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La Plataforma en Defensa de l'Ebre
(PDE) ha començat a organitzar la
resposta social i política davant
l'aprovació del Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre aquest dijous, que
preveu ampliar els regadius en
450.000 hectàrees i destinar
11.000 hectòmetres cúbics
d''aigua del riu anuals. 
Han estat 72 vots a favor, 9 en
contra i 5 abstencions.  Per
contrarestar el que consideren la
base per a la planificació de futurs
transvasaments, la PDE ha
convocat el pròxim 12 de juliol a
representants de tots els partits en
un acte a Tortosa perquè
manifestin públicament la seva
posició. 

P3

Comença la lluita

El Conquense va guanyar dissabte al camp del Poblense (0-1) i, d’aquesta forma, va assolir l’ascens a la Segona B.
El seu tècnic, el tortosí Jordi Fabregat, ha aconseguit els millors resultats des que és entrenador. El tècnic admetia
que la ‘temporada ha estat un somni’ i valorava la implicació dels seus jugadors. Fabregat, a la foto en les celebra-
cions de dilluns a la Plaça d’Espanya de Conca, ha renovat amb el Conquense i, per tant, afrontarà una nova tempo-
rada, en aquest cas a la Segona B.  P10

Jordi Fabregat puja al Conquense a la Segona B

Terres de l’Ebre. El primer Ple, de Jose Emilio
Bertomeu com a Alcalde, fixa el nou cartipàs
municipal de Deltebre.    

P5

Esports. Nou èxit del rem ebrenc, en aquesta
ocasió en el campionat d’Espanya de rem
olimpic celebrat a Sevilla.

P 17

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en sessió plenària una moció
d'ERC i IC-ET demanant millores
ferroviàries a la ciutat i a l'Ebre.             P8Av

ui
 é

s 
no

tíc
ia

FOTOEBRE. AUTOR:  JOTAELEBE

 



DIVENDRES 5
DE JULIOL
DE 20132

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésmésdiari

ebre

Edita:
Limicola, SL

DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas.
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 977 25 27 27

www.mesebre.cat

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 

OOPPIINNIIÓÓ

Celebrar aniversaris sempre és motiu de
satisfacció i més si el que es celebra són
esdeveniments que han marcat el futur d’un
municipi com Deltebre. 25 anys
d’instal·lacions educatives: les de l’Institut i
l’escola l’Assumpció, que van suposar dignifi-
car uns espais necessaris i vitals per un
poble jove que volia créixer i tenir oportuni-
tats per poder accedir al coneixement des-
prés d’haver patit durant molts anys l’oblit i la
manca de suport amb instal·lacions limitades
i poc sofisticades que venien de l’etapa ante-
rior a la independència del municipi i del llarg
model educatiu del franquisme. 25 anys que
han suposat la possibilitat de transmetre
coneixement a moltes generacions que han
tingut noves oportunitats d’accedir a estudis
superiors i universitaris i marcant una clara
diferència amb els seus predecessors que no
van tenir l’ocasió d’accedir al coneixement ni
a noves oportunitats que milloressin la seva
qualitat de vida. Mestres, metges, advocats,
enginyers, professionals qualificats...tots i
totes sorgits de la formació rebuda per cen-
tenars i centenars de professors i professo-
res de l’Institut de Deltebre i l’ensenyament
primari. Ara bé, avui celebrem aquesta data
i, possiblement, les noves generacions no li
donem més transcendència de la que possi-
blement té, i cometríem un greu error histò-
ric si darrere de la implicació, el treball i l’es-
forç de molta gent no ens aturéssim per uns
instants a reconèixer la fita històrica que es
va aconseguir amb la construcció de l’institut
i de la nova escola de l’Assumpció. El
Deltebre de fa 25 anys no era el d’avui dia,
era un municipi mancat d’equipaments, amb
unes prestacions bàsiques gairebé desate-
ses i amb una experiència municipal jove no
mancada de problemes i amb moltes dificul-
tats. Tot i la poca experiència, hi ha una
característica bàsica de la gent de Deltebre
comuna a totes les generacions, que és
l’obstinació a millorar, a superar adversitats i
a construir una nova realitat municipal cons-
cients del passat que els havia tocat viure. I
va ser aquella obstinació intel·ligent la que va
portar la unitat tan desitjada entorn al que
consideraven bàsic, l’ensenyament públic i
de qualitat, els calia un institut per ser un
poble capdavanter i amb futur. Unitat social i
política que va reclamar a la Generalitat el
que èticament ens corresponia com a munici-
pi i que durant anys i anys ens havien negat,
tenir igualtat d’oportunitats amb la resta de
poblacions de Catalunya i donar oportunitats
als joves de Deltebre de poder estudiar. No
va ser fàcil, es va complir el tòpic històric del
nostre municipi i s’ho van haver de guanyar,

merescut ja ho tenien, de fet no reclamaven
res il·lògic en ple segle XX, però feia falta l’a-
provació de la inversió més enllà dels nostres
límits geogràfics. És just que el municipi sàpi-
ga la feina que van fer aquells homes i dones
de fermes conviccions per aconseguir el que
avui és una realitat indiscutible malgrat les
retallades. La feina dels alcaldes Jesús Pérez
i Amable Arques, dels regidors
d’Ensenyament, de les APES, dels alumnes i
les seves respectives famílies que, desafiant
a la història, van aconseguir el seu objectiu,
un objectiu comú que ha traspassat genera-
cions i límits. Res passa perquè sí, i tant la
construcció de l’Institut com de l’escola
Assumpció van ser una realitat que va perme-
tre a centenars i centenars de deltebrencs i
deltebrenques rebre una educació de quali-
tat, amb un professorat exigent i amb el
suport decidit de tots els governs municipals
sense excepció. Ara és moment de girar la
mirada al passat i reconèixer la feina que van
fer, segurament fora d’aquí no tindrà trans-
cendència més enllà d’un titular, però a nivell
de poble la gesta aconseguida és digna d’es-
criure a les pàgines més grans de la nostra
història. A totes i tots els que ho van fer pos-
sible, als que ho fan avui i als que ho faran
demà, moltes gràcies i felicitats !

Joan Alginet Aliau
3r tinent d’alcalde

Regidor d’Educació de l’Ajuntament de
Deltebre

“El Consejo del Agua de la Conca de l'Ebre ha sig-
nat  l'acta de defunció del Delta de l'Ebre”. Amb
aquesta contundència ha denunciat la diputada al
Parlament i primera secretària del PSC de l'Ebre,
Núria Ventura, l'aprovació de la proposta del PP
del nou pla hidrològic de la conca de l'Ebre. 
El vistiplau del consell a un pla que situa el cabal
ecològic en poc més de 3.000 hectòmetres
cúbics, uns 106 m3/s en el tram final del riu Ebre
i inferior al 100 m3/s durant els períodes d'estiat-
ge, “amenaça el riu, el Delta i el seu ecosistema i
la comunitat que hi viu amb el consegüent impac-

te social i també econòmic, molt negatiu per al
territori per la seva afectació en els sectors pes-
quer i aqüícola”. S'ha criticat durament el fet que
no s'hagin tingut en compte les al·legacions pre-
sentades ni per la Generalitat, ni pels ajuntaments
del territori o per molts particulars, ni tampoc les
conclusions de la Comissió per la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre, que va ratificar el Parlament
de Catalunya el 2007 i que situava el cabal ecolò-
gic entre els 7.000, 9.500 i 12.500 hectòmetres
cúbics anuals atenent si es tractava d'anys secs,
mitjos o humits. 

Editorial

“El nou pla respon a la voluntat del PP de 
fer nous transvasaments”

La Festa més 
jesusenca que mai

Opinió

25 anys de l’Institut de Deltebre i l’escola Assumpció

Opinió

El pas del temps ens marca
inexorablement part de la
nostra activitat. I ara el
temps ens diu que ens toca
celebrar la nostra Festa
Major.
Una Festa Major què des de
fa anys està ben definida, i
que els problemes econò-
mics actuals no han fet més
que reafirmar que estem en
el camí adequat. Una Festa
en què només hi ha un prota-
gonista, la gent del Poble i
les Entitats.
I aquest any la Festa encara
és més Jesusenca que mai.
A banda de la gran aportació
de les Entitats i de les activi-
tats Populars, que no falta
que les relacione perquè són
ben conegudes i constituei-
xen la base de la programa-
ció.
Hem decidit que la portada
del Programa sigui un colla-
ge de fotografies de Festes i
activitats del poble realitzat
per Antoni Melero.
L'exposició és del fons pictò-
ric propi de l'EMD del
Concurs de Pintura i de dona-
cions.
A part de les Entitats, Jesús
per la independència també
estaran  presents en la pro-
gramació i a més presenta-
rem una nova entitat del
poble, “El Club Patí Jesús”,
sense deixar-nos a
Sagrantana Club, que ja va
triomfar l'any passat.
Els Pregoners, seran una
representació de les Penyes,
què des de fa anys estan
molt compromeses en les

activitats generals del Poble i
implicats en la programació,
donant un gran exemple de
bona relació, d'amistat i
demostrant el seu sentiment
jesusenc.
Hem d'agrair molt el treball
que fan i que hagin acceptat
la nostra invitació.
He de felicitar a totes les
Pubilles i Pubilletes, que
representaran a les Entitats i
d'una manera especial a
Raquel Forcada, la nostra
pubilla Major i a la Pubilleta
Noemí Botella.
No puc acabar sense agrair
el treball desinteressat de la
Secció de Festes i dels
col·laboradors, així com dels
regidors de govern que tots
tenen un gran compromís
amb el nostre poble.
Jesusenques i Jesusencs, el
temps que vivim fa més
necessari que mai poder
gaudir de les Festes, reafir-
mant tots els valors que ens
caracteritza com a Poble
amb una identitat ben defini-
da.
A Xalar que és la nostra
Festa.

Una abraçada,

Pere Panisello i Chavarria
Alcalde - President

EMD de Jesús

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, que va votar en contra,
en la seva condició de repre-
sentant de la Generalitat, ha
posat de manifest en la seva
justificació de vot que aques-
ta és la primera vegada que
un document d'aquest calat
s'aprovat sense l'acord de
les comunitats autònomes
que formen part de la Conca
de l'Ebre. "Aquest Pla neix
sense consens polític -el
Parlament de Catalunya s'hi
ha posicionat majoritària-
ment en contra, sense con-
sens institucional -ni la
Generalitat, ni els ajunta-
ments, ni els consells comar-
cals hi estem d'acord, sense
consens territorial, i sense
consens social." Els únics
vots en contra del Pla han
estat els 6 dels represen-
tants de la Generalitat, 1 de
la Chunta Aragonesista, 1 de
la PDE i 1 de Coagret.
Ferran Bel ha retret a la

Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre que no hagi cridat
al Govern de la Generalitat
en cap moment durant el
període d'al·legacions -"no
ha fet res per buscar el con-
sens"- i ha criticat el vot favo-
rable al Pla de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP), que "en
cap moment ha consultat als
municipis de les nostres
terres". L'alcalde ha insistit
en què  aquest "no és un bon
Pla ni per al tram final de
l'Ebre ni per a tot el riu en el
seu conjunt. Els cabals
mínims són absolutament
insuficients, però també hem
manifestat disconformitat
respecte el diagnòstic de la
qualitat de les aigües i la pro-
posta que fa el Pla com a
mesures correctores. Són
del tot insuficients."
En la seva opinió, "no serveix
de res que ens diguin que
aquest document té validesa
fins al 2015 i que fins llavors
podem treballar-lo. La
Generalitat i les institucions
del territori farem tot el pos-
sible en el marc de l'Estat
espanyol i, especialment, en
el marc de les institucions
europees, per rectificar
aquest Pla." 
En aquest sentit, l'alcalde ha
recordat que els fronts de
lluita a Europa tindran dues

vessants, la política al
Parlament europeu, i la judi-
cial davant els tribunals
comunitaris.
Ferran Bel entén que aques-
ta hauria pogut ser "una eina
útil" però que tal com s'ha
aprovat serà un "entrebanc i
un element d'enfrontament".
"Un document com aquest
sense consens, serà difícil

d'aplicar." 
El Consell de l'Aigua de
l'Ebre està format per 98
representants de les dife-
rents administracions, usua-
ris i agents socials. 
Avui mateix, l'alcalde de Sant
Jaume d'Enveja, Joan
Castor Gonell, membre del
Comitè d'Autoritats
Competents de la CHE, en

representació de la
Federación Española de
Municipios y Provincias,
participarà en la reunió d'a-
quest ens on se sotmetrà a
consideració la proposta
del Consejo del Agua.
L'avaluació d'aquest orga-
nisme és preceptiva en el
tràmit final del pla abans
que es traslladi al Govern

per a la seva aprovació
definitiva mitjançant Reial
Decret. 
“Lamentablement tot indica
que estem només davant
un altre pur tràmit com el
d'avui -ahir per al lector-
però lluitarem en totes les
instàncies per aturar
aquesta nova agressió”, ha
reblat.

Aprovat un Pla Hidrològic 
«sense consens»

El Consell de l'Aigua de
la Demarcació de l'Ebre,
reunit ahir a Saragossa,
va votar a favor del pro-
jecte de nou Pla
Hidrològic de conca,
pas previ al seu envia-
ment al Govern de
l'Estat per a la seva
aprovació definitiva via
Reial Decret.

“Ni polític, institucional, territorial ni social”

L’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha retret a la CHE que en cap moment hagi cridat a la Generalitat

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Josep Maria Pelegrí va
voler iniciar la seva inter-
venció felicitant als inte-
grants de la cooperativa
Arrossaires del Delta, coo-
perativa arrossera del
marge esquerre de l'Ebre
que des de setembre de
2012 és propietària de
Nomen, per les noves ins-
tal·lacions que divendres
es van inaugurar oficial-
ment; «per l'impuls que heu
aconseguit amb l'adquisi-
ció ara farà un any de la
marca Nomen, saber apro-
fitar les oportunitats que
se'ns presenten és una fita
que no tothom té la capaci-
tat d'aconseguir i avui en
dia, donat el context
econòmic en el que ens tro-
bem, aquesta fita pren
encara una rellevància més
cabdal. Vosaltres sou un
cas d'èxit en aquest sentit:
ho vau saber veure i vau
tenir la capacitat de tirar

endavant, traient-li el
màxim rèdit amb il·lusió,
però sobretot amb esforç,
dedicació i molt de treball.
Ha suposat el fet més relle-
vant de la vostre història,
un fet per estar orgullosos
i treure'n pit. A més, amb
aquesta operació, Nomen
torna a ser una marca de
capital català. Us situa
com a la segona empresa
arrossera a l'Estat, amb
Nomen com a primera
marca a Catalunya i tercera
a nivell estatal. En la matei-
xa línia, heu sabut adaptar-
vos als nous temps: heu
donat un gir de 180 graus
a la vostre estratègia de
mercat”.
Pelegrí també es va con-
gratular per “l'objectiu que
teniu de cada dia a interna-
cionalitzar més el vostre
producte: aquesta via, la
de la internacionalització,
és una molt bona solució
als problemes que tenim a
casa. No ens podem tan-

car només al mercat que
tinguem més proper, hem
d'obrir les nostres finestres
al món i demostrar com
fem de bé aquí les coses.
Em consta que així ho
esteu fent i m'agrada molt
que sigui així. Heu tingut un
creixement significatiu i

destacable: ara mateix
teniu una quota d'exporta-
ció del 20% i espereu pas-
sar en 2 anys al 40%. I
esteu treballant per entrar
a mercats emergents com
ho és l'orient mitjà”. 
El conseller va remarcar, a
més, que la diversificació

dels productes d'aquesta
entitat li “obre noves opor-
tunitats de negoci, i un
altre exemple és que bus-
queu la comercialització en
diversos sectors, cal mou-
re's i intentar estar pre-
sents en quants més llocs
millor: 

Una de les platges més
emblemàtiques del muni-
cipi d'Alcanar, la platja
Maricel, a partir d'aquest
estiu disposa de dutxes
per als seus usuaris. 
Així, l'Ajuntament
d'Alcanar ha donat solució
a una reivindicació que

feia temps que es dema-
nava en aquesta platja
que combina còdols i
sorra.
Aquesta actuació presen-
tava l'inconvenient de que
en aquella zona d'Alcanar-
Platja, no es disposa d'ai-
gua potable. 

Ara, però, gràcies a la
col·laboració de la
Direcció General de
Carreteres i de l'Estació
de Servei “MIFAMI”, mit-
jançant un pas de drenat-
ge subterrani, ja anterior-
ment existent, que traves-
sa la carretera N-340,

s'ha habilitat una connexió
que permetrà que l'aigua
potable de l'estació de

servei pugui arribar fins a
les noves dutxes.

Alcanar instal.la noves 
dutxes a la platja

Un servei molt ben rebut pels usuaris i el sector turístic

«Tot i que el 4 d'abril de
2011, un mes abans de
les eleccions, el govern
de Ferran Bel va enderro-
car l'entrada a l'estadi
municipal fent veure que
s'iniciaven les obres del
nou complex d'aigües a
Ferreries. Avui l'estadi
ofereix una imatge de
degradació que no
mereix ni Tortosa ni l'es-
port de la ciutat.» El PSC
ho ha denunciat en conti-
nuades ocasions, i ara
tornen a insistir «per evi-
denciar l'electoralisme
de Bel i l'abandó amb
què es troba el projecte i
l'estadi. La demagògia
de CiU a l'entorn del pro-
jecte del complex d'ai-
gües li ha acabat passant
factura». 

La imatge de
l’estadi de

Tortosa

La Terra Alta ha enllestit la
primera fase dels treballs
que han de portar a la
celebració d'una jornada
d'economia a la comarca
que es preveu que es rea-
litzi durant els primers
dies del mes d'octubre. En
aquesta primera fase s'hi
han implicat mes d'un cen-
tenar de persones de la
societat civil terraltina,
pertanyents als àmbits de
l'educació, la sanitat, l'ad-
ministració, el mon empre-
sarial, i d'altres. Tot
aquest procés té com a
objectius el fet de prendre
consciència dels poten-
cials de desenvolupament
del territori i descriure
consensuadament i de
baix a dalt, les línies de
treball a fer.

Jornada
d’economia a la

Terra Alta

Pelegrí destaca la internacionalització i la diversificació de
la producció agroalimentària com a vies de futur

Fa aquestes declaracions en la inauguració de la planta d’envasat a Deltebre

ACTUALITAT
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L'Ajuntament de Deltebre
ha celebrat el primer Ple
després del canvi d'alcal-
dia on s'ha donat compte
de la composició del car-
tipàs municipal i s'ha apro-
vat la composició dels
membres de les comis-
sions informatives així
com el nomenament dels
representants de la corpo-
ració en altres organis-
mes. L'Alcalde, José
Emilio Bertomeu Rio
(PSC), ha donat compte
de la composició del nou
cartipàs municipal que
serà la següent: 
-Gervasi Aspa
Casanova(ERC), primer
Tinent d'Alcalde i regidor
de Gestió del Territori. 
-Rogelio Bonet Tomàs
(ERC), segon Tinent
d'Alcalde i regidor
d'Hisenda i Urbanisme. 

- Joan Alginet Aliau (PSC),
tercer Tinent d'Alcalde i
regidor de Cultura,
Educació, Comunicació,
Comerç i Turisme. 
- Sònia Bertomeu Tomàs
(ERC), quarta Tinent
d'Alcalde i regidora de
Promoció Econòmica,
Ocupació i Indústria i Medi
Ambient i Món Rural. 
- Òscar Martin Bo (ERC),
cinquè Tinent d'Alcalde i
regidor d'Obres públiques,
Serveis Municipals i
Riumar. - Jordi Pau Torres
Fabra(ERC), regidor de
Governació i Esports. 
- Maria Salomé Bertomeu
Mauri (ERC), regidora de
Personal, Dona i Festes. 
- Susanna Gómez Castellà
(ERC), regidora de Fires i
Joventut. 
- Sònia Bertomeu Franch
PSC), regidora de Política
Social i Salut. 

L'Alcalde, Jose Emilio
Bertomeu, ha explicat que

“es tracta de reorganitzar
el cartipàs municipal des-
prés del meu nomena-
ment, però sense canvis
importants, podríem dir
que tot continua igual”.
Gervasi Aspa (ERC), deia
que “tal com havíem acor-
dat els dos partits, tot ha
anat dins del pactat amb
una remodelació del car-
tipàs com estava prevista,

amb una regidoria nova
que és la que serà la meua
competència. Tot plegat,
per treballar en la mateixa
línia i dur a terme les
actuacions com fins ara”.
Des del Grup Municipal de
CiU mostraven incredulitat
davant el repartiment de
responsabilitats segons el
seu portaveu Lluís Soler
“hi ha regidors amb mol-

tes responsabilitats i pes
de govern mentre d'altres
en el mateix estatus tenen
només algunes responsa-
bilitats puntuals i en canvi
tot l'any els tenim com a
regidors”. 
Aquest Ple també ha servit
per aprovar per unanimitat
el compte general de la
corporació exercici 2012.

El diputat al Congrés,
Joan Tardà i el dipu-
tat al Parlament, Lluís
Sa lvadó han v is i ta t
amb el secretari de
pol ít ica parlamentària
de la  Federac ió
Francesc Gas i  es
vocals d'ERC a l 'EMD
de Campredó, Damià
Grau i  Josep
Esquerré, l 'estació de
tren d'aquest nucl i  de
pob lac ió .  Segons
Grau, ' l 'estació a va
s ign i f icar  l 'embr ió
del naixement i  crei -
xement  de l  pob le ' .

El vocal republ icà ha
lamentat el desús de
l 'estació i  ha afegit

que 'malgrat ser un
ed i f ic i  púb l ic  està
totalment abandonat i
ruïnós, d'aquí la nos-
tra queixa i  indigna-
ció'. 

Després que a pre-
guntes d'ERC al Ple
de la passada setma-
na l 'a lca lde de
Campredó recone -
gués que 'no havia fet
cap gest ió respecte
l 'estac ió '  avu i  Grau
ha exp l icat   e ls
motius pels quals pre-
sentaran una moció al
proper Ple. 

'Pe l  per i l l  que ara
compor ta l 'estac ió ,

perquè és un conjunt
a r q u i t e c t ò n i c
emblemàtic i  de pri -
mer ordre; i  per la
manca de loca ls
públ ics que pateix el
pob le  on poder  fer
act iv i tats culturals i
soc ia ls ' .  La moció
demana la  creac ió
d'una Comissió muni -
cipal amb representa-
ció de tots els grups
pol ít ics per elaborar
de manera immediata
un informe de l 'estat
actual dels edif icis i
terrenys de l 'estació
de tren i dels r iscs
que pugu i  haver -h i ,
entre d’altres.

Tardà ha presentat preguntes
al Govern Espanyol 

sobre l’estació de Campredó

Denuncia l’estat perillós de l’estació

Els socis de la
Cooperativa de l'Aldea
han aprovat majorità-
riament els comptes
dels dos últims exerci-
cis, que sumen unes
pèrdues de 2,2
milions d'euros, i la
dissolució de la ja
inactiva secció de crè-
dit de l'entitat. En una
assemblea tancada als
mitjans de comunica-
ció, la junta rectora ha
presentat l'aprovació
dels números com un
plebiscit a la seva con-
tinuïtat i a la viabilitat
de l'entitat. La presi-
denta, Montserrat
Llosa, ha anunciat que
enguany s'han aturat
ja les pèrdues i s'ha
proposat assolir
400.000 euros anuals
de beneficis -a més de
possibles indemnitza-
cions per les reclama-
cions judicials ober-
tes.

Tancats els
comptes de la
Cooperativa

El primer Ple de Jose Emilio Bertomeu com a Alcalde fixa
el nou cartipàs municipal de Deltebre

Lluís Soler mostra el seu desacord: “hi ha desigualtats en les responsabilitats entre regidors”
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A l'equador de la legislatura,
ERC d'Amposta ha fet balanç
de la seva activitat fent un
repàs a les mocions que ha
presentat des que es van
celebrar les últimes elec-
cions municipals. Els republi-
cans han explicat que el seu
grup ha presentat un total de
48 mocions i que la majoria
han tingut com a finalitat pro-
moure iniciatives d'interès
local, defensar les Terres de
l'Ebre d'agressions de l'Estat
i ajudar els més desafavorits.
La reducció de la despesa
municipal i el foment de la
participació ciutadana també
han estat dos motius recu-
rrents. Tanmateix, el seu por-
taveu, Adam Tomàs, ha
lamentat que 'el suport que
hem rebut de CiU ha caigut
en picat i, enguany, només
ens ha aprovat el 43 % de les
mocions que hem dut al Ple'.
No obstant aquesta actitud
de CiU, Tomàs ha recalcat
que 'els integrants del Grup

Municipal d'Esquerra hem fet
tot el possible perquè la nos-
tra ciutat no s'aturi, posant-
nos al costat dels que estan
patint més els efectes de la
crisi i intentant corregir totes
les injustícies que hem detec-
tat'. Adam Tomàs també ha
qüestionat el treball que està
duent a terme l'alcalde per
frenar la taxa d'atur que
pateix la ciutat, que no para
de créixer des que va
començar la crisi, i la manca
d'iniciatives per impulsar
econòmicament Amposta.
Per a Tomàs, 'l'alcalde Manel
Ferré és el màxim responsa-
ble del Govern Municipal i,
per tant, de la situació que
estan patint moltes famílies
que aquest mes passat no
han pogut fer front a l'eleva-
da contribució que els obliga
a pagar l'Ajuntament'. Per a
ERC, l'equip de CiU s'ha
sumat al carro de pujar els
impostos sense reduir la des-
pesa pública. Després d'a-
quest balanç i d'haver pre-
sentat un vídeo en què ERC
d'Amposta explica algunes

de les iniciatives que ha
impulsat a l'Ajuntament, el
portaveu d'ERC d'Amposta
ha volgut respondre les acu-
sacions de Manel Ferré
sobre la manca de suport
d'ERC a la construcció de la
futura residència per a la
gent gran. Adam Tomàs li ha
recordat a l'alcalde que 'ERC
d'Amposta mai no ha parlat
de la residència, hem parlat
d'un mur que fa dos anys
que està fet, que ha costat
gairebé 500.000 euros i que

està en terrenys que no són
municipals i que ara haurem
de comprar. I, sobre això, l'al-
calde encara no ha sortit a
dir res'. Tomàs també li ha
puntualitzat el fet que 'l'únic
compromís que ha arrancat
de la Generalitat per concer-
tar 70 noves places ha estat
el que va subscriure amb mi
quan estava al capdavant de
la delegació territorial de l'ac-
tual Departament de
Benestar i Família'. Per al
portaveu republicà, 'ERC ha

perseguit la construcció
d'una nova residència amb
tanta intensitat o més que l'e-
quip de CiU'. No obstant
això, ERC ha complementat
les seves crítiques a la cons-
trucció del mur aportant
nova informació. En aquesta
ocasió, ERC ha manifestat la
seva preocupació perquè
FUSSMONT adjudiqués les
obres de tancament del solar
sis dies abans que el Ple
aprovés la cessió dels
terrenys a aquesta societat. 

L'ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha apro-
vat el pressupost i progra-
ma de les properes festes
majors dedicades a Sant
Jaume, que se celebraran
del 19 al 27 de juliol. Per a
aquest 2013, el consistori
manté el pressupost de
l'any passat, de 190.000
euros, el qual ja va signifi-

car una rebaixa de 50.000
euros respecte el 2011,
així com la majoria d'actes
tradicionals: bous al carrer i
a la plaça, menjades popu-
lars, concursos i tornejos
esportius, exhibicions de
les diferents entitats…… ;
a més de les novetats dels
darrers anys, com la cursa
de cotxes bojos (23 de

juliol) o la cursa de cam-
brers (24 de juliol). La pro-
gramació presenta activi-
tats per a tots els públics i
edats i, per tal de mantenir
el seu caràcter popular, les
revetlles populars, com ve
sent tradicional a la Ràpita,
seran d'entrada gratuïta,
excepte la nit del divendres
26 de juliol, en què actua-

ran diversos grups ebrencs
(Junior's, Buitres, Sherpas,
etc) en la “Nit Solidària”. El

preu de l'entrada serà de 2
euros, a benefici de les enti-
tats locals Càritas i Siloé.

Aprovat el Programa i el Pressupost de les
Festes Majors de Sant Carles de la Ràpita
Se celebraran del 19 al 27 de juliol

Julio García Prieto ha estat
presentat com el nou
gerent únic de l'empresa
pública Gestió i Prestació
de Serveis de Salut
(GIPSS) i de l'Institut Català
de la Salut (ICS) a la demar-
cació de Tarragona. Les
dues institucions sumen
més de 4.000 treballadors
i un pressupost de més de
260 MEUR. El director de
Salut a Tarragona, Josep
Mercadé, ha destacat que
el canvi no significa la fusió
de les dues empreses
públiques, si bé no es des-
carta a més llarg termini.
D'altra banda, sobre una
possible reducció pressu-
postària al Joan XXIII,
Mercadé ha explicat que
encara es desconeix l'a-
bast de l'ajust.

Prieto, nou
gerent de l’ICS

Disset joves empadronats
a Ascó començaran avui a
treballar fent tasques de
suport a diferents departa-
ments de l'Ajuntament i
equipaments municipals,
dins el programa de
beques que ofereix el Pla
No T'Aturis del consistori.
Una de les vessants d'a-
quest pla ocupacional
engloba precisament els
estudiants, a més a més
de persones amb espe-
cials dificultats d'ocupació,
programa que ja va
començar el mes de maig.
Un total de 50 estudiants
han sol·licitat accedir a
aquestes beques, que
només contemplen la crea-
ció de 34 llocs de treball,
dividits entre els mesos de
juliol i agost.

Pla No T’Aturis a
Ascó

ERC d’Amposta «estén la mà a la ciutadania» i porta al Ple
les seves propostes per a «millorar la ciutat»

CiU nomès ha aprovat el 43% de les que s’han debatut en els darrers sis plens

ACTUALITAT

                          



DIVENDRES 5 DE JULIOL DE 2013 7PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 5
DE JULIOL
DE 20138

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat, aquesta set-
mana, en sessió plenària,
per unanimitat de tots els
grups, una moció d'ERC i
IC-ET demanant millores
ferroviàries a la  ciutat i a
les Terres de l'Ebre. La
proposta ha arribat des-
prés del debat dels últims
dies sobre si Tortosa que-
daria desconnectada de
l'ample europeu, possibili-
tat que l'alcalde havia des-
mentit en diferents oca-
sions, igual que ho havia
fet el Ministeri de Foment i
la Generalitat. 
La moció s'ha debatut
igualment i s'ha aprovat. 
També s'ha aprovat, amb
el vot de tots els regidors
excepte l'abstenció de
PxC, una proposta del
PSC de suport a la
Proposta de llei de drets

de les persones gais, les-
bianes i transexuals i per
l'eradicació de l'homofò-
bia, la lesbofòbia i la
transfòbia, una altra per
impulsar mesures contra
l'atur juvenil, i una tercera
per a la implantació de
l'administració electròni-

ca.
El Ple ha rebutjat les dues
mocions de PxC per vetar
la cessió d'equipaments
públics per a la celebració
del Ramadà, i per instar a
les entitats financeres
amb oficines a Tortosa a
deixar sense efecte el

cobrament de comissions
bancàries per descobert.
Tots els grups hi han votat
en contra.
També s'ha rebutjat la pro-
posta d'ERC de dedicar
recursos públics per
potenciar la mobilitat sos-
tenible en vehicles elèc-

trics i híbrids a escala
urbana.
Finalment, el Ple ha rebut-
jat la moció del PSC que
demanava la recuperació
de les places d'aparca-
ment gratuït de l'avinguda
Lleida i també la del carrer
Ràpita.

El Ple de Tortosa aprova demanar millores
ferroviàries a la ciutat i a l’Ebre

La proposta arriba després del debat dels últims dies sobre si la ciutat quedaria desconnectada

Altres propostes de millora també han estat aprovades

REDACCIÓ

Les Terres de l'Ebre ja dis-
posen de dos punts d'ai-
gua més per a extinció d'in-
cendis forestals i en els
propers mesos s'hi afegi-
ran tres més, coordinats
per l'equip tècnic del CODE
amb el Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) i el cos de
Bombers. 
Els dos punts d'aigua dis-
ponibles per a la present
campanya es troben al
municipi de Paüls, on amb
la col·laboració de l'ADF
Sant Roc i l'ajuntament,
s'està millorant la man-
cança de punts d'aigua que
patia este municipi dels
Ports. Este, actualment, ja
compta amb tres punts

d'aigua quan l'any 2010 no
en tenia cap d'habilitat. Les
basses es troben als parat-
ges del Mas del Rei i a la
Coma del Retoro, on els
propietaris privats han
cedit els espais per a
col·locar-hi els punts d'ai-
gua. A este municipi també
s'hi ha fet una franja de pre-
venció d'incendis de 2
hectàrees on durant el mes
de juliol es reforçarà amb
2,5 ha més. Finalment, a
Paüls, s'hi ha millorat 4 km
de pistes per l'accés dels
vehicles d'extinció dels
bombers.
Al municipi del Perelló, i
promogut per l'ADF Cabra-
Freixet, amb el suport de
l'ajuntament, s'hi ha cons-
truït un nou punt d'aigua

per a extinció d'incendis
que només necessita de
l'alimentació de l'aigua que
serà resolt en breu. Al
mateix municipi, l'ajunta-
ment ha promogut l'arranja-
ment de més de 6 km de

pistes forestals. Al municipi
de Tivenys, i promogut per
l'ADF Creu de Santus, amb
el suport de l'ajuntament,
s'hi està construint un nou
punt d'aigua al paratge de
la Plana del Roig que

estarà operatiu durant el
mes de juliol.
Per últim, l'ADF de Tortosa
ja està fent els tràmits per
a iniciar les obres de cons-
trucció d'un nou punt d'ai-
gua al paratge de Collredó.

Més punts d’aigua a les Terres de l’Ebre per a
combatre incendis

Tots aquests treballs reforcen la prevenció i l’extinció dels incendis a les Terres de l'Ebre i reforcen
els que tant el DAAM com Bombers venen realitzant i que el CODE ajuda a dinamitzar

La subdelegació del
govern espanyol a
Tarragona ha autoritzat a
Creu Roja Tarragona l'ús
de l'espai d'una caseta de
Protecció Civil ubicada al
Mont Caro, al terme muni-
cipal de Roquetes (Baix
Ebre) i dins del massís
dels Ports. Les
dependències, segons el
subdelegat, Jordi Sierra,
permetran albergar un
dels repetidors de la
xarxa de comunicacions
de Creu Roja que donarà
servei a les oficines de
Terres de l'Ebre. La peti-
ció de cessió per part de
Creu Roja va tenir lloc fa
dues setmanes.
Actualment, al Mont Caro
-amb 1.442 metres d'altu-
ra- ja es troben ubicats
diversos emissors, repeti-
dors i enllaços de teleco-
municacions tant de ser-
veis públics d'emergèn-
cies com d'emissores de
ràdio i televisió.

Autoritzada
una caseta de

Protecció
Civil a Mont

Caro

Sis de cada deu munici-
pis catalans tenen proble-
mes de cobertura de
telefonia mòbil. És la prin-
cipal conclusió del sisè
informe de cobertura de
telefonia mòbil a
Catalunya elaborat pel
Col·legi d'Enginyers
Tècnics i pèrits de
Telecomunicacions a
Catalunya (COETTC), que
constata un lleuger aug-
ment en les localitats
amb deficiències, del
57% de l'any passat al
59,11% del 2013. Tot i
detectar millores a la ciu-
tat de Barcelona, l'estudi
lamenta que persisteixin
zones com el barri del
Carmel amb deficiències
notables. En aquest sen-
tit, el degà del COETTC,
Ferran Amago, lamenta
que hi segueixin havent
mancances de cobertura
a la capital mundial del
mòbil.

Problemes
de cobertura

mòbil
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Aquest dissabte dia 6 de
juliol tindrà lloc la VIIIª
Edició de la Trobada de
Vela Llatina Golf de Sant
Jordi, esdeveniment
iniciat l'any 2006 en
motiu de la celebració a
l'Ametlla de Mar de la
Diada del Pescador i els
Oficis del Mar.
Organitzada per
l'Associació de Vela
Llatina La Cala, l'edició
d'aquest any comptarà
amb una quinzena
d ' e m b a r c a c i o n s
participants, algunes
d'elles vingudes d'arreu
de la costa catalana i fins
i tot del País Valencià. La
Trobada s'iniciarà a les
11'30 del matí, davant

del Centre d'Interpretació
de la Pesca on hi seran
tots els bastiments de
vela llatina i on tindrà lloc
el Memorial Antònia Vilàs,
en homenatge a la
compositora d'havaneres
de la Barceloneta,
Antonia Vilàs, autora de
l'emblemàtica havanera,
Mare Vull ser Pescador, i
que va dedicar la ultima
havanera que va escriure
a l'Ametlla de Mar.
Aquesta havanera,
titulada Clam a la Mare
de Deu de la Candelera,
no ha arribat a
interpretar-se mai, donat
que l'Antonia Vilàs va
morir el passat mes
d'abril.

La nova aplicació permetrà conèixer al moment els actius turístics de la ciutat

Deltebre a Terres Magazine

Dins de les ponències de la
jornada de promoció
econòmica de l'Aldea
d'aquest passat cap de
setmana, l'Alcalde de l'Aldea
Dani Andreu presentava el
PL'AMET (Pla Municipal
d'empresa i treball). 
Amb accions com la posada
en funcionament de la borsa
de treball informatitzada,
cursos d'orientació laboral o
la disposició d'una partida

de subvencions que
permetrà assolir el 100% de
la despesa en llicència
d'activitat per totes aquelles
persones que vulguin
instal·lar un negoci a l'Aldea
(509,35) i, de la mateixa
manera, s'incentivarà la
contractació de gent de
l'atur amb un ajut de 500Û
per contracte mínim de 6
mesos.

L’Aldea presenta PL’AMET

La Plataforma Trens Dignes
a les Terres de l'Ebre traslla-
da la seva “satisfacció” per
mitjà d'un comunicat sobre
el manteniment dels dos ser-
veis diaris (d'anada i tornada,
per tant quatre trajectes) que
a l'abril d'enguany RENFE va
anunciar que eliminaria i que
conecten la comarca de la
Ribera d'Ebre amb l'Aragó.
Aquestes declaracions de la
Plataforma arriben després
que el Ministeri de Foment

hagi informat aquesta setma-
na que no suprimirà, total o
parcialment, els quatre trens
diaris entre la Ribera d'Ebre i
l'Aragó tal i com havia anun-
ciat. La mesura suposava la
reducció en un 25 per cent
dels serveis que cobreixen el
corredor ferroviari entre
Barcelona i Saragossa per
Reus, Móra la Nova i Casp.
Un estudi de la consultora
del ministeri, Ineco, justifica-
va la decisió.

Foment rectifica 

Les guies (Mercarium,
Restarium, i Alojarium)
són guies de comerços,
restaurants i allotjaments
disponibles a travès
d'internet i també per a
smartphones i tablets,
que inclouen llistats i
descripcions, adreça,
telèfon de contacte,
fotografia i ubicació al
mapa dels actius
turístics i comercials
dels municipis, així com
la possibilitat de què els
mateixos usuaris hi
deixin els seus
comentaris al respecte
per tal de complementar
la informació. Els

regidors de Turisme i
Comerç de l'Ajuntament
de Tortosa, Alfredo Ferré
i Emili Lehmann,
respectivament, presentaven
aquest dilluns aquesta
futura aplicació als
mitjans de comunicació
tot explicant les seves
principals característiques,
i valorant molt
especialment la
immediatesa del
producte i la millora del

servei d'informació que
oferirà, no només, van
dir, per als turistes que
visitin la ciutat de
Tortosa i les Terres de
l'Ebre, sinó també pels
mateixos ciutadans i
residents. 
A Tortosa, aquesta base
de dades està sent
complimentada pels
comerços de la ciutat,
Turisme Tortosa de
l'Ajuntament de Tortosa i

els hostelers i
restauradors, per tal de
que pugui estar
disponible a finals
d'aquest estiu 2013.
L'aplicació es podrà
utilitzar en set idiomes
diferents: català,
castellà, anglès, francès,
italià, alemany i rus, i es
podrà descarregar des
d'Apple Store i des de
Google Play de manera
gratuïta.

Tortosa continua apostant fort 
pel sector Turístic

En el marc del Pla de
Foment Turístic de
Tortosa, l'Ajuntament de
Tortosa impulsarà la
implantació de la
Plataforma Guiarium
Tortosa en format
d'aplicació online per a
mòbils i tablets, la qual
presentarà tota l’oferta
comercial, gastronòmica,
turística i  l'allotjaments
del municipi partint de la
idea d'unificar els
serveis de les
aplicacions i portals web
especialitzats en turisme
per tal d'oferir a l'usuari
un servei de guia
completa. 

Presentació de la Platafoma Guiarium Mòbils, a l’Ajuntament de Tortosa.

cedida

VIIIª edició de la Trobada de Vela Llatina
Golf de Sant Jordi

Esdeveniment iniciat l'any 2006, a l'Ametlla de Mar 

ACTUALITAT
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Tot just fa un any i mig es
posava en marxa la revista
digital de fotografia i viat-
ges Terres Magazine, un
mitjà interactiu que combi-
na text, fotografia i vídeo
amb la idea de ser una
finestra del nostre territori
a l'exterior. Aquest mes de
juliol la revista Terres
Magazine publica un extens
reportatge sobre Deltebre

al seu número 8 " Pinus
nigra". El periodista Santi
Valldepèrez recorre
exhaustivament tots els
racons i atractius de la
població amb pinzellades
d'història i curiositats. Tot
ilolustrat amb magnífiques
fotografies i videos que no
deixen lloc a dubte del
potencial turístic de
Deltebre. 

L'Escola Jaume I de la
Sénia ha aclarit aquest
dijous que mai ha tingut
cap estelada al centre.
Dimecres, al Ple del
Parlament, el diputat de C's
Carlos Carrizosa, va fer
referència a aquesta pobla-
ció per denunciar que en
alguns centres educatius hi

havia penjades estelades.
Carrizosa es va referir a
"centres de la Sénia, a Vic,
i de centres de Navàs i
altres poblacions", però
l'escola de la comarca del
Montsià ha aclarit a l'ACN
que es feia referència al
centre 'La Sínia' de Vic, i no
a cap escola de La Sénia.

Aquest proper diumenge, 7 de juliol, a les 20:15
hores els BLAS PICON & THE JUNK EXPRESS
tocaran en concert a L'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona, dintre de les 9es Jornades Musicals. El
so cru i enormement poderós d'un “power trio”.

Actualitat

Jesús per la Independència,
entitat integrada dins de
l'Assemblea Nacional de
Catalunya, va rebre el passat
divendres el premi Jesusenc
de l'Any 2012 que organitza
anualment l'Associació Josep
Puig.  El premi és el resultat
del recompte de les vota-
cions populars que durant
uns quants mesos es realit-
zen mitjançant una papereta
que surt a l'Informatiu
Jesusenc. El moviment social
que va liderar l'anada de les

jesusenques i jesusencs a la
històrica manifestació de l'11
de setembre, i que ha vingut
organitzant durant tot l'any
diferents activitats al voltant
del sentiment sobiranista, va
endur-se un premi que com-
plia la seva setzena edició.
Marisa Panisello, portaveu de
l'entitat, va dir que se sentien
molt contents, “ perquè és el
primer referèndum que
podem dir que ja ha guanyat
Jesús defensant el dret a
decidir».

Jesús per la Independència

La Sénia-Parlament-Estelada
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

Dissabte passat va ser un dia
molt feliç per a Jordi
Fabregat. El seu equip, el
Conquense, va pujar a la
Segona B. Havia guanyat, a
Fuensanta, el camp del
Conquense, al partit d’anada,
per 3-1, contra el Poblense.
Era la tercera i decisiva elimi-
natòria d’ascens. I a la torna-
da, va imposar-se altre cop
per 0-1. 
El tècnic ebrenc estava molt
satisfet: “la veritat és que ha
estat el premi a tot l’esforç
d’una temporada complica-
da. Hem hagut de treballar
molt. Els jugadors s’ho han
merescut i estic orgullós
d’ells, per tot el que han fet,

sobreposant-se a les dificul-
tats”. Fabregat reconeixia
que “la temporada ha estat
de somni. Hem estat fidels a
la nostra proposta i hem anat
millorant amb el pas de les
setmanes. L’afició, al princi-
pi, va estar freda però al final
s’ha identificat. Li dediquem
aquest triomf. I també li dedi-

co a tota la gent que ha con-
fiat amb mi i a la meua fami-
lia. I a les persones que han
estat al meu costat en els
moments més difícils”.
La darrera eliminatòria va
tenir un ensurt per al
Conquense amb la impugna-
ció del partit d’anada del
Poblense: “desconeixa la nor-

mativa que impedia a un tèc-
nic sancionat poder donar
instruccions des de la grade-
ria. Va ser culpa meua, però
asseguro que no ho sabia. I
entenc que m’hagin inhabili-
tat un mes. Vaig cometre la
infracció per no saber aques-
ta nova normativa. Ho lamen-
to. Però l’equip no tenia res a
veure”. El jutze va inhabiltar
el tècnic però va donar vali-
desa al partit. Fabregat ha
renovat amb el Conquense i
la temporada vinent l’entre-
narà a la Segona B. 

«Una temporada de somni»

Jordi Fabregat ha asso-
lit els millors resultats
de la seua trajectòria
com a entrenador. Ha
pujat al Conquense a la
Segona B. Va acabar
segon a la lliga i el seu
equip ha superat al
Manlleu, al Don Benito i
al Poblense.

EL CONQUENSE PUJA A LA SEGONA B

Jordi Fabregat ha assolit l’objectiu amb el seu equip, després de superar les tres eliminatòries

M.V.

Jordi Fabregat, en una roda de premsa, amb el Coqnuense.

El tècnic estarà a 
Canal TE el dilluns
vinent, a les 22.30

hores.

Canal TE

L’Ascó fa els primers fitxatges

Luis Garcia, a la Rapitenca
TERCERA DIVISIÓ. JUGAVA AMB EL CATLLAR

La Rapitenca ha incorporat al
davanter Luis Garcia, que fou ju-
gador del Torreforta, l’Amposta,
Ascó i Catllar. Es el reforç que
feia falta, per apuntalar la davan-
tera.

D’altra banda, dir que Felipe
anirà a Alcanar i que Obi està
prop del Tortosa.

Els partits amistosos són els
següents: dia 3 d’agost a Ca-
marles; dia 9 a la Cava; dia 10
contra el Reus a la Devesa (19
h), Copa Catalunya; 11 a l’Albí
(Lleida); dia 15 a Móra d’Ebre
Memorial Manel Inglès, amb l’O-
límpic i l’Ascó; dia 17 a Almasso-
ra; 18 per si hi ha ronda de la
Copa i 25 inici de lliga.

Per la seua part, l’Ascó té les
primeres novetats en la plantilla
de l'Ascó que ha tancat els fixat-
ges de Sergi Moreno i Nico Díaz.
Els dos jugadors, que es posa-
ran per primer cop a les ordres
de Miguel Rubio el proper 15 de
Juliol, són les primeres cares no-

ves d'un Ascó que després d'u-
na magnífica temporada a Pri-
mera Catalana tindrà el repte
d'aconseguir la salvació a Terce-
ra Divisió dues temporades des-
prés.

Sergi Moreno és un jove da-
vanter procedent del Figueres
on ha militat aquesta mateixa
temporada a Tercera Divisió i
que per tant coneix perfecta-
ment la categoria. Abans de ju-
gar a la UE Figueres, Sergi havia
estat al Reus i al Formentera així
com al filial del Girona on entre-
nava de forma assídua amb el
primer equip. El nou jugador as-
conenc lluirà a partir de la pròxi-
ma temporada el dorsal 21 que
la temporada passada lluïa Raul
Garcia. Nico Díaz és un pivot de-
fensiu que prové de El Catllar
que havia militat anteriorment al
Reus i al Cambrils. Nico lluirà a
l'Ascó el dorsal 17 que fins
aquesta temporada portava Ser-
gi Grau.

A més a més d'aquestes dues
incorporacions a la plantilla, l'As-
có també ha estat treballant en
les renovacions. En aquest sen-
tit el club ha aconseguit arribar a
un acord per seguir una tempo-
rada més al club amb Denis
Coch, Jose Ramon, Gerard Roi-
gé i Edgar. A banda d'aquestes
4 renovacions el club té previst
renovar a 6 jugadors més en
breu.

Sergi Moreno, davanter
procedent del Figueres,

i Nico Diaz, pivot
defensiu del Catllar.
Són els fitxatges de

l’Ascó.

Incorporacions

Joaquin Celma està a Mè-
xic. Però això no és un obs-
tacle per ell. Abans de mar-
xar, va deixar quatre
columnes fetes per l’estada
al país mexicà. Em pensava
que descansaria. Però no és
així.

A les poques hores d’arri-
bar a la que ell diu que és la
seva segona casa, ja estava
enviant-me correus i, a la ve-
gada, els estava enviant als
clubs i també als seus confi-
dents per saber les novetats
del futbol tarragoní. I així, ac-
tualitza el portal a ICOMPETI-
CION, des de Mèxic. 

La veritat és que mereix el
meu gran reconeixement. I el
de tots perquè una persona
que viu tan llunt de nosaltres
(en aquests dies encara
més) tingui aquesta passió
pel nostre esport i ho visqui
de la forma en què ho fa és
meritori. Inusual. 

Possiblement, en oca-
sions, la seua opinió no agra-
darà a tothom. Segur. Però
puc dir que Celma és molt
humà i, a més, molt proper.

Es digne d’anàlisi. Estic con-
vençut que el primer que
farà una vegada estigui
aquesta edició del Més Ebre
al nostre portal
(mesebre.cat) serà dels pri-
mers en connectar-se per
comprovar les seues infor-
macions i conèixer les que
siguin noves per ell.

També, des de Mèxic, ha
seguit els programes espor-
tius de Canal TE al
vimeo.com/channels/me-
sesports i ho seguirà fent
mentre estigui amb les
seues ranxeres.

Que de tot l’Estat, el grup
tarragoni de Segona catala-
na sigui el que rep més visi-
tes és un rècord. Un rècord
que demostra que un mo-
ment tan delicat com l’ac-
tual, el nostre esport està viu
i Joaquin Celma n’és un dels
responsables d’ajudar a que
això sigui així. Sé que m’en-
viarà un missatge només lle-
gir aquesta columna. Es el
que mereixes, Joaquin. Grà-
cies de veritat per tot el que
fas.  

Joaquin Celma, una passió 
que traspassa totes les fronteres

L’opinió de Michel
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Eric Fernández, jugador de
Sant Jaume del CD la Cava, ha
de deixar el futbol als 21 anys
per una lesió cardiovascular
que li impedeix fer esports de
contacte. Aquest és el
diagnòstic actual. 
Eric, que va estar al futbol ba-
se del Sant Jaume, del Torto-
sa i de l’Amposta, va destacar
per les seues condicions fut-
bolístiques. I a la Cava, amb la

seua joventut, havia brillat. 
Per tot plegat, se li va fer un
reconeixement dissabte pas-
sat, al camp del CD la Cava.
Companys i amics s’hi van afe-
gir per jugar un partit en el
que també van participar Oriol
Romeu i Edu Albacar.  

El CD la Cava, a través del
seu president, va lliurar una
placa a Eric. Oriol Romeu, una
samarreta del Chelsea.

Emotiu homenatge a Eric
AMB ORIOL ROMEU I EDU ALBACAR

El Tortosa ha fet oficial les renovacions: Selu Ruiz, Moha Benkiran, Àlex
Borrull, Joel Forné, Pau Valmaña, Gerard Estrella, Cristian Ventura, Da-
vid Vilanova, Josep Vilanova, Maikel Fernàndez. Altes: Javi Asin (Remo-
lins Bítem) i Albert Forcadell (CD Roquetenc) –porter-. Juvenils que fa-
ran la pretemporada: David Monje, Robert Pujol, Pere Bosquet, Alex
Guarch, Marc Rambla, Marat Butaev i Albert Verge. Baixes: Àlex Accen-
si, Joseph Ongola, Eden Esquerre, Víctor i Edgar Bartolomé, Joel Cres-
po, Gerard Amaré, Àlex Iniesta, Marc Gisbert i Àngel Sànchez.

Es segueix pendent de l’ampostí Miguel, del rapitenc Obi i de Puig.
Segons aquestes respostes, hi hauran altres gestions. 

El Tortosa incorpora a Albert Forcadell,
porter que estava al Roquetenc

PENDENTS DE MIGUEL I D’OBI

-El Gandesa ha fitxat a l’hortenc Vives, que estava al R. Bítem, i al cen-
tral Batista (Falset) i s’ha quedat amb Barceló, que en principi era baixa.
-Tomàs Sabaté, que estava de tècnic al filial, serà el segon d’Oscar Ru-
mense al Cata. Les incorporacions són: el porter Franc Reolid, Toni On-
dazabal (la Cava), i Jordi Tomàs i i Enric, procedents del juvenil.
-Samu, davanter del Cambrils, ha fitxat amb l’Ampolla. Es confia en fit-
xar un central i un altre davanter perquè Brigi potser baixa i pot interes-
sar a un altre club.
-Alex Martorell, central del Valls, ha fitxat pel Perelló. I s’afegeix al davan-
ter Roger (Gandesa). Granados va dir que sí però ara marxa al Reddis. 

Vives (R. Bítem), Batista (Falset) i Barceló,
que segueix, novetats del Gandesa

BREUS. SAMU (CAMBRILS), A L’AMPOLLA

Segons han informat des del CD Alcanar, es compta amb la continui-
tat de: Jan,Trinquet,Morralla,Pau Castro,Genís, Tena, Dani, Sisco i
Adrià.Així mateix, Marc Bertomeu , Ivan Gonzalez , Raul Vates i Xime-
no tambè segueixen. Pel que respecta a les baixes: Puxero (passa a
formar part de la plantilla Alcanar B);  Manel Subirats, “no vam poder
competir amb la proposta que li fa el Jesús i Maria” i Xavi Molas (no es-
ta confirmat però segurament torna al seu poble ja que s'obri un ne-
goci). 
Altes: David Blanco (Amposta), Pavel (Alcanar "B"), Moisés (Benicarló),
Felipe (Rapitenca) i Moha (C.D La Cava).

Moha i Felipe fitxaran amb l’equip
d’Alfons Royo

CD ALCANAR

El CD Tortosa ha iniciat una campanya per incorporar nous juga-
dors al futbol base. Els joves interessats, de 6 a 18 anys, poden
passar per l’estadi del dissabte 13 de juliol a les 10 del matí per
tal de poder-se integrar amb l’entitat. Es una possibilitat de cap-
tació que s’ha de fer per tal de completar equips davant de la
manca de jugadors que es preveu, i és que han hagut baixes.

De fet, a l’assemblea del proper dia 15, han hagut pares que
volen assistir per manifestar el seu desacord amb questions vin-
culades al futbol base. Un futbol base que sembla ser que no ha
tingut el recolzament general que necessitaria. O això és el que
hi h casos que reclamen. 

Caldrà esperar per veure si es manifesten a l’assemblea de la
setmana vinent. 

Vols jugar amb el CD Tortosa?

Al Jesús i Maria li ha tocat la
grossa. Es podria dir així. Més
història per a un moment histò-
ric del club de l’Aube. Després
d’haver passat dues eliminatò-
ries de la Copa Catalunya, con-
tra Corbera i Canonja, la prope-
ra serà a l’agost. I el sorteig ha
portat al Nàstic com a rival. Un
equip de Segona B que, a més,
ha posat totes les facilitats per a
poder jugar a l’Aube el dia 9 d’a-
gost, quan s’inicien les festes.
Des de Jesús i Maria s’ha volgut
agrair “el tracte i les facilitats
d’Emilio Viqueira, Director Es-

portiu del Nàstic, per poder ju-
gar el dia que nosaltres desitjà-
vem, que era el 9 d’agost”. Per
tant, punt i seguit per al Jesús i
Maria, en una època de somni. 

D’altra banda, cal informar
que el Jesús i Maria ha incorpo-
rat a Manel Subirats, procedent
de l’Alcanar. Es un fitxatge de lu-
xe per  a la temporada del debut
a la Primera catalana. 

Nico, per tema laboral, no se-
guirà i cal afegir que, a hores
d’ara, existeix interès en un da-
vanter que es podria confirmar
en els propers dies. 

Dilluns, a Canal TE, es va fer
oficial que Toni Ruiz serà un dels
vicepresidents de l’entitat. “Es
un fitxatge”. 

Oscar Ròdenes seguirà un
any més com a president. Així
va informar-ho.

El Jesús i Maria jugarà contra el Nàstic
Es va fer oficial a Canal TE: Toni Ruiz serà un dels vicepresidents de l’entitat

DIA 9 D’AGOST (20.30 H), MÉS HISTÒRIA PER UN MOMENT HISTÒRIC

Una vegada ja s’han conegut
les dates de la Copa Catalunya,
el cartell del Marià Toha, tor-
neig que organitza la UE Remo-
lins-Bítem, ja està perfilat. Ja hi
ha acord verbal amb Jesús i
Maria, la Cava i Tortosa per-
què, juntament amb el club am-
firtrió, es disputen l’edició d’en-
guany del Torneig. D’altra

banda, el R. Bítem està gestio-
nant la possibilitat de que el
Lleida visiti el camp de Bítem
en la presentació d’un equip.

La novetat, del primer equip,
és la incorporació de Sergi Cid
com a segon entrenador de
Sergio Navarro. Sergi, fins ara,
entrenava a l’Atlas. 

Ahir estava prevista fer una

primera trobada dels jugadors i
cos tècnic. 

Victor i Edgar Bartolomé, Jo-
el Crespo i Angel (Tortosa) i
Chechu (Aldeana) són les incor-
poracions.

Sergi Bel tornarà a jugar
amb el R.Bítem, després de

deixar-ho durant la temporada
passada per unes discrepan-
ces amb el tècnic Miquel Bes. 

Javier Asin (Tortosa)m Adel,
Marc Baiges, Alegre, Vives,
Franklin i Paco són les baixes.

Aviat es podia confirmar la
incorporació del tècnic del filial.
Les converses estan molt
avançades. Tal com vam infor-
mar, Josep Lluís Bartolí i Rober-
to Blanco “per divergències en
els plantejaments”, segons va
dir el propi Bartolí, no conti-
nuen.

La Cava, Jesús i Maria i Tortosa
formaran el cartell del Toha

AMB L’EQUIP AMFITRIÓ, LA UE REMOLINS-BÍTEM

El roquetenc Sergi Cid,
fins ara tècnic de l’Atlas,
serà el segon entrenador

del R. Bítem.

Segon entrenador

Manel Subirats
(Alcanar) fitxatge
estel.lar del Jesús i 

Maria

Fitxatge
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El CF Vilalba viu un punt d’infle-
xió. El president dels darrers
anys, Isidre Bru, i la seua
directiva, s’han vist obligats a
dimitir. Segons han explicat
fonts actuals del club, el motiu
ha estat la discrepança amb
l’ajuda que rebrà  l’entitat per
la temporada vinent de
l’Ajuntament, i que ha compor-
tat aquesta decisió degut a
que no serà la mateixa que
fins ara. Serà sensiblement
inferior.  Però sobre tot, el que

no ha agradat ha estat la
forma en què s’ha determinat
aquesta reducció de l’ajuda. 
Paral.lelament, el tècnic
Gaspar Estupinyà, amb la
dimissió de la directiva, també
té previst deixar l’entitat de la
Terra Alta i, amb ell, els juga-
dors que arribaven fins a
Vilalba de la seua confiança
com Abdul, Noguera, Didac,
Yalti, Abdel, Anton, Bernabé,
Toni, Pau, Victor, entre altres,
a més dels darrers fitxatges,

De la Torre i Paco Casas, que
van arribar en la recta final de
lliga passada. El Vilalba ha vis-
cut, amb Isidre a la presidèn-
cia, i Gaspar, a la banqueta, la
seua època daurada amb l’as-
cens a Segona regional i la
permanència els darrers anys,
amb una històrica cinquena
plaça. Ara comença una nova
etapa i que, d’entrada, serà
diferent. Aquesta nit hi ha una
assemblea on s’exposarà la
situació al soci. (foto PF)

El president i la junta del Vilalba dimiteixen
Segons fonts de la directiva sortint, discrepances amb l’ajuda que rebrà de l’Ajuntament són el motiu

GASPAR, EL TÈCNIC, I DIVERSOS JUGADORS, TAMBÉ DEIXARAN EL CLUB

Solucions complicades. Es una realitat. Cada
cop hi ha més problemes amb més equips.
Ha hagut dificultats al Pinell on al final les han
pogut solucionar. N’hi ha a Móra la Nova,
entre altres clubs. El club morenc ja al gener
no podia pagar als jugadors, el seu tècnic,
Ambròs Segura, no va cobrar durant la tem-
porada i les ajudes de l’Ajuntament no són per
a tirar coets. Fa tres campanyes, l’Horta ja va
tenir dificultats per a fer equip, va roçar la
desaparició. I en fa dues, es va acabar el futbol a Benifallet. No
obstant, les estrelles d’aquest club van seguir la seua andadura,
Margalef amb els veterans de Tortosa i l’enfant terrible d’aquesta
localitat, el futur periodista d’aquestes terres, Pau Folqué, va fitxar
per al Flix, com a cap de premsa. 
Clubs com Aldeana, la Sénia o Ulldecona, clàssics de Segona
catalana, sobreviuen a Tercera canviant la seua política.
L’Ulldecona i la Sénia l’han canviada, gairebé no cobren els juga-
dors. Es va acabar la festa de les subvencions, de les ajudes de
l’Ajuntament i dels pagans, presidents que posaven diners de la
seua butxaca. Cada cop menys equips a Quarta catalana, enguay
no seguirà el Deltebre B i Muntells. No faran equip. Rasquera,
Masdenverge i Benifallet es van retirar temps enrera. A Tercera
catalana tot són suspirs. Sant Jaume, Santa Bàrbara i la Sénia
saben el que no és tenir futbol amateur en diferents èpoques, per
manca de directiva. Avui encara queden romàntics del futbol com
Bertomeu de Camarles que encara que caigui un diluvi, ell segui-
ria. Ha fet d’entrenador, massatgista, coordinador, delegat i juga-
dor. Encara queden romàntics com Mario i Callarisa a Ulldecona,
Lluís Capseta i quatre directius més a la Sénia, Miguel a Móra la
Nova i altres clubs d’aquestes comarques que sobreviuen gràcies
l’esforç d’unes poques persones que estan a la directiva i que els
tiren endavant. A sobre, això sí, són criticats cada setmana en el
seu poble, per gent destructiva que si critiqués menys i treballés
més les coses canviarien. El futbol ebrenc, com d’altres, ho té
complicat. Cada any més problemes, solament queda una solcuió,
ho pot dir Déu o Joaquin Celma. Els que manen són els clubs i la
Federació beneïda. La Delegació d’aquestes Terres que pressioni
a la màxima autoritat per a buscar un canvi. Si no fos pels filials
creats, el despertar de poblacions com Muntells, Bot, Xerta o la
Galera o el neixement de l’Atlas, a la Quarta catalana no hi hauria
gairebé clubs per a competir, per això podrem veure en els pro-
pers anys una Quarta catalana no descafeinada però si amb
menys clubs. Ja he comentat desaparicions que van haver. Sort
que enguany tornen l’Ebre Escola i el filial de l’Ascó. En una Tercera
catalana amb problemes que van incrementant-se, solament hi ha
una solució: fusionar-la amb la Quarta i fer dos grups. I els dos
campions que pugen a Segona. Es més senzill que cosir un botó
o cantar una ranxera. Sino es fa així, el futbol ebrenc està senten-
ciat cara el futur. Així mateix, hi ha clubs d’aquestes comarques
que diuen que no tenen el suport necessari dels politics de torn.
Jo penso que els politics només se’n recorden del futbol a les elec-
cions. El Salamanca ha desaparegut del combat. El Racing de
Santander a la Segona B. Si no es fusiona la la Tercera amb la
Quarta catalana igual dins de deu anys no hi ha equips per a com-
petir a la Quarta perquè no és normal que hi hagin més equips a
Tercera (53) que a Quarta (45), a la provincia de Tarragona. Mentre
que a Quarta catalana hi ha 29 grups davant dels 17 de Tercera,
a tota Catalunya. Alguna cosa falla. Més dades: Girona té tres
grups de Tercera catalana, cinc de Quarta. Tarragona té tres
grups de Tercera, tres de Quarta. El normal seria que passés com
abans. Dos grups de Tercera i quatre de Quarta catalana. O la
fusió d’ambdues categories. Per tot plegat, amb aquestes dades,
demano reflexió d’una fusió de la Quarta amb la Tercera.
L’ABRAÇADA DE JUANJO ROVIRA I ROSELL
Preciós discurs de Juanjo Rovira la nit que li van entregar el guar-
dó d’Ebrenc de l’Any, dels Premis Ebreliders que organitzen Canal
TE i Més Ebre. Solament li va faltar soltar una llàgrima perquè el
discurs fos més emotiu. Segurament, va soltar-la interiorment. Em
quedo quan va dir que va nèixer en una caixa de fruites  verdures
que era el negoci familiar dels seus pares. Em va agradar. Jo vaig
nèixer en una caixa de galletes. Els meus pares tenien una botiga
de comestibles i als 10 anys ja ajudava al negoci familiar.
Em quedo també amb aquella frase de que sóc ebrenc i que tots
els proveedors del MIC són de les Terres de l’Ebre. I també amb
aquella que recordava una nit màgica a casa de Sandro a Brasil. 
Veure al president del Barça la nit dels Premis Ebreliders demos-
tra que Juanjo Rovira s’ha guanyat amb el seu treball la confiança
i l’amistat de bons amics que, a més, tenen poder. Ho dic tal com
ho penso: em va emocionar veure’l i escoltar-lo. Crec que els sers
humans deuriem abraçar-nos més. Cruyff, Laporta i Rosell deurien
fer-ho ja i deixar el seu orgull i el seu ego. Els entrenadors i juga-
dors d’aquestes terres que no es parlen deurien de fer una cerve-
sa i abraçar-se. Les parelles que tenen unes relacions tenses deu-
rien d’abraçar-se cinc minuts. Fer un sopar romàntic i tornar pel
camí de l’amor que un dia les va unir. Que més bonic que una
abraçada! A Mèxic, quan dones una besada a una senyora, se li
dóna a la galta. I només una. Els homes no es donen la mà.

Futbol ebrenc, futur complicat

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

La setmana passada informà-
vem de que Anton Flores podia
seguir a Sant Jaume, sempre i
quan es donessin una serie de
condicions. Aquesta setmana
ja podem fer oficial que Anton
seguirà al Sant Jaume, entre-
nant el primer equip, a la
Tercera catalana. 
El tècnic, en principi, s’havia de
fer càrrec de l’equip femení.

No obstant, ja va avisar que si
finalment acceptava agafar el
primer equip i seguir, tindria
una ajuda per a poder dirigir
aquest equip femení.
La UE Sant Jaume, dissabte
passat, va fer el sopar comiat
de temporada. En acabar la
lliga, com ja és habitual, la
plantilla i tècnics van fer el viat-
ge a Tenerife.  

Anton Flores seguirà a Sant Jaume

VAM AVANÇAR-HO LA SETMANA PASSADA

La setmana passada ja vam
informar que el Pinell va poder
solucionar el conflicte directiu i
que ja treballava per la nova
temporada. La primera gestió
ha estat buscar el nou entrena-
dor. Fins ara, el que Més Ebre
pot avançar és que aquesta
primera gestió ha estat amb
Josep Maria Rovira, tècnic que
va pertànyer a l’Olímpic la lliga
passada. La primera aproxima-
ció fou del tot ben valorada per
les dues parts i Rovira serà el
tècnic del Pinell la temporada
vinent. Segons informava el

president del Pinell, Paco Ros,
ahir la tarde, “ja està confir-
mat”.
Rovira no va seguir a l’Olímpic.
El tècnic fou contractat per
Josep Sastre, president inicial
del club i que va deixar-lo per
unes divergències ja comença-
da la temporada. 
La campanya ha estat
excel.lent de l’Olímpic però les
discrepances van poder sortir
amb les expectatives de la
directiva de voler pujar el juve-
nil i prioritzar davant del primer
equip. 

Josep Maria Rovira, nou tècnic

CF PINELL

Toni Sanchez, després del seu
pas per l’Amposta, en el que
formava part del cos tècnic, és
l’entrenador de l’Aldeana tal
com vam avançar setmanes
enrera. Toni deia que “estic
molt il.lusionat en aquesta
nova etapa, amb moltes
ganes. Intentarem, dins de les
possibilitats econòmiques, fer
la plantilla més competitiva que
sigui possible i poder fer un
bon paper a la categoria, dins
dels objectius marcats”. 
Corella, que les darreres tem-

porades havia estat al
Deltebre, fitxarà per a
l’Aldeana. Hi ha negociacions
amb d’altres jugadors que
estan pendent de confirmar-se.
De la temporada passada, el
davanter Amado està previst
que continui mentre que amb
Choli s’està parlant i la seua
renovació està pendent de
confirmar-se, també a l’espera
de com evoluciona de la lesió
que va sofrir i que va impedir-li
jugar el darrer tram de la cam-
panya. 

Corella (Deltebre),
s’incorpora a l’Aldeana

TONI SANCHEZ DEBUTARÀ A LA BANQUETA

El Batea ha incorporat a David
Bes i Agustí (Pinell). I podria
també fer-ho Cristian Vallès, juga-
dor local que per motius de feina
no seguirà a Gandesa. Emilio, de
Benifallet, seguirà, així com  el
miravetenc Galende. D’altra
banda, el Flix fa oficial la renova-
ció de catorze jugadors: Jordi
Llorens i Albert Moreno (porters);
Albert Viñas, Albert Sánchez,
Josep Maria Riera i Juanjo Muñoz
-s'unirà a l'equip a partir del

gener- (defenses); el capità Joan
Mani, Andreu Peral, Òscar Casals
'Caco', Andreu Carranza i Joan
Porta (migcampistes); i Jacob,
Guille i Ramon Martín (davanters).
I anuncia cinc baixes: Marc Viñas
i Joan Manuel, pleguen per una
lesió, i de l'altra Albert Saltor,
Sergi i Ivan. S’ha parlat amb Magí
i amb Ramon (M. la Nova) i té pre-
vist incorporar a un davanter Ivan
Cendròs (Binèfar) i un centrecam-
pista de categoria superior. 

Agustí (Pinell), al Batea
EL FLIX FITXARÀ IVAN CENDRÓS (BINÈFAR)

S’abracen. Avui des d’aquí, des de la columna de Més Ebre, faig una abraçada a tots els meus enemics del futbol ebrenc que no sé si són molts o
pocs. La veritat és que no m’importa. La veritat és que als que no siguin amics meus, els asseguro que me’ls trobaria per Madrid i els invitaria a una
cervesa i els hi donaria la mà i una abraçada. Si tenen cap enemic a la seua agenda, avui poden trucar-lo. Es dia de pau i d’abraçades. Gràcies Juanjo
Rovira  per donar-me la inspiració per aquest article. Estic romàntic, nostàlgic. Avui vull ser un home en pau. M’ho demana el cos, l’ànima. Vull
construir amistat i abraçades, amb els meus, amb els demés. Visca el Futbol Ebrenc, tots els seus equips. Visca Juanjo Rovira!.
Per acabar, li voldria fer una petició a Juanjo Rovira. Si ha articulat un monstre com el MIC i és tan o més famós al món que Pele o Messi,
com ebrenc, quan podrem tenir un equip a Segona que es digui MIC-Terres de l’Ebre? 

TIRS, PILOTES I HISTÒRIES PER A NO DORMIR
Ja vaig arribar a Mèxic. Hores abans de sortir de Barajas em vaig trobar en un semàfor a Josep Pedrerol, de Punto Pelota. Vam conver-
sar uns minuts i vam quedar un dia per veure’ns tranquil.lament. 
Quan vostès s’aixequen, jo em jito. La diferència és de set hores. Actualitzo tots els dies els fitxatges del grup 6 de Segona catalana.
Cada dia incorporo novetats. Ja es porten 41 fitxatges, “però pensava que desconnectaries”, em va dir un senienc. 
La distància, i sobre tot avui per avui, no és problema. Penso que és un èxit que una lliga tingui actualitat cada dia i cada setmana. 
24 hores abans de despegar, un president d’un club d’aquesta comarca i un servidor vam tenir un moment de ‘glòria’. Tot menys traure
les pistoles. En temps de l’oest, ni un segon haguéssim trigat. Finalment, tot va acabar bé. Això és l’important. I me’n vaig anar a Mèxic
feliç. Les persones devem i tenim l’obligació d’entendre’ns.
Penso que el Jesús i Maria ja ha amortitzat la Primera catalana, amb la Copa Catalunya. Li ha tocat el Nàstic. Jugaran el 9 d’agost.
L’Aube es quedarà petit. 
Per finalitzar, penso que els agradaria que els comptés com és Mèxic, igual faig un article de la seua gent, de les seues costums. Al.luci-
naran. 
La meua esposa, que és mexicana, té 7 germans. Una mare, la Senyora Leonor, vidua i que només ha estat amb un home i que li serà
fidel fins la mort. No obstant, quan veu a Guardiola es desfà...
La meua esposa té un germà, Many, que ha tingut 68 núvies. Ara s’ha centrat. Ha estat pare. 
Salutacions des de Mèxic. No es preocupin. Arribaré viu. Aqui en aquest Estat on jo estic no hi ha molts de tirs perquè viuen les fami-
lies dels narcos. Hi ha tres Estats que són sagrats per aquest motiu.
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El cap de setmana passat
es va disputar la fase final
del campionat de Catalunya
de seleccions. 
L’ebrenca aleví va guanyar
el primer partit contra

l’Anoia per 5-0. El segon va
perdre contra el Garraf per
6-1. “El bon partit i resultat
del primer partit ens va fer
mal en el segon, quan ens
vam acomodar i relaxar

massa”, deia el tècnic Joan
Maria Martínez.
Ell fou el seleccionador, jun-
tament amb Jordi Font
(segon), Mario Arques (aju-
dant) i Aitor Roiget (Ent.

Un total de 80 participants van
pendre-hi part en la Cursa del
Llop, que enguany només va
comptar d’una etapa, la Mitja
Marató-Pujada a Caro. El ven-
cedor de la prova fou Agustí
Roc (Likesport-Lurbel)
(1.34.28), exesquiador de
muntanya i corredor de curses
de muntanya. Roc va ser tres
cops campió del món de cur-
ses de muntanya; campió d’Eu-
ropa d’esquí de Muntanya i
d’Espanya.  
En segon lloc, cHoussain
Abaghad (UEC Tortosa)
(1.37.13) i en tercer Xavi Que-
ral (Team Flowers) (1.37.34).
Quart fou Ollé Pocorull (Club
d'Esports de Munt-Capafonts)
(1.41.57); cinquè Antonio Ro-
mero (Cambrils Club Triatló)
(1.43.149); sisè Marc Treso

(ATE-Coll de l'Alba) (1.43.35);
setè Sergi Farré (Tremp Run-
ners) (1.45.43); vuitè Juanma
Martínez (Montbike Amposta)
(1.48.19); novè Xavi Ortin (in-
dependiente) (1.48.38) i desè
Ismael Guiu (KM0 Ponent)
(1.52.11). En categoria feme-
nina, la guanyadora fou Thais
Pentinat (Extrem Team Tivissa-
Team Flowers) (2.06.01); per
davant d’Anna Marín (UEC Toto-
sa) (2.24.41) i Silvia Domini
(UEC Tortosa) (2.33.34).
L’objectiu per al futur es ecupe-
rar la resta de proves que for-
maven la Cursa del Llop. A
més de la mitja marató, hi
haurà els 182 quilòemtres de
marxa cicloturista; els 32 de
cursa de muntanya; els 16 de
caiac de mar: els 24 de caiac
de riu i els 100 en BTT. 

Dia de Trobades de Seleccions Territorials
A TORDERA, CABRERA, VILASSAR I SALOU

Roc i Thais Pentinat, s’imposen
80 participants

CURSA DEL LLOP

Móra d’Ebre va acollir la Quarta
edició de la 'Cursa Camí de Sir-
ga', tretzena prova puntuable
per al circuit ebrenc de curses.
El guanyador fou Ahmed El Qa-
yed (UEC Tortosa) (2.18.28), se-
guit de Juan José Oliva (AE Alca-
nar) (2.19.53); Ricard Falcó
(independient) (2.24.18); Víctor
Paniselló (Desakato Tim)
(2.27.54) i Jordi Barrancos (Unió
Excursionista Vic/CA Vic)
(2.28.44). En absoluta femeni-
na,va vèncer Judit Lamas (Team
Flowers) (2.54.25), per davant
d’Ana Belén Balaguer (UEC Tor-
tosa) (3.15.33); Àngels Cente-
lles (Trail CER La Sénia)
(3.20.54); Mercè Calvo (UEC
Tortosa) (3.29.15) i Leo Antó
(UEC Tortosa) (3.35.24).
També es va celebrar una marxa
no competitiva i un descens ver-

tical en el que es va imposar
Carles Fitè (3'51''); seguit de Ra-
mon Sastre (3'53''); Rubén Miró
(4'02''); Albert Giné (4'07''); Jo-
sep Montané (4'15''); Jordi Bar-
celó (5'12''); Jordi Barranco
(5'13'') i Josep L. López (5'34''). 
Piragüisme
Alguns palistes de l'Associació
Esportiva Xino-Xano van aconse-
guir èxits a la Copa d’Espanya
de Jóvens Promeses infantil que
es va celebrar a Zamora, i que
es va disputar sobre una distàn-
cia de 3000 metres.  
Després d’aquesta prova, en les
properes setmanes, els palistes
de l’entitat seguiran preparant-se
per als propers compromisos
que seran el Campionat d’Espan-
ya de Joves Promeses, en les
categories infantil i cadet (1000
metros). 

Camí de Sirga
13ena. prova puntuable

CURSES DE MUNTANYA/PIRAGÜISME

Porters). Els jugadors van
ser: Aleix Bel, Tomàs
Franch, Josep Casanova,
Xavi Cotaina, Julen
Fernandez, Xavi Margalef,
Ariel López, Lluís Fabregat,
Aleix Cavallé, Ian Arques,
Salva Bes, Lluís Arrufat i
Martí Garcia. 
En categoria infantil, els
jugadors van ser els
següents: Eloi Forastero,
Jaume Curto, Jordi Pedrola,
Andreu Arasa, Pol Prats,
Genís Arrastraria, Thomàs
Sentís, Rafel Llop, Alex
Rambla, Pere Estellé, Oscar
Riba, Joel Fernandez, Albert
Sabater, Alex López, Manuel
Enrique Cardozo, Enric
Jornet, Jordi Jornet i Jordi
Cirera. Secundino
Arrastraria fou el tècnic; J.
F. Martí (segon), J. Miguel
Vilaplana i Marta Escurriola
(fisio). L’equip infantil va aca-
bar tercer de Catalunya:
“sense esforç, no es té
premi. I nosaltres vam tenir-
lo. Enhorabona a tots pes
treball”, deia el tècnic
Secun.
En categoria cadet  els juga-
dors ebrencs seleccionats,

eren: Gerard Tomàs, Jordi
Sabater, Eric Alarcón, Javier
Rivas, Roger José Borrell,
Marc Farnós, Didac
Subirats, Lluís Espinach,
Roger Rius, Johan Rosero,
Martí Lluís, Miquel Callarisa,
Oscar Nogales, Albert
Navarro, Ivan Vallès, William
Navarro i Aleix Matamoros.
L’entrenador: F. Xavier
Sanchez juntament amb
Francesc Parra. Miquel
Gasparin fou el delegat i
Albert Sanchez el fisio.
En el primer partit, va vèn-
cer a l’Anoia per 2-1 empa-
tant amb Garraf (1-1) però
guanyant als penals. No obs-
tant, es van quedar sense
poder accedir a les semifi-
nals pel golaverage perquè
Garraf-Anoia fou 2-0.
Les noies, combinats sub
16 i 14, van competir a
Salou, contra els mateixos
rivals que els nois (Anoia i
Garraf). Van oferir una bona
imatge i van demostrar la
seua millorar tot i que cap
dels dos combinats va
poder guanyar cap dels dos
partits que van disputar al
camp salouenc.

                  



DIVENDRES 5
DE JULIOL
DE 2013

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

17www.mesebre.cat

Aquesta tarde tindrà lloc el tret
de sortida, a les instal.lacions
esportives de Santa Bàrbara,
amb l’organització del Club Ten-
nis la Plana, de les 12 hores de
Pàdel. Segons va explicar Joan
Bel al programa de Canal TE,
“és una forma de seguir jugant
a Pàdel i fer-ho amb distensió,
com sempre, potenciant la ves-
sant social en una època en què
fa goig jugar per la nit i poder, a
la vegada, trobar-te amb com-
panys i amics en un entorn im-
millorable per gaudir-ne”.

La nit del Pàdel és puntuable i
representarà una nova festa d’a-
quest esport. Una bona iniciati-
va.D’altra banda, informar que
el dia 8 s’inicia un Gold a la Rà-
pita, al CE Johny Montañès i que
també està en marxa el circuit
de formació, per als més joves.
El dia 20 la selecció es juga l’as-
cens de categoria. 
I la sorpresa del dia 9 d’agost és
una trobada al CE J. Montañés
per les jugadores i en la que hi
seran de les millors “del món
del Padel”.  

Les nits del Pàdel
AVUI A SANTA BÀRBARA

Els propers 5 - 6 i 7 de juliol la
platja de les Avellanes acollirà
per setzè cop consecutiu un
clàssic de les Terres de l’Ebre,
el XVI Open de Futbol Platja Ciu-
tat de l’Ampolla, on setze equips
d’arreu de la província competi-
ran per més de 3.000Û en pre-
mis:

Premi al Campió: 1.500Û més
trofeu
Premi al segon classificat:
1.000Û més trofeu
Premi al tercer classificat:
600Û més trofeu
Premi al quart classificat: 300Û
Trofeu al millor porter, al millor
jugador i al màxim golejador.

Ja estan obertes al públic les
instal.lacions de padel Punt de
Set, a l’Ampolla. El telefon per a

les reserves és. 620 013 404.
El telefon de l’escola és:
610.245.441

Open Futbol Platja

Pàdel Punt de Set, a l’Ampolla

CIUTAT DE L’AMPOLLA. XVI EDICIÓ

El passat dissabte es va dis-
putar la I Fase Final de la
Copa Mediterrani amb la par-
ticipació de judokes del Nucli
de Tecnificació Priorat-
Tortosa. En la categoria ben-
jamí les nostres judokes es
van penjar un or, dues plates
i 4 bronzes mentre que en la
categoria aleví al Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa
va aconseguir dues medalles
d'or i altres tantes de plata
obtenint així la tercera posi-
ció per equips. Més de 2000
judokes de la Rioja, Múrcia,

Castella-la Manxa, Aragó,
Comunitat Valenciana i
Catalunya van participar en
les fases prèvies per classifi-
car-se i els judokes del Nucli
de Tecnificació van demos-
trar estar entre els millors.
Els ors van ser per: Arnau
Masdeu, Júlia Borrell i Ivan
Ortiga. Les medalles de plata
per; Pol Ciurana, Lur Sedó,
Marina Rull, Mireia Ferré i
Natalia Ferré, mentre que els
bronzes van ser per: Pau
Partal, Biel Correcher,
Damian Menbrive i Alexander

Beltran
El mateix cap de setmana es
va realitzar a la ciutat de
Tallin (Estonia) el campionat
d'Europa Cadet de judo.
Dintre dels competidors de la
selecció Espanyola hi par-
ticipaven els judoques del
nucli de tecnificacio Priorat-
Tortosa Cristofol Dauden -
60k i Carla Montañez -44k.
Cristofol va començar contra
un suec i va guanyar de
shido. El combat següent va
fer-lo contra un serbi i va per-
dre per un shido no podent

seguir a la competició. Poc
després va començar Carla
ja que no va tenir primera
ronda. A la segona va fer-la
amb una Alemanya la número
5 del ranking Europeu realit-
zant un gran combat però
també va perdre per un
shido.
Per als dos fou una gran
experiència i sense dubte el
primer campionat de Europa
dels molts que participaran. 

(informació facilitada pel
propi club)

Centre de Tecnificació Priorat-Tortosa

JUDO

Es va celebrar al Centre
de Alt rendiment de La Car-
tuja a Sevilla el campionat
d'Espanya de rem olímpic
en les categories juvenil,
sub-23, sènior i adaptats.

Va gaudir d’una magnifica
participació amb mes de 50
clubs i 800 remers, la pro-
va fou guanyada pel Real
Circulo de Labradores de
Sevilla. Els remers del Club
de Rem Tortosa i del Club
Nautic Amposta van obtenir
14 medalles. 

El Club de Rem Tortosa
va realitzar una magnifica
competició. Tercer classifi-
cat al medaller per clubs
obtenint vuit medalles: tres
d'or per al 2x JM (Ismael Ri-
fi, Ruben Garcia), 4x ABM
(Pau Vela, Benet Sigurb-
jornsson, Marc Montany, Al-
bert Tafalla)  i el bot   2-
ABM (P. Vela, B. Sigurb-
jornsson), tres medalles de
plata per als bots  4x JF
(Laura monteso, Natalia
Arasa, Alba Martorell, May-

ka Muntaner), el 4x JM  (Ro-
ger Folque, I. Rifi, R. Gar-
cia, Albert Montany) i el 2x
ABF (Veronica Garcia, Nata-
lia Arasa) i dos medalles de
bronze conquerides per les
embarcacions 1x JF (L.
Monteso) i el skiffiste de
rem adaptat Javier Santilla-

na.
Bona participació també

per als remers ampostins.
El Club Nautic Amposta, va
assolir classificar vuit dels
nou bots presentats a la fi-
nal corresponent, conque-
rint sis medalles: una d'or
per al bot 4x JM (Jordi Bau-
tista, Aaron Centelles,
Agusti Caballer, Didac Mar-
ti), tres de plata, dues con-
querides per Aina Cid en
skiff Sub 23 i absolut i la
tercera per el 2- ABM (Lluis

Roso, Pep Pallares) i final-
ment dues de bronze, la pri-
mera per el 2- JF (Aida Bon-
fill, Gemma Domingo) i el 4x
ABM (Dani Fridman, Antonio
Delgado, Joan Fernandez i

Francesc Franch). La prope-
ra cita del rem olímpic es el
Campionat d'Espanya, ale-
ví, infantil i cadet que es ce-
lebrarà a Banyoles del 5 al
7 de juliol.

Els remers ebrencs triomfen al campionat d’Espanya
La competició era en les categories juvenil, sub-23, sènior i adaptats

REM OLIMPIC

El dia 22 es va celebrar la
Final de la Copa Mediterrani
a Tortosa. 
Tot un èxit de participació en
totes les zones de la LLIGA,
segons l’organització més
de 2000 nens van participar
competint, fent-se amics,
tots ells de diferents comuni-
tats i clubs, en les diferents
fases i jornades.

En quant a la final es van
classificar en Benjamí
Natalia en -26 Q., en aleví
Eric en -47, Jan i Ferran en
+52.
Un cop en els combats sort
diferent pels nostres judo-
ques, però un judo molt
bonic i aplicant tots els
coneixements adquirits
Mes enllà dels premis indivi-
duals s’ha de destacar el tre-

ball de Jan que no va poder
pujar al pòdium però si va
realitzar una competició
fantàstica únicament faltant-li
per polir un parell de deta-
llets i els resultats vindran
segur ( es va enfrontar en
tots els combats amb judo-
ques amb kyus superiors al
seu)
En quant a la resta, vam
obtindre 1 or i 2 argents,
quedant Natàlia com
Campiona i tant Eric com
Ferran Sots campions en les

seves categories.
Però no es queden aquí els
resultats, ja que la lliga
també es feia en la zona de
Catalunya amb Patufets i Pre
benjamins
En Patufets destacar el 3r
lloc de Samuel i en Pre ben-
jamí +23 el 3r lloc de Roger
al final de la lliga
Aquest és el balanç del club
una Lliga que va començar al
mes de novembre del 2012 i
ha acabat ara en una Fase
Final a Tortosa, al juny 2013.

Club Judo Amposta
JUDO

Entre remers del 
CR Tortosa i del CN

Amposta

14 medalles
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

NOVES ALGUES, EL NOU REPTE DEL RAPITENC XAVI REVERTÉ
Xavi Reverté té 44 anys i
és un empresari ja experi-
nentat en el camp de la
restauració, amb la gerèn-
cia de la Mar de Foc, del
Bon Marisc i de la Marina
Sant Carles. Ara té un nou
repte: Noves Algues. Una
nova aposta per crear un
entorn que pugui distingir
la Ràpita en un escenari
immillorable per a poder
fer-ho, al cor del passeig
marítim de la localitat. Un
fet que cal destacar princi-
palment en una època tan
complicada per la conjun-
tura econòmica que, no
obstant, no frena al nostre
crac per intentar-ho i per
endinsar-se en un projecte
ambiciós i que espera que
pugui ser un bon reclam
per als clients que vulguin
comprovar la seua nova
aposta. Es preveu que
Noves Algues es pugui
obrir entre el 15 i el 19 de
juliol, abans de festes. A la
foto apareix Xavi Reverté
amb Montse Lafuente,
gerent de Noves Algues.

Més Ebre: Un nou projec-
te?
Xavi Reverté: Sí. El tema
de la banqueteria sempre
m’havia fet especial il.lusió
i Noves Algues reuneix

unes característiques pri-
vilegadies per dur a terme
aquest desig tant per
situació com per localitza-
ció. Es un propòsit poder
recuperar el que ha estat
la Ràpita en bodes i ban-
quets i m’agradaria, amb
aquesta nova aposta, con-
tribuir a poder fer-ho. Tot
això, sense oblidar la
cuina tradicional i l’elabo-
rada que és la que recla-
ma la majòria dels clients.
A més, amb una zona
Chill-Out que ha de distin-
gir el local amb cocteleria
i barra selecta per poder-
ne gaudir, en un contexte
extraordinari, després
d’un bon àpat. 
ME: Voleu que Noves
Algues sigui diferent.
XR: Si, amb pecularietats
com el plat elaborat amb
combinació amb produc-
tes del mar i de la nova
cuina. I que la posada en
escena, a nivell del local,
pugui marcar diferències.
Aquest és l’objectiu.
Comptant amb professio-
nals de la Ràpita i de les
comarques ebrenques per
a dinamitzar l’aspecte
social, donant oportuni-
tats a la gent d’aquí.
ME: En una època tan
complicada per tot, i prin-
cipalment per la restaura-

ció, és una aposta atrevi-
da?
XR: Pot arribar a ser-ho.
Però amb il.lusió, amb
ganes i amb la professio-
nalitat que volem aplicar
pensem obrir el camí i ser
un reclam per a poder
dinamitzar la localitat en
un aspecte en el que sem-
pre havia estat un referent
i que creiem que ara li fa
falta regenerar-se. 

Quan un té ganes, l’èxit el
pot tenir en provar una
nova iniciativa. El fracàs
estaria en no dur a terme
la idea, si la tens. Està clar
que són moments difícils
per la restauració, però no
per això hem de tirar la
tovallola. Si un s’arma de
valor, té empenta i intenta
ser el més professional
possible, té opcions de
poder aconseguir consoli-
dar un projecte. I nosal-
tres és el que busquem.
Per això hem creat un
apartat comercial i una
Direcció Gerència. No
només esperem que la
gent vingui, sino que ani-
rem a buscar-la amb la
garantia de que a Noves
Algues trobarà el que
busca, amb bon tracte,
qualitat i la professionalitat

esmentada.
I, ja d’entrada, en aquest
camí, per promocionar-
les, tenim activitats previs-
tes com, al setembre, fer
una Fira de Nuvis per les
parelles que tinguin previst
casar-se perquè vinguin a
conèixer el local i la forma
en la que treballarem.
ME: Quan passin uns
mesos, per estar satisfet,
què és el que li agradaria
que hagués succeit?
XR: Que la gent que ens
visiti valori el que ha trobat
i que li agradi. La seua res-
posta serà el termòmetre
que ens marcarà si estem
en una bona direcció. Per
això treballarem.
ME: Xavi Reverté fou juga-
dor professional de futbol i
ara és un apassionat del
pàdel. Tindrà temps per

poder jugar-hi?
XR: I tant. Hi ha temps per
a tot. Intento tindre’l. Tot i
que hi ha molta feina,
sobre tot ara, amb les
obres, segueixo jugant
quan tinc una estona.
ME: I un empresari rapi-
tenc, que fou jugador de
futbol, com és que encara
no s’ha implicat amb el
club de la seua localitat?
XR: Es un altre projecte
que tinc previst, a llarg ter-
mini, en uns quatre o cinc
anys. Amb tot hi poso sen-
timent, però amb aquesta
qüestió en posaré més
fins i tot. En el moment
que jo cregui que serà l’o-
portú, el meu desig és ser
president de la UE
Rapitenca, amb ambició i
aspiracions. Però tot al
seu moment.

Noves Algues.
“La intenció és obrir el restaurant del 15 al 19 de juliol,

abans de festes. El tema de la banqueteria sempre m’havia
fet il.lusió. I Noves Algues reuneix unes característiques

privilegiades per dur a terme aquest desig. 
Això sí, sense oblidar la cuina tradicional i l’elaborada”

                                     



DIVENDRES 5 DE JULIOL DE 2013 19PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 5
DE JULIOL
DE 201320

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
sseerrvveeiiss

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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
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

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

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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PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Solomillo de porc amb puré de poma
LA CANTONADA - AMPOSTA

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

4 Solomillos
1 Kg. de pomes
1 Ceba
50 Gr. De passes  de raïm
Verdures variades
Salsa Pemu`s

PROCEDIMENT:

Per a la salsa es prepara un fons de carn fosc amb
les pells i les restes de la carn de netejar els solomillos.

Es dauren els solomillos al forn i després es posen a
coure amb les verdures i espècies ( farigola, lloré, oren-

ga, julivert).
Es deixa reduïr i es col-la. Per acabar s`afegeix, sal,

pebre negre i conyac.
Després es salteja a la paella, daurant-ho bé. Es tapa

i es deixa reposar fins al moment de servir.
La ceba es talla fina i  s`ofega a foc lent amb un mi-

ca de mantega i  un grapat de passes de raïm.
Quant està tòba, s`afegeix una culleradeta de mel.
Per a fer el puré, es pelen les pomes i amb una mica

de mantega es prepara una “compota” afegint sal, pe-
bre negre i una mica de sucre. Per acabar-ho es passa
tot pel “túrmix” afegìnt una mica de nata i una mica de
llet.

Es serveix tallant el solomillo a filets, es col.loca al
plat, es cobreix amb la salsa ben calenta i s`acompan-
ya amb patates, puré i una mica de cebolleta amb pàn-
ses.

ALEIX BELTRAN

GASTRONOMIA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en general, tot i que amb intervals de núvols baixos de matinada
i a primera hora del matí a punts de la meitat sud del litoral, i alguns núvols
d'evolució diürna a punts de muntanya.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Semblants o lleugerament més altes. Les mínimes es mouran entre els 9 i
14 ºC al Pirineu, entre 12 i 17 ºC al Prepirineu, entre 17 i 22 ºC al litoral i
la vall de l'Ebre, i entre 15 i 20 ºC a la resta. Les màximes arribaran a
valors d'entre 24 i 29 ºC al litoral, entre 31 i 36 ºC a ponent i les terres de
l'Ebre, i entre 27 i 32 ºC a la resta, si bé seran puntualment més baixes al
Pirineu oriental.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent.

Vent
Tramuntana entre fluixa i moderada a l'Alt Empordà fins a primera hora de
la tarda. A la resta el vent serà fluix i variable, amb domini del component
sud fluix amb cops moderats al centre de la jornada al Litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

32º 21°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira               

Plaça Espanya, 5  (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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/.

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Evita  possibles conflictes  en les teves  rela-
cions  sentimentals  o amb  els teus  fills. Avui
serà  millor per a tothom  que cedeixis una
mica.

Taure
20/4 al 19/5

El treball  i també  les teves  aficions
cobraran  un major  interès  per a tu . Amb
els teus fills  o subordinats  l'esforç  serà
extra.

Bessons
20/5 al 21/6

No et  dispersis  i cuida  les teves coses
per no extraviar-les . Estàs  una miqueta
despistat , i així  et pot  portar  algun dis-
gust.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui podràs  treure molt partit  dels  teus
recursos  econòmics i també  del teu tre-
ball. La situació  comença  a millorar  una
mica per a tu.   

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  bones notícies  en tots  els àmbits
. Aprofita  el moment  per tractar  de fer
realitat  els teus  plans , però no acceptis
qualsevol  cosa.

Verge
23/8 al 21/9

Aprofita  els moments de solitud  per buscar
solucions  als problemes  i per deixar sortir
la teva  gran  inspiració . Avui és el dia  per
realitzar  activitats  intel·lectuals.

Balança
22/9 al 22/10

Busca la forma de crear nous projectes ,
però  no perdis  de vista  el que de veritat
vols. Envolta't de gent  que et pugui  aportar
alguna cosa. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en  un moment  clau  per al teu  pro-
grés  professional , però  tracta  de nego-
ciar  correctament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Tindràs  molta sort  en viatges ,escrits  i
tot  el relacionat  amb l'estranger. És pos-
sible  fins  i tot  que  et surti  un viatge
molt  profitós  per a tu. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Descarta  pors  i enfronta  les coses ,com
més  clarament  ho facis  serà millor. No
és recomanable  que surtis  molt de  casa
si no vols posar-te malalt.

Aquari
20/1 al 18/2

Estàs  en una etapa  molt favorable  per
a l'amor  i per  trobar  gent  encantadora
. Tens  un atractiu  natural  que aquest
dies es veurà  potenciat.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs  vivint  moments  transcendentals
en les teves  relacions  de parella , i per
això  has  d'actuar  amb molta  cautela .
Pensa bé que és  el que necessites.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. 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
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

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
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. 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 Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

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 

607 538 304

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

610203144 
LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

Venc pis molt lluminós a
La Cava. 3 habitacions,
totes exteriors, 2 amb

armari. Cuina totalment
equipada. Mosquiteres a

finestres i portes.
Cortines.Ascensor, cale-
facció, aire acondicio-
nat, dos bany, un total-
ment reformat. Piscina
comunitària, parking i
terrassa que dona al
carrer.Preu- 50.000.
Tel. 669 97 37 00.
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Les condicions meteo-
rològiques que s'han
donat aquest hivern -amb
un gener especialment
ventós- i primavera -amb
unes temperatures relati-
vament fredes- expliquen
segurament el baix èxit
reproductor de 2013. En
altres colònies de la
Mediterrània també s'han
observat nombres relati-
vament baixos i retards
temporals en el cicle
reproductor.    El comptat-
ge de nius s'ha efectuat el
14 de maig mitjançant un

vol fotogràfic a gran altu-
ra, gràcies al suport de la
Unitat Aèria del Cos

Agents Rurals. Aquesta
tècnica evita qualsevol
destorb en una espècie
tan sensible. El nombre

de polls que arribaran a
volar serà baix. Aquest

fet, juntament amb l'em-
plaçament actual de la
colònia, en un dic de les
salines bastant allunyat
de l'espai on es fan les
tasques d'anellament, ha
aconsellat que no es rea-
litzi la diada d'anellament.
El flamenc és una espècie
molt adaptada a medis
molt fluctuants i és relati-
vament freqüent que, per
causes naturals (bàsica-
ment meteorològiques),

no es reprodueixi cada
any o ho faci en baix nom-
bre. Tot això indica que
aquesta mala anyada no
tindrà un efecte negatiu
sobre la pervivència del
flamenc al delta de l'Ebre
a llarg termini. El flamenc
Phoenicopterus roseus és
una espècie que es troba
al delta de l'Ebre al llarg
de tot l'any, per bé que
presenta fortes fluctua-
cions estacionals, amb

valors màxims a l'hivern.
Algunes cròniques indi-
quen que era un ocell
reproductor abundant al
segle XVI, tot i que no
existeixen dades més
recents fins a les dècades
de 1970-1980, quan en
va realitzar alguns
intents. 
El flamenc va començar a
reproduir-se amb èxit el
1993 i actualment ha
esdevingut una de les

espècies més emblemàti-
ques del Parc Natural del
Delta de l'Ebre, l'únic lloc
on es reprodueix a
Catalunya i una les escas-
ses localitats estables a
la Mediterrània occiden-
tal. 
Fins al 2013, el flamenc
s'ha reproduït amb èxit en
19 ocasions i el nombre
de parelles ha anat crei-
xent de 250 a unes 3.000
parelles.

Desaconsellen la Diada 
d’anellament de flamencs al Delta

La colònia reproducto-
ra de flamenc al delta
de l'Ebre està formada
per 609 parelles.
Aquesta dada resulta
significativament baixa
en comparació amb la
dels darrers anys, quan
hi han nidificat entre
2.000 i 3.100 parelles.
L'escàs nombre de
polls que produirà la
colònia ha aconsellat
que no es realitzi l'ane-
llament celebrat en
anys anteriors.

L'escàs nombre de polls que produirà la colònia ha aconsellat que no es realitzi l'anellament

MENYS COLOR DE ROSA QUE EN ESTIUS ANTERIORS

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Les especials condicions
meteorològiques d'aquest hivern i
primavera podrien explicar aquest

feble èxit reproductor dels flamencs

             


