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Avui divendres, 6 de juliol, a
les 7 de la tarda, a la plaça del
pavelló firal de la Ràpita, s’i-
naugura el certamen gas-
tronòmic Tastamar. En aquest
acte, s’oferirà una mostra de
les propostes culinàries que
es podran degustar durant el
certamen. A més, hi partici-
parà el grup de Teatre Xip-Xap
amb els peculiars personat-
ges de la Família Rabosa, que
evoquen els orígens rapi-
tencs. El que faran serà ame-
nitzar no només la inaugura-
ció, sinó tota la ruta del Tast
els dies 6 i 13 de juliol de
forma gratuïta. I els dies 7 i
14 hi ha l’opció de contractar-
los per fer la ruta teatralitza-
da. Tot plegat servirà per con-
solidar un cop més la Ràpita
com a referent turístic i gas-
tronòmic. P3

Tret de sortida a la Ruta del Tast

El Govern estarà "ben pendent" que l'Estat compleixi amb les obres previstes al projecte de descontamina-
ció de l'embassament de Flix (Ribera d'Ebre). Així ho assegurava el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, en una interpel·lació feta al Parlament per la diputada ebrenca del PSC, Núria Ventura, aquest pas-
sat dimecres Recoder ha assegurat que l'empresa estatal Acuamed li ha transmès que compliran amb les
previsions de calendari que tenien previstes. Amb tot, el conseller ha reconegut que algunes obres que depe-
nen de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del pla de restitució, que ha d'assegurar l'abastament d'aigua a
la població en cas d'emergència, s'han retardat però que s'ha "recuperat el ritme". P5

«Pendent de Flix»

Terres de l’Ebre. Paisatges Vius recuperarà
una llacuna de l’Ametlla, mitjançant una
subvenció de la Fundacion Biodiversidad.

P4

Esports. L’ulldeconenc Oriol Romeu,
convocat amb la selecció espanyola per als
amistosos de preparació per als JJOO.

P10

Terres de l’Ebre. Esquerra Republicana de
l’Ebre surt al carrer per explicar “l’expoli” que
pateix el territori.

P8Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

Què la crisi es resisteix a abandonar-nos és una rea-
litat, però què en moments com l’actual podem
millorar i posicionar-nos en els millors llocs, també.
Un exemple de voler arribar lluny, en aquest cas en
el sector turístic, ens l’ofereix el municipi de la
Ràpita amb el seu Tastamar. 
La ruta de tapes va ser una innovació de fa 3 anys,
però enguany suma tres propostes més: el Tast llé-
pol, el tast de Còctel i el Tast a la Carta. 
Damunt la taula, aquest poble mariner, ens propo-
sa tastar els productes del nostre territori i de la
seva llotja deixant entreveure la seva voluntat de

continuar innovant en el sector turístic i gastronò-
mic, convertint-se en referent i donant-nos a conèi-
xer a la resta de Catalunya. 
Durant dos caps de setmana, els bars, els restau-
rants i les pastisseries del municipi oferiran un
variat assortiment de tapes, a un preu de 3 euros
(inclosa la beguda). 
Tot plegat ens demostra la capacitat que tenim les
persones i els municipis, d’aconseguir fer coses
realment interessants i econòmicament rendibles
amb esforç i molta voluntat, però que acaben
donant resultats molt positius.

Editorial

El sabor de l’esforç

L'informe d'Economia Local i Regional de les
Terres de l'Ebre presentat fa escasses set-
manes deixava Deltebre com una de les
poblacions més afectades per la crisi
encapçalant el rànquing dels municipis amb
més xifres d'atur registrat a les Terres de
l'Ebre. Malgrat aquestes xifres Deltebre té
oportunitats i potencialitats, les ha tingut
sempre però ara cal mirar amb especial aten-
ció aquelles que tenen més projecció de futur
i capacitat per convertir-nos en referència.
Oportunitats per marcar la diferència amb
d'altres territoris i situar-nos com cal al mapa
del progrés cultural i turístic. Dilluns va
començar una nova edició del Festival
Deltebre Dansa que dirigeix el coreògraf
Roberto Olivan. Durant quinze dies Deltebre
es converteix en capital mundial de la dansa
i el circ contemporani i malgrat aquesta gran
oportunitat de la qual en som protagonistes
no en som suficientment conscients del que
suposa per al municipi i per al territori aquest
esdeveniment. 150 ballarins de trenta-cinc
nacionalitats (més de cinc-cents s'han quedat
en llista d'entrar)i professors referents a nivell
internacional omplen un calendari d'especta-
cles que ni tant sols l'afamat Mercat de les
Flors  de Barcelona pot ofertar. Tot això,
obert i gratuït per a que ho pugui gaudir la
ciutadania de Deltebre i la totalitat del territo-
ri.  Suposo que aquest esdeveniment que ha
anat fent grans passos endavant no se li
dóna la rellevància mediàtica i cultural que té
perquè durant massa temps hem estat ofus-
cats mirant cap una altra banda sense posar
èmfasi en les nostres potencialitats culturals.
No sabeu el goig que fa veure les classes
que durant tots els matins realitzen a les
ordres d'afamats professors de gran prestigi
tots els ballarins i ballarines. Defugint dels
grans centres culturals europeus, la perifèria
es converteix en capital. Els arrossars, els
mosquits, la mar i el riu són purs testimonis
d'aquest esdeveniment que aplega multitud
de cursos d'iniciació gratuïts i que té com a
principal missió donar a conèixer al món les
nostres potencialitats turístiques, culturals...
El dia de la inauguració vaig tenir la sort de
poder parlar amb un jove grec, em va expli-
car que la seva il·lusió era venir a Deltebre
Dansa i que malgrat la situació que vivia la
seva família aquest any ho havia fet possible.
Vaig mirar-lo, i realment als seus ulls vaig
veure el somni de molts ballarins que tenen
com a principal objectiu venir a Deltebre a
aprendre, a innovar... No en som prou cons-
cients, ni ho som la majoria de ciutadans que
mirem estranyats als que durant quinze dies

omplen els carrers vestits de forma estranya
i dubtem de la seva utilitat, i no són tampoc
les administracions del territori que encara
consideren Deltebre Dansa un fenomen local
amb poques possibilitats d'èxit. Aquest terri-
tori ha vist passar de llarg moltes oportuni-
tats, i correm el risc de que ens torni a pas-
sar amb aquest Festival. No valen els discur-
sos catastrofistes ni les lamentacions que
ens tenen deixats de la mà de Deu. És l'hora
de fer un gran pas, de posar damunt la taula
la nostra voluntat de ser capital, de ser
referència internacional i implicar totes les
administracions en aquest projecte engresca-
dor que és Deltebre Dansa. Poques vegades
tindrem l'oportunitat de capitalitzar projec-
tes, i la nostra missió és donar a Deltebre un
potencial de futur per situar-nos al mapa, per
créixer turísticament i convertir-nos en la
capital de la Dansa i el circ igual com Tàrrega
ho és del teatre al carrer o Sitges del cinema.
Us convido a que vingueu a prendre cons-
ciencia del que podem arribar a ser si amb
voluntat, esforç i constància posem les ambi-
cions de futur de la nostra terra per davant
de les ambicions localistes que no ens porta-
ran enlloc. Tenim una oportunitat per ser
capital, aprofitem-la.

Joan Alginet Aliau
Regidor de Cultura de l'Ajuntament de

Deltebre

Una oportunitat per ser capital

Opinió

Quan va esclatar la Guerra
dels Trenta Anys, l'any 1618,
per causes religioses barre-
jades amb qüestions políti-
ques i econòmiques, el rei
d'Espanya Felip IV de la
dinastia dels Àustries, hi par-
ticipà obligat pel seu paren-
tiu amb l'emperador alemany
de l'estirp dels Habsburg.
Però les guerres costen
diners i una guerra tan llarga
va arruïnar la tresoreria reial.
Llavors es decidí que
Catalunya aportés homes i
diners a la guerra. Això ori-
ginà la indignació de la
població catalana, que es va
veure forçada a acollir les
tropes imperials que havien
de defensar la frontera
espanyola d'un hipotètic atac
francès. Els abusos dels sol-
dats, que es van comportar
com si fossin forces d'ocu-
pació, va provocar la revolta
popular dels segadors cone-
guda com “Corpus de Sang”. 
Amb el Tractat dels Pirineus,
la monarquia espanyola i la
francesa van posar fi a les
seves disputes. La penyora
de pau va ser el Rosselló
que en 1659 es va incorpo-
rar definitivament a França.
Això donà lloc al sentiment
antifrancès dels catalans,
que va anar incrementant-se
al llarg de la segona meitat
del segle XVII per esdevenir
un dels factors de rebuig a
Felip V pel seu origen. 
Arran de la mort sense des-
cendència de Carles II, el
darrer rei de la casa dels
Àustries, les principals
monarquies europees van
prendre partit per algun dels

possibles successors. Uns
defensaven Felip d'Anjou, nét
de Lluís XIV rei de França,
que era el candidat de
Castella. Els altres volien l'ar-
xiduc Carles, fill de l'empera-
dor d'Àustria, qui rebia el
suport de les institucions
catalanes. Així va començar
la Guerra de Successió, en
què tropes angleses i austrí-
aques recolzant a un candi-
dat lluitaren contra l'exèrcit
francès, que ajudava als par-
tidaris de l'altre. Les tropes
filipistes es van anar impo-
sant i, a la fi, amb l'abandó
dels anglesos, Catalunya es
va quedar sola defensant
l'arxiduc Carles. L'onze de
setembre de 1714, després
d'un dramàtic any de setge,
va caure Barcelona i es va
acabar la guerra. L'actuació
de Felip d'Anjou, el primer
monarca de la dinastia dels
Borbons, fou dràstica: va
promulgar el Decret de Nova
Planta, pel qual s'abolien
totes les institucions catala-
nes i les llibertats del poble.
El castellà fou proclamat l'i-
dioma oficial, malgrat que el
català era la llengua parlada
per la gent habitualment.
Ah! Me n'havia oblidat de dir-
vos el meu nom, tot i que a
aquestes alçades de ben
segur que molts de vosaltres
ja l'haveu endevinat. El meu
nom és... Catalunya.

Ramon Gonzalez
la Ràpita

Memòries d’un país

Opinió
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona) 

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P4300400 A- Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 28/06/2012, va aprovar inicialment el Reglament d'ús del Pavelló Poliesportiu municipal de les Cases
d'Alcanar.

Aquest reglament se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, amb publicació d'edictes al BOPT, DOGC, en un dels mitjans de comunica-
ció escrita diària, web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes d'examen de l'expedient i presentació de les reclamacions i suggeriments que
es creguin escaients. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci en el BOPT, DOGC o en un dels mit-
jans de comunicació escrita, i l'expedient es podrà consultar en les oficines municipals, en dies feiners i en horari laboral.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi formulin reclamacions, suggeriments i/o al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva. En aquest supòsit,
es procedirà a fer pública l'aprovació definitiva del reglament, mitjançant la publicació del text íntegre en el BOPT, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, i l'a-
nunci al DOGC que faci referència al BOPT en el qual s'hagi publicat el text en la seva integritat. 

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller 

Alcanar, 4 de juliol de 2012

Així a la ruta de tapes que
va ser una innovació fa 3
anys, s'hi suma enguany
el Tast llépol, el tast de
Còctel i el Tast a la Carta.
Per tant, 4 propostes
que, segons la regidora
de turisme, Rosa Anglès,
“permetran fer tastets
durant tot el dia, amb la
voluntat de continuar inno-
vant en el sector turístic i
gastronòmic de la
Ràpita”. certamen es por-
tarà a terme durant
aquest proper cap de set-
mana i el següent, de
divendres a diumenge.
Les possibilitats són
aquestes: a la ruta del

Tast hi participen 17 bars,
que han preparat tapes
originals amb noms per-

sonalitzats. El Tast a la
Carta, es pot fer als res-
taurants, que aquests
dies participen en les jor-
nades del gust; El tast de
còctels, es podrà degus-
tar a 8 bars i terrasses
musicals; i pel que fa al
Tast llépol, 7 pastisseries

del municipi oferiran
tapes dolces, en les quals
es prioritzarà la reboste-
ria i els ingredients típics
del territori. 
Tots els tastets tindran un
preu de 3 euros i inclouen
la beguda. 
La inauguració del certa-

men tindrà lloc aquest
divendres, dia 6 de juliol,
a les 7 de la tarda, a la

plaça del pavelló firal. En
aquest acte, s'oferirà una
mostra de les propostes
culinàries que es podran
degustar durant el certa-
men. 
A més, hi participarà el
grup de Teatre Xip-Xap
amb els peculiars perso-
natges de la Família
Rabosa, que evoquen els
orígens rapitencs. 
El que faran serà amenit-
zar no només la inaugura-
ció, sinó tota la ruta del
Tast els dies 6 i 13 de
juliol de forma gratuïta. I
els dies 7 i 14 hi ha l'op-
ció de contractar-los per
fer la ruta teatralitzada.
Tot plegat servirà per con-
solidar un cop més la
Ràpita com a referent
turístic i gastronòmic. 
En aquest sentit, l'alcal-
de, Joan Martín Masdeu,
va avançar que «s'obriran
més locals destinats al
sector de la restauració».
Cal destacar també que
l'Estació Nàutica La
Ràpita-Delta de l'Ebre ofe-
rirà descomptes els dos
caps de setmana del
Tastamar a totes aquelles
persones que vulguin des-
cobrir les activitats nàuti-
ques a la badia dels
Alfacs.

Tastamar a la Ràpita

Aquest dimarts va
tenir lloc a l'Església
Nova la presentació
del Tastamar d'en-
guany. Un certamen
gastronòmic que arri-
ba renovat amb la
voluntat de donar
cabuda a més tipus
d'establiments i
ampliar l'oferta de la
mostra. 

Presentació de la Ruta del Tast, el Tast a la Carta, el Tast Llépol i el Tast de Cóctels 

Un certamen gastronòmic que arriba renovat

REDACCIÓ

Cartell de la Ruta del Tast.

cedida

ACTUALITAT

L'Estació Nàutica La Ràpita-Delta de l'Ebre
oferirà descomptes els dos caps de setmana 

que dura el certamen

7 pastisseries del municipi oferiran tapes
dolces, en les quals es prioritzarà la rebosteria

i els ingredients típics del territori
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L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar i l'Associació Paisatges
Vius han signat un acord
que permetrà recuperar la
llacuna costanera de la plat-
ja de l'Estany Tort. Aquesta
actuació s'inclou dins del
projecte 1000 punts d'ai-
gua d'aquesta entitat, que
pretén crear una xarxa de
custodia de 1000 punts
d'aigua de qualitat al territo-
ri per millorar-ne la biodiver-
sitat. L'objectiu de l'acord
és recuperar la llacuna, rein-
troduir-hi el fartet i el sama-
ruc, dues espècies endèmi-
ques de la zona actualment
en perill d'extinció, les quals

ja són presents en altres lla-
cunes de la població, elimi-
nar espècies exòtiques de
les estructures dunars i
plantar vegetació autòcto-
na. Segons Guillem Mas, de
l'Associació Paisatges Vius,
“la nostra intenció a
l'Ametlla de Mar és recupe-
rar aquells punts d'aigua i
llacunes litorals que s'han
perdut en el passat, per tal
de recuperar hàbitats per a
les espècies de peixos en
perill d'extinció com el fartet
i el samaruc. De moment
començarem per la platja
de l'Estany Tort on hi havia
la llacuna, retirarem els
sediments, hi posarem limi-
tació amb cordes per donar
valor a l'espai i, a més, es
restauraran les dunes”. Eva
del Amo, regidora de Medi
Ambient, es mostrava satis-
feta i explicava que, “estem
molt agraïts per aquesta
oportunitat que ens donen
de poder reservar aquests
espais. De moment serà la
platja de l'Estany Tort i la
seva zona humida que està
pràcticament seca, traurem

escombraries, residus i
sediments i recuperar l'es-
pai. Estem molt sensibilit-
zats amb aquests temes i
esperem ens arribin altres
ajuts semblants”. 
De moment s'actuarà a la
platja de l'estany Tort, tot i

que hi ha altres zones humi-
des en l' estat que també
podrien acollir alguna actua-
ció en el futur, com la platja
de Ribellets o l'Estany
Podrit. 
L'actuació tindrà un cost de
4.000 Û que seran

finançats a través del pro-
grama Playas, voluntariado
y custodia de la Fundación
Biodiversidad d'àmbit esta-
tal. Les obres de buidat d'a-
questa zona humida s'inicia-
ran al setembre i s'acaba-
ran a primers d'octubre. 

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar i
l'Associació Paisatges
Vius han signat un
acord que permetrà
recuperar la llacuna
costanera de la platja
de l'Estany Tort. 

REDACCIÓ

Moment de la signatura de l’acord.
Cedida

El desenllaç del procés
concursal en què es
troba sumida la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre) és, des d'a-
quest dilluns, més a prop
de la liquidació. Cinc dels
nou membres de l'equip
d'afectats que havia de
constituir la nova junta

rectora de l'entitat, amb
el portaveu Jordi Gas al
capdavant, han anunciat
la seva renúncia a liderar
el procés per recuperar
els estalvis bloquejats. El
mateix Gas ha adduït que
no poden assumir aques-
ta responsabilitat amb
els comptes del passat

2011 encara pendents
d'aprovar i auditar. Però,
sobretot, ha retret al
Govern la manca d'ajut
econòmic per reprendre
l'activitat, un suport que,
ha recordat, sí que han
tingut estacions d'esquí
del Pirineu o grups de
comunicació. 

La Cooperativa de l’Aldea,
més prop de la liquidació

L’entitat encara té els comptes del 2011  pendents d’aprovar

Les centrals nuclears
d'Ascó i Vandellòs disposa-
ran d'equips portàtils de
subministrament d'e-
mergència abans del prò-
xim desembre, segons han
confirmat els dirigents de
l'operadora Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs
(ANAV). Es tracta d'una de
les mesures a curt termini
imposades arran les pro-
ves d'estrès per l'accident
nuclear de Fukushima, amb
l'objectiu de poder mante-
nir el control operatiu i
efectuar una "parada segu-
ra" davant possibles con-
tingències. ANAV té previst
invertir "desenes de milions
d'euros" fins desembre de
2016.

Mesures de
seguretat per 
a les nuclears

La Direcció General de
Protecció Civil (DGPC)
manté activada la prealer-
ta del pla especial d'e-
mergències per inunda-
cions a Catalunya, Inuncat,
davant les previsions del
Servei Meteorològic de
Catalunya sobre la possibi-
litat de pluges d'intensitat
entre febre i moderada a
l'interior a partir del mig-
dia. Els ruixats poden ser
d'intensitat forta i poden
superar els 20 litres per
metre quadrat en 30
minuts, sobretot al Pirineu,
al Prepirineu i a la
Catalunya Central. A més,
de manera dispersa i feble
també podran arribar a
altres punts del territori. 

Prealerta per
inundacions a

Catalunya

Paisatges Vius recuperarà una llacuna de l’Ametlla
Mitjançant una subvenció de la Fundación Biodiversidad

ACTUALITAT
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“Estem parlant aproxima-
dament de 760.000
tones, una muntanya al
fons del riu Ebre de sedi-
ments contaminats orga-
noclorats i de metalls
pesats, com el mercuri,
amb contingut tòxic i
radioactiu, que han de ser
retirats sense més demo-

ra”. La diputada socialista
va preguntar al conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, en una
interpel.lació al ple del
Parlament, què passa amb
les obres adjudicades pel
govern espanyol en el
marc del Pla de Restitució
i que estan pendents de
l'expropiació de terrenys
per part de la Generalitat.
“Ens temem que el retard
de totes aquestes actua-
cions serveixin d'excusa
en pocs mesos per paralit-
zar l'extracció dels llots
tòxics, i així, al mateix
temps estalviar-se uns
quants milions d'euros”,
ha advertit, afegint que
"no tolerarem que es pas-
sin la responsabilitat d'un
govern a un altre, deixant
passar el temps, els
demanem que treballen
colze a colze i que les
obres no es demorin ni un
sol dia". 
Al mateix temps Ventura

ha alertat que “si això
passa, a banda de la pro-
blemàtica mediambiental
que s'ocasionaria, no
només enviaria molts tre-
balladors a l'atur, sinó que

representaria un clar mal-
baratament dels recursos
públics invertits fins ara, i,
evidentment, les dificultats
de recuperar en un futur
proper les inversions ja

compromeses i pressu-
postades, tots les conei-
xem, per tant, els socialis-
tes treballarem perquè es
compleixi el calendari pre-
vist".

La diputada i primera
secretària del PSC de
l'Ebre, Núria Ventura, va
alertar aquest passat
dimecres, 4 de juliol,
sobre els efectes d'una
hipotètica paralització
de les obres de neteja
de l'embassament de
Flix i sobre els efectes
tant mediambientals
com econòmics que
representaria per al
territori que no es retirin
els residus tòxics.

REDACCIÓ

Núria Ventura diputada i primera secretària del PSC de l’Ebre.
Cedida

Al llarg de la reunió, celebrada aquest pasat dime-
cres, es presentà la campanya “Oberts al català”
que, realitzada per la confederació de Comerç de
Catalunya, té la finalitat principal de promocionar
la llengua catalana en el comerç, en el serveis i en
el turisme. 
En aquesta trobada han assistit el president del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el
Vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier
Royo, el secretari general de la Confederació de

Comerç de Catalunya, Miguel Ángel Fraile, el vice-
president de les Terres de l'Ebre de la
Confederació de Comerç, Pasqual Chacón, i el
delegat de la Confederació de Comerç a les Terres
de l'Ebre, Joan Vila. El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, va destacar
que “la llengua catalana s'ha de cuidar i defensar
des de tots els àmbits, i en especial des del sec-
tor del comerç, per tal que aquesta continuï sent
una eina potent de difusió i representació de la cul-

tura i societat catalana”. 
Per aquest motiu, Soler va apuntar que “des del
Consell Comarcal del Baix Ebre donem suport
explícit a aquesta campanya de promoció de la
nostra llengua”. 

El CCBE es reuneix amb una representació de la
Confederació de Comerç de Catalunya 

En la reunió es va presentar la campanya «Oberts al català»

L'ONCE ha organitzat
unes colònies al delta de
l'Ebre per a 25 nens i
nenes cegues o amb dis-
capacitat visual.
L'estada, que s'ha iniciat
aquest dilluns i s'allargarà
fins el pròxim dia 8 de
juliol a la Casa Nova, al
terme municipal
d'Amposta, està oberta
als fills d'afiliats i treballa-
dors de l'organització
amb l'objectiu de "poten-
ciar una plena integració
dels grups i el coneixe-
ment mutu dels esco-
lars". Els nois i noies par-
ticipants, entre 6 i 15
anys, faran activitats com
descobrir la llacuna de
l'Encanyissada en bici-
cars -jardineres- i en peti-
tes barques de perxar,
trepitjar i conèixer un
arrossar, piscina, esports
ONCE, platja, tallers i
jocs de nit, entre d'altres. 

L’ONCE organitza
unes colònies al

Delta de l’Ebre per
a nens invidents

El PSC alerta sobre la paralització de les obres 
de neteja de l'embassament de Flix 

Ventura insta al conseller Recoder a exigir el govern de l'Estat a no aturar les obres de descontaminació

ACTUALITAT
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En xifres absolutes, durant
aquest primer any hi havia
299 accions previstes, se
n'han incorporat 12 i se n'ha
cancel·lat una. De les 311
actuacions resultants, un
36% ja han finalitzat, un
23,5% finalitzen aquest any
2012 i un 20,3% estan en
execució. El 20,3 per cent

restant encara no s'han ini-
ciat.  L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat de
la 1a. tinent d'alcalde i por-
taveu de CiU, Meritxell
Roigé, es mostrava satisfet
per l'elevat grau d'acompli-
ment del PAM, tenint en
compte el context econò-
mic present. Aquest és el
segon mandat en què
l'Ajuntament de Tortosa dis-
posa d'un Pla d'Actuació
Municipal, una eina que per-
met a l'equip de govern dis-
posar d'un instrument útil i
eficaç per gestionar l'acció
de govern, al temps que
facilita als ciutadans el con-
trol i seguiment del grau d'a-
compliment dels compromi-
sos del govern. No va ser
fins l'any 2007, quan Ferran
Bel va assolir l'alcaldia de
Tortosa, que l'Ajuntament va
disposar del seu primer Pla
d'Actuació Municipal.
L'alcalde va destacar algu-
nes de les actuacions impul-
sades durant aquest primer
any de mandat, entre les
quals, en l'àmbit del
Turisme, el Pla de Foment

Turístic, la millora del Call
Jueu, la recuperació dels
Jardins del Príncep o el
Museu de la Ciutat, que
obrirà portes el proper mes
de setembre. 
Dins de Promoció
Econòmica, ha valorat l'a-
rrencada del viver, que ja

compta amb vuit empreses
instal·lades, o les noves
implantacions comercials a
la zona dels Portals. En l'a-
partat de Serveis al Territori,
Bel va destacar la nova
plaça de Sant Joan i carrer
Replà, els aparcaments gra-
tuïts en superfície de

Ferreries Nord II (105 pla-
ces) i Ferreries Sud (52 pla-
ces), l'inici de les obres
d'ampliació de l'avinguda
Canigó, la millora de la
xarxa de subministrament
d'aigua potable a Jesús, o la
plaça Nova de Santa Clara,
que finalitzarà en breu. 

Aquest passat dimarts,
3 de juliol. Superat el
primer any de mandat,
l'equip de govern de
l'Ajuntament de Tortosa
ha presentat l'estat d'e-
xecució del Pla
d'Actuació Municipal
(PAM), el full de ruta que
defineix les accions que
es faran durant els qua-
tre anys classificades
per anualitats i per regi-
dories. Un any després,
el grau de compliment
del PAM és del 79,7 per
cent. 

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel i la portaveu del grup municipal, Meritxell Roigé.
Cedida

El nou grup municipal d'I-
Entesa per Tortosa comparei-
xia, per primera vegada el pas-
sat dijous, 28 de juny, per fer
balanç del primer any de man-
dat de la majoria absoluta de
CiU. Els ecosocialistes consi-

deren que ha estat un any mar-
cat per la «prepotència, la
paràlisi i la manca de con-
sens». En el transcurs de la
roda, el portaveu, Jordi Jordan
va remarcar que “I-Entesa per
Tortosa es planteja fer una

oposició útil per a la ciutat
davant dels moments de crisi
que ens està tocant viure a
partir d'aportar noves idees i
propostes per millorar l'econo-
mia i la ciutat, i també, a partir
de la crítica i rebuig a aquelles

actuacions negatives que es
puguen tirar endavant des del
Govern de CiU”. 
De fet, Jordan va voler recor-

dar que “l'oposició tenim la
responsabilitat de fiscalit-
zar el govern, des del punt
de vista democràtic».

Iniciativa demana consens i
diàleg en temps de crisi

Els ecosocialistes valoren l’any de mandat de CiU, com un any
marcat per la «prepotència, la paràlisi i la manca de consens»

El Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1
de Tarragona ha suspès
cautelarment el projec-
te de la plantació de
cànnabis de Rasquera
(Ribera d'Ebre). 
La resolució arriba
arran la presentació
d'un recurs per part de
la delegació del govern
espanyol contra l'acord
del ple que, a partir de
l'impuls d'un pla anticri-
si, aprovava la cessió
d'uns terrenys de la
localitat a l'Associació
Barcelonesa Cannàbica
d'Autoconsum (ABCDA)
per a una plantació de
marihuana.

Suspès
cautelarment
el projecte de

cànnabis 

L'Associació Empresarial de
Fruita a Catalunya, Afrucat,
ha presentat la nova marca
'OKI', que ha creat per
comercialitzar el préssec
pla o paraguaià produït a les
comarques de Lleida, a la
Ribera d'Ebre i a la Franja de
Ponent. 
Amb aquesta marca homo-
geneïtzadora del paraguaià,
Afrucat vol aprofitar el
potencial comercial que té
aquest producte i diferen-
ciar-se de la competència,
tant pel que fa a la manera
de produir com en els parà-
metres de qualitat. Així, un
paraguaià 'OKI' haurà de
tenir un mínim de graus brix
de dolçor, un color de pell
amb coloracions vermelles i
el color de la polpa de color
blanc. 

«OKI» OK!

CiU a Tortosa completa el primer any del PAM
Un any després, “el grau de compliment del Pla d’Actuació municipal (2011-2015) és del 79,7%”

ACTUALITAT

                   



DIVENDRES 6
DE JULIOL
DE 2012

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

7www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 6
DE JULIOL
DE 20128

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

El president de la
Federació de l'Ebre,
Gervasi Aspa, ha explicat
que la campanya servirà
per 'donar a la ciutadania
l'explicació del que és l'es-
poli fiscal català'. Aspa ha
afirmat que es tracta d'un
'espoli que arriba sovint al
que és el 9,5 o el 10 % del
nostre PIB, que no ens
deixa abançar gens ni mica
i que fa que siguem els

catalans i les catalanes els
qui acabem pagant tot el
dèficit estructural de l'Estat
espanyol' com també que
'és un espoli que ens porta
a perdre el lideratge en
molts aspectes que
Catalunya havia estat pri-
mera potència, màquina de
tren de l'Estat'. Aspa ha
continuat dient que aquest
espoli fiscal 'és una xacra
que no podem suportar
més temps i que, sense
una agència tributària prò-
pia i una República
Catalana, ens farà pagar
tot el deute que ha contret
l'Estat espanyol'. Aspa ha
fet èmfasi en el fet que 'no
només hi ha un espoli fis-
cal, sinó també un espoli
hídric: se'ns vol treure una
altra vegada l'aigua, la
riquesa del nostre riu, i
Catalunya tornarà a pagar
el dèficit hídric de la conca
mediterrània'  i ha acabat
dient que 'volem que la
gent ho sàpiga, que la gent
sàpiga què està passant i
que sigui conscient que,
així, Catalunya no pot créi-
xer de cap de les mane-

res'. D'altra banda, el
secretari de Política
Municipal de la Federació,
Adam Tomàs, ha explicat
que durant el mes de juliol
es farà 'un acte amb el pre-
sident del partit, Oriol
Junqueras', que tindrà lloc
avui divendres, 6 de juliol, a
les 20.30 h i al Centre de
l'Esport de Deltebre (c.
Sant Miquel, s/n). A més,

Tomàs ha explicat que
s'han organitzat parades al
carrer a 21 municipis de
les comarques de l'Ebre
durant aquest mateix mes,
que tornaran a sortir al
carrer el dia Onze de
Setembre i que 'en aques-
tes parades, a banda de
conversar amb la gent, es
repartirà material informa-
tiu sobre què és l'espoli fis-

cal i es vendran samarre-
tes de la República
Catalana i contra l'espoli de
l'Ebre'. Després de l'Onze
de Setembre, i abans que
finalitzi la campanya el 31
d'octubre, la Federació de
l'Ebre d'Esquerra
Republicana també organit-
zarà actes comarcals amb
càrrecs nacionals del par-
tit.

Esquerra Republicana de l’Ebre surt al carrer
per explicar «l’expoli» que sofreix el Territori

Aquest passat dimarts,
3 de juliol, el president
de la Federació de
l'Ebre d'ERC, Gervasi
Aspa, acompanyat del
secretari de Política
Municipal, Adam
Tomàs, i del regidor
d'Amposta, Jesús Auré,
presentaven la cam-
panya 'Prou espoli. Ara
República Catalana' en
el marc de les Terres de
l'Ebre. 

«Perquè Espanya deixi d'espoliar-nos els diners i els recursos naturals, hem de caminar cap a la República»

Presentació de la campanya «Prou espoli. Ara República Catalana»

REDACCIÓ

Des del dia 2 de juliol i al
llarg de tota la temporada
estival, un policia local
prestarà servei d'atenció
ciutadana a l'oficina
d'Atenció al Públic dels bai-
xos de l'Ajuntament.
D'aquesta manera
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar pretén facilitar als ciu-
tadans i visitants l'accés a
qualsevol tipus de tramita-
ció o denuncia policial. El
servei que s'ofereix serà
idèntic al que els ciutadans
reben a la caserna de la
Policia Local ubicada al
polígon industrial i podent
activar qualsevol dispositiu,
estalviant-se haver de tras-
lladar-se, i amb un horari
que serà de 9 a 14h pel
matí i de 17 a 19h per la
tarda. Alhora i sempre que
l'activitat d'oficina ho per-
meti, l'agent que s'ubicarà

a l'Ajuntament, també
tindrà control de diverses
zones pròximes a
l'Ajuntament, com ara
zones d'aparcament per a
minusvàlids, zones reserva-
des, etc. i disposarà d'un
espai a la primera planta de
l'Ajuntament, en cas que
s'hagi de fer alguna trami-
tació que requereixi privaci-
tat. Aquest servei està pen-
sat només pels mesos
d'estiu, tot i que segons
Antoni Montagut, regidor
de Governació, “en principi
ho instaurem, veurem el
funcionament i la quantitat
d'intervencions que té i
valorarem. El que no farem
és mantenir l'operatiu si no
té una funció necessària, ja
que si no ho és, seria més
útil patrullant per la pobla-
ció, que no pas estan fix a
l'Ajuntament.  La voluntat

és ampliar serveis i donar
més facilitats als ciuta-
dans”. 
Antoni Montagut va recor-
dar que al llarg d'aquests
mesos d'estiu, el servei de

seguretat ciutadana a la
població s'ha vist reforçat
com és habitual amb els
dispositius d'estiu dels
Mossos d'Esquadra i patru-
lles mixtes entre Mossos i

Policia Local, recordant la
ubicació en les dependèn-
cies municipals del polígon
industrial d'una oficina d'a-
tenció dels Mossos
d'Esquadra.

La presència d'un policia local a l'Ajuntament 
reforça l'atenció ciutadana

Un policia local farà atenció al públic a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tots els dies de l'estiu

El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha adjudicat a  a
Emili Mato i Palos la redac-
ció de l'estudi de viabilitat
per a crear una infraestruc-
tura d'activitat turística a la
Via Verda, concretament
un centre de bicicletes tot-
terreny (BTT) a la Terra
Alta. L'adjudicació s'ha
efectuat per un import de
21.004 euros, IVA inclòs,
en el marc del projecte
Terra Alta +, una acció de
desenvolupament inclosa
al programa Treball a les 7
Comarques, patrocinat pel
Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i cofi-
nançat pel Fons Social
Europeu (FSE). L'estudi
preten fer una anàlisi
sobre quin paper han de
jugar les diferents esta-
cions de la Terra Alta de
l'antiga línia fèrria de la Val
de Zafán (Via Verda) i
determinar la millor ubica-
ció d'un punt d'acollida
d'un centre de bicicletes
totterreny.

Projecte per
crear un centre

de BTT a la
Terra Alta

L'equip de govern de
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha iniciat els trà-
mits urbanístics per a
permetre l'edificació del
barranc de les Moreres,
una zona situada dins el
nucli urbà, al costat de
l'hospital intercomarcal, i
declarada zona verda.
L'objectiu és cobrir el
barranc amb una edifica-
ció i mantenir la superfí-
cie de zona verda al seu
damunt. La passada set-
mana, l'equip de govern
aprovà de manera provi-
sional el canvi de normes
urbanístiques que ho de
permetre. 
El proper pas i definitiu
serà l'aprovació de la
modificació per part de
la Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre.
Un cop aprovat definitiva-
ment, la idea inicial és
activar un concurs d'ide-
es obert a la iniciativa
privada.

Móra inicia
tràmits

urbanístics
per al 

barranc de
les Moreres
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Aquest passat 2 de juliol
començava una nova edició
del Festival Deltebre Dansa,
el més important d'Europa
pel que fa a la formació.
Deltebre serà la capital
mundial de la dansa del 2 al
14 de juliol amb 30 tallers
exclusius impartits per
coreògrafs del prestigi de
David Zambrano, Samuel
Lefeuvre i Erick Jiménez.
Paral.lelament, cada nit
tindrà lloc un espectacle
gratuït de dansa, teatre,
circ i música. Alguns dels
artistes de renom mundial
que actuaran són Israel
Galván, Lazyblood, Magda
Clan Circus, Residual Gurus
o Un loup pour l'homme. El

Festival obre les seves por-
tes amb l'actuació de la
Companyia Ieto, formada
per ballarins francesos que
combinen dansa i circ amb
uns moviments inesperats
que enlluernen el públic per
la seva vistositat i especta-
cularitat. El Festival
Deltebre Dansa, com és
habitual, es desenvolupa en
llocs oberts i en contacte
amb la natura (carpes,
carrers, camps d'arròs). La
famosa dansa als camps
d'arròs tindrà lloc el diu-
menge 8 de juliol. El
Festival es va presentar el
passat divendres a
Barcelona amb la presència
de nombrosos mitjans de

comunicació. El director del
Festival, Roberto Olivan,
rebia precisament aquest
dilluns 2 de juliol el premi

FAD Sebastià Gasch d'Arts
Parateatrals 2012, en un
acte celebrat a la cervese-
ria Moritz de Barcelona.

Una Festa que treballa per la qualitat i recupera espais urbans com a nous escenaris 

Bahima exposa a Jesús

L'Ajuntament de Deltebre va
celebrar divendres passat un
acte de reconeixement a l'es-
forç acadèmic adreçat als
alumnes de primària, Eso i
batxillerat que han destacat
durant el curs 2011-2012. En
total es va reconèixer 57
alumnes de les escoles
Riumar, Assumpció i Sant
Miquel, de l'Institut de
Deltebre i 3 alumnes més de
l'Escola de Música de
l'Espiga d'Or. 
L'acte, organitzat des de l'À-
rea d'Educació, es va cele-
brar a la Sala d'Actes
d'Arrossaires del Delta de
l'Ebre i va estar presidit pel
primer tinent Alcalde de

Deltebre, Jose Emilio
Bertomeu, i pel regidor
d'Educació, Joan Alginet, a
més dels directors dels qua-
tre centres educatius de
Deltebre. L'acte va aplegar
prop de 500 persones entre
alumnes i familiars. Aquest
acte és el segon cop que se
celebra i el regidor
d'Educació va explicar que
l¡objectiu és reconèixer i pre-
miar “l'esforç, l'esperit de
superació i la bona feina dels
nostres estudiants”. 
Segons Alginet, seguint el cri-
teri i recomanació dels mes-
tres i professors, s'ha optat
per premiar l'esforç, més que
no pas l'excel·lència.

Deltebre reconeix l’esforç 
de 57 alumnes

Els primers dels prop de
520 infants sahrauís que
passaran l'estiu a
Catalunya en el marc del
projecte 'Vacances en
Pau' que impulsen el Front
Polisario i l'Associació
Catalana d'Amics del
Poble Sahrauí ja són amb
les seves famílies d'acolli-
da. Han aterrat aquesta
nit al Prat en el primer
dels tres avions que,
aquest dimecres, dijous i

divendres, portaran els
nens a Catalunya. La xifra
de nens acollits es va
mantenir el 2011 en uns
640, però enguany ha tor-
nat a caure al Principat,
tot i que menys que a la
resta de l'Estat. La crisi
es nota: les famílies d'aco-
llida tenen més dificultats i
els consistoris menys
recursos per ajudar, expli-
cava a l'ACN un dels res-
ponsables del projecte. 

Els infants saharauís ja estan
amb les seves famílies d’acollida

La recuperació d'espais
urbans per incorporar-los
novament a la festa, una
vegada renovats urbanística-
ment, és un dels elements
més significatius d'una Festa
del Renaixement que aposta
novament pel nombre i quali-
tat dels espectacles malgrat
la contenció de la despesa.
Més de 3.000 persones ves-
tides d'èpòca, 60 especta-
cles diaris al carrer -entre els
quals destaquen l'acte inau-
gural de dijous i la Gran
Desfilada de diumenge, qua-
tre produccions en espais d'a-
forament limitat, i una equili-
brada presència de compan-
yies del territori i altres de
caràcter internacional, són
els principals signes d'identi-
tat d'un esdeveniment conso-
lidat i referent a Europa dins
del sector de les festes de
recreació històrica. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i el
regidor de Festes, Domingo
Tomàs, van avançar alguns
dels detalls de la festa.

Els espectacles d'aforament
limitat són quatre: "La
Taverna d'Enrico", un clàssic
de la Festa produït per Quico
el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, que tornarà a
representar-se a les
Avançades de Sant Joan.
L'Escola Municipal de Teatre
produeix enguany "El
Mercader de Venècia", una
comèdia que indaga en les
passions humanes amb per-
sonatges clàssics de la litera-
tura universal, que podrà veu-
re's a la plaça de l'Absis. Al
Pati del Convent de la
Puríssima, el Jove Cor
Flumine representarà "La
Cantina dels Galifardeus". I,

finalment, la companyia La
Tritona produeix "Zuvi Verum",
un espectacle fantàstic que
es farà a la plaça de Sant
Joan. Els preus dels especta-
cles oscil·len entre els 3 i els
11 euros. El pregó de la XVII
Festa del Renaixement anirà a
càrrec del periodista Josep
Martí Blanch, Secretari de
Comunicació del Govern. El
Taulell al Carrer l'inaugurarà el
delegat a Catalunya de la
ONCE, el tortosí Xavier Grau
Sabaté. L'estendard de la
festa el portaran els Gaiters
de l'Aguilot, de l'Associació
Cultural 4+1. L'alcalde de
Tortosa ha volgut destacar la
qualitat del programa d'una

festa que veurà reduït el seu
pressupost, d'acord amb els
criteris de contenció gene-
rals. 
Bel ha posat èmfasi en la
recuperació d'espais urbans
que s'incorporen novament a
la festa una vegada han estat
urbanitzats. 
L'actuació urbanística duta a
terme al nucli antic de la ciu-
tat en els últims cinc anys ha
canviat la fesonomia del cen-
tre històric contribuint a la
millora dels escenaris tradi-
cionals de la festa. L'alcalde
va voler agrair el suport dels
col·laboradors i patrocina-
dors d'enguany, i la implica-
ció de les entitats. 

La XVII Festa del Renaixement 
presenta un programa intens 

La rehabilitada plaça de
Sant Joan, al nucli antic
de Tortosa, ha estat esce-
nari, aquesta setmana,
de la presentació del pro-
grama de la XVII Festa
del Renaixement, que es
farà entre els dies 19 i 22
de juliol.

Espais de la Festa del Renaixement.
cedida

Roberto Olivan, rep el premi FAD 
Sebastià Gasch d'Arts Parateatrals 2012

Aquest passat  2 de juliol començava una nova edició del Festival Deltebre Dansa

ACTUALITAT

REDACCIO

L'espai d'Exposició al
Claustre de la Inmaculada
de l'EMD de Jesús acull una
magnifica exposició d'olis,
del pintor Josep Bahima
(Tortosa, 1961) que els
amants de l'art de les

nostres contrades podran
visitar i admirar des
d'aquest proper dissabte, 7
de juliol fins el 14 del
mateix mes. La seva font
d'inspiració és el paisatge
de les Terres de l'Ebre.

Aquest proper diumenge, 8 de juliol a les 20 hores, dintre
de les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona, AsTrio (banda catalana que fusiona jazz, elec-
tro, soul i groove),  presenta el seu últim disc “Don't Leave
the Planet".

Actualitat

Un any més l'Aldea s'afe-
geix a la campanya solida-
ria Mulla't per l'Esclerosi
Múltiple. Així, des de la
regidoria de Sanitat de
l'Ajuntament de l'Aldea
s'ha organitzat tot un

seguit de jocs ,concursos
i premis per col·laborar
en la campanya. La troba-
da serà aquest proper
diumenge 8 de juliol, a les
piscines municipals de
l'Aldea, de 10 a 13 h. 

L’Aldea es mulla
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La preparació dels JJOO
consistirà en dos amisto-
sos davant Senegal i Mèxic
els dies 13 i 18 de juliol.
Així, cal esperar que Oriol
pugui estar definitivament a
la llista de 18 que aniran
finalment a Londres per a
intentar aconseguir l'or. Es
un pas més endavant pel
jove ulldeconenc que ja ha
estat internacional en diver-
ses ocasions en les catego-
ries inferiors i que ara porta
camí de poder estar en
unes olimpiades.
Una altra fita més per a
destacar d’aquest esportis-
te d’Ulldecona internacio-
nal. 

Campus Nike
En la darrera setmana,
Oriol Romeu ha estat a
Andorra al, Campus Nike,
on ha coincidit amb tot el
grup de monitors de les

Terres de l’Ebre que
col.laboren amb aquest
Campus. El jugador del
Barça, Thiago Alcantara
també va estar en l’esmen-
tat Campus.  

Camí dels Jocs Olímpics

El futbolista faldut, Oriol
Romeu, ha estat un dels
22 convocats per la
selecció espanyola sub-
21 per a la preparació
dels JJOO de Londres
d'aquest mateix estiu. 

ORIOL ROMEU, CONVOCAT AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA SUB-21

Divendres vinent, disputarà un amistós de preparació contra Senegal

M.V.

Oriol Romeu, amb el grup de monitors ebrencs a Andorra, al Campus Nike

S’esperava que fos un es-
tiu d’austeritat. De planteja-
ments prudents en el mo-
ment de preparar la nova
temporada, de confeccionar
el nou pressupost. I estic con-
vençut que ho ha estat en
molts casos. Però detecto
que en molts altres no és ai-
xí. 

Josep Bertomeu, Director
Esportiu del Camarles, un
‘gat vell’ del nostre futbol, en
un dels programes esportius
de Canal TE, abans d’acabar-
se la temporada, va comen-
tar que “els jugadors, en ge-
neral, comencen a estar
cansats de falses promeses.
De que els prometin molts di-
ners i després arriben a Na-
dal i tot són retallades i del
que s’ha dit, la meitat. Els ju-
gadors no són tontos i ja ho
veuen”.

Aquesta era l’opinió de Jo-
sep Bertomeu, ara fa dos me-
sos. Jo no puc arribar a valo-
rar si això, en alguns clubs,
pot passar un altre cop la
temporada propera. Jo vull
pensar que, a qui li ha suc-
ceit, ja ha pres mesures.
Però en els darrers dies he
sentit a diversos tècnics i
també a directius que es

queixen i que no entenen el
que està passant. Que quan
van a parlar amb un jugador,
no el poden fitxar perquè
aquest informa que un altre
club li dóna més diners enca-
ra. 

Si és d’aquesta forma, arri-
barà el dipòsit de benzina fins
l’any vinent?. 

No ho sé però ahir em co-
mentava un directiu d’un club
que veia complicat que el seu
arribés a complir amb tot el
que hi ha previst. 

S’ha tornat a estirar més el
braç que la mànega.

El cert és que se senten
comentaris de propostes que
fan segons quins jugadors i,
si són així, són prohibitives. 

D’altra banda, també escol-
to reaccions de jugadors que
estan disconformes perquè a
ells se’ls ha baixat la contra-
prestació que rebien i, en
canvi, el seu club ha tirat la
casa per la finestar per fer al-
tres fitxatges. 

El temps dirà. Però cal es-
perar que tothom sàpigue el
que fa i que els compromisos
es puguin complir. Sino, et
sents enganyat. I és una si-
tuació complicada i que no li
recomano a ningú.

On està el limit?

L’opinió de Michel

Campus Nike

Oriol va estar-hi
aquesta setmana,

a Andorra.

La Rapitenca s’interessa per Hugo Espinosa
UE RAPITENCA

La Rapitenca ja té la plantilla perfilada però sense descartar
fer una altra incorporació. S’ha interessat per la situació del ju-
gador que ara està a Vinaròs, on viu durant l’aturada de la tem-
porada. Espinosa és un jugador que va estar al Vinaròs i que
aquesta temporada ha jugat a La Olla, de Múrcia. Amb aquest
equip ha disputat tres eliminatòries d’ascens a la Segona B,
perdent la darrera. 
Espinosa podria interessar també a altres equips. 

Edu Català va estar en contacte amb el Pubilla Cases

FORMAVA PART DEL COS TÈCNIC DE L’AMPOSTA

Edu Català va estar la darrera temporada al cos tècnic de l’Amposta. Segons ha in-
format, en les darreres setmanes va tenir una conversa amb el president del Pubilla
Cases, de la 2a. Catalana del grup 10, Luis Dorado: “em va trucar per oferir-me por-
tar l'equip però em va dir que a la web de federació sortia la meva disponibilitat però
no d'on era. Llavors quan ho vam aclarir vam veure que era inviable. En qualsevol
cas, estic molt agrait per la seua trucada i pel tracte rebut”.

Ermengol i Xavier Gabernet, tots dos procedents del Balaguer, nous fitxatgesL’alfarenc Joel Forné torna després del seu pas pel CD la Cava

Gerard (Rapitenca) fitxa amb el Tortosa L’Ascó segueix completant la plantilla
CD TORTOSA PRIMERA CATALANA

El CD Tortosa ha confirmat
les incorporacions de dos
nous jugadors a la plantilla
que disputarà el campionat
de segona catalana la prope-
ra temporada 2012-2013. 
Es tracta del senienc Gerard
Estrella, migcampista de 29
anys la última temporada a
les files de la UE Rapitenca,
i el davanter Joel Forné, de
27 anys i que estava al CD La
Cava. 
Costa, que ha acabat la seua
etapa com a juvenil, anirà al

R.-Bítem. I podria ser que
també ho fes el bitemenc
Sergi Bel.
Així mateix, el CD Tortosa
està interessat en el davanter
de la Sénia, Chescu. Serà la
propera incorporació, quan
es confirmi. 
D’altra banda, informar que
el proper dia 17 de juliol els
socis estan convocats a l'as-
semblea general ordinària a
partir de les deu de la nit a la
Cambra de Comerç Indústria
i Navegació de Tortosa. En

els proper dies s’espera
quedi enllestit el calendari de
partits amistosos de pretem-
porada.

El Futbol Club Ascó ha presen-
tat al davanter Ermengol
Graus i el migcampista Xavier
Gabernet, tots dos proce-
dents del Balaguer del Grup V
de Tercera Divisió. 
Els dos jugadors disposen de
sobrada experiència en cate-
gories superiors ja que tots
dos han jugat a les ordres
d'Emili Vicente, amb la Unió
Esportiva Lleida al Grup
Tercer de Segona Divisió B.
Els dos jugadors lleidatans
estaran a disposició de Miguel
Rubio a partir del dia 10 de
juliol, en l'inici de la pretempo-
rada, on també hi seran els

11 jugadors renovats de la
passada temporada i els 3
jugadors (Chiné, Piju i Roca)
procedents del Tàrrega. Amb
les últimes dues incorpora-
cions, el conjunt asconenc ja

ha tancat cinc fitxatges per
afrontar la nova temporada
'12-'13. No obstant, la plantilla
no està tancada a falta de dos
fitxatges més que podrien ser
un porter i un lateral.

Prop de fitxar

Chescu (de la Sénia)
interessa i podria ser el

proper fitxatge del
Tortosa
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El pichichi del Camarles, Marc Prades, ha arribat a una entesa amb el
Roquetenc i diumenge passat es va fer oficial el fitaxtge amb el club
roquetenc. Marc havia estat, per segon any, en l’agenda de l’Ampolla
i també interessava al Catalònia, que la setmana passada va contac-
tar amb ell per a poder tornar al club de la Santa Creu, on va estar
abans d’anar a Camarles. Finalment, s’ha declinat per l’opció del Ro-
quetenc i, d’aquesta manera, fa el salt de categoria. Un davanter amb
projecció i que ha estat cotitzat en uns dies per diversos clubs, a més
del Camarles que, en principi, comptava amb la seua renovació. No
obstant, la possibilitat ferma de poder anar a un club de categoria su-
perior podia fer canviar de pensament a Marc Prades i així ha estat.
Marc és familia d’un directiu del Roquetenc i això ha facilitat les con-
verses. 

No serà la darrera incorporació del Roquetenc que també podria te-
nir la de Subi, jugador rapitenc que va estar al Catalònia, i que no se-
guirà a Jesús. Aquest fet ha comportat que Talarn pugui incorporar-lo
a la seua plantilla. I, a més, la setmana vinent es podria tancar un al-
tre fitxatge per a un Roquetenc que ha sofert una renovació obligada
i que, amb les incorporacions efectuades, disposarà d’una plantilla
competitiva per afrontar la nova temporada. El tècnic del Roquetenc
va estar dilluns passat a Canal TE on va parlar de la problemàtica so-
bre els jugadors fitxats del Catalònia. Talarn va aclarir que té la cons-
ciència tranquil.la tot i que també entén que poden haver-hi interpreta-
cions sobre l’afer. “No tinc cap problema en parlar-ne amb les
persones que sigui necessari de Jesús i que així ho desitgen per do-
nar-los els meus arguments de com han anat tots els fitxatges”, va dir
Talarn.

El d’Aleix ha estat el fitxatge detonant. Però, tot plegat, és possible
que els jugadors afectats consideraven que havien acabat la seua eta-
pa al Catalònia, on han estat molt compromesos els darrers anys tot
i les dificultats que ha viscut el club i que, a la vegada, han comportat
retallades pressupostàries i també en les contraprestacions que re-
bien. Amb aquest plantejament, potser han vist que  era el moment de
poder fer un canvi si els hi surtia l’opció com ha estat ara amb la mar-
xa del Talarn, un tècnic per als que són jugadors de la seua confiança. 

Marc Prades fitxa amb el Roquetenc

NO SERÀ EL DARRER FITXATGE

Aaron Navarro, defensa del CD la Cava, ha fitxat amb el R.-Bí-
tem.   Sepe, davanter de l’Aldea que també estava a la Cava, és
un altre fitxatge de l’equip de Bítem. Així com el jove de la Fatare-
lla, Costa, que arriba del Tortosa juvenil. S’afegeixen a les incorpo-
racions del porter Povill (Tortosa), Ubalde (Olímpic), Franklin (Ro-
quetenc) i el davanter Marc Baiges (Tortosa). 

Són, fins ara, les novetats que presenta el club de Bítem a més
de la del tècnic Miquel Bes. El club de Bítem, entre altres jugadors,
ha estat en negociacions amb Manel Subirats, que, finalment, s’ha
compromès amb l’Alcanar. 

En les properes hores es podria tancar una altra incoporació
d’un juvenil del CD Tortosa.

Aaron i Sepe (la Cava) fitxen 
amb el R.-Bítem

SEGONA CATALANA

Agus rep una contraoferta astronòmica del Vinaròs
ESTA COMPROMÈS AMB LA CAVA I FITXARÀ AMB EL CLUB DEL DELTA PERÒ...

Fa unes setmanes esmentà-
vem de la importància que
pot tenir el fet de que un club
faci pública  una entesa amb
un jugador. 
El CD la Cava va informar que
havia fitxat a Josué i a Moha i
la setmana passada, també
amb foto del jugador, va ofi-
cialitzar el compromís amb
Agus, el crac del Vinaròs. Una

vegada va sortir la notícia i la
foto del jugador a Més Ebre,
el club del Baix Maestrat va
fer-li una contraoferta as-
tronòmica al jugador argentí. 
Agus va escoltar però va ma-
nifestar que ja tenia un acord
amb la Cava i que, a més, ja
era públic. Per tant, el juga-
dor va comunicar que pertany
a la Cava i que jugarà amb

aquest equip la temporada vi-
nent. 
D’altra banda, el CD la Cava
està negociant la incorporac-
ció d’un defensa central. Amb
Aaron van haver-hi converses
i semblava que renovaria però
finalment va fitxar amb el R.
Bítem. Per aquest motiu, el
fitxatge d’un central es consi-
dera necessari. S’han fet ges-

tions amb un defensa molt ex-
perimentat al futbol tarragoní.
S’han de confirmar. Es podria
conèixer en breu. 

El Catalònia ha fet oficials
aquesta setmana les seues in-
corporacions. La majoria d’elles
ja les havia avançat Més Ebre en
les darreres setmanes. Es el
cas de Juanma Fatsini (Pinell),
Pau Diez, Toni Calafat (Alcanar) i
Eugeni (Roquetenc). Tots ells
tornen al club de la Santa Creu. 

A més d’aquests, s’ha confir-
mat a Albert Gallego, centre-

campista que estava al R. Bí-
tem, i a Ivan Cornejo (Pinell).

Els jugadors renovats són:
Marcos, Jesús, Cosido, Iniesta,
Sisco, Martí, Francesc, Quim,
Nacho i Leandro.

Quim, que es va comentar
que havia parlat amb l’Ampolla,
seguirà al Catalònia. La plantilla
queda, en principi, tancada.

Es va especular per Jesús

que David Subirats, capità del
Tortosa els darrers anys, fet i
format al Catalònia, podria tor-
nar al seu club de sempre una
vegada va decidir no seguir al
Tortosa. Però David, fins ara, es
manté ferm en la decisió de dei-
xar el futbol tal com va anunciar
al CD Tortosa.

Serà una temporada basada
en les possibilitats del club:

“amb els diners que disposem,
hem fet la plantilla”. I també de
renovació obligada després de
la marxa dels jugadors, la majo-
ria d’ells al Catalònia, amb el
tècnic Talarn.

Albert Gallego, al Catalònia
Ivan Cornejo (Pinell) també s’incorpora a l’equip de la Santa Creu

ES CONFIRMEN TOTS ELS FITXATGES

Fatsini, Pau Diez, Toni
Calafat i Eugeni són les
altres incorporacions

confirmades i que ja va
avançar Més Ebre fa unes

setmanes

El jugador rapitenc Manel
Subirats, que havia estat a
l’Amposta les darreres cam-
panyes, s’ha compromès
amb l’Alcanar. Manel, que
havia tingut trucades del
Tortosa o del R. Bítem, entre
altres, viurà a Barcelona
durant la setmana i per això
semblava que podia fitxar
amb un equip de la ciutat
comptal. De fet, va estar en
tractes amb la Muntanyesa.
Però finalment no va haver-hi
entesa i s’ha decidit per
l’Alcanar, del que tenia la pro-
posta en les darreres setma-
nes. El compromís ja existeix
i únicament es podria trencar
si el jugadors rebés una pro-
posta de categoria superior
del futbol barceloní i que, per
aquest motiu, fos més inte-
ressant.
La incorporació de Manel cal
afegir la del porter Marc, ja
explicada la setmana ante-
rior, i també la del davanter

Ivan Gonzalez que estava a
l’Abadessenc. Va jugar amb la
Pobla, fa unes temporades.
Ivan té 23 anys i se li ha tro-

bat feina i per això s’incorpo-
ra a l’Alcanar. Hem de dir
també que Xavi Molas i Raül
Vates seguiran i que el juga-

dor local Dani Gissalberti tor-
nar després d’estar a la
Rapitenca juvenil. 
Dins de l’intent d’establir una
politica en la que es confiarà
amb els jugadors joves,
l’Alcanar incorpora als juve-
nils Joan Canalda (Ulldecona)
i el porter Xavi Arasa (S.
Bàrbara) que jugaran amb el
juvenil però amb opcions de
poder passar al primer equip
quan sigui necessari. Avui
divendres és l’assemblea de
socis i durant la mateixa s’ha
de conèixer oficialment el nou
president. La única possibili-
tat, a hores d’ara, és la de
José Queral. 
Si no hi ha res de nou, serà el
nou president. 
D’altra banda, informar que el
tècnic Alfons Royo estarà
dilluns a Canal TE per parlar-
ne de l’actualitat del club
canareu i per comentar si hi
ha cap novetat de darrera
hora. 

Manel Subirats es compromet amb l’Alcanar
Ivan Gonzalez (Abadessenc) també s’incorporarà a l’equip d’Alfons Royo

JUGAVA A L’AMPOSTA

Alfons Royo, tècnic de l’Alcanar, estarà dilluns a Canal TE.

Hi ha negociacions amb
un central experimentat en

categories superiors

Fitxatge

Harri Arraut i Robert Avinyo entrenaran a la UE Campredó
DARRERA HORA

Harri Arraut i Robert, tàndem
tècnic inseparable, entrenaran a
la UE Campredó la temporada

vinent. A falta de l’acord defini-
tiu, ja existia un principi d’ente-
sa. Ahir la tarde s’havien de tro-

bar la directiva i Harri per aca-
bar de concretar-ho. De mo-
ment, Puig i Moreso podrien ser

baixa mentre que torna Joel Ro-
driguez. S’esperen, de la mà
dels tècnics, més fitxatges. 

                                        







DIVENDRES 6
DE JULIOL
DE 201214

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

-Jordi Roca, com a tècnic, i els jugadors
Fidel, Quique Cornejo, Brusca, Jonatan i Ca-
cau (del Santa Bàrbara) han fitxat pel Corbe-
ra. 

-Ivan Lagunas (Olímpic), Genis Pena i Al-
bert Vidal (juv. Ascó), Nacho Aroa (Ascó B),
Edu Llop (Corbera d'Ebre) i Narcís (Benissa-
net). Baixes fins ara: Josep Pino, Sánchez,
Jordi Perez i Andreu Peral. La plantilla està
pràcticament tancada.

-Oscar Magrinyà (R. Bítem) jugarà amb

el S. Bàrbara, així com el jugador local Jordi
Roda que estava al Catalònia. S’afegeixen a
les altes de Gisbert, Lleixà (Godall), Joan
Abella (Camarles) i Jaume Miravet. Joan Su-
birats, tal com vam dir, serà l’entrenador.  
-Roger (Godall) jugarà amb l’Ulldecona.
S’afegeix a Pau i Albert (juvenil) i Santi (Alca-
nar). Borrell segueix i Pau ha anat a la Sénia.  
-Ivan Moreno, Enric, Khalid i el davanter
Chacon (Perelló), David Rovira (la Cava), Nar-
cís Fabra Carlos Bullom (S. Bàrbara) i el por-

ter René (la Cava B) han fitxat al Deltebre.
-Marc Viñas, defensa del Cambrils for-
mat al Nàstic, s’incorpora al Flix.  Tal com
vam dir la setmana passada, altres altres de
l’equip riberenc han estat: Marc i Rogerio
(Benifallet), Ismail (C. Clar), Marc (Corbera),
Ivan Fontana (Almacelles), el porter Enric
(Ascó B) i Albert Saltor (Olímpic). Andreu
(Móra N) torna i el porter Llorenç ha renovat.
-Gaspar Estupinyà seguirà entrenant el Vi-
lalba.

Jordi Roca (tècnic), Fidel, Cornejo, Jonatan, Brusca i Cacau, al Corbera
BREUS 

EL DAVANTER AGUSTÍ (OLIMPIC) TAMBÉ FITXARÀ

Dimarts passat, van estar a
Canal TE el nou president de
la secció esportiva de la
SCER de l’Ametlla de Mar,
Manel Llambrich i també el
vicepresident, Joan Pere
Llambrich. 
Aquest darrer, en un moment
de l’entrevista, quan es parla-
va sobre que l’equip no havia
mantingut el nivell de la pri-
mera volta a la segona, en
les darreres campanyes,
deia que “tinc la meua opinió

sobre això,  però

no voldria oferir-la pública-
ment sense que estigui el
tècnic Juanjo Balfegó
davant”. A més, va afegir que
“vaig veure el programa el
darrer dia que Balfegó va
venir i no hi estic del tot d’a-
cord amb el que va dir aquell
dia”.
L’entrenador de la Cala els
darrers anys, Juanjo Balfegó,
de tot plegat, volia aclarir
que “sincerament estic una
mica descol.locat per les
declaracions fetes al progra-
ma Més Esport de Canal TE,
el dimarts passat. No entenc
com una persona que viu tres
carrers més amunt de casa
meva pot parlar de mi o nom-
brar-me en un programa a la
televisió. Però bé, jo li diria
que la roba bruta s’ha de ren-
tar a casa. Que ell no es
ningú per parlar de mi en

públic i menys de futbol, això
que ho deixi pels que tenim
títol. Utilitzant les mateixes
paraules seues al programa,
jo no parlaré d'algú que no

està (en aquest cas al diari)
però també he de dir que ho
tinc tot molt clar. Finalment,
esmentar que a aquestes
declaracions li dono la
importància que tenen per
mi: nul.la”.
D’altra banda, durant el pro-
grama de dimarts, els dos
nous dirigents van recordar
que “la primera opció com a
entrenador per la temporada
propera era Balfegó i amb ell
vam parlar. Un cop vam
veure que no volia seguir,
vam fer gestions amb
Narcís”. Del fet que puguin
haver-hi discrepances i que
per això hi hagin jugadors
que no han volgut seguir, els
directius explicaven que “els
que no continuen és per
motius de feina, no creiem
que sigui per cap altre
motiu”. 

Aclariment de Juanjo Balfegó
Sobre uns comentaris efectuats dimarts passat al programa Més Esport de Canal TE

TERCERA CATALANA

Són petits, juguen com Déu, sense davanter centre, i ja són histò-
ria. Són els de la Roja. Són la selecció. Ja no són els perdedors.
Són els de l’enginy que mouen la pilota com si fossin una pel.lícu-
la de dibuixos animats. Madrid es va col.lapsar dilluns. Vaig anar a
veure’ls, estic prop de la Castellana. 
Penso, en general, que cal aprofitar el moment perquè els nens
gaudeixen, aprofitar la passió. Així mateix, jo nomenaria assessor
del Govern a Vicente del Bosque. En dos anys sortiriem de la crisi.
Té sentit comú. Comenta el just. Es una gran persona. 
Avui parlo de la selecció espanyola perquè s’ho mereix. Marcar
quatre gols a la final i a Itàlia sól ho fan els equips que passaran a
la història. Viure a Madrid i quan manifesto que a la final jugaven
sis del Barça (Jordi Alba, Cesc, Pique, Xavi, Iniesta i Busquets)
em miren amb una cara de mil demonis. Però és la realitat.
Si analitzen l’onze de la Final: quatre del Madrid, sis del Barça i
Silva que juga a a Anglaterra, poden veure que la selecció
d’Espanya està formada per jugadors dels millors equips del món:
Barça i Madrid. 
Que la prima de risc hagi estat pels núvols i que tinguem el millor
futbol mundial i d’Europa no s’entén. I és que aquí som diferents.
No sé si a Catalunya han onejat banderes catalanes o d’Espanya.
Però a Madrid es va viure al màxim. Bars, taxis i gent amb bande-
res. Gent amb samarretes....a més, els jugadors units.... 
Però som diferents. Espanya té una selecció. Catalunya la seua i
dirigida per un senyor que mai el sento parlar en català. I no tenim
selecció a les Terres de l’Ebre de miracle... Possiblement aquesta
última és la que més identificaria a la gent de l’Ebre. Jo he de mani-
festar que estic identificat amb les tres. Però també penso que el
futbol és esport i que no s’han de barrejar altres qüestions. 
La selecció espanyola va camí de rècords. Està entrenada per un
gran tècnic. Mereix un deu. Si hi ha un entrenador que ha passat
pel Madrid i és estimat a Catalunya, aquest és Del Bosque. El van
fer fora de la Casa Blanca diuen que perquè no era guapo. Per mi
és una gran persona i el principal responsable dels èxits. Per a mi,
dues seleccions que m’han meravellat, són la de Brasil dels 70 i
l’Espanya actual. L’Estat Espanyol és líder en molts esports. En
turisme està al podi dels tres millors, en gastronomia...i en la
prima de risc estàvem fa poques setmanes entre els deu primers.
Alguna cosa falla. Hi ha alguna cosa que no quadra... 

Ximo Talarn, què el fitxi el Barça!
Jo si fos president de Barça fitxaria com a assesor a nivell de fit-
xatges a Ximo Talarn. No sé si és bon entrenador però a nivell de
gestió de fitxatges és un deu. La que està liant. S’emporta a diver-
sos jugadors del Catalònia i a l’estrella Aleix. I ara tanca el fitxatge
de Marc Prades que tenia més núvies que dies té l’any. El va temp-
tar l’Ampolla. Un dijous es van reunir, el president, el tècnic i el
jugador. Van seure al Bar Fermin de l’Ampolla. Gairebé arriben a un
acord però va faltar l’OK. El divendres es va reunir amb el
Camarles i semblava que continuava. Però ja sé sap que si cada
dia hi ha una proposta, s’escolta. També el va temptar el Catalònia.
Hi havien bones sensacions però el Roquetenc també s’hi va inte-
ressar i s’ha emportat el davanter. A Talarn, com continui amb
aquest ritme, no el deixaran entrar ni al camp de la Santa Creu. 
La meua pregunta és si poden jugar Aleix i Marc Prades junts. Ho
sabrem a la jornada 34.

Estiu escalfat de fitxatges - 2a Catalana. Diu un entrenador de
la Segona catalana que les tres B no existeixen: Bo, Bonic i Barat.
No sé si serà veritat però el ritme dels fitxatges d’aquesta catego-
ria, i encara falten dos mesos per l’inici de la lliga, és frenètic. De
moment, 61 fitxatges tancats. Tres per equip. La temporada pasa-
da foren 161. En aquesta n’hi haurà entre 125-130 i després diuen
que no hi ha money. Doncs si és un estiu amb molt de moviment,
el més escalfat. 

Dues bombes del futbol ebrenc. 47 jugadors d’aquestes terres
han militat en el futbol a nivell nacional, des de 1928, a primera,
segona divisió i a la segona B. Sobre una base de 13460 jugadors
dels quals 1506 són de Catalunya i 108 de la provincia. Els 47
jugadors han jugat 2578 partits. O sigui, un promig de 54 per
cadascun i sól vuit vuit superen el llistat dels cent partits. Els agra-
daria veure el llistat d’aquests jugadors? Aquest regal el veuran a
la tardor. El rànquing total i el lloc en el que cada jugador ha mili-
tat. El més antic, Esteban Pedrola, que va nèixer un 1909. Ha plo-
gut des de llavors. Aquest rànquing els agradarà però encara ho
farà més un altre que ja els anunciaré més endavant. Serà la
bomba, els ho asseguro.

S’imaginen que tots els àrbitres fossin dones?. El 22 de
desembre, un entrenador de la Segona catalana, José Mora, que
les dues últimes campanyes va dirigir el Calafell, se casarà amb
una preciosa dona colombiana. Té 25 anys. Es tan divina com la
més gran de les verges. Si fos aquesta dona un àrbitre, els juga-
dors ni protestarien, solament amb mirar-la. S’imaginen que tots
es àrbitres fossin dones? Potser el futbol canviaria. Si la dona està
incorporada al món laboral com l’home, podem veure en un futur
que hi hagi més dones àrbitres que homes i és més penso que es
farien respectar més dins d’un terreny de joc. No s’enfaden els
homes que xiulen en un camp. Allí manen ells. Però a casa seua
qui mana són les seues dones. Es llei de vida, no de sexes.

Selecció espanyola, catalana 
o de les Terres de l’Ebre?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Al programa van ser-hi
Manel Llambrich i Joan

Pere, nou president i
nou vicepresident de la

secció esportiva

Convidats Juanjo Balfegó.

El porter Marc Andreu, al Pinell
Marc Andreu, porter que va es-
tar al Móra la Nova i al Roque-
tenc, equip aquest darrer en el
que va acabar la temporada,
s’ha compromès amb el Pinell.
També ho ha fet el davanter mi-
ravetenc de l’Olímpic, Agustí, el
Drogba de la Ribera. Així ma-
teix, també de l’Olímpic, els
germans Saladie jugaran amb
el Pinell la temporada propera.
Pachan seguirà com a entrena-
dor i, a la vegada, tindrà la fit-
xa com a jugador per si fos ne-

cessari intervenir durant la lli-
ga. Salva, que era el delegat
de l’Olímpic i que la lliga passa-
da ja va acabar amb el Pinell,
seguirà exercint aquestes fun-
cions a més de ser l’ajudant de
Pachan en la faceta tècnica. De
les renovacions, dir que els ju-
gadors de Barcelona, Toni i Ju-
lio, continuaran, a més de Joel,
Camarero, Ruben, Gerard i els
jugadors del poble. Amb Sergi
Rodriguez s’hi ha d’acabar de
parlar per definir la renovació.  

UE SANT JAUME

Pilota signada pels jugadors

Harri Arraut i Robert Avinyo han
estat els tècnics del Sant Jau-
me. Dissabte passat, en un so-
par, van rebre una pilota de re-
cord, signada pels jugadors. 

El Sant Jaume fou la revelació
de la segona volta del campio-
nat. Tot i les dificultats, les bai-
xes i utilitzar juvenils, va reaccio-

nar i va protagonitzar una sego-
na volta brillant, molt meritòria.

La lliga vinent comença una
nova etapa amb el retorn d’An-
ton Flores a la banqueta del pri-
mer equip. El projecte és localis-
ta, amb la tornada de jugadors
com és el cas de Chicho. Harri i
Robert entrenaran el Campredó.
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Comiat de temporada UD Jesús i Maria
DISSABTE PASSAT

La Festa de la Unió
UE ALDEANA

IMATGES: FOTOGRAF DANI

El cap de setmana passat, la
UD Jesús i Maria va fer el co-
miat de temporada. L’epicentre
de la celebració del tancament
d’una temporada històrica fou
el dissabte la nit amb un sopar
multidudinari en el que la famila
del club roig-i-blanc va trobar-se
per gaudir d’una vetllada que
reflecteix el moment que viu
l’entitat. L’acte va estar presidit
per l’alcalde, Gervasi Aspa, i el
primer tinent d’alcalde, José
Emilio Bertomeu, a més del re-
gidor d’esports, Jordi Torres.
Representants de la delegació

de la FCF també van ser-hi. 
Els jugadors de tots els

equips van rebre el record de la
temporada i van haver-hi men-
cions especials. El club en va
fer una a David Torres, tècnic
que acaba una etapa de 15
anys, entre el futbol base i el
primer equip. Els jugadors tam-
bé van voler fer un altre reco-
neixement a David. Així mateix,
Jefrey, jugador que marxa a
Hong Kong, va tenir el seu re-
cord: “he estat millor que a ca-
sa, juntament amb grans
amics.”

La UE Aldeana també va fer la
festa de comiat de la tempora-
da el dissabte. L’alcalde Dani
Andreu va presidir l’acte, junta-
ment amb la regidora d’es-
ports, els representants de la

delegació ebrenca de la FCF, el
responsable del comitè tècnic
d’àrbitres, Manolo Paez, amb
Joan Fatsini, i el president de la
UE Aldeana, Pedro Uria.

Durant els parlaments es va

destacar la unió que ha tingut
el club quan, en moments deli-
cats, han hagut actius que s’-
han implicat per ajudar-lo. Es el
cas d’Albert Meca, de Sergio i
de Ramon Barbosa, a més d’E-

milio Alegre. 
Pedro Uria, per la seua part,

va recordar la petició que s’ha
fet a la Federació per rebre una
ajuda per al futbol base per la
‘doble crisi’ que està vivint la lo-

calitat, una la generalitzada
que viu el país i l’altra la que ge-
nera la cooperativa. El presi-
dent va dir també a Canal TE
que és optimista per poder re-
bre aquesta ajuda. Els equips

aldeans, jugadors i tècnics van
rebre els records de la tempo-
rada durant l’acte. Finalment di-
rem, que Jordi Adell ha confir-
mat que la temporada vinent
jugarà amb l’Aldeana. 
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FUTBOL SALA 

En una final força seguida a
les graderies del pavelló
municipal de Roquetes, l'e-
quip roquetenc de La Lira-
Mougly va imposar-se a la
final davant l'equip rapitenc
de Toco y me voy amb dos
gols de Joel Forné (2-0).
Un total de setze equips van
competir els passats dies
29 i 30 per emportar-se el
trofeu de campió del vint-i-
vuitè torneig de futbol sala
Ciutat de Roquetes, que
organitza el CFS Roquetes i
que aquest any estrenava
format de 24 hores i passa-
va a disputar-se únicament
al pavelló municipal de
Roquetes, on des de diven-
dres a les 19:30h els
equips participants van
competir per fer-se un lloc a
la fase final de dissabte. 
Amb un nivell força superior
al d’edicions anteriors que
va fer que la fase inicial fos
molt disputada en els qua-
tre grups i amb jugadors de
categoria contrastada a
molts dels equips partici-
pants, la primera fase del
campionat va tancar-se pas-
sades les 12:30h de dis-
sabte amb vint-i-quatre par-
tits disputats i amb els con-
junts que disputarien els
quarts de final definits. 
El mateix dissabte, a partir
de les 22h, els vuit equips
finalistes van disputar els
quarts de final en els que
aconseguien la classificació
per a les semifinals els con-
junts Toco y me Voi (la
Ràpita), Peixateria Gemma
(Tortosa), Bar Castells
(Tortosa), La lira – Mougly
(Roquetes) i Serveis
Avicoles Casals (Tortosa),
mentre que quedaven fora
de les semifinals Peixateria
Gemma (Tortosa), Tikitri (la
Ràpita), Montse Balart
(Tortosa) i Autoescoles

Montesó (Tortosa). 
A les semifinals Toco y me
voy s’imposava a Serveis
Avicoles Casals per 3-2,
mentre que la Lira – Mougly
derrotava a Bar Castells per
5-2. 
Abans de disputar-se la
gran final del torneig,
Serveis Avicoles Casals i
Bar Castells disputaven el
partit per decidir el tercer i
quart classificat, en el que
els primers s’imposaven. Ja
avançada la matinada i en
acabar aquest, Toco y me
voy i La lira – Mougly s’en-
frontaven per decidir el
campió de la 28a. edició
del torneig de futbol sala

Ciutat de Roquetes. 
Dos gols de Joel Forné
donaven el titol de campió a
l’equip de La lira – Mougly,
que s’imposava per 2-0 en
una final seguida per unes
300 persones, que van
omplir el pavelló municipal
de Roquetes durant tot el
torneig. D’aquesta manera,
l’equip roquetenc de La lira
– Mougly va emportar-se el
premi de 500 euros, els
rapitens Toco y me voy els
240 destinats al segon
classificat i Serveis Avicoles
Casals els 120 euros que
s’emportava el tercer clas-
sificat. Felipe (Toco y me
voy) fou el pichichi. 

La Lira-Mougly, campió del 
28è torneig Ciutat de Roquetes

Dissabte passat es va dis-
putar al Complex Esportiu
Salou Futbol, la fase terri-
torial per categories. La
trobada, va ser molt exito-

sa per a les seleccions
ebrenques. La cadet,
entrenada per Xavi
Sanchez, va ser la guanya-
dora de la seua categoria

així com l’aleví, dirigida
per Secun. Totes dues
jugaran la fase final a
Perelada, el cap de setma-
na del 14 i 15 de juliol. 

FASE TERRITORIAL

Èxit dels combinats ebrencs
La selecció cadet i l’aleví jugaran la fase final a Perelada

Avui divendres, a la Santa
Creu de dijous, les festes
comencen un altre cop, i
ja en van deu, amb el
Torneig de futbol-7. Un
clàssic que ja es va con-
solidant i que enguany té
una nova cita, amb 14
equips inscrits.
Els premis definitius són
els següents:

1r. classificat 900Û E i
trofeu.
2n. classificat 500 E i tro-
feu
3r. classificat 200ÛE i
trofeu.
4r. classificat. Trofeu

Els partits es jugaran,
aquesta nit, fins la mati-
nada. 
Demà es disputaran els
quarts de final i per la
tarde es jugarà la Gran
final del torneig de futbol-
7 festes de Jesús. 

A la localitat belga de
Hasselt s’està disputant
l’europeu de Twirling en
el que hi ha una àmplia
representació ebrenca
amb la selecció catalana.
En aquest esport és un
dels que el combinat
català hi participa i, en
aquest cas, a més, ho fa
amb un grup nombrós
d’atletes de les Terres de
l’Ebre: Individuals juniors:
Diana Popa (Ulldecona),
Aida Mestre (Tortosa),
Erika Mayor (Ulldecona),
Laia Bertomeu
(Deltebre). 
Individuals seniors:
Mariona (Costa Brava),
Mireia Ruiz (Ulldecona),
Lorena Cases (Tortosa).
Parelles junior: Laia i
Diana (Ulldecona)
Parelles Senior: Mireia i
Laura (Ulldecona).Equip
Junior: Deltebre,
Tortosa. Equip Senior:
Ulldecona, Costa Brava.

Avui i fins diumenge, a la
platja de les Avellanes de
l’Ampolla, es disputarà la
quinzena edició de
l’”Open de Futbo Platja”
Ciutat de l’Ampolla.La ins-
cripció és de 150 euros,
enlloc de 200. Els premis
es mantenen: 1500 euros
al primer; 1000 al segon;
600 al tercer; 300 al
quart a més dels trofeus.
La novetat, un camp i
més gran.

AVUI COMENÇA

15è Open de
Futbol Platja

Demà dissabte, dia 7
de juliol, tindrà lloc la
segona edició de la
‘Cursa Balcó del Delta’,
a partir de dos quarts
de set de la tarde. 

T o t
està a punt per a rebre
la cursa i l’organització
s’hi ha abocat per tenir
cura de tots els detalls
perquè l’esdeveniment,
com l’any passat, esti-
gui a l’alçada.
Es tracta de la quarta
prova puntuable per al
circuit Running Series de
les Terres de l’Ebre, que
com els anteriors, cons-
tarà d’un total de 10
quilòmetres urbans. La
cita està organitzada
per AEC Terra de Fang i
es confian en què hi hagi
una bona participació,
com ha ocorregut en
altres proves celebrades
fins al moment.

DEMÀ, A CAMARLES

Cursa Balcó 
del Delta

TWIRLING

Europeu a
Bèlgica

FUTBOL-7

Torneig a Jesús,
en festes
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
RAQUEL NAVAS, ÀRBITRE I JUGADORA DE FUTBOL

Raquel Navas té 28
anys. Juga amb el
Tortosa Ebre, de la lliga
femenina. Aquesta tem-
porada ha xiulat partits
de futbol de Quarta
catalana. Ha pujat a
Tercera. No és la única
noia que xiula partits a
la nostra demarcació.
La seua afició al futbol
l’herada de la familia. El
seu pare fou jugador
durant moltes tempora-
des. Va pertànyer al CD
Tortosa la lliga històrica
del retorn a Tercera divi-
sió (81/82).

Més Ebre: Quan et vas
plantejar ser àrbitre? 
Raquel Navas: Ja feia
diversos anys que alguns
àrbitres que coneixo m'ho
deien, i la veritat que la
idea no em desagradava,
però no acabava de tirar
cap avant. Finalment, va
ser en una xerrada al
comitè de la federació de
futbol, a la delegació de
Tortosa, on van plantejar la
possibilitat de fer el curs
de formació. Ens van
comentar que podíem
compaginar el jugar i arbi-
trar i vaig pensar en pro-
var-ho. També vaig pensar
que es veu el futbol des
d'un altre vessant i que
podia ser interessant.
ME: Quants partits has xiu-
lat en aquesta temporada?
RN: Uns 45 partits com
àrbitre, 6 com àrbitre
assistent a 2a. catalana,
1 d'assistent lliga nacional
juvenil, 1 d'assistent a
segona divisió femenina i 8
com àrbitres assistent de
categoria preferent juvenil.
ME: Es complicat?
RN: Al principi se'm feia un

poc estrany, els nervis, el
ser dona en un món encara
dominat per homes... i
sobre tot de passar de ser
jugadora a arbitrar, però
poc a poc m'he anat adap-
tant.
ME: L’avantatge és que ets
jugadora. Potser així valo-
res més segons quina
mena d’actituds, ara que
també xiules?
RN: Sempre s'intenta fer el
millor possible arbitrant, no
crec que hi hagi cap àrbi-
tre que vagi a per algun
equip. Per altra banda, des
de que estic arbitrant, en
jugades que poden ser
dubtoses ja no protesto
com pot ser feia algun cop,
ara penso que pot ser l'àr-
bitre no ha vist aquella
jugada, tots ens podem
equivocar algun cop.
Estaria bé que algun cop
algun jugador es fiqués a
arbitrar sense ajudes per
sentir i entendre també els
àrbitres.
ME: Quina anècdota és la
que més destacaries del
que portes xiulant?
RN: Que encara avui en
dia, hi ha gent que es
sorprèn al vore una noia
arbitrant un partit de futbol.
ME: Els jugadors són més
condescendents amb tu o
creus que dins del camp es
protesta sense miraments?
RN: Crec que es protesta
sense mirament, un està
jugant i no pensa si l'àrbitre
és dona o home...
ME: Dins de l’arbitratge?.
Quin és el teu objectiu?
RN: Ara busquen àrbitres
més joves, tinc "la sort" de
que volen promocionar el
món de l’arbitratge femení.
No tinc cap meta, però si
intentaré fer el que esti-

gue en les meues mans.
ME: Quina decisió més difí-
cil recordes dels partits
que has xiulat fins ara? 
RN: Decisió difícil no,
però si que hi ha camps en
els que els aficionats apre-
ten molt, i saps que,
segons quines decisions,
et diran de tot. Però has de
ser coherent en el regla-
ment i portar-lo a la pràcti-
ca. No per pensar “mare la
que m'espera....” no assen-
yales alguna cosa, si ho
veus ho has de xiular.

ME: Alguna decisió que,
passades unes hores,
haguessis modificat, si
haguessis tingut l’oportuni-
tat de tornar-la a xiular?
RN: Decisió que hagués
modificat no ho sé, però si
que és veritat que, quan
vaig sense assistents i hi
ha jugades al límit, hem de
pendre una decisió en un
moment determinat i he
d’estar molt atenta per
decidir. Hem de saber
refer-nos ràpidament de
jugades dubtoses per
poder seguir arbitrant
correctament a la següent
jugada.
ME: Hi ha més noies xiu-
lant a Tarragona. Les conei-
xes?
RN: Sé que hi ha més
noies, personalment no les
coneixo a totes, en alguna
he parlat algun cop. La que
si coneixo, és una noia que

juga també a futbol i quan
podem parlem del món de
l’arbitratge. També vaig tin-
dre l'ocasió de poder par-
lar amb l'Ana Zardain
aquest any i em va animar
molt a continuar arbitrant.
ME: Fa respecte sortir a
xiular un partit? 
RN: Sí, però poc a poc et

vas sentint més segura al
camp i xiulant. Suposo que
és com tot. Vas aprenent i
millorant partit a partit.
ME: Arbitre referent?
RN: Quan encara no era
àrbitre em feia molta grà-
cia Pierluigi Colina. És un
àrbitre que només amb la
mirada t'ho diu tot (riu).
ME: Vius a Vinaròs. Per
què xiular a les TE?
RN: Si, soc de Vinaròs,
però en estar estudiant a
Amposta i jugar amb el
Tortosa Ebre femení, vaig
decidir fer la meva forma-
ció a la delegació de
Tortosa.

ME: I la Raquel jugadora.
Quina posició ocupes?
Podràs fer-ho compatible?
RN: Normalment jugo de
lateral o central quan hi ha
que donar més guerra
(jeje). Com ja has comen-
tat, jugo amb el Tortosa
Ebre. Hem quedat prime-
res de 2a Catalana. Ja
m'han dit que pense en
prioritzar una cosa o l'al-
tra...així que aquest any
ben bé encara no sé si em
federaré o no, si ho faig,
suposo que podran comp-
tar amb mi pocs partits per
disponibilitat, ja ho vorem
d'aquí al setembre...

“Encara avui en dia, hi ha gent
que es sorprèn en veure una noia

arbitrant un partit de futbol”

Raquel considera que....
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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

RESTAURANT MIAMI CAN PONS

LLAGOSTINS “ENCEBOLLATS”
FLAMBEJATS A L’ANIS DEL MONO

INGREDIENTS (4 PERSONES):

8 llagostins
1 ceba
1/2 copa d'Anís del Mono sec
oli, sal i pebre

PREPARACIÓ

Agafeu una cassola, fiqueu-li un raig d'oli i
poseu-la a foc lent.

Quan l'oli sigui calent, posar els llagostins
i sofregir-los (que no quedin gaire cuits).

Treure'ls de la cassola i guardar-los apart.
Afegim la ceba tallada “a juliana” i coure-

la fins que sigui cuita. Un cop cuita, afegir
els llagostins.

Amanir-ho amb sal i pebre, i deixar-ho
coure uns minuts.

Afegir a la cassola la mitja copa d'Anís del
Mono, pendre foc a l'anís i flambejar.

Ja està llest per servir.

RESTAURANT CAN VICTOR

LLAGOSTINS DE SANT CARLES A LA
SAL AMB AMANIDA DE FULLA DE ROURE

I SAQUET DE LLAVORS DE ROSELLA

INGREDIENTS:

Llagostins de Sant Carles
Sal de les Salines de la Trinitat
Fulla de roure
Pasta filo
Ou
Llavors  de rosella
Tapenade d́oliva arbequi de la terra alta

PREPARACIÓ

Llagostins: Posar amb la planxa ben ca-
lenta un llit de sal. Coll.locar els llagostins a
sobre i tapar-los amb un altre llit de sal a so-
bre. Coure´ls durants 5 minuts que no esti-
guin molt fets ja que sal els acabarà de cou-
re i així quedaràn més gustosos.

Amanida:Estirar la filo, pintar amb ou i
repartir les llavors de rosella. Posar-ho en
un motlle i posar-ho al forn 5 minuts. Ama-
nir l´enciam un cop ja tallat. Amanir-ho tot
amb oli d´alfabrega i emplatar al saquet.

CAFETERIA-PIZZERIA MAR Y LUZ

PIZZA MARGARIDA

INGREDIENTS:

Tomàquet fresc
Mozzarella de Búfala
Alfàbrega natural 

PREPARACIÓ

En primer lloc elaborem la massa,
a mà, de forma artesanal. Barregem
els ingredients de la massa, formant
boles de 180 gr, estenem la massa
amb les mans i la deixem fermentar
mínim 24 hores. Una vegada tenim la
massa, posem el tomàquet fresc i la
mozarrella de búfala.

Finalment la decorem amb tres fu-
lletes d'alfàbrega fresca i... a degus-
tar!

RESTAURANT CASA ALBERT 

LLAGOSTINS A L'ESTIL 
“CASA ALBERTO”

INGREDIENTS:

8 llagostins
2 alls
Julivert
4 avellanes
4 ametlles
1 tomàquet
Surt
Pebre
1 ceba
1 cullerada de Brandy

PREPARACIÓ

En primer lloc, fem una picada amb els alls,
el julivert, les avellanes, les ametlles i el tomà-
quet i es deixa macerar durant mitja hora.

Després sofregim la ceba, la barregem bé
amb la picada i afegim un got de brou de peix. 

Finalment afegim els llagostins, la sal, el pe-
bre i la cullerada de brandy i ho deixem a foc
lent durant 7-8 minuts. Ho retirem del foc i…
llest per menjar!!
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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
Durant la matinada i al llarg del matí la nuvolositat minvarà progressivament i al matí que-
darà restringida a la meitat sud del litoral i Prelitoral, on el cel es mantindrà mig i puntual-
ment molt ennuvolat. Tot i així, a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades al
Prelitoral, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental, que deixaran el cel entre
mig i molt ennuvolat. 
A banda, a partir de migdia arribaran alguns núvols mitjans per l'oest del país.

Precipitacions
Durant la matinada són probables alguns ruixats febles i puntualment moderats al nord de
la Costa Daurada i al sud del litoral central. A partir de migdia són possibles al Pirineu i
Prepirineu occidental i no se'n descarten als Ports. Seran d'intensitat feble o localment mode-
rada.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, i oscil·laran entre 8 i 13 ºC al
Pirineu, entre 10 i 15 ºC al Prepirineu, entre 13 i 18 ºC a la depressió Central i el Prelitoral, i
entre 16 i 21 ºC a la resta del país. Les màximes seran lleugerament més altes al Pirineu, el
Prepirineu i a ponent, mentre que a la resta del territori seran similars o lleugerament més
baixes. Es situaran entre 26 i 31 ºC a ponent i entre 23 i 28 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà entre bona i regular, amb algunes boirines i boires matinals a punts de l'interior, però
millorarà a bona durant el matí.

Vent
Durant la matinada i fins a primera hora del matí bufarà tramuntana moderada amb cops
forts al litoral nord, mestral entre fluix i moderat a les terres de l'Ebre i vent fluix i de direcció
variable a la resta del país. Al llarg del matí s'imposarà el vent de component sud fluix amb
cops moderats en general. Al final del dia quedarà fluix i de direcció variable en conjunt, tret
de l'extrem sud del país on bufarà el component sud fluix.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t'ofereix  un abric de contenció que,
lluny d'aclaparar-te , proposa moments  de relax  i
enteniment.  Busca  equilibri  entre obligacions
familiars  i de parella. 

Taure
20/4 al 19/5

Les relacions desborden expressions d'amor,
enteniment i esperança: l'empatia pren la davan-
tera i proposa una relaxada  connexió en la
parella. 

Bessons
20/5 al 21/6

Lliura't sense reserves a una relació amorosa
que pot dur-te a descobrir  coses sobre l'amor
que vas pensar  que no tornaries a experimen-
tar mai més.

Cranc
22/6 al 21/7

No jutgis  si no desitges ser jutjat : duu les coses
a un plànol de major tranquil·litat. Apareixerà
una despesa que no esperaves i que podria fer-
te canviar de plans.  

Lleó
22/7 al 22/8

El teu firmament  sentimental revela situa-
cions d'evident maduresa emocional: obli-
da't  de les restriccions  i aposta  tot  a la
parella . No parlis de diners a la feina.

Verge
23/8 al 21/9

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb  la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te  un moment
per a buidar-te.

Balança
22/9 al 22/10

Quan el fastigueig s'apropia d'una relació amo-
rosa, hi ha  dues possibilitats: tractes d'arribar
a una trobada , o t'allunyes abans que arribin
les llàgrimes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l'humor  deixin enrere els
conflictes.     

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes d'una jornada vivificant  i moments
d'alegria  en l'amor , la parella  reprèn una
cursa sana  d'aprenentatge  i maduresa. Cuida
la teva pell.

Capricorn
21/12 al 19/01

Gran  energia emocional: sents que gens impor-
ta més que aclarir  la teva situació  sentimental,
deixa que el corrent flueixi , no et precipitis  a
prendre decisions.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva  vida
amorosa  i molts  plànols arriben  a l'equilibri .
La teva vida social  es beneficia  de la te afec-
tuosa actitud. 

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s'iniciïn  sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat  i càrrega passional . La teva
esquena  està patint  massa.    

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 20°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

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

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

Deltebre.  Zona La

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

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .

Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

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

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08
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Concretament a la con-
fluència de les serres de
Cavalls, Pàndols i Llaberia

és on es localitzen la
majoria dels artefactes,
donat que va ser una de
les zones més castigades
per l'aviació alemanya i
italiana.
Agents dels TEDAX-NRBQ
dels Mossos d'Esquadra,
van recuperar un total de
10 artefactes explosius,
les característiques tècni-
ques dels quals són:
una granada de mà ofen-

siva “LAFFITE 21” de
fabricació francesa, regla-
mentària de l'exèrcit repu-
blicà, sis granades de
morter de 81 mm, tipus
“VALERO” model 1933,
reglamentària de l'exèrcit
feixista, 2 granades de

morter de 50 mm, tipus
“VALERO” model 1932,
reglamentària de l'exèrcit
feixista, 1  detonador
d'espoleta de granada de
morter. Restes diverses
de diferents artefactes
(cues, aletes estabilitza-
dores i altres restes de
cossos de projectils de
diferents tipus) que ja
havien esclatat i que no
suposaven cap risc, als
quals se'ls donarà tracta-
ment de residu de ferra-

lla. Un cop localitzats els
explosius varen ser reti-

rats i després de la seva
anàlisi i catalogació,
varen ser transportats a
una pedrera per a la seva
detonació i destrucció
amb les màximes mesu-

res de seguretat. En rela-
ció amb aquest afer, cal

recordar que la Direcció
General de Protecció Civil
de la Generalitat, recoma-
na fins la finalització del
període de risc d'incendis
forestals, no apropar-se a

la zona forestal afectada
per l'incendi del Pinell de
Brai, donat que restes
d'artefactes explosius
podrien haver quedat mal-
mesos i, per tant ser peri-
llosos. També es demana
a la ciutadania que en cas
de localització d'algun
tipus d'artefacte o muni-
ció eviti la seva manipula-
ció, s'allunyi i comuniqui
al 112, per tal que es
pugui procedir a la seva
retirada i desactivació.

L’incendi de Pinell de Brai deixa al descobert 
artefactes explosius de la Guerra Civil

L'incendi forestal que
va afectar els passats
dies 15 i 16 de juny a la
localitat del Pinell de
Brai (Terra Alta) i que
va cremar 139,35
hectàrees, va deixar al
descobert en una zona
d'alta muntanya bas-
tant inaccessible, dife-
rents artefactes explo-
sius de la Guerra Civil. 

La Vall de Pàndols va ser una de les zones més castigades per l'aviació alemanya i italiana

UN INCENDI

L'incendi del Pinell de Brai del passat dia 16 va
deixar artefactes explosius al descobert. Han
estat recuperats per agents dels TEDAX-NRBQ 

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


