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S'acosta la nit més curta de
l'any i Protecció Civil extre-
ma els dispositius de pre-
venció d'incendis amb motiu
de la celebració de les
revetlles de Sant Joan i Sant
Pere. 
Es fa una crida perquè tots
actuem amb 'seny' durant
aquestes dates i així acon-
seguir que les revetlles
siguin 'una festa per a tot-
hom'. 
Protecció Civil augmentarà
el nombre de vehicles i
agents conjuntament amb la
Policia Local i l'Agrupació
de Defensa Forestal (ADF)
unes hores abans de l'inici
de les celebracions. Coca,
festa i petards però amb
seguretat!.

P3

Revetlles amb precaució

Un estudi de l'Institut Cerdà avala "l'oportunitat" que pot suposar la implantació del projecte Zèfir, de la pla-
taforma experimental d'energia eòlica marina, per al municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). L'informe,
presentat aquest dimarts al vespre davant la societat civil de la població, determina l'impacte socioeconò-
mic del projecte des del punt de vista quantitatiu però també qualitatiu. Xifra entre 1,5 i 3 MEUR la despe-
sa anual que deixarà el Zèfir durant els vint anys de vida útil, i que incrementarà en dos punts percentuals
el PIB local. A més, també preveu que en surti reforçada la marca l’Ametlla de Mar. L'Ajuntament, que en
principi, s'havia oposat al projecte, analitzarà en detall l'informe.   P4

Un estudi avala la riquesa del Zèfir

Terres de l’Ebre. El PSC d'Amposta reclama
a l'alcalde que deixi la presidència del
Consorci de Salut i Social de Catalunya.

P5

Esports. Rapitenca i Amposta ja tenen
perfilades les seus plantilles amb els fitxatges
i renovacions confirmats aquesta setmana. 

P10

Terres de l’Ebre. La Generalitat
reprogramarà la construcció de l'edifici de
les delegacions del Govern a Tortosa.
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D'aquí pocs dies celebrarem una des les festes més
tradicionals de Catalunya: les revetlles. Les fogue-
res, els petards, la gresca i la xerinola, aniran plega-
des en la que serà la nit més llarga de l'any. Des de
temps prerromans, l'arribada del solstici d'estiu ha
estat motiu de celebració. Es conmemora aquest
fenomen astronòmic, encenent màgiques fogueres
que pretenen “donar més força al sol” en el seu
camí cap al solstici d' hivern i allunyar a éssers
fantàstics que apareixen durant la nit més curta de
l'any. A totes les festes, la nit s'omple de llum, color
i so, gràcies als focs artificials, petards i coets que
nens i grans llancen sense descans cap un cel
màgic i misteriós. A totes les taules ocupa un lloc

destacat un plat típic de la rebosteria tradicional
catalana, la Coca de Sant Joan. La Coca de Sant
Joan és un dolç tradicional que antigament tenia
forma circular amb un forat al mig, tractant de recor-
dar el disc solar. La coca es menjava al ras, és a dir,
a l'aire lliure, tant al camp com a la ciutat, per que la
nit de de Sant Joan és una nit màgica.
I està clar, el que comença en festa ha d'acabar en
això, en festa. Res ha d'enterbolir aquest punt de
partida però, per això, caldrà tenir en compte tot un
seguit de consells per fer de la Revetlla una Revetlla
segura. 
Encara esteu a temps de consultar les recomana-
cions per aquesta nit. Bona revetlla!

Editorial

La festa amb seguretat

Quan es comença un viatge, hi ha una part molt
important i "saborosa" que no ens hem de per-
dre. I és la gastronomia perquè és com endin-
sar en la cultura i tradició de un destí. És indub-
table, que cada vegada és més difícil sorpren-
dre els potencials clients en les campanyes de
màrqueting i també en cada acció que es vol
vendre, per això cal créixer reinventant i inno-
vant, presentant nous formats d'experiències
mitjançant les noves tecnologies i eines 2.0,
xarxes social.
La Ràpita posseeix una extraordinària riquesa
natural i paisatgística, però indiscutiblement,
també és una destinació gastronòmica  impor-
tant. La cuina és un recurs i un motor turístic a
partir del qual  s'ofereix una important quantitat
de productes i serveis de gran qualitat tenint
les arrels històriques en la pesca i l'agricultura.
Compta amb una de les flotes pesqueres més
importants de Catalunya, que com és tradició,
cada tarde porta els fruits del mar, tan apre-
ciats per la gastronomia i que juntament amb
els productes agrícoles, són la base d'una
cuina de prestigi reconegut. Així doncs, la gas-
tronomia és un reclam de primer ordre i un
valor afegit.
A més de per la qualitat i la riquesa dels seus
productes, en els últims anys la Ràpita s'ha
convertit en referent gastronòmic a nivell terri-
torial, nacional i internacional  degut a la crea-
ció del Col · lectiu de Cuina La Ràptia  Delta de
l'Ebre, la marca pròpia de Tastamar i la incor-
poració a Saborea -Espanya - Tastingspain. Tot
això gràcies a la sàvia combinació dels restau-
radors, que  conformen  una cuina d'enginy,
variada i reconeguda. La innovació sorprèn els
paladars amb sabors, aromes i colors sense
perdre la tradició i la seva identitat, convertint-
se en una destinació predilecta dels amants i
apassionats de la bona cuina. “La mar a la
taula”
Les 10 Rutes gastronòmiques dissenyades,

ofereixen la
possibilitat de
recórrer el terri-
tori, coneixent
els seus pro-
ductes estrella,
els museus
gastronòmics
més emblemà-
tics com el del
vi, molí antic
d'arròs, les sali-
nes de la trini-
tat... Realitzar
activitats d'oci i
consciència amb el medi ambient, per la Badia
dels Alfacs, pescaturisme "pesca a la paupa",
la ruta a les muscleres, la ornitològica, la de la
mel, la de citroturisme, les oliveres milenries ...
Des de la llotja de peix de la Ràpita fins als
cellers de vi amb DO de la Terra alta, els camps
d'arròs del Delta o les agrobotigues, hi ha tot
un món culinari per descobrir. 
Aquestes noves propostes  s'inverteixen per
prioritzar no tan sols el plat, sinó allò que l'en-
volta, creant una ambient diferenciador . Així
doncs, la gastronomia és un reclam de primer
ordre i un valor afegit.
És per aquest motiu, que us convido a desco-
brir de prop els secrets de la nostra cuina i a
gaudir d'una molt bona selecció de plats autèn-
tics en la XXI edició de les Jornades del Gust
que se celebren del 15 de juny al 16 de juliol.

Rosa Anglés i Ballester
Regidora de Turisme 

de Sant Carles de la Ràpita

"Quan comença un viatge"

Opinió

Aquesta setmana hem deixat
enrere la primavera per donar
la benvinguda a l'estiu. Aquest
és el període de l'any que ens
aporta més visitants d'arreu,
és l'època en què ens cal tenir-
ho tot a punt perquè la gent
que es desplaci a Amposta i
els seus principals actius turís-
tics estiguin preparats per
rebre els millors elogis de qui
ha optat per passar les vacan-
ces al Montsià i al Delta de
l'Ebre. 
Entre els principals elements
amb què compta Amposta hi
ha el Poble Nou del Delta, un
nucli d'edificacions tenyides de
blanc, que gaudeix d'una situa-
ció immillorable. Per a molts,
és la base d'operacions, el
punt de partida per iniciar jor-
nades que estaran lligades a la
contemplació dels nostres
valors paisatgístics i al tast
dels productes més típics de la
zona. No obstant la importàn-
cia d'aquest indret i del que
representa des d'un punt de
vista turístic, l'equip de Govern
de l'Ajuntament d'Amposta no
ha treballat amb la intensitat
que es mereixen els residents
d'aquesta població. 
Des del Grup Municipal
d'Esquerra volíem fer constar
el cansament que plana entre
la gent que resideix al nucli del
Poble Nou del Delta. Cap de
les seves principals queixes no
ha trobat, fins avui, una solu-
ció. El campanar continua pen-
dent de restaurar-se, i el PP
tampoc no ens hi ajudarà
gaire, perquè ens ha rebutjat
una esmena que vam presen-
tar als Pressupostos espan-
yols que pretenia obtenir, de
l'1 % cultural, els 150.000 Û
que necessitem per millorar
l'estructura d'aquesta part de
l'església, que és una de les
més emblemàtiques.
Tanmateix, tenim pendent la
construcció de la depuradora
perquè les aigües residuals no
s'aboquin de la manera que
s'està fent ara, a pocs metres

del nucli urbà i sense cap con-
trol. Aquesta mancança con-
trasta amb el que es podria
imaginar d'un espai que reu-
neix tanta bellesa. I és que ens
cal posar-hi remei i fer-ho aviat,
perquè aquest és un dèficit
que l'arrosseguem des de fa
molt de temps. El nucli del
Poble Nou del Delta necessita
una estació depuradora d'ai-
gües residuals que en garantei-
xi el sanejament i, per tant, la
salut i la preservació del medi.
És per això que el Grup
Municipal d'Esquerra conside-
rem que se n'hauria de priorit-
zar la construcció o preveure
sistemes alternatius que asse-
gurin un adequat retorn al medi
de les aigües prèviament utilit-
zades. 
Sovint se'ns critica que l'oposi-
ció hauria de fer propostes
constructives i, en temps com
els actuals, posar-se a roda de
l'equip de Govern per empèn-
yer a favor d'estratègies que
ens permetin escurçar el
temps d'aquesta maleïda crisi
econòmica. Doncs bé, pel que
fa a aquestes dues qüestions,
estem disposats a remar con-
juntament i fer les pressions
polítiques que calguin. Aquesta
no serà ni la primera vegada ni
l'última que ens arromangarem
per construir una ciutat més
completa i justa. Perquè el
Poble Nou del Delta també és
competència de l'Ajuntament
d'Amposta.   

Adam Tomàs
Portaveu d'Esquerra

d'Amposta

Pel Poble Nou del Delta,
fem-ho!

Opinió
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Demà a la nit és la nit més
curta i màgica de l’any. Una
nit plena de simbolismes i
d’història. L'origen de les
fogueres de Sant Joan són
les celebracions paganes
del solstici d'estiu, que fa
segles sí que coincidia amb
el 24 de juny. Però el nos-
tre calendari, tot i els anys
de traspàs, es va endarre-
rint a poc a poc respecte al
calendari astronòmic. L'any
1582, quan es va canviar
el calendari julià per l'actual
gregorià, el desfase era de
10 i es va corregir, però
des de llavors hem tornat a
acumular tres dies de
diferència. És per això que,
tot i que antigament la nit
de Sant Joan coincidia amb
la del solstici, actualment
no és així. Però les tradi-
cions manen i, com no
podia ser menys, demà
tots gaudirem de la
Revetlla de Sant Joan.  La
nit de Sant Joan és espe-

cial per la tradició dels
petards i una excusa per
reunir-se amb els amics o
amb la família per fer gres-
ca. El ball i la música dona-
ran pas a les celebracions.
Es degustaran coques, de
totes mides i ingredients,
mentre es tiren petards. Un
complement essencial per
la nit de Sant Joan són els
petards, les fonts de llum i
els focs artificials de tota

mena i tots colors.   Però
els petards també compor-
ten risc d'incendis i per evi-
tar-ho, durant aquestes set-
manes prèvies, s'han anat
duent a terme xerrades,
campanyes de prevenció i
demostracions a diferents
colectius del territori per
fer de Sant Joan una revet-
lla segura, sense incidents.
Perquè aquest any la festa
arriba amb un problema

afegit, l’ alt risc d'incendi
forestal a les Terres de
l'Ebre. 
L'augment de les tempera-
tures, la baixa humitat i l'en-
trada de vent ha complicat
la situació, que ja és dolen-
ta per la poca pluja d'a-
quest hivern. El mateix
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha fet una crida a
extremar la “precaució”.

Recordem que el passat
divendres, i en pocs minuts
de diferència, es van decla-
rar dos incendis, un a Xerta
i l'altre, més important, al
Pinell de Brai a peu de
carretera i al costat de
zones d'aturada de vehi-
cles. Els bombers
també han demanat que
s'extremin les mesures per
evitar accidents i focs
forestals durant la nit de

Sant Joan.
“Els bombers ja tenim prou
feina amb les actuacions
habituals d'una nit com la
de Sant Joan, i si hi ha un
foc forestal quedem des-
bordats, i la ciutadania
també ho pateix”. 
“Hi ha qui es pensa que la
nit de Sant Joan tot està
permès, i no. No es tracta
d'un dia de barra lliure”.
S'insisteix molt en demanar
a la ciutadania prudència,
precaució i sentit comú per
tal que la festivitat transco-
rri amb total normalitat i no
s’hagi de lamentar res.
Amb la finalitat de tenir una
revetlla de Sant Joan segu-
ra, disposar d’alguns con-
sells a tenir presents.
Respecte als articles
pirotècnics, s’aconsella no
guardar-los a les butxa-
ques; encendre els petards
per la metxa i apartar-se'n
ràpidament; i no disparar
els coets voladors agafats
de la mà, o amb la barnilla
trencada ni en direcció a
zones boscoses o amb
vegetació, pel risc de pro-
vocar un incendi. Si la
intenció és estar fora de
casa, s'aconsella no deixar
roba estesa als estenedors
exteriors ni a la galeria i
tancar portes, finestres i
persianes i recollir els ten-
dals, per evitar incendis.
Dit això... Bona revetlla!

S’acosta la nit més curta de l’any 
i es fa una crida a la precaució

La tradició diu que per
Sant Joan podem gaudir
de més hores de llum
natural, que coincideix
amb el solstici astronò-
mic. L'estiu va arribar
aquest dijous 21 de
juny, així que aquesta és
la nit més curta del
2012.

La revetlla de Sant Joan arriba, aquest any, en unes setmanes d’alt risc d’incendi forestal

S’insisteix en tenir presents alguns consells per evitar incidents 

ACN

La revetlla arriba, enguany, enmig d’una precaució lògica per l’alt risc d’incendis forestals.
JESÚS RUIZ

ACTUALITAT
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L'informe, presentat aquest
dimarts al vespre davant la
societat civil de la població,
determina l'impacte socioe-
conòmic del projecte des
del punt de vista quantitatiu
però també qualitatiu. Xifra
entre 1,5 i 3 MEUR la despe-
sa anual que deixarà el Zèfir
durant els vint anys de vida
útil, i que incrementarà en
dos punts percentuals el PIB
local. 
A més, també preveu que
en surti reforçada la marca
Ametlla de Mar.

L'Ajuntament, que s'havia
oposat al projecte, analit-
zarà en detall l'informe.
Eric Sunyol, Director de l'À-
rea d'Energia de l'Institut
Cerdà: “L'Ajuntament ens va
encarregar fa uns mesos un
estudi per esbrinar quins
serien els impactes d'aquest
projecte. Aquest estudi
havia de ser un estudi sobre
impactes socioeconòmics,
no voliem entrar en els
impactes medioambientals,
ja que ja hi ha un estudi
encarregat i fet per experts
en la matèria. En aquest
estudi el que hem intentat
fer és mirar per una banda,
els impactes més quantita-
tius amb un model input -
ouput de variació de rendes
en cadascun dels sectors, i
per l'altra, hem intentat fer
sevir aquestes dades més
d'altres que hem recopilat
de les diferents experiències
que hi ha d'eòlica marina al
món per mirar de veure com
que és el que es pot fer d'a-
quets projecte”. 

Per la seva part, l'alcalde
del municipi, Andreu Martí,
explicà l'objectiu d'enca-
rregar aquest anàlisi i la
voluntat de diàleg de
l'Ajuntament amb els dife-
rents sectors de la pobla-

ció. 
“Avui el que fem és una
sessió informativa que
pretén exclusivament
informar a la població.
L'objectiu és donar la
màxima informació, donar

tota la transparència del
que és aquest projecte i
ens plantegem obrir una
sèrie de reunions secto-
rials  per a què tota la
població pugui tenir la
seva opinió”.

Un estudi de l'Institut
Cerdà avala "l'oportuni-
tat" que pot suposar la
implantació del projecte
Zèfir, de la plataforma
experimental d'energia
eòlica marina, per al
municipi de l'Ametlla de
Mar (Baix Ebre). 

REDACCIÓ

La presentació va tenir lloc aquesta setmana.
Cedida

"Per Sant Joan, Musclos i
Cava". 
Sota aquest títol, el
Mercat de Sants ha acollit
la primera edició d'una
campanya que vol donar a
conèixer i recuperar les
Musclades d'Estiu, una tra-
dició mediterrània molt
arrelada a Catalunya, però

també molt desconeguda
Així, s'ha celebrat una
Musclada Popular amb
més de 100 quilos de
musclos del Delta de
l'Ebre preparats amb la
salseta de Sant Joan i
regats amb cava. 
La campanya també vol
reivindicar la qualitat dels

musclos del Delta de
l'Ebre, un producte de qua-
litat, proximitat i bon preu,
que per Sant Joan està en
el seu millor moment. 
L'any 2011 Mercabarna
va comercialitzar gairebé
dos milions de quilos de
musclos del Delta, el 70%
de la producció total.

Promoció dels musclos  
del Delta de l’Ebre

«Per Sant Joan, Musclos i Cava»

Els gestors de la central
nuclear Ascó I han comuni-
cat al Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) una reduc-
ció no programada fins el
65% de la potència tèrmi-
ca màxima autoritzada
davant l'allau d'algues en
el canal de refrigeració de
la central arran l'avinguda
controlada dels embassa-
ments del tram final de
l'Ebre. Segons
l'Associació Nuclear Ascó-
Vandellòs II (ANAV), l'entra-
da de macròfits al canal
podria col·lapsar parcial-
ment el sistema d'aigua de
circulació que refrigera el
condensador de vapor
de turbines. 

Reducció a
Ascó I per les

algues

El grup parlamentari
d'ERC preguntarà al
Govern sobre la connexió
de l'estació de l'Aldea i el
Port dels Alfacs mit-
jançant la via ferroviària
d'ample europeu. En
aquest context, el diputat
republicà al Parlament,
Sergi de los Rios, ha
demanat conèixer el
"paper que han de tenir
les Terres de l'Ebre dins
l''Agenda Catalana del
Corredor', el full de ruta
que temporitza i esta-
bleix les prioritats dels
diferents projectes inclo-
sos en aquest eix vari a
Catalunya. 

ERC pregunta
sobre

connexions al
territori

Un estudi avala «l’oportunitat» del Zèfir
Xifra entre 1,5 I 3 MEUR la despesa anual que deixaria durant 20 anys

ACTUALITAT
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Membres del comitè d'empresa i
dels sindicats UGT i CCOO van
reunir-se aquesta setmana al
Parlament de Catalunya amb
representants del grup parlamen-
tari del PSC, d'ERC i d'ICV per
exposar-los la situació de l'empre-
sa Naturantaix, que ha presentat
concurs de creditors, i la crisi que
arrossega el sector del moble de
la Sénia. La reunió va ser
sol·licitada amb tots els grups
parlamentaris però ahir només
aquests tres grups van confirmar
l'assistència. Amb tot, el comitè
d'empresa té previst reunir-se
dilluns vinent amb el delegat del

Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, i han sol·licitat una
reunió també amb el conseller
d'Empresa i Ocupació, Francesc
Xavier Mena. 
En la reunió, el sindicats i el
comitè d'empresa van detallar-los
les dificultats que està passant el
sector del moble i la greu situació
de les Terres de l'Ebre degut a la
manca d'indústria i unes taxes d'a-
tur molt elevades en municipis
com la Sénia, que té fins un 35%
de població desocupada.  
En aquest sentit, des de CCOO
reclamem un pla de xoc que ajudi
a reactivar l'economia i l'ocupació
de les Terres de l'Ebre. Els grups
parlamentaris van atendre i escol-
tar les explicacions del comitè i
els sindicats, que van insistir en el
futur i la viabilitat de l'empresa
Naturantaix. 
El comitè va resaltar que no es
pot deixar desvallestar una
empresa líder en el sector de la
fabricació del moble que ha estat

punta de llança en territori i model
de moltes empreses. Els grups
parlamentaris del PSC, ERC i ICV

es van comprometre a presentar
el més aviat possible una propos-
ta de resolució al ple del

Parlament per exposar la situació
i reclamar solucions per a la
Sénia. 

El comitè de Naturantaix
reclama solucions al
Parlament per salvar la
indústria del moble de la
Sénia.

REDACCIÓ

Imatge de la reunió.

Cedida

El PSC d'Amposta reclama a
l'alcalde que deixi la pre-
sidència del Consorci de
Salut i Social de Catalunya.
Els socialistes demanen la
dimissió del càrrec a Manel
Ferré perquè es concentri en
governar la ciutat i fer front a
la crisi sense "evadir-se
mitja setmana a Barcelona".

El portaveu del grup municipal
del PSC d'Amposta, Antoni
Espanya, ha demanat la dimissió
de l'alcalde de la ciutat, Manel
Ferré (CiU), com a president del
Consorci de Salut i Social de
Catalunya. 
Considera que "en un moment
de dificultat com l'actual", l'alcal-
de ha de situar-se al capdavant
del govern municipal "al cent per
sent" sense "evadir-se mitja set-

mana a Barcelona quan la crisi
està afectant a tantes famílies
de la nostra ciutat". Espanya
sosté que la ciutat "es mereix
tota l'atenció en moments tant
excepcionals com aquest" i
demana a Ferré que triï entre el
càrrec electe que ostenta o el
de gestor sanitari, "feina molt llo-
able però que l'obliga a estar
fora diversos dies de la setma-
na". 

«Manel Ferré ha de situar-se al
capdavant del Govern municipal»

L'empresari Javier García Vivo,
acampat des de fa vint dies
davant la secció de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea (Baix
Ebre) per reclamar el cobra-
ment de 160.000 euros que li
deu l'entitat, ha iniciat una vaga
de fam durant dues setmanes
que conclourà amb una nova
protesta dels afectats el pròxim
29 de juny amb un nou tall de la
carretera N-340. 
Des del passat dissabte a la nit,
i després d'una indisposició
digestiva, va decidir ingerir úni-
cament aigua amb sucre. 
Amb aquesta acció, García Vivo
vol protestar per la manca de
resposta per part de les admi-
nistracions, la direcció de la
Cooperativa així com el jutge i
administrador concursals a les
seves demandes i les del
col·lectiu d'afectats.

Vaga de fam
per recuperar

els diners

El comitè de Naturantaix reclama solucions
Els grups parlamentaris del PSC, ERC i ICV es comprometen a presentar una proposta de resolució

ACTUALITAT
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Un nou calendari que dona-
ran a conèixer el proper
mes de juliol. 
En aquest sentit, Xavier
Pallarès ha destacat que “la
situació de crisi actual ens
porta a redefinir alguns dels
projectes engegats, i men-
tre alguns podem engegar
com l'Escola St. Llàtzer, d'al-
tres hem de replantejar-los
com és el cas de l'edifici que
ha d'aglutinar els Serveis

Territorials que es troben en
lloguer actualment a
Tortosa”. 
La Generalitat i l'Ajuntament
reprogramaran la construc-
ció de l'edifici de les delega-
cions del Govern, que inclou
un aparcament soterrani, al
nucli antic de Tortosa. 
Així ho ha assegurat el dele-
gat del Govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier Pallarès,
després d'admetre que les
obres s'han alentit a l'espera
de conèixer, durant la prime-
ra quinzena de juliol, la dis-
ponibilitat pressupostària i el
nou calendari d'execució. 
Entre les possibilitats que
s'estan estudiant hi ha la d'o-
brir el pàrquing i deixar la
construcció de l'edifici per
més endavant o, fins i tot,
aturar l'obra. 
La prioritat tant del Govern
com de l'Ajuntament és la
d'obrir al trànsit el carrer
Montcada al més aviat pos-
sible.
El grup municipal del PSC a
Tortosa ha mostrat la seva

preocupació per l'anunci del
Govern de reprogramar l'o-
bra de l'edifici de les delega-
cions i la possibilitat que la
construcció quedi aturada.
El portaveu del grup munici-
pal socialista, Antoni
Sabaté, ha recordat que l'e-

difici és una obra "emblemà-
tica" per a la capitalitat admi-
nistrativa de les Terres de
l'Ebre i sobretot "estratègi-
ca" per a la recuperació del
nucli històric de la ciutat. El
PSC ha criticat que la inver-
sió duta a terme fins a l'ac-

tualitat ha anat a càrrec de
l'empresa adjudicatària,
com s'establia en les bases
de licitació per construir l'a-
parcament soterrat, i que
"la Generalitat, de
moment, no hi ha ficat gai-
rebé ni un euro".

El delegat del Govern
ha avançat que en
breu s'iniciaran les
obres de l'Escola St.
Llàtzer a Tortosa,
mentre que les obres
de l'edifici de la
Generalitat a Tortosa
seran reprogramades,
amb l'objectiu priorita-
ri de poder obrir el
carrer Montcada al
trànsit el més aviat
possible.

REDACCIÓ

El Consell de Direcció va tenir lloc dimarts.

Cedida

Durant el primer trimestre
de 2012, segons el Butlletí
d'Anàlisi de Conjuntura
Local, elaborat per CELiR
(Càtedra d'Economia Local
i Regional de la Universitat
Rovira i Virgili), Alcanar ha
registrat un lleuger des-
cens en el nombre de per-
sones aturades inscrites al

SOC (Servei d'Ocupació de
Catalunya), fet que destaca
davant la greu situació
generalitzada a les Terres
de l'Ebre, en què el nombre
d'aturats inscrits ha aug-
mentat en un 8,6% respec-
te al primer trimestre de
l'any 2011. Aquestes
dades venen a confirmar

les presentades el passat
7 de juny, a l'Aula Magna
del Campus de les Terres
de l'Ebre se l'URV, a
Tortosa, on la Càtedra
d'Economia Local i
Regional va presentar
Alcanar com el municipi
amb millors dades respec-
te a la resta de poblacions

de la comarca de més de
4000 habitants.
A partir de les dades de
l'Observatori del Treball de
la Generalitat de Catalunya,
s'extreu que, entre les
poblacions més grans de la
comarca del Montsià,
Alcanar és el municipi on
menys ha baixat el nombre
d'afiliats a la Seguretat
Social durant el 2011, res-
pecte a l'any anterior, i
registra una taxa d'atur
aparent inferior, que es
col·loca en 8,2%, mentre
que a Catalunya és de
l'11,1%.

Alcanar destaca positivament en
l’informe econòmic de l’Ebre

El municipi amb millors indicadors d’atur

Este dilluns 18 de juny, 8è
aniversari de la derogació
del Pla Hidrològic Nacional
ha estat el dia escollit per
inaugurar la nova seu d'ICV
a les TE, situada a la cèntri-
ca avinguda de la
Generalitat de Tortosa.
En el transcurs de l'acte,
el regidor i portaveu d'I-
Entesa per Tortosa, Jordi
Jordan ha remarcat que
«el partit està experimen-
tant un creixement impor-
tant ja que la gent se n'a-
dona que cal una sortida
d'esquerres a la crisi a
partir de les polítiques de
creixement econòmic»

Nova etapa
d’ICV a Terres

de l’Ebre

El diputat del PPC, Rafael
Luna, ha presentat una pro-
posta de resolució al
Parlament per tal d'instar el
Govern de la Generalitat a
obrir “amb caràcter
d'urgència” el Centre de Dia
d'Horta de Sant Joan per
tal de fer possible el seu ús
per part dels veïns del
municipi. Luna ha explicat
que al municipi hi ha un
Centre de Dia totalment
acabat “però no funciona”.
Segons el diputat, l'ajunta-
ment té propostes d'ocu-
pació “ja que les perso-
nes que volen utilitzar
aquest servei s'han de
desplaçar a Batea”.  

El PP reclama
l’obertura del
centre de dia

d’Horta

Les obres de l’edifici de la Generalitat, reprogramades
Amb l’objectiu de poder obrir el carrer Montcada al trànsit el més aviat possible

ACTUALITAT
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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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Pelegrí: "El bosc brut
crema, però el net també,
no tot es resolt només
amb diners, l'important és
la prevenció compartida
amb tots els agents
impliats".

Puig: "Tenim un bosc de
característiques medite-
rranies, intentem minitmit-
zar els seus efectes, però
mai hi haurà un risc zero"
Aquestes són les afirma-
cions que els consellers
Puig i Pelegrí han destacat
en la seva compareixença
per posar de manifest la
complexitat de la gestió
dels incendis en un clima
mediterrani i amb unes
condicions de la campan-
ya actual més dificils a
causa de la sequera, i han
defensat l'actuació feta en
prevenció i en extinció de
l'incendi de Rasquera. Els
consellers han explicat
detalladament les accions
que, tant en prevenció
com en extinció, s'han fet
a la zona però han advertit
que lluitar contra "flames
de 15 metres d'alçada i
amb un vent de 4,5 Km/h"
és difícil.Tot i això, es va

aconseguir un dels princi-
pals objectius "que el foc
no arribés al municipi de
Rasquera, no afectés per-
sones i mínimes afeccions
a béns, i no saltés la carre-
tera que hagués compor-
tat la ràpida propagació
Pelegrí ha explicat que la
major part de la superfície
afectada per l'incendi està
formada per brolles (de

romaní i timonedes) i
màquies i garrigues (amb
margalló, llentiscle, ullas-
tre). Una altra part impor-
tant de la zona està forma-
da per cingles i pedrus-
calls. La superfície arbra-
da està constituïda princi-
palment per pinedes de pi
blanc, en part, ja afecta-
des per incendis anteriors
com el de l'any 1995. Pel

que fa a la propietat dels
terrenys, es tracta majo-
ritàriament de propietat
pública o conveniada (per
sobre del 90 % del total).
El conseller ha exposat
també les actuacions rea-
litzades pel Departament
en aplicació de les seves
competències en matèria
de prevenció i gestió
forestal. 

Puig i Pelegrí afirmen que l’incendi de
Rasquera és una mostra de complexitat

Els consellers d'Interior,
Felip Puig, i d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí,  han comparegut
per informar als diputats
de la Comissió d'Interior i
de la d'Agricultura del
Parlament de Catalunya
sobre l'incendi de
Rasquera que es va iniciar
el passat 15 de maig i que
va cremar 2.788 hectàre-
es.

De la campanya forestal del 2012

Defensen l’actuació de prevenció i extinció feta

REDACCIÓ

El president de la
Generalitat, Artur Mas, ha
demanat que “l'Estat
espanyol acabi prenent
les mesures que li ha sug-
gerit el Fons Monetari
Internacional” i ha dit que
cal que es faci “quan
abans millor”. 
“Estic convençut que
algunes decisions que
s'han pres a Catalunya en
els darrers temps, que
requerien un coratge polí-
tic i valentia perquè no
eren fàcils, les acabarà
prenent el conjunt de
l'Estat”, ha manifestat. El
cap de l'Executiu ha
subratllat que Catalunya
ha estat un exemple en
aquest terreny assumint
que “tots hem de fer una
sèrie de deures que són
complicats però que
s'han d'acabar fent”.
Artur Mas ha fet aquestes
declaracions des de
Gandesa, on va presidir
dissabte l'acte comme-
moratiu del 175e aniver-

sari de l'atorgament del
títol “Molt Lleial i Heroica
Ciutat de Gandesa”.
En referència a la celebra-
ció del 175è aniversari de
l'atorgament del títol de
“Molt Lleial i Heroica” que
vestia de festa Gandesa,
el president de la
Generalitat remarcava
que més enllà de la con-
cessió, el que se celebra-
va són  “els valors
comuns de coratge,
valentia, estima cap a allò
que és propi i de plantar
cara a les dificultats que
van demostrar la gent de
Gandesa” i que avui
segueixen sent uns valors
que “ens fan molta falta”. 
El president desitjava que
l'esperit de la gent de
Gandesa “serveixi per ins-
pirar al conjunt de la
població catalana” i s'ha
mostrat convençut que
“el coratge i la valentia
que ara calen per fer front
a la situació actual torna-
ran a ser un signe d'iden-

titat de la societat catala-
na”. 
Dins els actes organitzats
per celebrar l'efemèride,

el president i la resta d'au-
toritats també visitaven la
casa de la baronessa de
Purroy, Maria Lluïsa Dara i

Zamora i assistien a una
missa oficiada pel bisbe
de Tortosa, Xavier
Salinas.

Acte commemoratiu a Gandesa amb Artur Mas
175è aniversari de l’atorgament del títol «Molt lleial i Heroica Ciutat de Gandesa»

El president de la
Federació de l'Ebre,
Gervasi Aspa, ha assegu-
rat aquest diumenge que
només en una Catalunya
independent es podrà
"salvaguardar el cabal
ambiental que necessita
el riu i el Delta per sobre-
viure" i s'evitarà que
"l'Ebre català sigui espo-
liat com apunta el nou Pla
de Conca". 
Aspa, que ha fet aques-
tes declaracions durant
la segona bicicletada en
defensa de l'Ebre, entre
el pont de 'lo passador' i
la desembocadura del
riu, ha denunciat que
"això continuarà igual
mentre no convertim
Catalunya en un estat
prop capaç de negociar
de tu a tu el cabal amb
un altre Estat, emparats
per a normativa interna-
cional i la Directiva Marc
d'aigües".

En defensa
del riu

El Departament de
Benestar Social i
Família ja ha resolt la
convocatòria extraor-
dinària de subvencions
destinada a entitats per
al desenvolupament
d'accions de lluita con-
tra la pobresa per a
l'any 2012. El total de
5 milions d'euros desti-
nats a aquesta subven-
ció serviran per impul-
sar 193 projectes de
153 entitats socials
d'arreu de Catalunya.
Segons ha explicat el
conseller Josep Lluís
Cleries, “l'objectiu d'a-
questa convocatòria és
donar un nou impuls a
les entitats socials que
treballen des de prime-
ra línia en l'atenció de
les persones més vul-
nerables en coordina-
ció amb els serveis
socials bàsics de les
A d m i n i s t r a c i o n s
locals”.

Lluita
contra la
pobresa

ACTUALITAT
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La IV Fira al Carrer de
Campredó arriba amb una
edició marcada per dos
amplis blocs ben diferen-
ciats: Mestràlia, la fira de
luthiers i constructors arte-
sans d'instruments musi-
cals, i CurtRedó, la mostra
de curts cinematogràfics
d'arreu de Catalunya, i que
ha assolit ja la seva cinque-
na edició. El president de
l'EMD de Campredó, Joan
Sanahuja, acompanyat del
director de la fira, Damià
Grau, ha presentat aquesta
setmana els principals trets
de la que serà "una fira
adaptada al moment actual
-ha explicat- i que incorpora
aquests dos grans blocs

molt representatius". Així
mateix, Sanahuja va agrair
l'esforç de les persones i
entitats que participen en la
organització de la fira, i ha
demanat als veïns i veïnes
de Campredó i als visitants
de fora que gaudeixin de la
mateixa, tot convidant a
"una fira que potser és
modesta, però que permet
donar ressó al millor de la
música catalana del
moment i a una gran pro-
ducció audiovisual". La fira
se celebrarà del 28 de juny
a l'1 de juliol organitzada
per l'Associació Cultural
Soldevila i l'EMD de
Campredó. Per la seva
banda, el director de la fira,

Damià Grau, ha explicat,
referint-se a Mestràlia, que
"hem treballat amb el 58%
menys de pressupost i, tot

i amb això, hem aconseguit
una programació amb
actuacions molt destaca-
des, entre les que desta-
quen els concerts de La

Carrau i de Sense Sal". Pel
que fa a CurtRedó, Grau ha
dit que "hem pujat el nivell
de les obres presentades,
el que ens permet pensar
en un futur amb un autèn-
tic festival de cinema".
Aquesta edició de
Firacampredó incorpora,
així mateix, tot un seguit
d'activitats paralel·les inte-
grades en ambdós blocs,
com la presentació del
número 200 de la revista
Enderroc dins del marc de
Mestràlia, o el "Roquer

Gastronòmic" amb la parti-
cipació de tres restaurants
locals que oferiran una
oferta representativa de la
cuina mediterrània.

Uns premis que, com Torrado, volen exercir de divulgadors de la gastronomia catalana i les seves virtuds

L'obra de la senienca Elena Blesa
guanya l'Art Jove TE 2012

El grup de suport que recla-
ma l'alliberament immediat
del tortosí Andreu Curto, en
presó preventiva pels alda-
rulls del 29-M a Barcelona,
està recollint signatures per
presentar una moció popular
a l'Ajuntament de Tortosa. Tot
i que ja tenen el centenar de
signatures necessàries, apu-
raran el termini per presentar
la moció al registre de
l'Ajuntament per aconseguir
més suports. La moció dema-
na l'alliberament d'Andreu,
que ja porta 21 dies en presó
preventiva, perquè ho consi-
dera una "mesura totalment
desproporcionada"; un canvi

d'actitud de la conselleria
d'Interior; i que es respecti la
pressumpció d'innocència del
jove fins el judici. El passat 10
de juny es donava a conèixer
una iniciativa popular, on una
cinquantena de persones
mostraven la seva solidaritat
pels dos vaguistes empreso-
nats pels aldarulls del 29M,
Andreu i Rubén, en una troba-
da a Tortosa d'on és un dels
presos. El grup de les Terres
de l'Ebre en defensa dels
empresonats endegava una
campanya per recaptar fons
per ajudar la família d'Andreu
Curto per fer front a les des-
peses dels advocats.

Continuen les mostres de suport 
al tortosí Andreu Curto

El llaüt turístic Lo Roget
arribarà a l'embarcador
d'Ascó el proper dissabte,
21 de juny, aproximada-
ment a les 12 del migdia,
provinent de l'assut de
Xerta. A les 11 del matí

està previst que la corpora-
ció local i autoritats convi-
dades embarquin a “Lo
Roget” a Móra d'Ebre, per
tal de fer el darrer trajecte
fins a Ascó.

Benvinguda del llaüt turístic
“Lo Roget” a Ascó

Els guanyadors en l'edició
d'enguany d'aquests premis
són la família Subirós-
Mercader (Hotel Empordà-
Almadraba Park), en la cate-
goria de cuiners i restaura-
dors; la família Capdevila
(Avinova i Cadaico), en la
categoria de productors i
comerciants; i el Catedràtic
de Nutrició i Bromatologia de
la UB, Abel Mariné, en la cate-
goria de divulgadors.
L'Ajuntament de Tortosa i Fira
Tortosa van crear l'any pas-
sat, en el marc de la fira
Festast, els Premis Llorenç
Torrado per reconèixer la
tasca dels professionals i
empreses dels Països
Catalans que, des de la cuina
i la restauració, la producció i
comercialització, o des de la
divulgació i formació, contri-
bueixen a posar en valor la

gastronomia catalana.
Llorenç Torrado, investigador

i estudiós de la cuina tradicio-
nal i de la diversitat dels pro-

ductes propis de la gastrono-
mia catalana va impulsar la
recuperació de la memòria i
del patrimoni. Des del perio-
disme gastronòmic, en prem-
sa escrita, ràdio i televisió, va
exercir de divulgador i desco-
bridor dels aspectes més
arrelats de la història de l'ali-
mentació a Catalunya. Són
aquestes virtuts i el seu lligam
amb les Terres de l'Ebre els
que van portar a l'Ajuntament
de Tortosa a batejar amb el
seu nom aquests premis gas-
tronòmics que té la voluntat
de consolidar. El regidor de
Promoció de la Ciutat, Emili
Lehmann, i el director de Fira
Tortosa, Ramon Ferrando,
avançaven aquesta setmana
els detalls d'aquesta convo-
catòria. La jornada de lliura-
ment dels premis començarà
a les 19 hores amb la taula
rodona "Cuina de mercat o
cuina del mercat", on intervin-
dran Abel Mariné, catedràtic
de nutrició; Josep Sucarrats,
director de la revista Cuina;
Salvador Garcia, periodista;
Josep Lluís Garcia, restaura-
dor; Margaret Nofre, presi-
denta de l'associació Plat i
Got; i Josep M. Blasi, gastrò-
nom. 
Posteriorment es lliuraran els
premis i, per tancar l'acte es
farà una degustació de cuina i
productes de les Terres de
l'Ebre.

Tortosa lliura els II Premis

Gastronòmics Llorenç Torrado

La cuina ebrenca i catala-
na serà la protagonista
dilluns 25 de juny en el lliu-
rament dels II Premis
Gastronòmics Llorenç
Torrado, que es farà al
Centre Cívic Ferreries, en
un acte que inclou una
taula rodona sobre la
cuina de mercat i un tast
de cuina i de productes de
les Terres de l'Ebre.

Llorenç Torrado, periodista gastronòmic.
cedida

Firacampredó es consolida en dos
grans blocs, Mestràlia i Curtredó 

Aquesta edició incorpora novetats, com la presentació del núm. 200 de la revista Enderroc

ACTUALITAT

REDACCIO

La coordinadora de
Joventut a les Terres de
l'Ebre, Maria Teresa
Marcelino, feia públic ahir el
veredicte del jurat d'Art
Jove Terres de l'Ebre 2012,
que enguany arriba a la
seva 8a edició. Els
membres del jurat han
proclamat guanyadora de
l'edició 2012 d'Art Jove
Terres de l'Ebre l'obra “Si
em doneu cinc minuts, jo
vos ho conto” d'Elena
Blesa, de la Sénia. El jurat
també ha escollit com a
finalistes les obres: “Entre
dones” de Lara Gombau,
de les Cases d'Alcanar;

“Dolor empàtic” d'Isaura
Castellà, d'Amposta;
“Infancia perdida” de
Madalina Iulia, de Sant
Carles de la Ràpita i “Camí
Rodó: quadern de viatge”,
projecte d'Oriol Pardo i Eloi
Balsells, de Móra d'Ebre.
L'autora de l'obra
guanyadora rebrà 500
euros de premi, quantitat
que atorga “La Caixa”. La
seva obra també
s'exposarà en solitari a la
Sala d'Art Jove de
Barcelona i participarà en
l'exposició col·lectiva i
itinerant Art Jove Terres de
l'Ebre. 

Avui divendres, 22 de juny, a les 23 hores, la terrassa del
restaurant del Parc de Tortosa acull el concert, a veu i
piano, que oferirà el duet ebrenc, Manu i Gemma. La
vocalista del Clon de Mecano, un cop més i com ens té
acostumats, aposta pel directe.

«Una fira que potser
és modesta,però

que permet donar
ressó al millor de la
música catalana del

moment i a una
gran producció

audiovisual»
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De la plantilla de l’ascens, de
la lliga passada, continuen:
Raül Jimenez i Coke (porters);
Yélamos, Ortega, David
López, Cristian Bertomeu,
Didac, Teixidó, Felipe, Alexis,
Javi Ramos i Callarisa. Julio
està de vacances però la pre-
visió per les dues parts,
segons fonts de la directiva
rapitenca, és que també con-
tinua. Hi haurà cinc jugadors
a prova i les baixes són les
de: Efren (deixa el futbol),

Mario (marxa a la lliga ruma-
na), Jorge, Gerard i Alex
Forés. Aquest darrer ha fitxat
amb el Vinaròs. 
Cos tècnic: Antoni Teixidó,
Carlos Rodriguez i Anibal (por-
ters), Juanchu (fisio) i Edu
Marin (preparador físic -esta-
va a l’Amposta). Pepito (enca-
rregat material) i Victor
Reverté i Tomàs Ariza (dele-
gats). Al final, després d’espe-
culacions sobre que hi havia
un gran nombre de jugadors
amb ofertes, la majoria d’ells
contiuen a l’equip rapitenc per
la temporada vinent, la del
reton a Tercera.
Dels fitxatges, destaca el
davanter Dieguito, jugador de
29 anys que va estar al Vila-
real i que de jove fou conside-
rat com el Romario de
Brunete en el torneig que s’or-
ganitza en aquesta localitat.  

Ja es coneixen els fitxatges

La UE Rapitenca va in-
formar ahir de la planti-
lla per a la nova tempo-
rada. Javi Martin, Javi
Peces i Héctor (Motril),
Munta (Valls), Dieguito
(Torrevieja), Ferran (la
Cava), Barrufet (Roque-
tenc), Lamin (S. Maonés
i Manresa) i Miguel
(Cornellà) són les incor-
poracions per al retorn
a Tercera.

UE RAPITENCA

Sis incorporacions, més les conegudes de Miguel, Ferran i Barrufet

M.V.

Callarisa, jugador de la Rapitenca, seguirà
Jordi Gil

No em posaré aquí ara a do-
nar lliçons de compromís. He
tingut, en la vida en general,
les meues grans experiències
de tenir compromisos que no
s’han complert per l’altra part
implicada. 

Però la veritat és que estem
en uns moments en què hi ha
molt de moviment per a fer fit-
xatges. Converses, negocia-
cions....paraula que es dona i
que després no es com-
pleix.... Això pot passar en al-
guns casos. No sempre. Cal
aclarir-ho. 

Però llavors ja entra la polè-
mica quan la culpa la té la
premsa.

Es una història coneguda de
fa molts anys. La vaig viure a
casa de petit. El meu pare,
president, no soltava cap co-
mentari de fitxatges. Sorties
al carrer i ja els sabia tot-
hom....

Fa poques setmanes, un ex-
directiu d’un club ebrenc em
preguntava sobre fitxatges del
moment. Jo li vaig respondre
amb prudència que s’havia de
ser discret i que hi havia movi-
ments dels que no se’n podia
parlar. L’exdirectiu em va dir:
“quan jo estava a la junta,

parlàvem amb un jugador per
fitxar-lo. L’acord era unànim de
que no s’havia de dir res. I al
dia següent, al bar del poble,
ja sé sabia amb quin jugador
haviem parlat la nit abans”.

Avui en dia, la influència me-
diàtica a les nostres terres és
gran. Joaquin Celma, des del
portal icompeticion, mou el
mercat des de fa setmanes.
Més Ebre també ha avançat
un bon nombre de fitxatges
que posteriorment s’han com-
plert. 

Però clar, l’afer és que al di-
rectiu no li interessa que se
sàpiguen els moviments per
no donar pistes als rivals. I al
jugador, en algun cas, tampoc
li interessa que surti a la llum
perquè així pot escoltar altres
ofertes i deixar-se estimar.
Però, després, i més amb les
xarxes socials actuals, tot sé
sap. 

Per tant, jo continuo suge-
rint que el club o el jugador
que tingui un compromís ferm,
el més ràpid que sigui possi-
ble s’ha de fer públic. 

Si després una de les dos
parts no compleix, queda re-
tratada davant de l’opinió pú-
blica. 

Els rumors, les especulacions, el
compromís... la història de sempre

L’opinió de Michel

Baixes

Efren, Mario, Jorge,
Gerard i Alex Forés són

les baixes.

Hi ha negociacions iniciades amb altres jugadors per a ampliar la plantilla

Sergi Ventura (Tortosa), darrera
incorporació del CF Amposta

Pot haver interés amb Javi Asín
CF AMPOSTA. RENOVEN GUSTAVO, EL PORTER DIEGO I BECERRA CD TORTOSA

El CF Amposta ha informat
aquesta setmana que  Diego,
Gustavo i Becerra han renovat.
A més, s’han fet oficials els fit-
xatges d’Albert Arnau i Joan
Pérez (Tortosa). I el darrer,
confirmat ahir, és el de l’aldeà
Sergi Ventura, que ha estat al
Tortosa i que ha d’operar-se en
els propers dies, d’una lesió al
turmell. Quan es recuperi, s’in-
corporarà a la plantilla. 
Aquests fitxatges s’afegeixen
als ja coneguts de: Ferran,
Jonatan, J. Ramon, Xavi Anell,
Cristian i Isaac (tots dels R.
Bítem), Blanco (Alcanar), el
porter Jonatan (Sant Jordi),
Joab i Dani Fatsini (Roquetenc)
i Oscar Benet (Ascó i
Finlandia). Renoven, a més
dels tres esmentats, Víctor i
Dani Bel.
Es va acordar, i així s’estipula
en el conveni, que hi haurien al
primer equip, el màxim nombre
possible de jugadors locals o
formats al futbol base del club.
En aquesta línia es preveu que
sis juvenils facin la pretempora-
da amb la primera plantilla

amb opcions de quedar-se
diversos d’ells.
La plantilla que entrenarà el
tècnic Nacho Pérez està tanca-
da amb la incorporació de
Sergi Ventura, jugador que
estarà a disposició quan es
recuperi.

Assemblea
L’assemblea de socis, segons
va informar el president Jordi
Pérez a Canal TE el dilluns pas-
sat, va ser molt més tranquil.la
del que es preveia tenint en
compte el descens i els esde-
veniments que van generar les
eleccions amb una suposada
fractura entre la massa social.
No va haver incidència excepte
un punt amb els preus dels
abonaments, que es mantenen
tot i que es trauen les jornades
econòmiques.
L’Amposta arrosega un deute
d’un 48000 euros. 8000 es
deriven de les operacions
financeres establertes i, a la
vegada, 2000 es deuen a l’ex-
vicepresident Toni Ruiz, en con-
ceptes de despeses diverses, i

5000 a un soci anònim.
Aquests dues partides “es
pagaran el més aviat que
puguen”. 
La resta està pendent de recu-
perar per a l’actual president,
“s’anirà amortitzant poc a poc,
en les properes temporades”.

Continua el treball de cara a
confeccionar la plantilla del
CD Tortosa que afrontarà el
proper campionat 2012-
2013. Durant els últims dies
s'ha confirmat la continuïtat
dels germans Edgar i Víctor
Bartolome, Àlex Accensi i
Àlex Iniesta. No seguiran
David Subirats, Alex Clua,
Alfons Povill, Marc Baiges,
Marc Alegre, Joan Pérez,
Sergi Ventura, Salva, Yassine
i Albert Arnau. En un altre
ordre de coses l'actualitat del
club va passar per la celebra-
ció el passat cap de setmana
d'una festa-sopar del futbol
base que feia molts anys que
s'havia deixat d'organitzar.
Tots els jugadors van rebre
un trofeu record de la tempo-
rada i va haver-hi un especial
reconeixement a l'equip
cadet A que el mateix dia va
aconseguir l'ascens a la cate-
goria preferent. Amb aquest
ascens el CD Tortosa torna a

recuperar la línia de tenir
totes les categories de futbol
base a les lligues preferents
(alevins, infantils, cadets i
juvenils). L'acte va comptar
amb la presència de Meritxell
Roigé, primera tinent d'alcal-
de de l'Ajuntament de
Tortosa.
L’àrea esportiva segueix tre-
ballant per acabar de comple-
tar la plantilla. S’han iniciat
diverses gestions per fer
més fitxatges, entre aques-
tes es pot dir que hi ha
interès amb Manel Puig,
entre d’altres jugadors.
Més Ebre ha pogut saber que
el Tortosa es podria interes-
sar per Javi Asín, jugador que
està, en principi, compromès
per seguir al R. Bítem.
D’entrada, potser només un
interés.
L’assemblea de socis, a peti-
ció d’un d’ells, tal com vam
dir la setmana passada, no
es farà a finals d’agost. Està

previst que pugui avançar-se.
David Subirats, en principi, té
intencions de deixar de jugar.
A Jesús, però, el seu club de
sempre és possible que inten-
tin convencer-lo. 

El cadet A va aconseguir
l’ascens. Es recupera la

linia de tenir equips per
categoria a la Preferent.

Futbol base

Gustavo segueix a l’Amposta David Subirats no continua.
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Dissabte, a Benassal, va tenir lloc l’homenatge a Sancho, jugador lo-
cal que ens va deixar als 50 anys de forma sobtada, l’estiu passat.
Sancho, a més del Benassal, equip del seu poble, va jugar amb l’On-
da, el Vila-real, Vinaròs, Benicarló i també amb el CD la Cava, l’any 80.
Allí va viure grans moments, quan la Cava va ser líder a la Tercera di-
visió catalana, al final de la primera volta d’aquella lliga.

La Cava va demostrar que és més que un club i va estar amplia-
ment representada a l’acte que va fer-se dissabte a Benassal. Pasqual
Valls va fer lliurament a la filla de Sancho d’un record del club, a més
del llibre de la història de l’entitat. Directius del CD la Cava van ser-hi
a més de José Ramon Castells, expresident i company de Sancho en
aquella època a la Mingola. Així mateix, Joan Alginet, en representa-
ció del consistori, va viatjar fins a l’Alt Maestrat per poder estar pre-
sent en l’homenatge. Durant l’acte, es van estrenar les reformes als
vestidors i, des de dissabte, el camp de futbol de Benassal porta el
nom d’Enrique Sancho. Posteriorment, es va disputar un partit entre
companys i amics de Sancho. De la Cava van ser-hi: Rubiales, César,
Garcia i Casanova.

La Cava recorda a Sancho

HOMENATGE, DISSABTE A BENASSAL

Fa dues setmanes, Més Ebre avançava que l’Alcanar tenia perfilat un
nou president amb un jove empresari. La junta i el futbol base, amb
nova estructura, ja estaven confirmats. Però divendres passat es co-
neixia que el possible nou president no agafava finalment el club. Tot
el demés, però, continuava igual. I aquesta setmana ja podem expli-
car que dos socis que ja han estat vinculats a la directiva de l’Alca-
nar, s’incorporen a la junta i un d’ells ha de ser el proper president.
Són socis que estimen molt els colors del club. De la plantilla, poca
a cosa a dir a hores d’ara. S’han fet gestions que no han fructificat
amb davanters com Albert Arnau. Es continuen fent. Les baixes, fins
ara, han estat David, Toni i Gilabert. Hi ha negociacions amb Rodri,
Vates i Molas i també amb jugadors per a poder fitxar. 

Hi haurà un altre 
president al club canareu

CD ALCANAR

El Catalònia celebrar aquesta nit l’assemblea de socis. Durant la
mateixa, es coneixeran els canvis que tindrà el club. Hi ha canvi
de president i de directiva, amb un ampli grup de joves, majorita-
riament vinculats a filial, que agafen el relleu directiva. Un d’ells,
un jugador, farà funcions de president. Aquest nit es coneixerà
oficialment. Pel que respecta a la plantilla del primer equip, que
estarà entrenada per Ximo Paredes i per Oscar Rumense, dir que
sofrirà una renovació obligada, després de la marxa de diversos
jugadors al Roquetenc. Es comenta que hi ha interés, entre al-
tres, amb Eugeni del Cerro, Toni Calafat i amb Oscar Gilabert, ju-
gador que estava al Gandesa i que també està en l’agenda de l’Al-
deana. A més de Pau, Fatsini i Mario que tornen. 

El Catalònia celebra avui divendres
l’assemblea de socis

CF CATALONIA

El R. Bítem incorpora al jugador corberà Enric Ubalde. Va formar-se al
futbol base del Tortosa, va estar al Gandesa i també al Corbera. La lli-
ga passada va jugar amb l’Olímpic de Móra d’Ebre. Entre altres (hi ha
vàries negociacions en marxa), el R. Bítem ha pogut tenir interés amb
Moha, jugador que va estar a l’Amposta i que ha acabat fitxant amb la
Cava. Dins de la renovació que ha de sofrir l’equip, hi ha interés en al-
tres jugadors com és el cas de Manel Puig o Franklin. Povill i Marc Bai-
ges, jugador aquest darrer que tenia dues ofertes d’equip de Segona
catalana però que en principi està previst que torni, són dues de les in-
corporacions establertes. Ara el problema és que el Tortosa es podria
interessar amb Javi Asín per parlar amb ell amb l’objectiu de fitxar-lo.

Ubalde (Olímpic),
fitxarà per al R.Bítem

JAVI ASIN PODRIA INTERESSAR AL TORTOSA

Sam Garcia (l’Ametlla) s’incorpora a l’Ampolla
JA HAN FITXAT PERE (SANT JORDI), PAU (ULLDECONA), JESÚS (CAMARLES) I ES COMPTA AMB QUIM (CATALÒNIA)

El Roquetenc va ampliant la plantilla
en aquesta nova etapa que, pel que
respecta el primer equip, ha neces-
sitat una profunda renovació. A
més del fitxatges ja coneguts i que
vam informar la setmana passada,
cal afegir-ne dos més. Es el cas de
Kazu (la Cava) i de Fouat (Sant Jau-
me). D’altra banda, el nou president

s’ha d’acabar de decidir. Es una op-
ció que pugui ser-ho Tomàs Cue-
vas, tal com vam informar, però s’-
haurà de confirmar en els propers
dies per si es decideix per una altra
de les possibilitats que, dins de la
junta, poden existir. A la plana 16,
imatges de la festa de comiat de
temporada de dissabte. 

Kazu (la Cava) i Fouat (S. Jaume) 
fitxen amb el Roquetenc

SEGONA CATALANA

L’Ampolla ha incorporat al de-
fensa central Sam Garcia, de
l’Ametlla de Mar. Un jugador
molt potent, de gran presència
física.  S’afegeix als fitxatges
ja efectuats Pere Navarro
(Sant Jordi), Jesús (Camarles) i
Pau Forcadell (jugador que va
estar anys enrera a l’Ulldeco-
na). Pere és rapitenc i va jugar

amb la Rapitenca i, posterior-
ment, la lliga passada va estar
al Sant Jordi. Es defensa. Je-
sús estava al Camarles, on ha
fet una bona campanya i Pau
jugava amb l’Ulldecona. Per
feina, va marxar a Barcelona
però és un jugador que la tem-
porada passada ja va entrenar
amb l’Ampolla. Es compta amb

Quim (Catalònia) per poder-lo
incorporar. Quim jugava amb
els Faraon’s a futbol sala però
la lliga passada, avançada la
segona volta, va fitxar amb el
Catalònia, equip amb el que va
deixar detalls de la seua quali-
tat tècnica, de la seua habilitat.
El porter Chema, que va tenir
una proposta del Tortosa, se-

guirà un any més mentre que
la noticia negativa ha estat la
lesió, jugant a futbol sala, de
Robert Cabrera, amb trenca-
ment del lligament creuat ante-
rior. David ‘Cuquet’ serà baixa.

D’altra banda, la junta direc-
tiva continua fent gestions per
a poder fer més incorpora-
cions.

S’espera mantenir la plantilla, tot i que i ha jugadors amb propostes
CF GANDESA

El Gandesa va acabar quart la
temporada passada, a la Se-
gona catalana. Una tempora-
da històrica i que inicia una
etapa brillant i d’esplendor al
club amb Enrique Aleixendri al
capdavant. El tècnic, tal com

vam informar, ha renovat i
amb ell s’espera que ho faci
bona part de la plantilla. Oscar
Gilabert, amb qui s’ha parlat,
és la baixa que podria existir
tenint en compte que té diver-
ses propostes. Hi ha altres ju-

gadors del Gandesa que tenen
propostes d’altres clubs com
és el cas de Gumiel pel que
s’ha interessat l’Ascó. Però se-
guirà a Gandesa. No ha estat
l’únic club ebrenc que volia el
jugador. Cabia la possibilitat

que Miquel Bes pugués estar
interessat amb jugadors però,
a hores d’ara, no sembla que
en marxi cap. A més de Gu-
miel, Soriano també ha estat
en el punt de mira d’altres
clubs.

Vam publicar-ho la setmana
passada. Moha, jugador que
va estar a l’Ulldecona i a
l’Amposta, i el porter Josué,
que la temporada passada va
estar cedit del Tortosa al
Roquetenc, ja han arribat a una
entesa amb el CD la Cava,
equip amb el que s’han com-
promès i amb el que aquesta
setmana han fet la presentació
oficial. Moha, que no va poder
jugar a l’Amposta el desitjat
per una lesió, ha pogut interes-
sar a d’altres equips com
també Josué que va estar en
tractes amb l’Amposta que,
mentre no va haver-hi entesa
amb Diego, va conversar amb
d’altres porters com Povill o
Marc Bertomeu. Aquest darrer
podria fitxar en un equip de la
Segona catalana amb el que ja
ha parlat. 

Primeres incorporacions
El porter Josué i Moha, ja són oficialment jugadors del CD la Cava

CD LA CAVA

Josué  i Moha, dues incorporacions ja confirmades de la cava, en el moment de la seua presentació.
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Jordi Adell, defensa del Roquetenc, que
també va jugar amb el Tortosa i la
Rapitenca, està prop de l’Aldeana equip
amb el que ha parlat aquesta setmana.
Adell és un jugador històric al
Roquetenc, autor del gol del primer
ascens a Preferent. 
D’altra banda, el fitxatge de Marc Alegre
està avançat, a falta de poc per confir-

mar-se. Els que ja es poden avançar
són els del porter Romeu i Iker
(Deltebre). A més de Rallo, com vam dir
divendres passat. Hi ha interés amb
Sepe, del CD la Cava.
Es confia amb la possibilitat de fitxar
juvenils que han estat a l’Amposta com
Pau i Moha. Aquestes són les novetats
del club aldeà aquesta setmana.

Jordi Adell, prop de l’Aldeana
TERCERA CATALANA

BREUS DE TERCERA CATALANA

Més Ebre ja informava la
setmana passada que
Jefrey, jugador del Jesús
i Maria, és baixa perquè
tenia una possibil itat de
marxar a Hong Kong, en
un club que té vincles
amb el Kitchee de Josep
Gombau i que ha pujat
recentment.
Jefrey ha acceptat el
repte i  la temporada
vinent jugarà en la ll iga
d’aquell país.
El jugador ha estat dels
destacats en les darre-
res temporades a l’equip
de l ’Aube par t ic ipant
activament en els èxits
de l ’equip des de la
Segona regional fins a la
tercera plaça d’enguany
a la Tercera catalana. 
David Torres, el que ha
estat el seu tècnic les
últ imes temporades,

recordava que “li desit-
jo el millor. Ha estat un
privilegi poder-lo entre-
nar. Es un gran juga-
dor, el millor tècnica-
ment que he tingut, i
com a persona és
excepcional.  Molta
sort”.
El  Jesús i  Maria ha
hagut de buscar un
rel leu a Jefrey. I  e l
podria tancar en les
properes hores, sent un
jugador experimentat
del camp de Tarragona
que es desplaçaria amb
Pedra, Nico i Manel.
Es cont inua rebal lant
per apuntalar la plantil la.

Hi havia
interés amb Crist ian
Ber tomeu però aquest
ha informat que renova
amb la Rapitenca. Hi ha
altres conversacions que

encara no han fructif i -
cat. Finalment, informar
que jugadors de la UE
Jesús i Maria i directius
van efectuar el camp de
setmana passat el viatge
final de temporada, ja

clàssic, a Benidorm. 
El divendres de la setma-
na propera està prevista
la festa cloenda de la
temporada de tota la
familia roigiblanca. Serà
una gran festa.

Jefrey marxa a Hong Kong
Vam avançar-ho la setmana passada, a jugar a Primera divisió d’aquell país

UE JESUS I MARIA

L’Any 2002, un dels millors directors de cinema espanyol, José
Luis Garcia, va fer una pel.licula meravellosa: “Historia de un
beso”. Vostés diran que això és una columna de futbol i no de cine-
ma. Doncs la gran pel.lícula, el culebró del cas Aleix que va aca-
bar el dia 14 és digne d’un guió d’una pel.lícula. I crec que es
necessitaran moltes estimades d’aficionats i directives dels clubs
implicats perquè es pugui tancar la ferida d’aquest cas. Aleix, la
núvia més desitjada d’aquestes comarques. El volien molts clubs.
Excepte Amposta i Rapitenca, va tenir fins a cinc ofertes: Alcanar
(aquest equip va fer-li una oferta la temporada passada amb diver-
sos zeros), R.-Bítem, Tortosa, Catalònia i Roquetenc-. I finalment
tres equips van lluitar per ell. Van ser dies frenètics, on tots feien
la seu proposta. Els favorits per quedar-se amb el jugador eren
Tortosa i Catalònia, un per tenir més poder econòmic i el Catalònia
per la seua implicació amb aquest club en el que ja portava qua-
tre temporades i era la seua ànima. Però els sentiments no han
pogut i l’oferta finalment temptadora del Roquetenc va fer que l’e-
quip amb menys possibilitats d’emportar-se el jugador, va ser la
seua destinació final. Jo he viscut diariament el desenllaç i els lec-
tors d’ icompeticion estaven informats gairebé al minut. Solament
el coto tancat del Tortosa no em permetia entrar en les venes d’a-
quest club perquè com ells manifesten, “mercat n’hi ha molt i l’es-
tem testant”. Aleix va descartar l’oferta del Tortosa i llavors dos
equips van quedar en l’aposta final. Aleix confirma que fitxa amb
el Roquetenc, dimarts de la setmana passada. A les 20.15 hores,
el vicepresident del Catalònia es va reunir amb ell. El jugador infor-
ma que se’n va al Roquetenc i el Catalònia li fa una contraoferta.
Parla, llavors, amb el Roquetenc: ‘us he donat la paraula però a
Jesús m’han fet una altra oferta’. I el Roquetenc va traure la seua
xistera o el seu talonari i es va quedar amb Aleix. Fa poques set-
manes en la columna de Més Ebre, “Rapitenca, Amposta i
Tortosa, de caça, la resta de pesca” confirmava els nervis que
existeixen entre els clubs. Els fitxatges d’aquesta temporada esta-
ven en plena ebullició i els equips de Segona catalana, Roquetenc,
R.-Bítem i Catalònia han estat els més perjudicats i estan que tri-
nen. Del R-Bítem se’n van anar sis de cop a  l’Amposta; del
Catalònia, quatre al Roquetenc. I si sumem els tècnics, un més.
Això, senyores i senyors, com diria el periodista José Maria
Garcia, “Es de jutjat de guàrdia”. Hi ha persones i directius que no
dormen perquè han de completar les seues plantilles. A mi m’ha-
gués agradat veure acabar la seua etapa de jugador d’Aleix a
Jesús. Penso que és el que devia. No opino del fet que se’n vagi,
és la seua decisió personal. I si hagués d’opinar si el Roquetenc
va actuar bé o malament, necessitaira tres planes d’aquest periò-
dic. Els jugadors, en general, defensen els seus interessos que
són totalment respectables però un club que la temporada passa-
da va estar prop de la desaparició com el Catalònia i en aquesta
els jugadors del filial se n’han fet càrrec de l’entitat, el cop moral
de que se n’anessin dos jugadors s’enten però quatre i a sobre la
figura Aleix cal dir que és complicat. Si, estem en un mercat lliure:
tots els clubs van a la seua, parlen amb els jugadors i no entre ells.
Així són les regles. A mi no m’agraden però és la realitat.
Tot el món sap que la Rapitenca té lligats a Barrufet i a Ferran des
de fa mesos. Però els clubs implicats no han rebut ni les gràcies.
Dic jo que podrien compensar-ho amb un partit a festes i una gran
estimada, com a mínim. 
A Jesús estan desil.lusionats, tristos per aquest afer. Han perdut
al seu crac. Però és la llei del mercat. 
Jo aquesta temporada he publicat fitxatges en icompeticion i que
els propis directius o presidents no sabien. Aquí el no còrre, vola.
El cas Aleix és un exemple. En quatre dies tenia tres equips darre-
ra. Tots els buscaven i apostaven per ell i Aleix es va deixar esti-
mar i el Roquetenc va mossegar l’ham. El nou projecte és de can-
tera i també de cartera. A Roquetes hi ha bona gent. I a Jesús,
també. Per tant, comprensió per part de tots. 
La marxa de Ximo Talarn al Roquetenc ha desencadenat aquest
afer, quatre jugadors que estaven amb ell marxen al Roquetenc.
Com també ha passat amb Nacho, tot i que aquí és per pujar de
categoria. Així és la vida i el mercat. Hi ha el que hi ha. No són
regles justes. Un jugador hauria d’estar retingut i que l’equip que
el vulgui fitxar hagués de parlar amb el club corresponent.  I donar
una petita compensació. Però el tema no funciona així, ni aquí ni
en el altres llocs. Es la regla del futbol. Aleix és un golejador que
garantitza 20 gols en aquesta categoria. No s’estranyen que a
Jesús traguin petroli amb un altre nou golejador que marqui més
gols que Aleix. Jo si hagués d’escollir entre Aleix i un jugador com
el jove Amaré (Tortosa) em quedo amb aquest darrer. Vostés diran
que no entenc de futbol. Dins de quatre anys veurem quants gols
marca Aleix i quants Amaré. Aquest darrer, és un exemple, va de
cara al dia. I Aleix ja s’haurà retirat (d’aquí quatre anys).
El Remolins-Bítem va fer una fusió que els anys ha demostrat que
ha estat un èxit. Per què no una boda R. Bítem, Catalònia i
Roquetenc, amb una estimada inclosa, per a fer un club capdavan-
ter de Catalunya?. Per tant, més estimades, més bodes, més
fusions i menys tocar la perdiu de fitxar jugadors d’un club a l’al-
tre, un fet que, d’altra banda, ha passat sempre.

NACHO PÉREZ, ÉS UN GENI O UN MAG?. És l’únic entrenador

Història d’una besada. Cas Aleix

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Foto habitual al final de la temporada del Jesús i Maria,davant de l’Hotel .

Alex Clua fitxa amb el Perelló
-Alex Clua, jugador de Benissa-
net, que ha estat al Tortosa les
dues darreres temporades, ha
fitxat al Perelló. Archi no seguirà
a l’equip grocinegre. Tampoc
Chacon i Llatzer.
-Enric i Khalib, del Perelló, po-
drien fitxar amb el Deltebre de
Baltasar Capera. Iker no seguirà
al Deltebre, ja que anirà a l’Alde-

ana.
-Pachan i Salva Gavaldà se-
guiran entrenant al Pinell la tem-
porada vinent. Mario i Fatsini
són baixa perquè tornen al Ca-
talònia. Ruben, Gerard i Camare-
ro continuen i amb la resta s’hi
està pendent de parlar tot i que
jugadors com els barcelonins
Julio i Toni es preveu que reno-

vin. També el roquetenc Sergi
Rodriguez. S’ha contactat amb
un porter i amb un defensa cen-
tral, entre altres, però de mo-
ment no hi ha més novetats.
-Pau, davanter de l’Ulldecona,
un dels darrers fitxatges de la
temporada passada, efectuat
durant la segona volta, proce-
dent de la Galera, té una oferta

de la Sénia. Haurà de decidir en
els propers dies si marxa a l’e-
quip senienc o continua a l’Ullde-
cona. L’equip ulldeconenc esta-
ria interessat en el retorn de
Yassine i el Brusca.
-Robert Avinyó no fitxarà final-
ment amb l’Atlas. Ho estava es-
tudiant i finalment no entrenarà
aquest equip.  

JUGAVA AMB L’AMPOLLA I ENTRENAVA EL CAMPREDÓ

David ‘Cuquet’ marxa a Polònia

David ‘Cuquet’, jugador de l’Ampolla
i tècnic històric del Campredó, mar-
xa a Polònia per tal de treballar en un
projecte de club nou que s'inicia per
a donar sortida als nens que acaben
la seva etapa formativa a la FCBEs-
cola Varsòvia. Aquest club no tindrà

un lligam directe amb el Barça, però
l'empresa que té els drets de la FC-
BEscola vol donar aquest servei, i
per a tal efecte, a través de Carlos
Alós, David anirà cap a Polònia. A la
vegada, també col.laborarà amb la
FCBEscola però el seu contracte el

tindrà amb l'empresa polaca. 
D’altra banda, informar que Car-

los Alós ha renovat, un any més, per
seguir amb la feina que fa a Polònia.
A la foto apareix amb Fusté, amb
una visita de l’exjugador a la FCBEs-
cola de Polònia. 

dels principals equips d’aquestes comarques que té tancada la seua plantilla. La temporada passada va fer el mateix al R. Bítem. 
Quina vareta màgica té aquest entrenador?. Els que fan bé els deures acaben triomfant. Nacho Pérez ha fet una bona plantilla. 
Segur cent per cent  que no baixarà. Cada any fem una aposta. L’any passat va quedar a mitges. Aquesta és la d’aquest any: si l’Amposta puja,
anirem els dos una setmana a la meua segona pàtria: Mèxic, a gaudir-ne. I si baixa farà el camí de Santiago ell sól com a penitència. 

AQUEST POTSER L’EQUIP IDEAL DEL TORTOSA. 31 moviments, 7 renovacions, 3 fitxatges, 11 altes del juvenil i 10 baixes. De moment, tot
perfecte. Què els hi sembla als socis aquest projecte del Tortosa? Aquest és l’onze ideal per a fer una gran campanya: Selu, de porter; defenses:
Victor Bartolomé, Borrull, Pau Valmanya, Josep Vilanova. Mitjos: Cristian Ventura, Edgar, David Vilanova i com a davanters: Amaré, Alex, Joel Crespo.
No es necessiten més fitxatges. Amb aquests jugadors en sobren. I hi ha una banqueta de luxe amb els que han acabat de juvenils. 
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L’ENTREVISTA ESPERADA

Festa cloenda de la temporada CD Roquetenc
El club acaba una etapa i en començarà una de nova la temporada vinent

DISSABTE PASSAT

Joaquin Celma, aquest estiu a Canal TE
Joaquin Celma és un personatge
enigmàtic per molts jugadors,
directius i presidents del futbol
tarragoní. Ell és el gestor del
portal icompeticion. A través
d’aquest portal, durant la
temporada es pot trobar
informació puntual i simultània
dels partits, cada cap de
setmana. Ara, a més, Celma
s’ha convertit en el Pitoniso del

nostre futbol. Té contacte diari
amb directius, entrenadors,
jugadors i fins i tot familiars
d’aquests. Ens manté al dia a
tots plegats, amb informació
actualitzada de fitxatges i
moviments dels equips de la
provincia. Així mateix, cada
setmana opina amb una
columna al Més Ebre en base a
la seua informació i de la que

n’és totalment el responsable.
Però molta gent no el coneix
físicament. I en sap ben poca
cosa de com potser que des de
Madrid arribi a controlar tot el
que sap. En unes setmanes, ja
avisarem quan, estarà a Canal
TE. Es l’entrevista esperada. Els
lectors de Més Ebre podran tenir
l’oportunitat de fer-nos arribar
preguntes que voldrien efectuar-

li a Joaquin Celma. I nosaltres li
traslladarem. Celma és un
senienc instal.lat a Madrid fa 30
anys i que no ha perdut els
lligams amb l’Ebre. Un
personatge singular i
revolucionari amb les seues
opinions. Té amics, té
detractors però ningú li pot
negar la seua passió i il.lusió pel
nostre futbol. 

El CD Roquetenc va fer dis-
sabte passat la festa cloen-
da de la temporada. Una tar-
de de comiats perquè el
president Joan Alegret ho
deixa després d’haver-se de-
dicat en cos i ànima durant
moltes temporades. I el tèc-
nic Guillermo Camarero tam-

bé s’acomiada després de
tres temporades al capda-
vant del primer equip.

Van haver partits entre pa-
res i tècnic i joves jugadors
del futbol base i després un
sopar que va aglutinar unes
350 persones.

Una de les notes emotives

de la jornada fou el reconei-
xement a Lluís Fornés, juga-
dor històric del club, el que
més gols ha fet en la seua
història. Lluís ha decidit dei-
xar el futbol en actiu. El seu
equip, en la darrera tempo-
rada, era el Catalònia. El Ro-
quetenc, amb molt d’encert,

va decidir fer-li aquest ho-
menatge amb una placa en
agraiment als anys que va
pertànyer al club. Lluís és
de Roquetes i va formar-se
al Roquetenc.

Joan Alegret (en una de
les fotos apareix amb Lluis),
va tenir també unes parau-

les per a Lluís. 
Els equips es van alinear

sobre el camp. I entre els jo-
ves jugadors li van fer un
passadís a Lluís (foto supe-
rior).

També cal dir com es pot
observar en una de les imat-
ges que uns quants juga-

dors aguantaven cadascú
una cartolina en forma de
mà i en cada una hi havia
una lletra. Amb totes juntes
es llegia el següent missat-
ge: “Gràcies Juanito”.

El Club Deportiu Roque-
tenc inicia, a partir d’ara,
una nova etapa. 
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TWIRLING

Torneig organitzat pel Club Volei Roquetes

VOLEI

Aquest passat dissabte 16 de juny, el club voleil Roquetes va organitzar un torneig de
volei 2+2 al pavelló Municipal de Roquetes. El torneig estava dirigit per als nens de cate-
gories infantils, cadets i juvenils. Els equips estaven formats per 4 jugadors, però la con-
dició que hi havia que d'aquests quatre, màxim
dos podien ser jugadors de volei, la resta
havien de ser fora del club. El torneig va
començar a les 10 i va durar fins a la 13 h. Van
participar més de 50 jugadors, i tots aquests
van rebre diferents premis i regals, obsequiats
pel Consell Comarcal del Baix Ebre i pel Consell
Català de l'Esport. Ara el pròxim dia 5 de juliol,
coincidint amb les festes majors de Roquetes,
el Club volei Roquetes organitza el V torneig
Festa i Gresca. Torneig amb modalitat 4x4 que
es realitzarà a la pista poliesportiva municipal
(camp de futbol). En aquest torneig es premia
als finalistes i a la millor disfressa. Aquest tor-
neig busca la diversió dels participants amb
música, rostida i molts obsequis per a donar als
participants. 

El cap de setmana passat
va tenir el campionat de
Catalunya de Twirling. Pel
que respecta els repesen-
tanst ebrencs, destacar els
extraordinaris resultats amb
diversos campions de
Catalunya. 
Laia Diaz (Ulldecona) va ser
campiona de Catalunya en
individual junior femení. I
Marc Hierro (Deltebre) va
ser-ho en individual sènior
femení. Així mateix, en indi-
vidual sènior femení, Widet
Tibari (l’Ametlla) també va
ser campiona. 
Albert (l’Ametlla) fou campió
en indivudal sènior masculí
Indiviual 2 bastons júnior,
Laia Diaz va repetir com a
campiona. Lorena Cases va
ser campiona en individual
2 bastons sènior. Andrea
Navarro i Meritxel
Rodriguez (Alfacs) van ser

campiones en parelles juve-
nils. Per equips i grups, en
categoria sènior, l’Ametlla
fou campiona de Catalunya.
D’aquí sortirà la selecció
catalana que participarà al

mundial de França (Villebon)
del 2 al 5 d’agost.
Fins ara, Lorena Cases
(Tortosa) està seleccionada
per a participar en l’equip
de la selecció.

Campionat de Catalunya

El Rapitenc Josep Emili Brunet
va córrer la marató de Perth
(Australia) lluint la camiseta
dels Fondistes Rapitencs, amb
un temps de 3h. i 50 min. El
jove rapitenc va destacar que 

la majoria dels 42 quilòmetres
del recorregut el van sorpren-
dre, per ser en gran part,
camins exòtics i boscosos.
Brunet és enginyer i per

motius professionals es troba
a Austràlia on a més de la feina
i de perfeccionar l’aprenentat-
ge de l’anglès, s’ha integrat
fent proves com aquest mara-
tó.

MARATÓ DE PERTH

Emprenta rapitenca a Austràlia
Josep Emili Brunet portava la samarreta dels Fondistes rapitencs

Sports Fevi va organitzar per
segon any, la Jornada
Tècnica de Futbol, amb l’ob-
jectiu d’aportar informació
útil als clubs i entitats, amb
ponències informatives
sobre aquest esport.
La jornada va iniciar-se amb
una ponència d’Eduard Sans
en la que va informar de com
es pot estructurar un club i
com es pot gestionar el seu

funcionament. 
D’altra banda, Marc Vilabrú,
a través de la seua empresa
d’assessorament a entitats
esportives, va fer una exposi-
ció per poder trobar noves
alternatives per generar
recursos que puguin compor-
tar ingressos econòmics al
futbol modest. 
Per acabar, després de l’ape-
ritiu, va haver-hi un col.loqui

esportiu amb representants
de mitjans de comunicació:
Hernan Subirats, Jesús
Ferrando, Nino Vázquez, Edu
Pino i Michel Viñas, amb
Juanjo Rovira. 
El col.loqui va acabar amb
una interelació entre els
assistents que fou molt inte-
ressant, com en general va
ser-ho la II Jornada Tècnica
de Futbol.

DIMARTS PASSAT

Jornada Tècnica de Futbol
Organitzada per Sports Fevi

El València va imposar-
se, dissabte passat, en la
28ena. edició del Torneig
juvenil Joan Gil Alonso.
Els valencians van guan-
yar a la Final al Vila-real
per 2-1. En les semifi-
nals, el València va supe-
rar l’Amposta mentre que
el Vila-real va guanyar a
la selecció del Baix
Maestrat, equip que fou
tercer en vèncer a
l’Amposta (3-1). 

JOAN GIL

El València,
campió.

Dissabte passat, els vete-
rans de la UE Aldeana van
enfrontar-se als del Barça. El
partit va correspondre als
actes benèfics que s’estan
fent per als afectats del blo-
queig de comptes de la sec-
ció de crèdit de la cooperati-
va. El Dr. Ramon Cugat, pro-
motor de la visita de vete-
rans del Barça i un aldeà
il.lustre, va ser-hi present al
partit i a ell se li va entregar
una samarreta dels veterans
de l’Aldeana, com a record
de la jornada.
Així mateix, els veterans del
Barça van entregar una
samarreta signada per
Messi. Es farà un sorteig i la
recaptació del mateix serà
pels afectats. 
Hi haurà més actes a l’Aldea,

dins dels mateixos paràme-
tres, en les properes setma-
nes, ja no en un context
esportiu però en altres

àmbits i amb la finalitat
solidària. El resultat del par-
tit de veterans fou 0-3. 
(La foto és de Seto Gallego)

La samarreta signada per Messi

UN ALTRE PARTIT SOLIDARI A L’ALDEA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
JOAN MONTESÓ. COORDINADOR D’UP (UNIÓ DE PAGESOS) A LES TE

Aquest passat dimarts, 19
de juny, el sindicat agrari
Unió de Pagesos (UP) recla-
mava a la Comunitat de
Regants del Canal Xerta-
Sénia informació "veritable" i
"real" sobre el preu de l'ai-
gua que hauran de pagar
els pagesos interessats en
utilitzar-la, i que tot aquest
procés es dugui a terme de
"manera transparent". Així,
avui al crac de la setmana,
que millor que xerrar amb
Joan Montesó, coordinador
del sindicat UP a les Terres
de l'Ebre.
Més Ebre: Què fa pensar a
Unió de Pagesos que no
s'estigui sent transparent
en el procés per utilitzar l'ai-
gua del canal Xerta-Sénia?
Joan Montesó: El sindicat
considera que el preu calcu-
lat que va fer públic la junta
de la Comunitat la setmana
passada (2.580 euros per
hectàrea, més 0,092 euros
per metre cúbic un cop esti-
gui en marxa) no es corres-
pon amb el que acabarà
costant, ja que s'ha de tenir
en compte que la tarifa elèc-
trica no deixa d'augmentar i
que, segurament, encara
s'incrementarà més.
ME: Fent referència a la set-
mana passada. Sembla ser
que no us va agradar
massa la manera de fer arri-
bar la informació per part
de la CHE a tots els interes-
sats. Perquè?
JM: Nosaltres creiem que
s'ha de canviar la manera
en que es funciona a dintre
de la Comunitat. El que no
pot ser, és que, el passat
11 de juny, l'assemblea dels
regants aprovés l'avantpro-
jecte del regadiu i les condi-
cions econòmiques durant
el transcurs d'una reunió a

la qual no es va convocar a
tots els afectats. No van fer
una difusió correcta i gaire-
bé, no van fer publicitat.
Haguessin hagut de convo-
car a tothom i oferir una
xerrada informativa, davant
la importància de l'assump-
te que afectarà a tants
pagesos de la zona. En fi,
porten 12 anys actuant
igual i des d'UP instem a les
administracions a forçar un
canvi en el funcionament de
l'entitat.
ME: Quina solució li veieu
des d'UP?
JM: Considerem del tot
necessari convocar una
assemblea informativa per
facilitar tota la informació
possible i aclarir dubtes
sobre el preu de l'aigua als
futurs regants. És del tot
prioritari aconseguir fixar
una preus raonables per als
agricultors de la zona per
on discorrerà el canal,
dotze municipis, en total,
repartits entre les comar-
ques del Baix Ebre i el
Montsià.
ME: Deixem un moment el
preu de l'aigua, importantís-
sim. Saben els pagesos
com podran disposar d'a-
questa en el cas que accep-
tin regar amb aigua del
canal Xerta-Sénia?
JM: Aquest és una altre
tema que ens molesta i pre-
ocupa. A hores d'ara, tam-
poc s'ha concretat en quina
forma i manera arribarà l'ai-
gua a les finques. Però per
a nosaltres el que realment
és preocupant és no conèi-
xer el llindar de la viabilitat
del projecte en funció dels
usuaris que vulguem assu-
mir-ne aquest cost. Perquè
ara posem per cas, que
finalment som la meitat dels

que pensàvem que seríem
en un bon principi. Llavors,
que fem? Com ho paguem?
ME: Durant la roda de
premsa d'aquesta setmana
vas comentar, si aquesta
maniobra de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, no deixava de ser

un "globus sonda" per a un
futur transvasament. Què
vas voler dir?

JM: El canal Xerta-Sénia,
des dels seus inicis ha estat
una infraestructura sobredi-
mensionada, quan encara
no se sabia res de com

donaria Server als postres
camps ja es sabia el gruix
de les canonades. En
aquest sentit, sempre hem
defensat la postura dels
nostres companys de la
PDE (Plataforma en Defensa
de l'Ebre) entenent que
aquest canal només podia
respondre a una intenció
d'acabar transvasant aigua
cap al País Valencià.

ME: Relacionat amb el
canal, hi ha la situació dels
pous en funcionament a l'à-
rea de regadiu. Hi ha algun
problema?
JM: Si, en aquest punt,

també ens trobem amb un
problema. Als anys 80 i 90
molta gent va gastar tots
els seus estalvis per fer
pous, perquè la feina que
havien de fer les administra-
cions, no es va fer, i un cop
més es va tenir que solven-
tar de manera particular. I
ara, amb la Llei d'Aigües i la
concessió del Xerta-Sénia
els pous deixaran de ser
dels pagesos i passaran a
ser concessió del canal. En
definitiva, perdrem el que
tenim. 
Hem invertit i fet molt
esforç i el futur no ens agra-
da com pinta. 

Des d’Unió de Pagesos demanen la
convocatòria d’una assemblea
informativa per aclarir dubtes

sobre el preu de l’aigua

«Volem saber quan ens costarà regar!»
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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

ARROSERIA LLANSOLA

LLAGOSTA DE POBRE

INGREDIENTS:

1 cua de rap de 400g
2 tomquets
1 ceba
Oli
Pebre vermell
Sal

PREPARACIÓ

A una safataes posa el rap lligat, s'a-
fegeix la ceba, el tomquet,l'oli, la sal i
el pebrevermell.

Es posa al forn.
Un cop cuit es talla en rodanxes i s

cobreix d'una salsa feta de tomquet i
maionesa.

I per ltim es ratlla ou dur i es posa
per sobre.

RESTAURANT VARADERO

SUQUET DE RAP AMB PATA-
TES I ESCAMARLANS

INGREDIENTS(4 PERSONES):

8 talls de rap
8 Escamarlans
Fumet de peix
2 tomaquets petits
4 Patates grans
8 Dents d`all
Oli d`oliva
Sal i julivert

PREPARACIÓ

En una cassola ambo li, dourar els
alls laminats amb el tomaquet tallat a
dausiu les patates talladles a rodan-
xes, cubrir amb el fumet i quan
arranqui el bull posar el rap previa-
ment salat, deixant-ho coure 1º mi-
nuts. Posem els escamarlans dei-
xant-los 2 minuts i finalment afegim
el julivert.

RESTAURANTBAR VENTALL FREDDY

BRANDADA DE LAGOSTINS I ES-
CAMARLANS A LA PINYA , 

MARINATS AMB CAVA

INGREDIENTS (4 PERSONES):

4 Escamarlans
8 llagostins
1 Seba
1 Pinya natural amb el seu suc
Oli i sal
4 gots de cava

PREPARACIÓ

En una cassola, es posa la seba i es
caramelitza. Es reserva.

A la cassola posem els escamarlans
els hi donem dos voltes i afegim els
llagostins, ho salem. Ho courem una
mica sense remenar-ho gaire. Afegim
la pinya tallada a daus i una mica de
suc. Després i posem la  seba i des-
pres de donar-li unes voltes afegim els
gots de cava. Deixem reposar i servir

RESTAURANT CASA RAMÓN
MARINÉS

ARRÒS AMB BRÒCUL I GALERES

INGREDIENTS:

1 kg. Galeres
0,4 kg. Arròs
0,5 kg. Brocal
8 cullerades soperes oli d´oliva
Colorant o brots de safrà
1 seva ( 150 gr.)
6 dents d´all
1,5 litres d´aigua tèbia
Sal al gust
1/2kg. Magre de porc tallat a

tacs

PREPARACIÓ

Posar  una cassola a foc lent ĺ oli, el magre, ĺ all,
la seva, el bròcul i les galeres i sofregir. Retirar les
galeres i afegir ĺ aigua tèbia, el safrà, ĺ arròs i la sal.
Pujar el foc durant 20 minuts. Abans de retirar afe-
gir les galeres.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Aytés Meneses, Agustí     

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Pilar Delgado , Jordi Delgado         

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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 amb alguns intervals de núvols baixos de matinada a la meitat sud del lito-
ral. 
A partir del matí creixeran algunes nuvolades al prelitoral. A més, a partir de mig-
dia creixeran núvols d'evolució al Prepirineu i Pirineu.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Seran lleugerament més baixes, tant mínimes com màximes, tret del Pirineu on
puntualment seran moderadament més baixes. Les mínimes oscil·laran entre 8 i 13
ºC al Pirineu, entre 15 i 20 ºC al litoral i entre 13 i 18 ºC a la resta. Les màximes
oscil·laran entre 22 i 27 ºC al Pirineu, entre 24 i 29 ºC al litoral i entre 28 i 33 ºC a
la resta.

Visibilitat
Serà bona en general.

Vent
De matinada i al final del dia el vent quedarà entre fluix i de direcció variable. Al
centre de la jornada s’imposarà el component sud entre fluix i moderat en general.
Independentment, a l'Empordà la tramuntana bufarà al llarg de tota la jornada entre
fluix i moderat amb alguns cops forts especialment durant la matinada i el final del
dia. A més, de matinada bufarà mestral a les Terres de l'Ebre entre fluix i moderat.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Venus pel teu signe reflecteix que està
millorant la teva vida amorosa i poder de seduc-
ció. Respecte a la teva salut, has d'evitar els can-
vis de temperatura bruscs.

Taure
20/4 al 19/5

Venus transitant per la teva casa dotze et con-
vida a estar més en contacte amb el teu món
emocional. Una sortida al camp és recomana-
ble a fi de poder relaxar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui et mostraràs selectiu, tant en l'amor
com en la teva vida social. Respecte a la
salut, has d'aprendre a distingir el que et
perjudica del que no. 

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Mart per la teva casa vuit revela que
vius un període de major exigència emocional.
Pensa que un dia estressant necessita equili-
brar-se amb el temps de descans.

Lleó
22/7 al 22/8

En l'amor viuràs intensament cada sentiment i
moment. Potser hauràs d'enfrontar-te a nous
reptes i superar-los. Respecte a la salut, avui
et sents ple de vitalitat. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes sentimentals no estàs per
perdre el temps amb algú que no t'aporta
res. Respecte a la teva salut, no és el
moment que t'abandonis.  

Balança
22/9 al 22/10

Has de ser més conscient dels petits canvis senti-
mentals que es van produint en la teva vida.
Necessites tenir més tranquil·litat i descans per
poder funcionar al cent per cent. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has de distingir els teus veritables sentiments
dels que són passatgers. Respecte a la teva
salut, avui en l'aspecte físic et trobes actiu i
animat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui és un bon dia per trobar algú que tin-
gui un significat especial per a tu.
Respecte a la teva salut, potser tindràs
mal de cap. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar la teva vida amorosa recorda que
no has de jugar amb els sentiments aliens.
Respecte a la teva salut, viu tranquil. No et dei-
xis endur per cap obsessió. 

Aquari
20/1 al 18/2

Qualsevol problema sentimental que puguis
resoldre avui no el deixis per a més endavant.
La quantitat d'assumptes que tens et poden
provocar un mica d'estrès. 

Peixos
19/2 al 20/3

Perquè la teva vida sentimental sigui estable
has d'aprendre a superar els problemes del
passat. Respecte a la salut, pensa que els
excessos nocturns no et proven. 

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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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!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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De nou, i amb la voluntat
d'apropar el Deltebre
Dansa a la ciutadania,
enguany s'han tornat a
programar diferents cur-
sos de dansa oberts a la
ciutadania i totalment gra-
tuïts, que seran impartits
per professors i professo-
res de renom internacio-
nal. Deltebre Dansa és un
esdeveniment que, durant
dues setmanes, reuneix a
ballarins, actors i artistes
de circ de tot el món amb
una formació d'alta quali-
tat i els posa amb contac-
te amb professors de
reconegut prestigi interna-
cional. 
Amb el temps, Deltebre
Dansa s'ha consolidat
com a referència indiscuti-
ble dels professionals del
moviment i de la creació
contemporània. A l'impac-
te cultural d'aquesta
emprenedoria, per on han
passat més de 700 pro-
fessionals de més de 30

nacionalitats diferents,
s'han d'afegir els nous
objectius i iniciatives que
s'incorporen any rere any.
Dues setmanes d'intensa
activitat cultural i d'espais
d'intercanvi que reuneixen

diferents cultures, discipli-
nes artístiques i coneixe-
ments tècnics d'alta vola-

da en dansa i circ contem-
porani. 
Des de la primera edició,
l'any 2004, les jornades
de treball pedagògic han
estat estretament lligades
amb activitats lúdiques

quotidianes. Ja sigui a tra-
vés de presentacions de
treballs d'alumnes, espec-

tacles muntats per profes-
sors o artistes convidats,
instal·lacions artístiques,
o altres esdeveniments
festius. 
Aquestes propostes escè-
niques són fomentades
des del començament per
completar el treball de for-
mació. 
Amb el pas dels anys,
aquestes activitats s'han
anat ampliant i consoli-
dant fins a convertir-se
avui en dia en un festival
internacional, el Festival
Internacional Deltebre
Dansa. 

Aquesta iniciativa vol apro-
par l'art contemporani en
les seves diverses discipli-
nes a la comunitat autòc-
tona. 
És per això que a cada
edició busquen innovar i
pensar noves formes de
fer participar el territori i
els seus ciutadans locals.
En entrar en aquest espai,
l'espectador accedeix a
una altra realitat, “a més
de ser un lloc de treball, la
ciutat és un lloc de vida”,
asegura, Roberto Olivan el
creador de Deltebre
Dansa. 

El Festival planteja una
estètica de la relació amb
l'altre, la convivència és
un component i l'especta-
dor hi entra com un convi-
dat a casa d'algú, on cada
lloc de representació pro-
posa una modalitat esce-
nogràfica: ja sigui circular
amb la carpa, frontal amb
el Centre Cívic o integrats
a l'entorn als espectacles
a l'aire lliure. 
Les bambolines són la ciu-
tat de Deltebre, els espec-
tacles capten el seu ritme,
la seva pulsació i es com-
posen amb ella.

Ballarins, actors i artistes, de tot el món,
tornen a citar-se a Deltebre Dansa

Del 2 al 15 de juliol
tindrà lloc el Festival
Deltebre Dansa 2012,
un esdeveniment dirigit
pel ballarí i coreògraf
Roberto Olivan que es
va crear el 2004 i que
per segon any inclourà
actuacions de circ,
dansa i música. 

Deltebre Dansa s’ha consolidat com a referència dels professionals del moviment i la creació contemporània

NOVA CITA

«Les bambalines són la ciutat de Deltebre, els
espectacles capten el seu ritme, la seva

pulsació i  és composen amb ella»

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                 


