presi-
dents i representants dels
consells comarcals del Baix
Ebre, el Montsià, la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta. 
La concessió d'aquests
ajuts seguirà garantint que
cada comarca disposi d'un
Servei Comarcal de
Joventut que, sota la direc-
ció d'un responsable, és
l'encarregat de dirigir, dis-
senyar, coordinar i avaluar
els programes recollits al

Pla Comarcal de Joventut. 
Aquests plans recullen tots
els programes adreçats als
joves, i s'elaboren atenent a
l'especificitat del territori.
Entre d'altres qüestions, per-
meten oferir assessorament
i suport tècnic als ajunta-
ments i promouen l'elabora-
ció de plans locals de joven-
tut. 
En aquest sentit, Toni Reig
ha destacat que “els ens
locals són la nostra prioritat
estratègica per fer efectives
les polítiques de joventut”.
Una de les novetats dels
convenis signats és que
passen a ser anuals, i no
biennals com fins ara. “Això
permetrà donar una major
flexibilitat a l'hora de valorar
la tasca efectuada durant
l'any de vigència del conveni
i ajustar les previsions i con-
dicions de la seva renova-
ció”, ha dit Reig. 
Benestar Social i Família pre-
veu que 52 municipis de les
comarques ebrenques
comptin el 2012 amb un Pla

Local de Joventut i amb per-
sonal de referència per dur
a terme aquestes polítiques.
A banda d'aquests convenis,
el Departament, a través de
la Direcció General de
Joventut, subvencionarà als
consells comarcals per a la

contractació de tècnics
compartits de joventut que,
entre d'altres qüestions,
tenen la tasca de contribuir
al foment de l'ocupació
entre la gent jove dels dife-
rents municipis als quals ate-
nen.

La Generalitat, a través de la
Direcció Generalitat de
Joventut, també obrirà la
subvenció perquè els con-
sells comarcals puguin
desenvolupar el seu Pla
d'Actuació Comarcal en
matèria de joventut. 

El Departament de
Benestar Social i
Família destinarà
enguany 130.523
euros als consells
comarcals de les
Terres de l'Ebre per
impulsar polítiques de
joventut al territori. 

REDACCIÓ

Fotografia dels representants desprès de la signatura.

Cedida

L'EMD de Jesús ha iniciat
les obres de construcció
de tres pistes de pàdel al
costat de la piscina d'estiu.
L'obra s'ha adjudicat a
l'empresa Padelgest, S.L.
amb un pressupost de
58.056 euros, recursos
que l'EMD obté de l'IVA que
es recupera de l'obra de la

piscina, a traves de Jesús
Activitats i Serveis, la
societat que gestiona la
piscina i el pàdel.  El nou
equipament complemen-
tarà la piscina d'estiu, i pis-
cina infantil, que van entrar
en funcionament ara fa tot
just un any, i prestarà ser-
vei als aficionats a un

esport que cada dia comp-
ta amb més adeptes. El
nou complex esportiu es
complementarà amb el
trasllat del gimnàs munici-
pal, que entrarà en funcio-
nament al mes de setem-
bre. L'equipament compta
també amb zona de vesti-
dors i bar-cafeteria. 

Construcció de tres pistes de pàdel
a l’EMD de Jesús

El nou equipament complementarà la piscina d’estiu

El Ministeri de Cultura ha
inclòs cinc elements arqui-
tectònics de les Terres de
l'Ebre en el registre general
de Béns d'Interès Cultural.
Es tracta de la Torre al Molí
de Gandesa, el Fortí a la
Talaia de Llixem del Pinell
de Brai, la Torre del Mas
d'en Frauques i la Torre del
Mas d'en Sedó, les dues a
Tivissa, i la Torre de
Soldevila a Tortosa -a l'enti-
tat municipal descentralit-
zada de Campredó. Es
tracta d'una resolució, amb
data de 23 de maig del
2012, arran la sol·licitud
presentada per la Direcció
General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat. 

Elements
arquitectònics

de l’Ebre

L'elèctrica Endesa ha
anunciat al Diari de
Tarragona un acord amb
les empreses promoto-
res de set parcs eòlics
al nord del Baix Ebre i la
Terra Alta de suspensió
de la línia elèctrica que
havia d'evacuar l'energia
eòlica generada. 
La decisió es conse-
qüència de la certesa
que les centrals eòli-
ques no es construiran
a curt termini. 
«I sense els parcs
eòlics, la línia ja no és
necessària», assegurà
Endesa. 

Suspensió de la
línia elèctrica a
set parcs eòlics

Impuls de les polítiques de joventut al territori
El Departament de Benestar destinarà enguany 130.523 euros
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Cal destacar que les activi-
tats més demandades del
programa, han estat: en
primer lloc, el bateig de
Kitesurf, les sortides amb
veler i les visites culturals.
Un total de 30 activitats
aquàtiques i culturals que
han estat possibles grà-
cies a la implicació de 20
socis de l'Estació Nàutica. 
El dia 10 de juny, va tenir

lloc la II Travessia pel Medi
Ambient a la Badia dels
Alfacs, amb embarcacions
sense motor (vela lleugera
i caiac). 
Fou una sortida popular de
la Ràpita (Escola de Vela
del Club Nàutic Sant
Carles) a la Punta de la
Banya per concienciejar-
nos de la necessitat de
protegir i cuidar la nostra
Badia dels Alfacs. 
Per cada inscripció realit-
zada, es repartia una
camiseta commemorativa
de la Travessia i un tiquet
per a la musclada popular
(realitzada al Xiringuito la
Costa. 
Els qui van escollir fer la
travessia amb vela lleuge-
ra, van poder aprendre a
jugar amb la força del vent
i navegar de forma segura
en un mar sense onatge,
com és la Badia dels
Alfacs, tot un privilegi! 

Els qui ho van fer amb el
caiac, van poder contem-
plar i gaudir de l'entorn
amb absoluta tranquil·litat
i seguretat, una forma
divertida i emocionant per
conèixer la Badia.  Un cen-
tenar de persones hi van

participar, entre ells
adults, adolescents i nens.
Amb aquesta acció
l'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita-Delta
de l'Ebre vol aportar una
petita ajuda a la conserva-
ció del medi ambient i del

Delta de l'Ebre, alhora que
posa de manifest que el
sector turístic pot, i deu
esdevenir un dels actors
importants en la conserva-
ció dels espais naturals,
que són la base de la seva
activitat. 

Èxit de participació en la IV Festa del 
Mar-Jornades de Portes Obertes de l’Estació Nautica

Els dies 8, 9 i 10 de juny
va tenir lloc la IV Festa
del Mar-Jornades de
Portes Obertes de
l'Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita-Delta
de l'Ebre, amb més de 30
activitats i visites progra-
mades, per a tots els
públics. 

Més de 30 activitats i visites programades per a tots els públics

També va tenir lloc la II Travessia pel Medi Ambient

REDACCIÓ

ERC-EA ha recordat que la
ciutat en l'actualitat,
compta amb més de
2.100 aturats (un 25 %
de la població activa)
motivat en bona
mesura «per l'elevada vin-
culació de l'economia
ampostina al sector de la
construcció». Pel porta-
veu del grup municipal,
Adam Tomàs 'durant
molts anys, CiU no s'ha
preocupat gens ni mica a
diversificar l'economia i,
menys encara, a enfortir
aquells altres sectors,
com és el cas del
primari, amb iniciatives
que ens permetin esqui-
var situacions com les
d'ara. Ni s'han cuidat les
bases, les nostres arrels
de creixement econòmic,
ni tampoc s'ha procurat
desenvolupar altres vies
que generin ocupació de
qualitat'. Així el regidor
republicà ha incidit
en que, tots els projectes
que han anat en aquesta
direcció, com és el cas

del Centre de Tecnificació
Esportiva i l'opció de
construir l'Antena
Tecnològica al polígon de
l'Oriola, «són
obres d'aquella etapa de
Govern d'esquerres a la
Generalitat que tant criti-
quen obertament i
que va portar a Amposta
una inversió de més de
70 MEUR».  Des
d'Esquerra es considera
que en aquests moments
en què ens trobem, sense
inversió pública a
Amposta és impossible
reduir el percentatge d'a-
tur. Per això ha reclamat
què 'per garantir la cohe-
sió social, ens cal aques-
ta inversió, perquè molta
gent ja ha esgotat la pres-
tació per desocupació'.
Esquerra ha denunciat
que CiU va vincular les
seves polítiques de crei-
xement econòmic al
desenvolupament de
noves zones urbanísti-
ques i, per això, Amposta
és un dels municipis amb

més estoc d'habitatges
de la província de
Tarragona. Tomàs ha
manifestat que 'contrària-
ment al que es podria
pensar, perquè al Govern
de la Generalitat hi ha el
mateix color polític que a
l'Ajuntament d'Amposta,
ara és quan estan més
lluny totes aquelles inver-
sions amb les quals es va
presentar l'equip de
Manel Ferré a les elec-
cions. 
L'estació d'autobusos, el
nou centre d'atenció
primària i el pavelló
poliesportiu es retarden
perquè no s'està fent
prou pressió política'. Pel
portaveu republicà és evi-
dent que 'l'alcalde Manel
Ferré hauria de fer preval-
dre els interessos de la
gent d'Amposta abans
que els dels seus diri-
gents de partit. 
Durant aquest any ens
hem quedat a la cua de
les inversions de la
Generalitat per culpa d'un

alcalde que ha claudicat
davant la direcció del seu
propi partit'. ERC-EA ha
alertat sobre la política
impositiva que ha seguit
CiU durant aquest primer
any de legislatura fet que
contrasta amb l'atorga-
ment d'incentius de pro-
ductivitat que, en el cas
de quatre treballadors de
l'Ajuntament, superen els
8.000. Segons Tomàs, ' i
mentrestant hem pogut
assistir a l'aprovació de

pujades del 20 % en les
quotes mensuals de les
llars d'infants municipals,
del 30 % en el cas de les
tarifes de la zona blava i,
la més flagrant de totes,
la pujada de més del 10
% de l'IBI'. El regidor repu-
blicà ha recordat que
«durant tot aquest temps,
hem invitat constantment
l'equip de Govern perquè
se centri a reduir la des-
pesa pública, però no
hi ha hagut manera». 

ERC d’Amposta fa balanç del primer any de Govern
«Ens hem quedat a la cua de les inversions de la Generalitat»

La URV va tancar el pas-
sat 2011 amb una
reducció del consum
elèctric del 20,2%, una
xifra que trenca la
tendència dels anys
anteriors i se situa en
valors inferiors als de
2005, segons la matei-
xa universitat. En total,
apunten, l'estalvi ha arri-
bat als 3.117 MWh, fet
que hauria permès
reduir en 981 tones les
emissions de diòxid de
carboni. Des de la URV
destaquen que la partici-
pació de la comunitat
universitària en l'estalvi
energètic i les mesures
d'eficiència i estalvi apli-
cades als centres han
estat claus en aquesta
reducció. L'aplicació del
gruix de les noves mesu-
res d'eficiència i estalvi
a partir de l'abril ha
permès constatar un
decreixement dels con-
sums mensuals respec-
te 2010.

La URV
redueix

llum

JARC-COAG ha denunciat
que la retallada dels
ajuts a la fruita seca que
pretén aplicar enguany el
Ministeri d'Agricultura
"perjudicarà seriosament
les economies d'un sec-
tor molt tocat per la crisi
i molt vulnerable, ja que
acostuma a estar ubicat
en zones deprimides".
Segons el sindicat agra-
ri, la mesura deixarà els
ajuts que reben els agri-
cultors professionals en
només 20 euros/ha, el
que suposa una retallada
del 67% respecte el que
van percebre l'any 2010,
ja que al 2011 els ajusts
ja van patir una reducció.
Així mateix, des de JARC
també han denunciat
que a data d'avui, els
productors catalans
encara tenen pendent de
cobrament 3,19
euros/ha de la part de
l'Estat corresponents a
l'exercici 2011.

Denúncia en
el sector de

la fruita

ACTUALITAT

                    



DIVENDRES 15
DE JUNY
DE 2012

diarimés
ebressoocciieettaatt

9www.mesebre.cat

30.338 estudiants de tot
Catalunya començaven
aquest dimarts passat, les
proves de la Selectivitat. De
les Terres de l'Ebre 2.800
estudiants, la majoria dels
quals són dels que enguany
han acabat el batxillerat
s'han afrontat fins ahir
dijous a diferents proves
que els avaluaran i els per-
petran, o no, accedir a les
carreres universitàries
escollides, tot i la que està
caient, en aquest camp,
actualment. L'estructura de
les PAU segueix el nou
model que es va començar
a implementar l'any 2010 i
es divideix en dues fases: la
fase general, que és obli-

gatòria i consta de cinc exà-
mens, i la fase específica,
que és voluntària per a l'es-
tudiant. En la fase general,
els alumnes s'examinen de
quatre matèries comunes -
Llengua catalana i literatu-
ra, llengua castellana i lite-
ratura, llengua estrangera i
història o història de la filo-
sofia, a més d'una matèria
de modalitat. Els alumnes
que obtinguin un 5 de mitja-
na entre la nota de
Batxillerat -que compta un
60%- i la de les PAU -40%
restant- podran accedir a la
universitat sempre que
hagin obtingut un mínim de
4 punts en la fase general.
La validesa de la qualifica-

ció és indefinida. L'altra
fase, l'específica, els alum-
nes poden examinar-se de
fins a tres matèries de
modalitat i permet obtenir
un admissió de fins a 14
punts. En aquest cas,
compten les dues millors
qualificacions un cop pon-
derades, obtingudes en
matèries vinculades als
estudis que es vulguin cur-
sar. Aquí, les notes obtingu-
des caduquen als dos anys.
Com ja es va fer l'any pas-
sat, hi haurà un Tribunal
únic que acollirà 145 alum-
nes que en batxillerat han
seguit un pla individualitzat
vinculat al trastorn d'apre-
nentatge de dislèxia. Els

149 tribunals estaran repar-
tits en centre de secundària
i edificis universitaris de 19
poblacions. Es tracta de
Barcelona, Vic, Terrassa,
Bellaterra, Sabadell,
Igualada, Manresa, Vilanova
i la Geltrú, Castelldefels,
Mataró, Canet de Mar,
Girona, Olot, Figueres,
Lleida, La Seu d'Urgell,
Tarragona, Reus i Tortosa.
L'any passat, el 94,54%
dels alumnes presentats
van superar les proves i la
nota mitjana va ser de
6,305. Les notes es
podran consultar a Internet
a partir del 28 de juny i
recollir-les presencialment
el 2 de juliol.

L'acte serà presidit pel mateix professor, qui pronunciarà la conferència: "De súbdits a ciutadans"

Reina i reina Infantil de la 
Cinta 2012

Mar Audí Serret, de
l'Agrupació de Veterans de
Futbol, ha estat escollida
Reina de les festes de la
Cinta, mentre que Paula
Miravalls González, de

l'Associació de Veïns la
Simpàtica, és la nova Reina
infantil. Les guanyadores
van sortir dels vots de les
99 pubilles i pubilletes que
hi ha enguany. 

Demà dissabte, 16 de juny, a
les 20 hores, Enclave Espai
de Creació ens ofereix l'obra
“Cuarto de libra” protagonit-
zada per Arantza López i

Andreu Rifé. Aquesta obra
pretén ser una peça en la
que l'espectador s'hi senti
reflectit i en la que no faltarà
ni dansa, ni teatre, ni humor.

«Un cuarto de libra»

Una cinquantena de perso-
nes han mostrat de nou
aquest diumenge la seva
solidaritat pels dos vaguistes
empresonats pels aldarulls
del 29M, Andreu i Rubén. 
La trobada s'ha fet a Tortosa
d'on és un dels presos.
L'acte ha servit per recordar
la manifestació en favor dels
dos joves que es celebrarà
dissabte vinent, 16 de juny, a
diferents ciutats dels Països
Catalans, entre elles
Tarragona i Tortosa. 
La portaveu del Grup de
Suport de les Terres de
l'Ebre, Laia Fontanet, ha

explicat que s'està recaptant
fons per ajudar Andreu Curto
en les despeses judicials.
Una de les primeres activi-
tats s'ha fet aquest diumen-
ge migdia amb un dinar
popular amb 150 partici-
pants al Casal Popular
Panxampla. 
Una setantena de persones,
entre amics, familiars, i acti-
vistes de diferents àmbits
socials, culturals, sindicals, i
associatius de les Terres de
l'Ebre van constituir a princi-
pis de mes un grup de
suport per demanar la lliber-
tat "immediata" 

Tots amb Andreu

En aquesta edició s'han
presentat 36 experiències
de tot Catalunya, el presi-
dent del jurat  ha estat
Miquel Àngel Essomba,
director del Centre UNES-
CO de Catalunya, que
també assistirà a l'acte. La
representació d’UNESCO a
Tortosa va ser creada l'any
1990, quan persones vin-
culades a l'Ordre de la
Cucafera i properes a l'en-
torn de Federico Mayor
Zaragoza van fundar
l'Associació d'Amics de la
UNESCO de Tortosa amb
la finalitat de difondre els
principis d'aquesta institu-
ció. Al novembre del 2005
comença una etapa de
canvis amb nous socis i
una junta directiva renova-
da formada per persones
de diversos països de pro-

cedència i de diverses
localitats del territori de
les  Terres de l'Ebre. 
El 25 de març del 2006 a
l'Assemblea general de la
FCACU (Federació de

Clubs i Associacions
UNESCO de Catalunya)
celebrada a Palafrugell
s'entra a formar part d'a-
questa Federació. A partir
d'aleshores UNESCO

Tortosa forma part de la
xarxa civil UNESCO amb
l'objectiu d'aprofundir més
en el coneixement dels
objectius i actuacions
UNESCO i establir rela-
cions de col·laboració amb
el Centre UNESCO de
Catalunya (UNESCOCAT) i
amb les altres associa-
cions o clubs de
Catalunya.

Lliurament dels Premis 
Federico Mayor Zaragoza

L'Associació amigues i
amics de la UNESCO de
Tortosa i la Universitat
Rovira Virgili CTE, cele-
bren avui divendres 15 de
juny a les 18 hores l'acte
de lliurament de la cinque-
na edició dels premis
Federico Mayor Zaragoza:
Convivència plural i diver-
sitat cultural com a enri-
quiment, al campus de la
Universitat Rovira i Virgili
de Tortosa. 

Cinquena edició Premis  Federico Mayor Zaragoza.

cedida

Ahir van acabar-se les proves 
de la Selectivitat

De les Terres de l’Ebre s’hi han presentat 2.800 estudiants

ACTUALITAT

REDACCIO

Ajuts als universitaris per sufragar la matrícula dels cursos
de les universitats d'estiu de la URV-UETE i de la UOC. El
Consell Comarcal de la Terra Alta subvencionarà  una part de
la matrícula als estudiants universitaris de la comarca que
s'inscriguin a cursos de la Universitat d'Estiu.

Enguany s'han presentat 36
experiències de tot Catalunya basades

en la convivència plural i la 
diversitat cultural
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El primer acte fou un dijous la
tarde-nit, amb la visita del
Nàstic de Jorge
D’Alessandro. L’Aldea va com-
plir i la tribuna de l’estadi esta-
va plena, amb una bona entra-
da. Els aldeans van ser cons-
cients de la idea i van apro-
par-se al camp per donar
suport als afectats pel blo-
queig dels comptes de la
Cooperativa. No es tracta

d’una ajuda econòmica, que
també pot ser-ho, és més una
qüestió anímica i moral.
El prestigiós traumatòleg
aldeà, Ramon Cugat, ha estat
l’artifex de la disputa del par-
tit de demà. Per aquest motiu
s’espera que puguin venir
jugadors carismàtics i que
ara estan als veterans del
Barça. 
El partit, com sempre que
ens visita el Barça, ha creat
molta expectació i s’espera
una molta bona entrada a l’es-
tadi, superant la del dia del
Nàstic que ja fou prou interes-
sant. 
La cita serà demà dissabte, a
les 12 del migdia. 
No podem faltar-hi!. 

Més solidaritat a l’Aldea

Demà dissabte l’estadi
de la Unió de l’Aldea hi
haurà un partit de vete-
ran força atractiu. Els
veterans de l’Aldeana
s’enfrontaran als del
Barça. Sempre és
atractiu veure de prop
jugadors del Barça i se-
gur que seran un bon
reclam perquè l’aficio-
nat s’hi aboqui en un al-
tre esdeveniment soli-
dari que organitza
l’Ajuntament de l’Aldea.

DEMÀ DISSABTE (12 HORES) A L’ESTADI DE LA UNIÓ

Els veterans del Barça s’enfrontaran als de l’Aldeana

M.V.

Cartell del partit de veterans de demà a l’Aldea.

Vaig estar divendres passat en
el sopa que se li va organitzar a
Lluís Fornés i la veritat és que he
de dir que fou emocionant. Po-
der veure tanta gent concentra-
da per a poder fer-li un homenat-
ge al davanter roquetenc, una
vegada ha decidit penjar les bo-
tes, és espectacular. Es el reflex
de que ha deixat emprenta per
les seues aptituds i també acti-
tuds.

Molt bé. A més, veure a Lluís
tan conscient de la decisió que
ha pres, feta des de la plenitud,
és molt important. I poder ser re-
cordat d’aquesta forma, també
ho és.

El cert és que sempre arriba
aquest moment. Gens fàcil. Veu-
re el final de la trajectòria espor-
tiva, normalment, es produeix
quan no hi ha resposta física.
Però també poden haver-hi ca-
sos, com el de Lluís, que ja és
per falta de força anímica, d’il.lu-
sió per competir. 

En qualsevol cas, és un mo-
ment complicat. Queden enrera
molts de records, moltes viven-
ces, la calor d’un vestidor, d’uns
companys, l’ambient previ a un
partit....la derrota, la victòria, l’es-
forç....la grandesa d’un esport
que comporta molta passió i
emoció.

Acabar amb satisfacció és el

més interessant. Quan no hi ha
il.lusió per fer-te la bossa i com-
petir realment, ha arribat l’hora. 

Coneixo molts de casos de ju-
gadors que han penjat les botes.
N’hi ha que segueixen vincultas al
futbol com a tècnics o que se-
gueixen anant al futbol a veure
als jugadors que ara juguen on ell
ho feia anys enrera. 

Però hi ha un percentatge molt
alt de casos que un cop deixen el
futbol, deixen també d’anar al
camp. Paco Gilabert, president
de l’Ampolla, reclamava fa poc a
Canal TE, en un programa, que al
camp notava a faltar exjugadors
del club. No passa només a l’Am-
polla. Es un fet prou generalitzat,
tot i que età clar que poden ha-
ver-hi casos de tota mena. 

Un jugador que no és profes-
sional acaba molt cansat i també
‘cremat’. I no té ganes de seguir
anant al camp. També passa que
el jugador, en general, no accep-
ta el post-futbol i ja no sé sent va-
lorat i, a més, creu que no se l’ha
valorat el suficient després de tot
el que ha fet. I ho paga amb el
seu club. El cert és que això no
només succeeix a futbolistes.
Coneixo directius que han estat
molts anys i quan es desvinculen
del seu club, deixen d’anar al fut-
bol. Està clar que el futbol des-
gasta. 

Penjar les botes
L’opinió de Michel

Suport

Es el segon acte en
benefici dels afectats pel
bloqueig dels comptes de
la Cooperativa de l’Aldea

Trobada d’exjugadors del Barça, a la Ràpita

Dissabte passat va tenir lloc a la Ràpita la trobada anual d’exjuga-
dors del FC Barcelona. Exjugadors del club, van fer un partit pel
matí i després, al pavelló firal, va fer-se el dinarun dinar.

Aquesta jornada va estar dedicada a l’equip que fa 20 anys va
guanyar la primera copa d’Europa. Per aquest motiu van ser-hi Eu-
sebio i Goicoetxea. La jornada va estar presidida per Joan Martín
Masdeu (Alcalde de la Ràpita), Noemí Barberà (Regidora d’Esports),
Ramon Alfonseda (president Agrupació exjugadors), Silvio Elias,
Jaume Bordas i Toni Freixa (directius del Barça) i els dos exjuga-
dors ha esmentat del Dream Team. Posteriorment, jugadors del
nostre territori que van passar pel club, com Pantoja, Emilio Des-
carrega, Also, Ramon Cugat, Paco Llangostera, Xavi Reverté i To-
ni Teixidó (ara mister rapitenc), van rebre el seu reconeixement per
haver jugat amb el club blauigrana. Fou una gran jornada.

El Batea, campió de la Copa TE
El Batea va guanyar a la final el Jesús i Maria B (2-1), amb un gol en
el darrer minut. A les semis, el Batea havia superat l’Alcanar i el Je-
sús i Maria es va imposar als penals al Benissanet. 

El porter Josué, que havia estat cedit al Roquetenc, s’ha compromès amb la Cava

Diego renova

amb l’Amposta
Povill no continuarà 

CF AMPOSTA CD TORTOSA

El porter Diego, que tenia una
oferta del CD la Cava, ha deci-
dit acceptar la contraoferta
que li ha fet la directiva de
l’Amposta i, finalment, reno-
varà amb l’entitat. Si no
hagués fitxat Diego, s’hav aes-
peculat que Povill (Tortosa) o
Marc (R. Bítem) podies ser els
relleus. Gustavo, per la seua
part, té propostes de Tortosa i
la Cava, entre altres, però està
a l’espera de si l’Amposta
accepta el que el capità va
sugerir després de la primera
conversa. La renovació de
Becerra, que podria fer la pre-
temporada amb la Rapitenca,
tampoc s’ha produit. Les bai-
xes existents han estat: Fran,
Marc Vernet, Ramon Folch,
Cesc, David Narváez,
Domínguez, Deiver, Manel
Subirats, Sergi José, Òscar
(podria tornar a l’Alcanar) i
Manolo Puig. Avui divendre, 15
de juny, el club celebrarà l’as-
semblea ordinària de socis a
les 21 hores al Casal
d’Amposta. Serà la primera de
Jordi Pérez com a president
de l’entitat.

Aquesta setmana s'han iniciat
oficialment les converses amb
els jugadors que han format part
de la plantilla del primer equip
del CD Tortosa aquesta última
temporada de cara a la seva
continuïtat o no la propera
campanya a segona catalana.
S'ha confirmat que Àlex Borrull,
Cristian Ventura i Maikel Fernán-
dez seguiran una temporada
més en el club i que els onze ju-
gadors que acaben l'etapa amb
el juvenil preferent faran la
pretemporada a les ordres del
tècnic Xavi Cid: Selu, Didac,
Pau, Chechu, Costa, Anguera,
Bel, Joel, Abel, Moha i Amaré. 

D'una altra banda Marc Ale-
gre, Sandu, Marc Baiges, Ser-
gi Ventura, Aleix Masdeu i Yassi-
ne causen baixa al club. Una
altra novetat és l'alta del davan-
ter Àngel Sánchez, l'any passat
a les files del CF Amposta i que
havia format part de la discipli-
na de futbol base del CD Torto-

sa. Durant els próxims dies s'a-
cabarà de conéixer el futur de la
resta de jugadors que han for-
mat part de l'actual plantilla roig-
i-blanca.

Aquest era el comunicat de la
directiva del CD Tortosa, aques-
ta setmana. A les baixes, cal afe-
gir la del porter Povill, jugador
que no seguirà. Probablement,
tal com informem a la plana se-
güent, fitxarà amb el R. Bítem.
Així mateix, el porter Josué, que
va començar la temporada cedit
al Roquetenc, estant imbatud en
les primeres jornades i que va
deixar de jugar per una lesió que
va necessitar una intervenció als
escafoides, fitxarà amb el CD la
Cava. Llavors, la setmana pas-
sada informàvem de l’opció de
Chema, amb qui ja s’havia par-
lat, però estava més prop de se-
guir a l’Ampolla.

L’assemblea de socis s’ha
convocat un altre cos per a fi-
nals del mes d’agost, un fet que

no agrada a socis que conside-
ren que seria interessant fer-la
ara, “com sempre”.

UE Rapitenca
La Rapitenca segueix treba-

llant, dins de l’austeritat marca-
da. La veritat és que hi ha diver-
sos jugadors que tenen ofertes
en ferm d’altres clubs i no sé sap
si continuaran a la Rapitenca, on
pot haver-hi inquietud per aques-
ta situació que podria comportar
un xic d’incertesa.

Diumenge, la Rapitenca, amb
juvenils, es juga el títol de la Pri-
mera catalana contra el Figue-
res, a Martorell (18 h). El guan-
yador serà el campió. 

Hi ha jugadors que
tenen ofertes d’altres

clubs.
S’enfronta al Figueres
diumenge a Martorell

UE Rapitenca
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Lluís Fornés ha jugat en la darrera temporada amb el Catalònia. Ha
decidit penjar les botes després d’una dilatada i brillant trajectòria
esportiva. Aquesta va començar amb el Roquetenc, el seu club de
sempre, del que n’és el màxim golejador de la història, passant
després pel Reus, el Palamós, l’Amposta (amb qui també va jugar
amb el juvenil), el Tortosa i la Cava. Lluís va rebre resposta al seu
carisma amb un sopar sorpresa al que van acudir gairebé 100
amics dels molts que ha fet durant aquests anys. Duran el sopar,
va rebre diversos rerecords, com el dels seus companys al Catalò-
nia (imatge de la foto). Lluís Fornés estarà dilluns a Canal TE, en la
seua darrera entrevista com a jugador en actiu. Serà a la segona
part del programa, sobre les 23 hores. Avui també és el nostre
crac de la setmana (plana 18).

Lluís Fornés, dilluns a Canal TE

LLF 7 HA DECIDIT PENJAR LES BOTES

El CD Alcanar, tal com vam dir la setmana passada, sembla que
té garantida la continuïtat un cop hi ha una persona interessada
en agafar la presidència. Però s’ha d’esperar a l’assemblea per
a conèixer oficialment la confirmació del nou president. 

El que si sé sap és que Alfons Royo seguirà com a entrena-
dor i que ja treballa per a la temporada vinent en la que hi haurà
un canvi en els plantejaments. Els jugadors locals també cobra-
ran, per partit jugat i amb incentius si es guanya i es perd. I,
dins de les possibilitats, s’intentarà fer incorporacions per apun-
talar la plantilla. Toni Calafat i Carlos Gilabert són baixa. Edu
Aguilar continua i amb Rodri, Vates i Molas s’està en negocia-
cions. El futbol baser sofrirà canvis en la seua estructura 

Toni Calafat  i Carlos Gilabert no
segueixen a l’Alcanar

CD ALCANAR

El CD la Cava ja té un acord amb Moha, jugador que va estar a l’Ull-
decona i també a l’Amposta, on una lesió li va impedir poder jugar el
que esperava. Així mateix, el club del Delta va tenir negociacions amb
el porter Diego i Gustavo i estaven molt avançades. Però finalment
es queden a l’Amposta. Hi ha més gestions fetes, amb un centrecam-
pista. Kazu es comenta que podria anar a l’Amposta. Demà, la Cava
fa el comiat de la temporada. D’altra banda, el Gandesa recupera al
davanter Joan Fontanet. I del R. Bítem, dir que Alfonso Povill i Marc
Baiges fitxaran. Marc té una altra oferta però optarà pel Bítem. S’ha
de confirmar si hi ha interés amb Toni Calafat. Xavi Gisbert, que ha
estat pare, no seguirà. Ha decidit deixar el futbol. El R. Bítem va fer
dissabte el comiat de la temporada (vegeu plana 16).

El porter Josué fitxa amb el CD la
Cava i Povill, amb el R. Bítem

EL DAVANTER JOAN TORNA AL GANDESA

El Jesús i Maria ha informat que ja és oficial la incorporació del la-
teral esquerrà Aleix Masdeu. Aleix estava al Tortosa, on va arribar
procedent del CD la Cava. Renova la majoria de la plantilla. Jesús
Ferreres, que ha tingut altres ofertes, seguirà un any més al club
de l’Aube. La única baixa potser la de Jefrey. El jugador ha pogut
tenir una oferta d’un club que acaba de pujar a la Primera divisió
de Hong Kong i que manté bons vincles amb el Kitchee de Gom-
bau. Jefrey podria jugar-hi allí la lliga propera. El Jesús i Maria fa,
el cap de setmana vinent, el viatge final de temporada a Benidorm. 
L’equip, amb juvenils (Marc, Aaron, Joel i Manel) i amb un cadet, el
porter Gerard, va jugar a l’Aldea el torneig Sebastià Martí (1-4). Fe-
rreres (2), Joel i Sebas van marcar. 

Aleix Masdeu fitxa amb 
el Jesús i Maria

SEGONA CATALANA

Aleix (Catalònia) tornarà a jugar amb el Roquetenc
JOAN ALEGRET DEIXA LA PRESÌDÈNCIA. TOMÀS CUEVAS PODRIA SER EL NOU PRESIDENT

El Catalònia, dirigit tècnicament pel
tàndem format per Sisco Paredes i
Oscar Rumense, treballa per la no-
va temporada. Una temporada
marcada per l’austeritat i també per
la renovació obligada després de la
marxa de un bon nombre de juga-
dors, diversos al Roquetenc amb el
tècnic, i altres que no seguiran. En

el cas de Lluís Fornés perquè ple-
ga. Es coneix que tornen Juanma
Fatsini i  Mario (Pinell). I també que
pot fer-ho Pau, que va jugar amb el
Roquetenc i la Cava. Les gestions
ara van encaminades per poder
trobar un relleu a Aleix. No serà una
empresa fàcil. Podria haver-hi inte-
rés amb Eugeni (Roquetenc). 

Mario i Fatsini (Pinell) i Pau 
tornaran al Catalònia

ARA ES BUSCA RELLEU AL PICHICHI ALEIX

Joan Alegret ha estat el president
del Roquetenc, en dues etapes,
durant les dues darreres déca-
des. Aquesta setmana va fer ofi-
cial a Canal TE, que deixava la
presidència. També ho ha comu-
nicat als companys de la junta di-
rectiva. Joan Alegret ha estat una
persona molt propera com a pre-
sident del Roquetenc, demos-
trant un gran sentiment cap el

club i, a més, implicant-se amb
tasques que en poques ocasions
veus a un president dur-les a ter-
me. Es Joan Alegret, un presi-
dent amb carisma i, sobre tot,
honest. Tal com vam dir l’altre
dia, al programa de Canal TE,
hem d’agrair-li a Joan Alegret la
seua dedicació i també la seua
incondicional col.laboració amb
els mitjans de comunicació. El

nou president s’haurà de conèi-
xer en els propers dies. Es co-
menta, a manca de ser oficial,
que serà Tomàs Cuevas, mem-
bre actual de la junta. D’altra ban-
da, pel que respecta l’actualitat
del primer equip, Stephane tam-
bé s’incorporarà, com Ramon
Castells i Zaragoza, i que el pichi-
chi Aleix tornarà al Roquetenc.
Celma, en la propera columna,

parlarà d’aquesta fitxatge. Tot els
procendents del Catalònia. El
porter Albert (la Cava i Catalònia
B) també fitxarà. De la Torre es
preveu que continui i es confia en
què Brigi també pugui fer-ho, tot
i que té altres ofertes. La conti-
nuitat de David està per  concre-
tar-se. Demà el Roquetenc fa la
festa final de temporada, amb
presentació de les pubilles.

Enrique Sancho va començar
la seua trajectòria futbolística
en els equips base del
Benassal i fins que va haver-hi
primer equip va jugar amb el
Xert. Ja amb el Benassal  va
ser el Vila-real qui es va fixar
amb ell i qui ja el va contrac-
tar quan encara no havia aca-
bat la temporada 78/79.
Després va jugar amb l’Onda
i, d’allí, de la mà del benassa-
lenc Joaquim Garcia, resident
a la Cava i que era vicepresi-
dent del club de la Mingola en
aquella època, va fitxar amb
el club del Baix Ebre. Era l’any
80. Sancho va brillar a la
Mingola en els anys que hi va
jugar. De fet, és una llegenda
en el club blanc-i-blau. Va mar-
car el darrer gol de la Cava en
partit oficial en l’històric camp
de la Mingola. Fou en la darre-
ra jornada, de la temporada
81/82, en un derbi contra el
Reus (1-0). El jugador benas-
salenc va estar posteriorment
al Benicarló, al Vinaròs, una
altra etapa a l’Onda i ja va aca-
bar amb el seu Benassal. 
Quan va plegar com a jugador
en actiu, va ser entrenador a
la Unió Esportiva Benassal i
també es va dedicar al futbol
base de la localitat. 

Enrique Sancho, als 50 anys,
ens va deixar de forma sobta-
da l’estiu passat. Des de lla-
vors, un grup d’amics s’ha
dedicat a treballar per fer-li un
homenatge. Demà (17.30 h),
al camp de futbol de
Benassal, serà el gran dia. 
Companys de la seua etapa a

l’Onda, la Cava, Benicarló i
Vinaròs i, lógicament, de
Benassal hi seran presents en
l’homenatge en un partit emo-
tiu i amistós. De record. 
Abans del partit, es podrà
veure la placa amb el nom de
Sancho. 
A partir d’ara, les

instal.lacions esportives de la
localitat de l’Alt Maestrat es
diran Enrique Sancho.
Una amplia representació del
CD la Cava, entre directius i
exjugadors, estarà en l’home-
natge al que fou el darrer
golejador blanciblau a la
Mingola. 

Homenatge a Enrique Sancho
Va ser jugador de la Cava, a principis de la década dels 80

A BENASSAL, DEMÀ DISSABTE (17.30 H)

Cartell de l’homenatge. La foto individual de la dreta correspon a un partit de la Cava, al camp de l’Europa.
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L’arribada de Jordi Sansano, tècnic del juvenil d’Ulldecona, al
primer equip va coincidir amb la remuntada i amb la per-
manència a la categoria després de vuit jornades seguides
sense perdre (amb set victòries). La junta directiva, presidida
per Mario Subirats, ha decidit, tal com Més Ebre va avançar,
renovar al tècnic per la nova temporada. Es cert que avança-
da la segona volta es va trencar la política establerta però es
va acceptar fer-ho per no perdre la categoria. Borrell, un
revulsiu, seguirà i probablement també ho farà Pau. 

Jordi Sansano continua com a tècnic 

CF ULLDECONA. BORRELL HA RENOVAT

TERCERA CATALANA

Diumenge passat, a l’estadi de
la Unió de l’Aldea, va tenir lloc
el torneig Sebastià Martí ‘in
memoriam’. Es el torneig que
serveix per a recordar els juga-
dors aldeans absents. Els pro-
legòmens, com sempre, van
ser força emotius, amb nostàl-
gia. 
Posteriorment, la UE Aldeana
es va enfrontar a la UE Jesús i
Maria. Tots dos equips van uti-
litzar juvenils. En el cas dels
locals, Moha i Pau, que estan a
l’Amposta, i que podrien incor-
porar-se a l’Aldeana. 
Joan Rallo, fins ara a l’Ampolla,
ja està confirmat que torna a
l’Aldeana. Diumenge, amb el
permís de l’Ampolla, ja va jugar
amb els aldeana. Va fer el gol
local. El resultat fou 1-4, a
favor de la UD Jesús i Maria.
Ferreres (2), Joel (un dels juve-
nils) i Sebas van marcar pels
de Torres.
D’altra banda, la UE Aldeana ha

iniciat converses amb Marc
Alegre per a poder fitxar amb
l’equip aldeà. També amb
Oscar Gilabert. Tots dos fils
d’exjugadors del club. I també
està previst parlar amb juga-
dor experimentat que pdria ser
un gran reforç. La intenció és
apuntalar la plantilla. 

Rallo torna 
Marc Alegre i Oscar Gilabert, en l’agenda

UE ALDEANA

Tots els anys, al mes de novembre, anuncio qui serà el campió
de la Segona catalana. Porto quatre anys encertant. Ho vaig fer
en la temporada 2008/09: Camp Clar-Catalònia, en la
2009/10: Reddis-R. Bítem, 2010/11: Valls, 2011/12: Morell.
Ni una errada. Ha arribat l’hora de fer una aposta més arrisca-
da i dir ara ja que els quatre favorits per a l’ascens són:
Gandesa, Jesús i Maria, Tortosa i Roda de Berà. Vostés es pre-
guntaran, i per què aquests quatre equips i més quan encara
s’estan confeccionant les plantilles i encara manquen tres
mesos per començar la temporada? Bé, al juny del proper any,
els diré si he fallat o si he encertat. I més encara, per a mi hi
ha un candidat clar: el Roda de Berà. I potser m’equivoqui quan
fa poc que s’ha acabat la lliga anterior. Però ho tinc molt clar.
Avui no parlaré d’un equip d’aquestes terres. Avui ho faré del
Roda de Berà, club que té instaurat un model de futbol del que
els equips d’aquestes terres i els d’altres indrets han d’apendre.
L’obra de l’èxit del Roda té un nou propi, Raül Martin Santolaya,
de la Rioja i que porta un any per terres tarragonines. Té 30
anys i des dels 20 és un home de banqueta. El seu primer
equip va ser un de categoria nacional juvenil. Ha entrenat a tres
equips de Tercera divisió de la Rioja i té molt clar el seu con-
cepte de futbol: gent jove, i màxima entrega en entrenaments i
partits. Hi ha molts jugadors que mentre són estrelles en els
seus equips, en la fòrmula de Raül Martin no estarien ni a la ban-
queta, ni convocats. No vol davanters que estiguin a l’àrea, vol
un onze que pressioni i que aguanti els 90 minuts a un gran
nivell físic, que a les segones parts no pergui pistonada. Aquest
mister, no solament és el tècnic si no que a més és el màxim
responsable del futbol base d’aquesta entitat. El seu equip el
formen 40 jugadors. 20 juvenils i 20 de l’amateur. Ningú té
garantit el seu lloc. Per ell és una gran familia.  Li és igual el pri-
mer equip que el juvenil. La lliga passada va fer una gran cam-
panya, de somni. Va marcar 110 gols, solament en va encaixar
15, va empatar quatre partits i no en va perdre cap. Tot això
amb un equip de ‘pipiolos’ amb una mitjana d’edat de 20 anys.
Van jugar fins a 13 juvenils i, en cada partit, tres quartes parts
de l’equip eren d’aquesta categoria, o sigui, juvenils. El porter
Eliot, que té 16 anys, va jugar 24 partits, a més cal destacar
que el juvenil va quedar quart a la Preferent. Aquest entrenador
és un amant de la gent jove i no entén que molts jugadors que
s’han format en divisions nacionals es perguin posteriorment.
Així va trobar la seua estrella, Asis Darouichi, jugador que va
marcar 45 gols a la Quarta catalana. Ell li va dir: “Què fas jugant
en aquesta categoria?”. Deuriem d’apendre molt del concepte
d’aquest entrenador perquè no dona treva al del juvenil, està
ben connectat amb ell. Cal considerar que hi ha ocasions que
un tècnic del juvenil es tanca en banda perquè busca el seu pro-
tagonisme i busca els resultats sense tenir clara quina és la
seua funció. Raül ho té clar: els juvenils són tan importants com
els jugadors del primer equip i tenen cabuda. El seu futbol és
ràpid, de velocitat màxima en els contraatacs. No hi ha cap
jugador de més de 25 anys. Per a defensar-se, un equip neces-
sita veterània. Això és diu. Raül ha demostrat que no. Amb gent
jove només va encaixar15 gols. En la joventut està el seu
secret. El Vilobí (Girona), població de 3000 habitants, va estar
onze temporades a la Tercera divisió, solament fitxant als
millors juvenils que acabaven la seua etapa com a tals. 
La joventut és un tresor diví que ha tingut un altra direcció a
Amposta, el primer equip anava per un costat i el futbol base
per un altre; el Tortosa, anys enrera, volia recuperar la Tercera
amb fitxatges i al final han hagut de canviar de model, amb fut-
bol de la casa, de la cantera. I amb joventut i cantera sempre
es pot arribar a triomfar. Amb money, poques vegades.
Dels 450 clubs que militen fins la Tercera catalana, solament un
va acabar invicte: el Roda de Berà. Saben quan va cobrar cada
jugador: ni un euro (enguany cobraran petits incentius). Així de
fàcil i després sento dir des de la directiva del Tortosa que no
hi ha jugadors que juguin gratuïtament a Segona catalana. I, a
més, són de qualitat. A Roda estan. Portava tres campanyes
acaronant l’ascens, dues vegades en segon lloc i un tercer en
les darreres campanyes. I en aquesta ho ha aconseguit amb
una base de futur. “Nosaltres no arribem a aquesta categoria
com altres equips, que s’hi presenten sense idees del tot cla-
res i acaben baixant. Nosaltres pugem amb un projecte clar.
Tenim una meta definida: mantenir-nos, amb això signem ara”,
diu un tècnic que ja ha vist a tots els equips d’aquesta catego-
ria, en la lliga passada, com un espectador més o com obser-
vador de cara el futur. Com vulguin. En les últimes campanyes,
el Torreforta, el Catllar, el Catalònia, el Reddis i el Valls han estat
a la Tercera catalana actual (segona regional). I van pujar tots
com a coets en una o dues temporades. Aquests equips van
passar ràpidament a la Preferent. Van passar volant per la
Primera regional. Pot fer el mateix el Roda de Berà? Les casua-
litats no existeixen. Els fets, sí. Jo admiro la filosofia d’aquest
entrenador i és més, aplaudiré a qui la tingui algun dia a l’Ebre.
S’imaginen un club amb els millors jugadors juvenils per fer un
equip potent?. No ho dic jo, va dir-ho Jordi Fabregat al progra-
ma de televisió de Michel fa unes setmanes. Hi ha fusta aquí

Segona catalana: Roda de Berà,
màxim candidat

La junta directiva que presi-
deix Silverio Marco, al CF
Santa Bàrbara, ha anunciat
que no seguirà un cop acaba
el seu mandat. Aquesta és la
seua decisió, per diverses cir-
cumstàncies que així la com-
porten. 
Però ja vam publicar-ho al seu
dia que existeix una alternati-
va directiva que es farà
càrrec del club, a partir del
30 de juny. Hi hauria continui-
tat pel que respecta el futbol
base, i la incorporació a la
junta seria d’exdirectius, amb
la possibilitat que Joan
Subirats sigui el nou entrena-
dor. Tot està pendent de fer-
se oficial, però la tendència
potser aquesta.
El que es preveu és que hi
haurà certa renovació.
L’objectiu és fer un equip “el
màxim local possible” i per
això hi haurà nombroses bai-
xes dels jugadors que hi havia

al primer equip, fins ara, que
venien de fora. Es el cas del
porter Carrasco, per exem-
ple, que, com altres jugadors
i el tècnic, no podrà seguir
amb les noves directrius.
No obstant, les dificultats s’o-
riginen quan semblava que es
comptaria amb jugadors
locals que estan al Jesús i
Maria. Però Ximo i Abdelassis
continuen a l’Aube i Jefrey
podria marxar a Hong Kong a
jugar a la Primera divisió de la
lliga d’aquell país.
Això podria portar algun canvi
en el plantejament i que s’ha-
gués de comptar amb juga-
dors de fora per a poder
completar la plantilla. El que
està clar és que el Santa està
en marxa.

Nova junta al S. Bàrbara
Es coneixerà a partir del 30 de juny

ES PREVEU RENOVACIÓ AL PRIMER EQUIPL’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El tècnic Roca i jugadors,
com és el cas del porter

Carrasco, no seguiran. Es
vol fer un equip local.

Rallo.

Baltasar Capera, nou entrenador de la UE Deltebre

-Baltasar Capera és el nou tèc-
nic de la UE Deltebre. Com vam
informar, el club va tenir conver-
ses amb Juanjo Balfegó. No va
haver-hi entensa. Si que l’ha ha-
guda amb Baltasar Capera. Se-
gons fonts del club deltebrenc,
“Capera té la missió de confor-

mar un bloc competitiu a partir
de l'esquema bàsic de la tempo-
rada passada, que ha renovat la
confiança amb el Club de forma
majoritària, i que tindrà com a re-
forç la incorporació d'almenys
cinc nous jugadors per tal de
consolidar el projecte i engres-

car la massa social. L'aposta
per un tècnic local amb expe-
riència positiva a la categoria ai-
xí com el lideratge adient per tal
d'atreure jugadors de la població
han estat els punts forts que la
Secretaria Tècnica i la Junta Di-
rectiva han valorat a l'hora de

procedir a l'elecció del tècnic”.
La Unió Esportiva Deltebre ini-
ciarà la pretemporada la primera
setmana del proper més d'agost
i debutarà amb el X Torneig CIU-
TAT DE DELTEBRE, que es dispu-
tarà el proper dia 5 d'Agost de
2012.

per a portar aquesta fòrmula, però a l’Ebre els projectes són a curt termini i el futbol base, fins ara, anava per un costat i el primer equip
per un altre. En aquest cas, el Roda, els juvenils se senten vinculats amb el primer equip i amb la garantia de que es compta amb ells. A
gairebé tots els clubs, fins que no s’arriba al primer equip no se’ls hi dona l’oportunitat als més joves. A Roda, amb Raül, la tenen des del
primer dia. Així es fan millors futbolistes i el més important, no es perden tants jugadors pel camí. Uns deixen el futbol, altres van a jugar a
categories inferiors quan el seu nivell és superior. N’hi ha pocs que tinguin la seua oportunitat. A Roda tenen aquestes oportunitats. Si hi
haguessin tècnics com Raül i hi haguessin directives que donessin el màxim suport  a aquesta forma de treballar, el món del futbol donaria
un gir de 180 º. 
JOAN ALEGRET, EL FRARE DEL FUTBOL. Mala collita aquest any. Primer Tarrazona, ara Joan Alegret al Roquetenc. Se’n va un mite com a pre-
sident. Un gran president, una gran persona. Feia de tot, menys marcar gols. Obria, tancava, posava les banderes, buscava pilotes... 
Solament, estant ell com a president, s’ha cessat un entrenador. Aquesta persona és un frare o un jesuita del futbol. Si li posen la sotana i
se’n va a veure el papa a Roma, igual li donen una medalla. Crec que això i molt més es mereix. Quina llàstima que hi hagin tan pocs com
Alegret i Tarrazona. Li ha dedicat al seu club un terç de la seua vida. Gràcies president. Jo proposaria com al Vicente Calderon o al Santiago
Bernabeu, personalitzar l’estadi de Roquetes: ‘Estadi Joan Alegret’. El mèrits de que aquesta persona hagi estat tants anys al capdavant del
club és de la seua senyora Montse, que fa els anys el mateix dia que el seu marit: el 25 de juny. Jo els hi contaré un secret del senyor Joan
Alegret: sólament li ha estat infidel a la seua senyora amb el futbol, perquè els frares com Joan Alegret són fidels a una persona com la
seua esposa i també al seu club. Li he preguntat que faria el dia del seu aniversari: “no res, estar amb la familia”. Fins per això és un Sant.
Gràcies, de nou, Joan Alegret. 
AQUESTS CRACS HAGUESSIN SALVAT AL TORTOSA, SEGUR. Són dos cracs, Harri i Robert. I ho han demostrat amb una segona volta espectacular,
plagats de juvenils, amb baixes, i amb jugadors sense cobrar han estat els millors de la segona volta. Aquest duo, que semblen Tip i Coll,
els apassiona el món del futbol, ho viuen amb intensitat i són uns mestres. No es mereixen estar en aquesta categoria. Tenen més fusta.
Potser, per la temporada vinent, es separin. Unanirà a l’Atlas i l’altre encara no sé sap. Jo estic egur al cent per cent que si el Tortosa hagués
fitxat a aquests dos grans entrenadors, l’equip roigiblanc estaria a la Primera catalana. El que han fet a Sant Jaume és de rècord guines.
Van estar al Perelló, a l’Amposta B, i ara al Sant Jaume on han mostrat que poden entrenar a la Segona catalana, com a mínim.  Diuen que
on en viuen dos en poden viure tres. Jo propos un trio d’entrenadors per al Tortosa: Xavu Cid, Harri i Robert. Per vostès potser és una uto-
pia. No. La utopia és la gran temporada que ha fet el Sant Jaume, sense money, amb juvenils i gairebé han estat els millors de la segona
volta. 
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BREUS DE TERCERA CATALANA

Festa cloenda de la temporada UE Remolins-Bítem
Comiat a Nacho Pérez i a Iñaki Cubells. Aquest darrer portava nou anys a l’entitat

DISSABTE PASSAT

PULGARIN

El Flix fitxa a Ivan Montana (Almacelles)
-El Flix ha fitxat al davanter
Ivan Fontana, de l’Almacelles
de la Primera catalana. El pi-
chichi del Benifallet, Marc
Mesegué, també s’incorpora,
així com Rogerio (també del
Benifallet) i Marc (Corbera).
Ha hagut interès en recupera-
ra  Mohedano però conti-
nuarà al Perelló. La directiva
perellonenca ho ha tingut clar
després que el davanter fes
12 gols en 12 partits.

-Rovira, que estava al futbol
base de l’Hospitalet, apunta
a ser el proper entrenador de
l’Olímpic, entitat que presen-
ta nombrosos canvis. Hi ha
president nou, Josep Sastre,
i nova junta directiva.
-Anton Flores és l’opció del
Sant Jaume. Harri i Robert, tal
com van explicar a Canal TE di-
marts, van informar que tenie
converses amb un club de ca-
tegoria superior. Finalment,

aquestes no van concretar-se.
Però el Sant Jaume ja havia ini-
ciat altres plantejaments da-
vant d’aquesta situació. L’e-
quip, tot i els problemes i
jugant amb juvenils, ha estat la
revelació de la segona volta.
Trajectòria ascendent i meritò-
ria.
-Robert Avinyó es podria con-
vertir en els propers dies en el
tècnic de l’Atlas, equip que
efectuarà el debut en la lliga vi-

nent en la Tercera catalana. Ro-
bert confia en què es puguin re-
cuperar jugadors que estan ju-
gant en altres clubs i,
d’aquesta forma, poder tirar
endavant la nova etapa. Serà la
primera en solitari després de
que en els darrers anys ha for-
mat tàndem amb Harri Arraut.
-Mario i Juanma Fatsini són
baixa al Pinell. Tots dos juga-
dors tornaran al Jesús Catalò-
nia. 

La UE Remolins-Bítem va ce-
lebrar dissabte passat la
festa final de temporada.
Van estar els equips del
club, amb els seus tècnic i
també entrenador. Així com
la directiva i el presidet, Jo-

aquim Roda. Josep Cugat,
president de l’EMD de Bí-
tem, i Matilde Cugat, res-
ponsable de l’Àrea d’Es-
ports, juntament amb
representants de la Delega-
ció de FCF a les Terres de

l’Ebre, van presidir l’acte
que va tenir lloc al mateix re-
cinte de les instal.lacions
esportives.

Van haver mencions per
als equips i per a jugadors i
també records de la tempo-

rada per als que marxen. En
aquest sentit, Nacho Pérez,
el tècnic de l’ascens històri
a Preferent, va protagonit-
zar uns minuts força emo-
tius, com també Iñaki que,
després de nou anys, deixa

el club per anar, com Nacho
i la resta del cos tècnic, així
com diversos jugadors, a
l’Amposta. Emili Descarre-
ga, un dels capitans, va re-
bre una placa commemorati-
va pel fet d’haver disputat

més de 300 partits amb la
samarreta del club bite-
menc. 
Emili, que tot i tenir una
oferta del Tortosa, seguirà a
Bítem, va fer els parla-
ments, així com Nacho. 
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TWIRLING

Delta Sporting-Reus Masvi, 3-4

FUTBOL SALA

No va poder ser. El Delta Sporting continuarà a la Segona provincial de futbol sala després que el Reus
va guanyar el partit. Va plantar cara al lider, va jugar bé i va tenir opcions però li va poder, en moments
puntuals, l’exigència del partit, la necessitat. Tot i ser el guanyador de la lliga regular, no ha pogut ser,
un fet que ha comportat certa decepció. Però l’entitat està satisfeta i hi ha previst fer un dinar de ger-

manor, amb  jugadors i directiva, i se començarà a planificar la nova
temporada. La plantilla ja ha decidit continuar amb el projecte.

Jornada tècnica organitzada per Sports Fevi

DIMARTS VINENT (19.30 H) CENTRE CIVIC FERRERIES

Sports Fevi organitza per segon any, la Jornada Tècnica de Futbol, amb l’entusiasme de poder ofe-
rir una tarda agradable entre la gent vinculada amb el món del futbol, així com aportar informació
útil als clubs i entitats, amb ponències informatives sobre la pràctica d’aquest esport apassionant.
La jornada tindrà lloc dimarts vinent dia 19, a les 19.30 hores, al Centre Cívic de Ferreries. 
Hi haurà un col.loqui esportiu amb representants dels mitjans de comunicació de les nostres ter-
res i dues ponències, del Sr. Eduard Sans i de Marc Vilabrú. 

Tortosa va acollir el Campio-
nat de Catalunya Base i Se-
gona divisió, el cap de set-
mana passat. Va estar
organitzat pel Club Twirling
Tortosa i van competir 18
clubs, amb un total de 350
atletes.
Va ser un cap de setmana ca-

rregat d’activitat, i amb resul-
tats satisfactoris per als re-
presentants ebrencs. Cal
destacar, a més, l’organitza-
ció de l’esdeveniment i la im-
plicació de tota l’entitat de la
capital del Baix Ebre per a
dur-lo a terme.
A més de la competició, va

tenir lloc una fita històrica. Es
va inaugurar la seu de la Fe-
deració Esportiva Catalana
de Twirling, situada a l’edifici
annexe del pavelló, en l’edifici
de Sant Antoni, a l’estadi. Un
somni que ja s’ha fet realitat.
Realment, el twirling està en
un bon moment, impulsat. 

S’inaugura la seu de la FCT

L'equip aleví A del CD Tortosa
va arribar diumenge a Lleida a la
final de la Danone National Cup
de la fase regional Catalunya,
Aragó i Andorra que va comptar
amb la participació de 32
equips repartits en 8 grups de
quatre. Es tracta d'un mundial
d'alevins ja que es fa a 40 paï-
sos i , a Espanya, hi participen
un total de 40.000 nens. El con-
junt tortosí va realitzar un bona
fase regular proclamant-se cam-
pió empatant un partit i guan-
yant els altres dos: 2-2 contra el
CE Ebro de Saragossa , 5-1 al
Club Esportiu Pla d'Urgell i 3-3
a la UE Bordeta de Lleida B. En
vuitens va guanyar al Racing de
Sarria (2-1), en quarts a l'AE
Bordeta A als penals (2-3) des-

prés d'haver empatat a un gol
en el temps reglamentari, i en
semifinals al Nàstic per un con-
tundent 4-0. En la final contra el
Mollerusa els roig-blans van
avançar-se en el marcador a la

primera meitat, però a la sego-
na part els lleidetans van
remuntar i van marcar el defini-
tiu 2-1 que els hi va donar la
classificació per jugar els dies
6, 7 i 8 de juliol a Madrid.

FUTBOL BASE

El Tortosa, finalista de la Danone Nations Cup
Van perdre a la final contra el Mollerussa (2-1)

El Club Nautic Amposta ha
guanyat el Campionat de
Catalunya de rem olímpic per
setè any consecutiu. La com-
petició es va celebrar en
aigües de l'estany de
Banyoles el 9 i 10 de Juny. El
Club Nautic Amposta va domi-
nar el campionat des del pri-
mer moment, imposant-se
amb molta claredat al guanyar
quinze de les probes del pro-
grama de rem, pràcticament
doblant en medalles d'or al
segon i tercer classificats el
Club de Rem Tortosa i el Club
Natació Banyoles, els dos
amb nou medalles d'or, classi-
ficant-se segon el club tortosí
per major número de  meda-
lles de plata que el seu rival.
Destacar també el sise lloc al
medaller dels remers Club
Nautic San Carles de la Ràpita
i la participació del Club de
Rem Delta de Sant Jaume
d'Enveja per primer cop al
Campionat de Catalunya de
Rem Olímpic.

Els resultats dels remers del
Club Nautic Amposta foren
extraordinaris, primers al
medaller amb quinze medalles
d'or, deu medalles de plata i
sis medalles de bronze. Per
part del Club Nautic Amposta
van conquerir el campionat de
Catalunya els següents bots:
2x AM (Jaume Paz, Pau
Princep), 4x AM (Princep,
Paz,Subirats, Cercos),2x IF
(Damaris Beltri, Nuria Martin),
2- CF (Maria Garriga, Victoria
Cid), 2x CF (Aida Bonfill,
Gemma Domingo), 4x CF
(Aina Mateo, Iris Castell,
Bonfill, Domingo), 2- CM
(Agusti Caballer, Yago
Gavilan), 4x CM (Caballer,
Gavilan Manel Javier, Carlos
Javier), 1x JF (Aina Cid), 2- JF
(Cid, Laura Roso), 2x JF (Cid,
Aida Castellblanque), 4- JM
(Aaron Centelles, Antonio
Delgado, Albert Forcadell,
Joan Margalef), 2x SM (Joan
Fernandez, Francesc Franch)
4x SM (Fernandez, Franch,

Lluis Roso, Pep Pallares) 8+
ABF (Meritxell Alonso, A. Cid,
Roso, Castellblanque, Garriga,
V. Cid, Domingo, Bonfill, tim.
A. Toscas). Bona actuació del
Club de Rem Tortosa, que
amb el segon lloc al medaller i
nou medalles d'or, onze meda-
lles de plata i vuit medalles de
bronze. Els bots tortosins
Campions de Catalunya han
estat: 1x IF (Julia Blanc), 4x IF
(Blanc, Adell, Anna Kayser,
Mireia Llambrich, Alba Oraa),
1x CF (Natalia Arasa), 4- CM
(Roiger Folquer, Ismael Rifi,
Bogdan Daraban, Albert
Montany), 2- SF (Veronica
Garcia, Laura Monteso), 1x
SM (Dani Sigurbjorsson), 2-
SM (Pau Vela, Alex
Sigurbjonnson), 4- SM (P. Vela,
A. Sigurbjorssson, Xavi Vela,
Dani Sigurbjorsson), 8+ SM (P
Vela, X Vela, D. Sigurbjorsson,
A. Sigurbjorsson, O Aymerich,
M. Montany, A. Tafalla, A.
Forcadell, tim. Garcia).al 4x
veterà masculí.

REM

Campió de Catalunya
El Club Nautic Amposta el guanya per setè any consecutiu

Demà dissabte, a l’esta-
di d’Amposta, tindrà lloc
una nova edició del tor-
neig juvenil Joan Gil
Alonso. A les 11 h. el
Vilareal jugarà contra la
selecció Maestrat. A les
12, el València s’enfron-
tarà a l’Amposta. Per la
tarde,  ales 17.30 h
serà el 3r i 4t lloc i a les
19 h, la Gran Final.
Baix Maestrat va guan-
yar 1-0 a la Rapitenca. 

DEMA A AMPOSTA

28è Torneig
Joan Gil

Un cap de setmana marcat
pel Futbol Femení a les
Terres de l'Ebre: unes jorna-
des de formació, el torneig
Primavera del Futbol Femení
i un quadrangular d'equips
femenins. Aquest passat cap
de setmana, 82 nenes han
assistit a la primera jornada
de formació de futbol femení
organitzada per la Comissió
del Femení de la Delegació
ebrenca al Municipal de
Tortosa. Durant tot el matí es
van fer una sèrie d'activitats i
exercicis per a nenes d' edat
escolar que es volen iniciar
al futbol.
Al mateix temps, al camp
annex, es va celebrar el tor-
neig Primavera del Futbol
Femení. Durant el matí es va
fer una lligueta entre els 8
equips participants. La fase
final es va disputar per la

tarda. Els fina-
listes van ser
el Tortosa
Ebre Femení i
l'Arnes que
van disputar
la final a les
18.00h i que
van guanyar
les tortosines
per un resul-
tat de 4 a 1.
Mentre es dis-
putava la final
del Torneig
també es va
disputar un
quadrangular
e n t r e
l'Ulldecona, la
Cava (campiones i subcam-
piones de la lliga) i el Camp
Clar i Borges del Camp (cam-
piones dels dos grups de
Tarragona de Futbol 7) que

van ser convidades a partici-
par en la jornada del futbol
femení. El CF Ulldecona es
va fer amb aquest campio-
nat.

Jornada de futbol femení a les Terres de l’Ebre
Diumenge passat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
LLUIS FORNÉS I PÉREZ

Lluís Fornés, als 33
anys, ha decidit penjar
les botes. Ha estat un
dels futbolistes més
emblemàtics i destacats
del nostre territori les
darreres décades. Un
dels davanters que deixa
emprenta per la seua
complicitat amb el gol i,
sobre tot, per la seua
vessant humana. No ha
passat desapercebuda. I
es va poder comprovar
divendres, en el sopar-
reconeixement a la seua
trajectòria. Roquetenc,
Reus, Palamós, Tortosa,
Amposta, La Cava i
Catalònia han estat els
seus equips. Ens deixa
un davanter que ha mar-
cat una etapa. Dels que
sempre seran recordats.

Més Ebre: Decisió medita-
da?
Lluís Fornés: Molt.
Després de 25 anys de tra-
jectòria, no és una decisió
que puguis pendre en
calent. Ha de ser de forma
pausada i així ho he decidit.
Es el moment. 
ME: Satisfet?
LLF: Molt. No m’emporto
cap record negatiu. I és que
si l’he tingut en algun
moment, l’he convertit en
positiu. Així he intentat fer-
ho. Es la meua forma de
ser. Crec que sempre has
de buscar les conclusions
positives del tot el que et
passa.
ME: Entrenadors.
LLF: Joan De la Cruz,
Juanjo Rovira, Javi Cid,
Lleixà, Daniel Cid, Manolo
Hierro, Gallyamin,
Fabregat, Rojas, Palanca,
Papaseit, Carlos Alós,
Cantó, Camarero i Talarn.

De tots he après molt i
sobre tot els agraeixo el
que m’han ensenyat com a
persona. Futbolísticament
també, però sobre com a
presona. I, a més, m’han fet
ser més competitiu. Jo ja
ho era. Però m’han fet ser-
ho més encara. I això s’ha
d’agrair.
ME: Quin comiat, divendres
passat, amb un sopar multi-
tudinari.
LLF: Va ser magnífic. No hi
ha paraules per explicar el
que vaig sentir quan vaig
entrar al restaurant i vaig
veure tanta gent. Durant
molts anys he intentat ser
molt respectuós i ser bon
company. He conegut
molta gent. Tenir una res-
posta així deu ser perquè
he intentat fer bé les coses
i m’he portat bé amb la
gent que m’ha envoltat.
Aquesta és la gran recom-
pensa.
ME: Hi persones especials
sempre a recordar en
aquests moments.
LLF: Evidentment, els
meus pares, sempre m’han
aconsellat de forma ade-
quada i, posteriorment,
m’han deixat decidir a mi.
Ells han estat sempre al
meu costat i els hi de tot el
que sóc. I també com sóc.
Així mateix, he de destacar
la meua parella i la familia
que hem creat. Són un
motiu important pel qual et
planteges deixar-ho.
Mereixen que els hi dediqui
més temps. I ha arribat el
moment.
ME: T’hagués fet gràcia
acabar al Roquetenc o no
tenies bon cos després de
la teua sortida?
LLF: Per a mi és un orgull
molt gran ser el golejador

de la història del club del
meu poble, amb 120 gols,
en vuit temporades. I viure,
en aquest anys, dos ascen-
sos. Potser no vaig marxar
de la millor manera però he
de dir que tenia la conscièn-
cia tranquil.la. Havia fet el
màxim, dins i fora del
camp. Aportant tot el que
podia i ajudant als més
joves, com a mi m’ho
havien fet anys enrera.
Però ara m’ha arribat l’hora,
on sigui. M’hagués agradat
acomiadar-me a casa però
he de destacar que estic
molt satisfet d’haver acabat
defensant la samarreta del
fratern rival. Estic orgullós i
molt satisfet d’haver jugat i
acabat al Catalònia. M’han
respectat al màxim, m’han
donat el màxim de suport i
m’han fet sentir com a
casa. Estic molt agrait a
companys, tècnics, direc-
tius i afició del Catalònia.
Han estat sensacionals
amb mi. Un deu.
ME: Bons records?
LLF: Els ascensos i també
el gol número 100 amb el
Roquetenc. Li vaig dedicar
al meu pare. S’ho mereixia.
Ell em va seguir des del pri-
mer dia. I dels gols que vaig
marcar, el del dia del
Torreforta al minut 87 que
va valdre la victòria i el
segon ascens a Preferent.
ME: Recordes el gol?
LLF: (riu) I tant... Va ser una
centrada de Marc Alegre i

vaig rematar amb el cap.
ME: El teu idol?
LLF: En ocasions es poden
tenir idols a jugadors que
no coneixes i que no saps
ni com són. I això passa
generalment. I a mi m’ha
pogut passar. Però he de
dir que l’idol ha de ser aque-

lla persona a la que veus
actuar. I, d’aquesta forma,
vull destacar a dos juga-
dors. Un és Pere Palet,
amb qui vaig coincidir al
Reus. Es la persona que
transmetia tots els valors
desitjables dins d’un vesti-
dor. Molt bo. I després, a
José Luis Margafef. Jo era
petit i en sentia parlar. I des-
prés quan el vaig conèixer,
quan vaig jugar amb ell,
vaig descobrir un jugador
que, tot i que feia anys que
estava a la Tercera divisió i
que feia història, era senzill,
modest, humil, t’ajudava...

tinc també un gran record.
ME: Preparat per anar
dilluns a Canal TE. T’he fet,
en tots aquests anys, mol-
tes entrevistes. Direm que
aquesta d’avui i la de dilluns
són les penútlimes...
LLF: Bé, com a jugador,
destacant pels gols o per
una jugada, serà dificil tor-
nar-ne a fer una. En qualse-
vol cas, estic molt grait al
tracte que m’heu dispensat
durant aquest temps i, a la
vegada, destacar la feina
que feu en benefici de l’es-
port de les Terres de l’Ebre.
Gràcies a tots!.

Roquetenc, Reus, Tortosa, Palamós,
Amposta, la Cava i Catalònia han

estat els seus equips.

Jugador històric
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Dolors d'esquena i coll?
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

La quiropràctica, tercera professió sanitària al món,
es dedica al benestar de la nostra important i delica-
da columna vertebral. Si sofreixes dolors d'esquena
i coll, és un senyal d'alarma que t'envia la teva colum-
na vertebral. Cuidar-la, és la clau de la teva salut.

Lumbàlgia
El dolor lumbar, o lumbàlgia, afecta al 80% de la
població en algun moment de la seva vida, moltes
vegades sense causa aparent. En corregir els des-
plaçaments vertebrals, anomenats sub-luxacions ver-
tebrals, el doctor quiropràctic repara la causa del
dolor.

Ciàtica
És el resultat d'una irritació del nervi ciàtic i general-
ment es manifesta amb un dolor a la cama. L'ajust
quiropràctic disminueix la inflamació sobre el nervi
ajudant a una recuperació òptima.

Hèrnia Discal
Gràcies a la cura quiropràctica, pacients crònics per
debilitat del disc, recuperen l'equilibri estructural. Es
pot evitar la cirurgia en la majoria dels casos.

Dolor de coll
La cervicalgia pot ser el resultat de mals hàbits pos-
turals, d'un cop o un accident. Els ajustos quiropràc-
tics, són molt eficaços per corregir els desplaça-
ments, responsables del mal funcionament d'aques-
ta zona tan important del cos.

Maldecaps
Jaquecas, migranyes o qualsevol mal de cap poden
sorgir perquè el coll treballa a l'excés per tractar de
recuperar la corba normal de les cervicals. Al reposi-
cionar les vertebres en el seu lloc, el quiropràctic
tracta alhora el dolor i l'arrel del problema.

Dolor en l'espatlla, Braç, Mà
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formigueix... Moltes
són les dolències provocades per sub-luxacions verte-
brals en les cervicals. La quiropràctica permet llevar el
pinçament del nervi braquial responsable del dolor o
del mal funcionament del braç.

Marejos i Vertígens
Moltes vegades estan provocats per la pèrdua de con-
nexió entre el cervell i els receptors neurològics de les
cervicals. Aquests problemes desapareixeran gràcies a
la cura quiropràctica.

Salut i benestar
Tothom requereix una revisió mèdica de la seva colum-
na vertebral regularment. Tu netejes les teves dents tots
els dies. T'adones que menjar sa és important. Fas exer-
cici tots els dies, i que fas per mantenir la teva columna
vertebral sana i sense sub-luxacions vertebrals?

FES LA PRIMERA CONSULTA AQUEST MES, PER LA MEITAT DE PREU 
PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095

Indicacions principals de la quiropràctica
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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 piñana

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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

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
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 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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«Primentons i Tomates» Avui 4x1

PIZZERIA-RESTAURANT LES CASES

PAELLA MARINERA

INGREDIENTS:

2 allets a làmines fines
Una culleradeta petita de pebre

roig
Un cassó de tomaquet fregit
300 gr, d`arròs
750 gr. De brou de peix
Cloïses
Llagostins

PREPARACIÓ
En una paella  a foc fort   posem l̀ allet amb

un bon xorro d`oli d`oliva y també afegim els
llagostins a courel i els reservem. Després afe-
gim una culleradeta de pebre roig molt, vigilant
que no s`engantxi. De seguida posem un cas-
so de salsa de tomaquet fregit, sense deixar
de remoureu tot amb una forquilla de fusta.

Afegim l ̀ arròs i seguim remenant. Després
mullem l̀ arròs amb el brou, Mai afegir aigua.
Salem, i només queda passar un pols de safrà
molt. Posem els llagostins, les cloïses, i dei-
xem coure a foc lent uns 10 minuts

BAR RESTAURANT EL FARO

BROTXETES DE LLAGOSTINS
AMB VERDURES, SUCADES 

AMB SALSA DE TEMPURA

INGREDIENTS:

Llagostins
Pebrot roig i verd
Albergínia i carbassó

Salsa:
1/2 kg farina
1/2 kg. maicena
1 polse de royal
sal i aigua

PREPARACIÓ

Posar la farina, la maicena, l̀ aigua i el royal
en un bol i es va barrejant fins que estigui es-
pés. Un cop espesa  es posa sal al gust.

Es bullen els llagostins i la verdura, i es dei-
xa refredar, i un cop refredat es monta la brot-
xeta. Després es suca la brotxeta amb la sal-
sa de tempura  recent treta de la nevera i es
posa a la fregidora. Emplatar i servir

RESTAURANT SOTAVENT

MARISCADA SOTAVENT

INGREDIENTS:

4 llagostins
4 escamarlans
6 canyuts
4 gambes
4 gambes roiges
750 gr. Musclos del terreny
200 gr. Cloïses
200 gr. Caragols Punxents

Salsa marinera:
200 gr. Tomaquets triturats
Picada d`all i julivert
1 Cullerada de farina
1 cullerada de café de safrà
1 cullerada de café de pebre roig

dolç
1 polset de pebre blanc molt

PREPARACIÓ
En una cassola ambo li d̀oliva posem els musclos, i

tot el marisc i afegim la salsa marinera preparada abans.
Afegim l̀aigua, la sal i es deixar bullir aproximadament uns
7 minuts, fins que s̀obrin els musclos. I Bon profit

HOSTAL MONTECARLO

ARRÒS AMB SALSA MUDA

INGREDIENTS:

Rap
Llagosntins
Llobarro
1 patata 
1 got de vi blanc
Aigua

Salsa:
All i julivert
Tomaquet
Ametlles
Avetllanes

PREPARACIÓ

Es fà un apicada amb l̀ all , el julivert, eltomaquet,
les ametlles i les avetllanes.

En una cassola amb oli es posa al foc amb la pa-
tata tallada a llamines i es reserva.

A la mateixa cassola es posa la picada, elk got
de vi blanc i l̀ aigua, quan arranca a bullir posem les
patates a sota i el peix a dalt, la picada i un pls  de
safrà. Es deixa al foc fins eixugar el brou ies serveix.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan     

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

Renau Audi, Manuel   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral
sud durant la matinada i fins a mig matí. 
A banda, també es formaran alguns núvols d'evolució diürna a punts del Pirineu i
Prepirineu que deixaran el cel poc o mig ennuvolat, sobretot al sector occidental,
on també arribaran alguns núvols mitjans i puntualment el cel quedarà molt ennu-
volat.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Temperatures mínimes i màximes lleugerament més altes. Les mínimes es situaran
entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 12 i 17 ºC al Prepirineu, i entre 17 i 21 ºC a la resta
del territori, les més altes al litoral sud. Les màximes oscil·laran entre 22 i 27 ºC al
Pirineu i entre 25 i 29 ºC, tot i que a ponent es situaran entre 27 i 32 ºC.

Visibilitat
Serà bona, puntualment regular al litoral sud durant la matinada i a primera hora
del matí.

Vent
Vent fluix i de direcció variable a l'interior l'inici i al final del dia, vent de component
sud fluix al litoral sud i nord, i terral fluix al litoral central. La resta del dia bufarà de
component sud entre fluix i moderat, amb algun cop fort al litoral nord.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Col·loca els teus assumptes sentimentals en ordre
i estigues atent al teu voltant . Pots viure experièn-
cies curioses. Descarta les coses que creen ten-
sió en la teva vida.  

Taure
20/4 al 19/5

El millor de la setmana és que s'obren noves
oportunitats per a millorar  la teva vida senti-
mental . El teu actual estat d'ànim afavoreix el
bon funcionament del teu cos. 

Bessons
20/5 al 21/6

Avui pren la distància oportuna per a compren-
dre els últims successos que has viscut amb la
teva parella. Ara no és el moment de reprimir
les teves emocions.   

Cranc
22/6 al 21/7

L'intel·ligent és aconseguir que les coses que no
tenen importància no enterboleixin la teva rela-
ció de parella. Avui és un dia per a  prendre's les
coses amb una actitud positiva.  

Lleó
22/7 al 22/8

Es produeixen alguns canvis e n la teva forma
de relacionar-te .Algú del sexe oposat  farà
canviar d'idees . Un dia de dieta depurativa et
serveix per a eliminar toxines.

Verge
23/8 al 21/9

Tens la necessitat  d'alliberar-te de totes les
coses de la teva vida sentimental que et
suposin un problema . Estaràs molt recep-
tiu cap la teva salut. 

Balança
22/9 al 22/10

Estàs dintre d'una etapa intensa i plena d'idees pel
que fa a les teves relacions efectives. Pensa que
aconseguir un poc més de benestar ha de ser un
dels teus objectius.

Escorpí
22/10 al 21/11

Pots ser el canal de transmissió d'un somriure sin-
cer capaç de traduir el teu amor. Has de ser més
conscient de les teves coses que et fan feliç i anar
a per elles. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Aplica les teves idees als teus interessos. Busca
noves estratègies perquè millori la  teva relació de
parella. Et sentiràs inquiet i nerviós amb motiu de
l'estrès.   

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs la necessitat d'entendre l'adreça que
pren la teva vida, tant personal com sentimen-
tal. Vols prendre't un respir i concentrar  totes
les teves cures en tu mateix. 

Aquari
20/1 al 18/2

El teu magnetisme actual afavoreix el contacte
amb les persones noves del sexe oposat .
Respecte  a la teva salut; el teu ànim serà ale-
gre ,de molta confiança en tu mateix. 

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment propici per a la renovació
i per a viure de manera distinta els teus senti-
ments .Vius una bona etapa per a gaudir i gau-
dir de la vida.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 19°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2

plantes reformada,
3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -

nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .
Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Empresa en Deltebre busca
asesores. Sueldo fijo +

Seguridad social + móvil
de empresa. Teléfono con-

tacto: 977 48 11 53.
Preguntar por Srta. Sarai

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Una de les maniobres més
importants de la batalla de
l'Ebre i potser mes oblida-
des, fou  la que es coneix
com a maniobra de dis-
tracció d'Amposta. Mentre
es duien a terme dos
maniobres de distracció,
una a Amposta i l'altra a

Faió, el gruix mes gran de
tropes creuava el riu
també entre Benifallet i
Riba-Roja. A la població de
Tivenys, al Baix Ebre hi ha
la tomba d'un soldat,
Marcel Savoia, de la XIV
brigada internacional.
Aquesta brigada estava
formada majoritàriament
per francesos i ja va tenir
un paper molt important a
altres fronts com la batalla
del Jarama i el front
d'Aragò. 
Participà a la Batalla de
l'Ebre amb ordres de
forçar el pas del riu per la
zona d'Amposta, una
acció tàctica de distracció
que li provocà enormes
pèrdues. Marcel Savoia va
morir als 22 anys al front
de l'Ebre, fou enterrat en
aquesta tomba, que cada
any algú anònimament, qui
sap, potser algun dels
seus companys de briga-
da, hi diposita un ram de
flors, mantenint així viu el seu record. Una tomba

poc coneguda, però fa uns
anys la làpida que la identi-
ficava, sobtadament va
desaparèixer. Ara Lo Riu,
associació per l'estudi del
patrimoni arqueològic i
històric de les Terres de
l'Ebre de La Fatarella, vol
dignificar aquest lloc i res-
tituir aquesta lapida.
Rescatant així de l'oblit
aquest indret i aquesta
batalla, contribuint així a la
recuperació de la memòria
mes recent. Amb la
col·laboració de
l'Ajuntament de Tivenys i
d'un veí d'aquest poble,
Jordi Piñol, que ha fet una
reproducció de la lapida

sostreta. Per tot això
s'han organitzat un seguit
d'actes per difondre
aquest  fet, i donar a
conèixer el que va ser la
XIV brigada i el seu pas
per la comarca del Baix

Ebre. El dissabte 16 de
juny a les 6 de la tarda es
farà la restitució de la làpi-
da, on l'alcaldessa de
Tivenys, Maria Beltran, en
representació de l'ajunta-
ment d'aquesta localitat,

llegirà un manifest en
record de tots els que van
lluitar per defensar les lli-
bertats i tot seguit es farà
una ofrena floral. El punt
de sortida dels assistents,
serà al recinte firal de

Tivenys, on desprès de la
restitució de la lapida es
farà la conferencia “La XIV
Brigada Internacional”.
Aquesta anirà a càrrec de
Joan Sabaté professor de
historia i geografia a l'IES

de l'Ebre de Tortosa, la
conferencia serà presenta-
da per  Alejandro Cabos
president del Centre
d'Estudis d'Investigació
Històrica Baix Maestrat /
Montsià. 
El diumenge següent, dia
17, es farà una visita
guiada a la zona de la
Torre de Campredó, des
don es veuran i s'explica-
ran les diferents manio-
bres i com es va creuar el
riu. El punt
de sortida serà a les 10
del matí del recinte Firal
de Tivenys. 
Cal dir que totes aquestes
activitats son gratuïtes i
adreçades a tothom.

La pèrdua de la memòria

Lo Riu, associació per
l'estudi del patrimoni
arqueològic i històric
de les Terres de l'Ebre
de La Fatarella, vol
dignificar la tomba del
soldat Marcel Saboia,
de la XIV brigada inter-
nacional, ubicada al
terme de Tivenys. Així,
demà dissabte, 16 de
juny, a les sis de la
tarda es farà la restitu-
ció de la lapida. 

Lo Riu, associació per l'estudi del patrimoni arqueològic i històric de les TE, vol dignificar la tomba d’un soldat a Tivenys

PODRAN PASSAR MILERS D’ANYS, PERÒ LA BATALLA DE L’EBRE SEGUEIX MÈS VIVA QUE MAI A LES NOSTRES TERRES

Marcel Savoia va morir als 22 anys al front de
l’Ebre, i fou enterrat a la tomba que ara vol

dignificar l’associació Lo Riu
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