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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les Terres de l'Ebre seran
la seu del Clúster
d'Aqüicultura de
Catalunya que aglutinarà
50 empreses del sector .

P4
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, alerta que la
prohibició d'endeutar-se
als ajuntaments impedirà
afrontar les inversions
previstes.

P5

Societat

«Les dones ebrenques ja
compten amb una
associació que mira pel
seu futur, ADORTER»

P9
Esports

Sandro Rosell estarà a l’Ebre
diumenge.

P17

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va presidir ahir dijous, 27 de maig, l’Acte de suport a la
Vegueria de les Terres de l’Ebre que va tenir lloc a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
El delegat del Govern, Lluís Salvadó, explicava que l’objectiu era fer «un acte de territori, d’unitat institucional, de reafirmació i
de suport a la constitució de la Vegueria de les Terres de l’Ebre» per aconseguir traslladar al Govern de Catalunya, als diferents
grups parlamentaris catalans i, especialment, al Congrés de diputats i als membres del Tribunal Constitucional espanyol, una
veu «forta, clara i nítida de la societat ebrenca».. P3

Units per una Vegueria

Dimecres, l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el vicepresident Proseleccions Esportives
Catalanes, Sergi Blàzquez i el representant territorial de l’esport de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, Jordi Gaseni van presentar oficialment el V Dia de les Seleccions
Catalanes que demà dissabte es celebrarà a la capital del Baix Ebre. Tallers, concur-
sos, competicions internacionals, curses, exhibicions, espectacles... festa i reivindi-
cació en una jornada plena d’activitats. P17

«Una Nació, una Selecció!»

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

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

Les nominacions dels pre-
mis EBRELÍDERS crec que van
reflectir prou bé el caràcter
de les Terres de l'Ebre i
també de les comarques
del voltant.
L'esperit solidari i de res-
ponsabilitat social va que-
dar palès amb el premi
atorgat a l'Associació de
familiars d'Alzehimer, les
ganes de festa en les
Quinquennals, el barcelo-
nisme en Romeu, la investi-
gació i difusió del nostres
pobles en l'homenatge pòs-
tum al rapitenc Lluís Millan i
en l'encert de Xerta a l'ho-
ra de promocionar la
Taronja. La implicació del
jovent en els moviments
associatius i la tenacitat
dels comerciants que han
sabut tirar endavant els
seus negocis, tot i les cri-
sis dels segles XX i XXI
també es van veure recom-
pensades en la nit dels
EBRELÍDERS. Tots aquests
són valors molt importants
en este racó nostre de
món.
Si mirem la procedència de
les candidatures podem
adonar-nos d'una altra reali-
tat: el pes dels pobles
grans del Baix Ebre (amb
Tortosa al capdavant) i del
Montsià al nostre territori,
guardons per a habitants
de la Ràpita, Ulldecona,
Alcanar o Xerta. 
Absències? Sí, i importants:
Amposta (la segona ciutat
ebrenca), la Terra Alta i, en
menor mesura, la Ribera
d'Ebre. Esta última comar-
ca estava representada per
dos qüestions polèmiques.
La lluita contra el cemente-
ri nuclear i el premi Pataca
per al Consell de Seguretat
Nuclear per la seua opaci-
tat informativa en els inci-
dents a les centrals. Crida
l'atenció que en una zona
amb 14 municipis i uns
25.000 habitants, tot es
focalitze en un sol tema. La

Ribera és més que això.
Els deures a curt termini és
saber arribar - i en positiu-
a estos tres llocs:
Amposta, la Terra Alta i la
Ribera d'Ebre. Més deures,
a curt i mig termini, relacio-
nats amb això que ara ano-
menem "identitat ebrenca".
Està bé que reivindiquem el
nostre territori i el seu
desenvolupament en tots
els aspectes, però no hem
de perdre de vista que la
nostra realitat va més enllà
de les quatre comarques
de l'Ebre català. 
Diem-li com vulguem:
Terres de l'Ebre, del Sénia,
Centrals, de Cruïlla o
Ilercavònia (que ja feien
servir quan jo era menut
els periodistes de RNE a
Tortosa). Est territori, que
coincideix amb el de la
Diòcesi de Tortosa, és la
nostra veritable identitat i
cometríem un greu error si
fixéssem les nostres "fron-
teres" entre els rius Ebre i
Sénia. L'únic límit clar està
al nordest i el marca el coll
de Balaguer, els altres es
dilueixen una mica i se
situen a l'Aiguabarreig de
l'Ebre, el Segre i el Cinca,
al nord, pel Matarranya i el
massís dels Ports, a l'oest,
i a l'entorn de la serra d'Irta
pel sud. En est àmbit, com
ha estat sempre, ens hem
de moure, i no dependre
tant d'altres ciutats que
tenen unes altres dinàmi-
ques ben diferents a les
nostes.
Els nous o reinventats mit-
jans "ebrencs" s'han de
plantejar creuar el Sénia.
També els del Maestrat.
Est és el repte i l'autèntic
lideratge. 

J. Joaquim Buj
Alcanar

La identitat dels EBRELÍDERS

Opinió

Ahir dijous les Terres de l'Ebre van fer un pas
endavant més per donar a conèixer el seu
suport unànim a la futura llei de vegueries
perquè la de l’Ebre sigui no tan sols una reali-

tat, sino una
realitat pròxi-
ma. Davant el
soroll que han
d e s p e r t a t
altres territo-
ris envers al
tema, l’Ebre
ha decidit ser
un fort interlo-
cutor polític,
unitari, deci-
dir... i mani-

festar aquestes decisions. Unes manifesta-
cions que, ahir al vespre, es van poder apre-
ciar, compartir i sentir plasmades en forma d’

acte institucional. Les portes del Teatre
Auditori Felip Pedrell de Tortosa es van obrir,
de bat a bat, per rebre tothom qui vulguès fer
sentir la seva veu «alta i clara» a favor de la
vegueria de l’Ebre i, d’aquesta manera, en
puguès deixar constància públicament. Color
polítics a banda, retrets apartats... la voluntat
del nostre territori d’aconseguir ser recone-
guts institucionalment i amb administracions
pròpies en un futur no molt llunyà va ser tot
un èxit; i els allí assistents van poder gaudir
d’un acte reivindicatiu però amb caire festiu.
Perquè la unió fa la força, però una unió que
no ha de passar desapercebuda, que no ha de
conèixer el silenci. Tràmits ràpids, singulari-
tat cultural, projecte col.lectiu, unitat territo-
rial... molts conceptes diferents per dir una
única cosa, «si les Terres de l’Ebre són fortes,
les vegueries tenen molt números de tirar
endavant».

Editorial

«Qui la segueix...l'aconsegueix»

«Davant del soroll que han 
despertat altres territoris envers
el tema de la vegueria, l’Ebre ha
decidit ser un fort interlocutor
polític, unitari, per decidir i
manifestar les seues decisions»

D'aquí a un any, en concret  diumenge 29 de
maig de 2011, es celebraran de nou elec-
cions municipals. Entrem, per tant, en la
recta final de l'actual mandat dels ajunta-
ments. Un mandat que a Tortosa ha significat
el retorn de CiU al govern municipal i a l'alcal-
dia i amb ells, les velles pràctiques i les velles
actituds. CiU va governar Tortosa entre 1979
i 1999, vint anys d'una política conservadora
faltada de qualsevol ambició de ciutat, que va
fer que Tortosa quedés al marge del Canvi
que van experimentar la majoria de ciutats
mitjanes i grans de Catalunya, governades
pels socialistes.
L'any 1999 vàrem arribar al govern els socia-
listes i fins el 2007 vàrem impulsar un nou
model de ciutat, basat en la promoció econò-
mica, impulsant el nou polígon industrial
Catalunya Sud, que el govern anterior havia
rebutjat explícitament, i vàrem redactar un
Pla d'Orientació d'Equipament Comercials,
amb la previsió de 15.000 m2 nous de super-
fície comercial útil en sòl urbà, essent l'única
població ebrenca amb un planejament d'a-
quest tipus. Vam treballar per garantir l'accés
al coneixement del nostre territori, signant
amb la Universitat Rovira i Virgili l'acord per a
la seva implantació a Tortosa. Vàrem aprovar
un nou planejament urbanístic, que desenvo-
lupa un nou model de ciutat més equilibrada,
retornant al centre històric el caràcter de
centre urbà, alhora que de la mà de la Llei de
Barris impulsada pel govern de Pasqual
Maragall, iniciàvem la tan necessària recupe-
ració del nucli antic. Tot això va permetre
canalitzar bé el creixement econòmic que

vàrem viure i que va significar entre altres
indicadors, un increment en aquest període
del 60%  en els inscrits a la seguretat social
del nostre municipi.
Avui tenim un govern municipal sense ambi-
ció per Tortosa, més enllà de la seva ambició
electoral, que retorna al vell model d'anar
menjant i fregint, sense cap tipus d'interès
per les infraestructures de comunicació al
territori. Un govern que ha abandonat qualse-
vol intenció per impulsar la R+D+i, com a
clau per al creixement econòmic basat en el
coneixement i la competitivitat, que han modi-
ficat el POEC, desplaçant 9.000 m2 de
superfície comercial fora del nucli urbà i que
en el context de greu crisi econòmica que
vivim es queda al marge de la promoció del
sòl industrial dels municipis catalans que es
fa a Madrid.  L'alcalde Bel, en lloc de fer un
esforç de promoció, com els principals alcal-
des de Catalunya, es queda a casa.. Així
mateix, la majoria de les obres que ha fet,
corresponen a les de la Llei de Barris o a les
obres finançades pel govern de l'Estat, això
sí, amb un endeutament superior en tres
anys al dels vuit anys anteriors i sense pagar
als proveïdors des de fa més d'un any.
Fins al 29 de maig de 2011 continuarem tre-
ballant fort, perquè Tortosa torni a tenir un
govern de progrés, un govern socialista que
permeti rellançar el nostre municipi, priorit-
zant allò que convé a la majoria: la promoció
econòmica, per crear llocs de treball i de
qualitat; continuar millorant l'espai urbà de
Tortosa, guanyant qualitat amb la transforma-
ció dels terrenys recuperats a RENFE i cons-
truint aparcament en el seu subsòl, i impul-
sant la construcció del nou pont sobre l'Ebre,
alhora que tornem a fer de motor del territo-
ri ebrenc en matèria d'infraestructures de
comunicació. Per a tot això, estem i estarem
més a prop dels ciutadans escoltant-los per
millorar la nostra proposta, evitant errors del
passat i per garantir la mobilització de la
majoria de tortosins, que és una majoria de
progrés, perquè Tortosa no es quede al
marge del creixement del país. Perquè
Tortosa és Capital.

Joan Sabaté. President PSC Terres de l’Ebre
Senador de l’Entesa.

Un any per a les eleccions municipals

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vista la documentació i projecte presentat pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació i AL-PI
Catalana de Telecomunicacions, Societat operadora de Xarxes,
SA, en què sol·licita llicència d'obres per a la connexió de la
canalització de fibra òptica existent amb ADIF i ABERTIS al
municipi de L'Aldea, es sotmet a informació pública pel termini
d'UN MES, de conformitat amb l'establert a l'article 48 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, als efectes de què els legítims
interessats presentin les reclamacions o al·legacions que consi-
derin oportunes (Exp. 28/2009).

L'alcalde-president,

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 25 de maig de 2010

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local celebrada en
sessió de data 17 de maig de 2010 l'informe de sostenibilitat
ambiental del pla especial urbanístic del Projecte per a l'autorit-
zació administrativa de les instal·lacions de Gas Natural (Xarxa
de Distribució de l'Aldea), se sotmet a informació pública pel ter-
mini de 45 dies, de conformitat amb l'establert a l'article 115.c)
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme, a fi que qualsevol que ho
desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat,
totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 17 de maig de 2010

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local celebrada en
sessió de data 17 de maig de 2010 el pla especial urbanístic del
Projecte per a l'autorització administrativa de les instal·lacions de
Gas Natural (Xarxa de Distribució de l'Aldea) redactat per l'equip
format per Patrícia Faciaben, llicenciada en Geografia i Daniel
Faciaben, Enginyer tècnic industrial, se sotmet a informació
pública pel termini d'un mes, de conformitat amb l'establert a l'ar-
ticle 83 punts 4 i 6 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a fi que
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el ter-
mini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consi-
deri oportunes. 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 17 de maig de 2010

El conseller de Governació
i Administracions Públiques,
Jordi Ausàs, ha presidit l'ac-
te de suport a la vegueria
de les Terres de l'Ebre que,
organitzat per la Delegació
del Govern, ha tingut lloc al
Teatre Auditori Felip Pedrell
de Tortosa (Baix Ebre)
aquest dijous, 27 de maig.
En l'acte també han partici-
pat: l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel; el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó; el vice-
president de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tortosa,
Josep M. Chavarria; el pre-
sident del Consell Econòmic
i Social de les Terres de
l'Ebre, Josep M. Franquet;

el responsable d'Acció
Territorial de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre, Antoni
Sabaté, i els presidents
dels consells comarcals del
Baix Ebre, el Montsià, la

Ribera d'Ebre i la Terra Alta,
Daniel Andreu, Joan Gonell,
Bernat Pellissa i Àngel
Ferràs, respectivament. 
En la seva intervenció, el
conseller Jordi Ausàs, ha

destacat que “les Terres de
l'Ebre es mereixen que tots
plegats, tots els ciutadans i
les ciutadanes de
Catalunya, us acompanyem
fins a l'objectiu de la crea-
ció de la vegueria. 
Perquè creure en l'Ebre és
creure en una evolució del
territori d'acord amb les
modernes necessitats d'un
país que es vol actiu, equili-
brat i cohesionat, on tot-
hom, visqui on visqui, tingui

els mateixos drets i possibi-
litats d'accés als serveis
públics com a garantia de
benestar i de desenvolupa-
ment dels nostres pobles i
ciutats”. 
El conseller Jordi Ausàs
també ha dit que “hem
exprimit l'Estatut actual
amb les màximes aspira-
cions assolint objectius
ambiciosos: el primer el
reequilibri territorial, el
segon la simplificació admi-

nistrativa”. I, en aquest sen-
tit, ha explicat que “amb les
vegueries plantegem un
model que aconsegueix uns
àmbits territorials que recu-
llen una forma d'entendre el
país no radial, fent de
Catalunya un país multipo-
lar, amb una xarxa de terri-
toris amb potencial, econò-
mic, polític i social.
El delegat del Govern, Lluís
Salvadó, ha explicat també
que l'objectiu és fer “un
acte de territori, d'unitat ins-
titucional, de reafirmació i
de suport a la constitució
de la Vegueria de les Terres
de l'Ebre” per aconseguir
traslladar al Govern de
Catalunya, als diferents
grups parlamentaris cata-
lans i, especialment, al
Congrés de diputats i als
membres del Tribunal
Constitucional espanyol,
una veu “forta, clara i nítida
de la societat ebrenca per
damunt del soroll que altres
territoris del país han gene-
rat a l'entorn del projecte de
creació de les vegueries”.
Aquest acte de suport a la
vegueria de les Terres de
l'Ebre també ha comptat
amb l'assistència del direc-
tor territorial de Governació
a les Terres de l'Ebre,
Carles Pasqual, així com
alcaldes i regidors dels
municipis de la demarcació.
L'acte ha finalitzat amb l'ac-
tuació musical del grup
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries.

Acte de suport a la Vegueria 
de les Terres de l’Ebre

Desde que es va plante-
jar la divisió de
Catalunya amb vegue-
ries, una d’ elles, la de
les Terres de l’ Ebre, la
polèmica no s´ha fet
esperar. ERC acusa CiU
de posar-hi «pals a les
rodes» perquè sigui una
realitat, els convergents
neguen que estiguin
utlitzant «la mateixa
estratègia que el PP
amb el transvassa-
ment....» Enmig de tot
això, ens  trobem però,
amb un acte de suport
conjunt a la vegueria.

El conseller Ausàs va presidir aquest acte de reafirmació del territori

Va tenir lloc aquest dijous 27 de maig a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa

TG

L’acte va tenir lloc ahir dijous al vespre, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.

«Un acte de territori, d’unitat
institucional i de reafirmació i
suport a la vegueria de l’Ebre»

Èxit participatiu

Joan Revillas
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vista la documentació i projecte presentat pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació, en què sol·lici-
ta llicència d'obres per a la estesa de fibra òptica amb instal·lació
de caixes i armari al Polígon Estació de Mercaderies al municipi
de l'Aldea, es sotmet a informació pública pel termini d'UN MES,
de conformitat amb l'establert a l'article 48 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, als efectes de què els legítims interessats
presentin les reclamacions o al·legacions que considerin oportu-
nes (Exp. 33/2010).

L'alcalde-president,

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 25 de maig de 2010

En la reunió d'aquest
dimecres de la comissió
de seguiment del Pla
d'Iniciatives per al desen-
volupament de les Terres
de l'Ebre, s'ha presentat
el Pla de dinamització del
Clúster d'Aqüicultura de
Catalunya, que es tiraria
endavant a través
d'ACCiÓ del DIUE, i que
tindria la seu a les Terres
de l'Ebre. El sector aqüí-
cola mou un total de 400
MEUR anuals i genera una
ocupació d'un miler de
treballadors. Les empre-
ses s'ubiquen al Delta de
l'Ebre, Barcelonès i

Maresme.
Dotar d'aquests dos sub-
ministraments el polígon
suposarà esgotar la mei-
tat del fons estatal xifrat
en 10 MEUR i, que, s'es-
caparà de la retallada pre-
vista pel govern espanyol
per reduir el dèficit públic 
L'arribada d'aigua i gas al
polígon Catalunya Sud, al
Baix Ebre, costarà 5
MEUR, 2 més del que el
Govern preveia en un pri-
mer moment quan va
començar a perfilar els
projectes que es finança-
rien amb el fons que
l'Estat atorga per la rein-
dustrialització de les
Terres de l'Ebre.
L'elevat cost d'aquest
projecte farà caure de la
llista altres actuacions
que el Govern havia pre-
vist com l'arribada de
més energia elèctrica a
altres polígons del territo-
ri.  Durant la reunió de la
comissió d'industrialitza-
ció d'aquest dimcres
també es van presentar
els treballs que ha

començat a realitzar el
professor de la
Universitat Rovira i Virgili
(URV) Juan Antonio Duro,
que s'encarregarà de la
redacció del pla estratè-
gic de les Terres de
l'Ebre. 

En aquest sentit, es cre-
arà un consell consultor
amb 25 representants del
territori i durant els prò-
xims sis mesos es farà
una diagnosi de la situa-
ció econòmica a les
comarques ebrenques.

Serà l'any i mig següent
quan es concretarà el pla
estratègic, que ha de
fixar les prioritats del
govern. La redacció d'a-
quest pla estratègic ha
estat una demanda dels
sindicats.

El Govern de la Gene-
ralitat ha començat a
posar fil a l’agulla a un
dels projectes inclosos
en la creació de siste-
mes territorials d’inno-
vació.

REDACCIÓ

La comissió es va reunir aquest passat dimecres a  la seu de la Delegació a Tortosa.
Cedida

El Síndic de Greuges ja ha
al·ludit en dues ocasions
al govern de Tortosa per
denunciar diferents casos

amb "falta de garanties
democràtiques" en el seu
informe anual al Parlament
de Catalunya. En concret,
el síndic fa referència als
requisits per inscriure's al
padró posats en marxa
pel govern de Bel. 

“El que s'ha fet

és falsejar la realitat.
Esborrant la gent del
padró no s'esborra la rea-
litat del carrer i allò que
cal fer és conèixer la reali-
tat. El padró ha de ser un
registre fidel de la realitat,
de la gent que viu en el
municipi, per aplicar les

polítiques necessàries en
funció de la mateixa”, ha
assenyalat el portaveu del
PSC a Tortosa, Joan
Sabaté. 
A banda, el síndic també

recull la denúncia feta pel
grup del PSC sobre la dis-
criminació que pateix l'o-
posició en els mitjans de
titularitat municipal com el
web i el butlletí electrònic.

«Falta de garanties
democràtiques a Tortosa»

L’alcalde de la ciutat, Ferran Bel, diu que estudiarà les recomanacions

REDACCIÓ

El Ministeri de Foment té pre-
vist adequar, entre el 31 de
maig i l'11 de juny, les barre-
res de protecció lateral de
dos trams de les carreteres
N-340 i N-420, de tal mane-
ra que s'adaptin a les neces-
sitats dels motociclistes. Els
vehicles circularan per l'únic
carril habilitat de manera
alternativa. Les obres es
faran entre el punt quilomè-
tric 1.063,6 i el 1.077,3 de
la N-340, al municipi de Sant
Carles de la Ràpita (Montsià).
A la N-420, les obres afecta-
ran des del quilòmetre 813,4
fins al 828,9, entre la
Fatarella (Terra Alta) i Mora la
Nova (Ribera d'Ebre).

Obres a la 
N-340 i 
la N-420

La factoria d'ERCROS a Flix ha
realitzat aquest dimecres al
matí un simulacre d'e-
mergència de categoria 3.
El simulacre, superat amb
èxit segons l'empresa, ha
estat auditat per una entitat
externa d'inspecció i control
(ECA), i ha comptat amb
observadors dels Bombers,
l'Ajuntament de Flix i els
Mossos d'Esquadra. La
prova es va iniciar a un quart
d'onze del matí amb el tren-
cament de la canonada que
duu el clor a la planta d'àcid
clorhídric de síntesi i la pos-
terior formació d'un núvol
de clor. En total hi ha pres
part directament 47 perso-
nes, 31 de la plantilla. 

Simulacre
d’emergència a

Flix

Noves propostes per reanimar el territori
Aquest dimecres va tenir lloc una nova reunió de la Comissió de Seguiment a Tortosa
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Malgrat la correcció que
ha fet aquest dimarts l'e-
xecutiu central allargant
el termini fins al 31 de
desembre de 2010 per a
la possibilitat que els ens
locals puguin obtenir crè-
dit, l'alcalde ha afirmat
que aquestes mesures
paralitzen les inversions
dels ajuntaments, ja que
la majoria dels crèdits se
sol·liciten per a inversió.

"Si això no se subsana, el
2010 no hi haurà inver-
sions a la majoria de
municipis." 
L'alcalde ha comparegut
aquesta setmana acom-
panyat de les regidores
d'Hisenda, Matilde

Villarroya, i d'Urbanisme,
Meritxell Roigé. "Qui lici-
tarà obra pública l'any
vinent? En quina situació
es trobaran les empreses
del sector de la construc-
ció? Com s'ho faran els
ajuntaments que tenen

contractades pòlisses de
crèdit i que ara es veuen
amb l'obligació de can-
cel·lar-les abans de final
d'any? Creu de veritat el
president Zapatero que
aquestes mesures ajuden
a la recuperació econòmi-
ca?" 
Ferran Bel ha dit que
aquestes mesures són
"incomprensibles, draco-
nianes i injustes, ja que
es tracta a tots els ajun-
taments igual", i que
s'han adoptat "d'esque-
nes a les corporacions
locals". L'alcalde ha anat
més enllà i s'ha preguntat
si el govern de la
Generalitat n'estava al
corrent i "per què ningú
no diu res", després d'a-
firmar que en el decret
estatal podria haver-hi
invasió competencial. 
L'allargament del termini
perquè els ajuntaments
puguin obtenir crèdit,
publicat aquest matí al

BOE com una errata, és
fruit, segons l'alcalde de
Tortosa, de la revolta que
hi va haver ahir en el món
municipalista. 
"El govern central no va
admetre el seu error en
tot el dia fins que els
alcaldes socialistes van
forçar Zapatero a retar-
dar l'entrada en vigència
de la mesura."
Pel que fa a les repercus-
sions a Tortosa, l'alcalde
ha dit que l'Ajuntament
jaa havia concertat crèdit
per a les inversions, però
que si no hi ha rectifica-
ció es limitaran les inver-
sions als pobles i cal
veure com es financien
les últimes obres del PIN-
CAT. Ferran Bel ha recor-
dat que l'Ajuntament està
treballant en el marc d'un
Pla de Sanejament, que
preveu un crèdit de 3
milions per a 2011 i l'a-
mortització de deute per
un import de 4,5 milions.

«El president Zapatero creu que aquestes
mesures ajudaran a l’economia?»

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha qualificat
de "mesures pròpies
d'un país en vies de
desenvolupament" la
retallada aprovada pel
govern del PSOE, espe-
cialment en allò que fa
referència a la impossi-
bilitat dels ajuntaments
d'obtenir crèdit.

Paraules de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel

REDACCIÓ

La roda de premsa va tenir lloc dimarts passat.

Cedida

La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre
(CUTE) ha aprovat inicial-
ment el parc eòlic del Coll
del Moro, a la Terra Alta,
que preveu la implantació
d'una vintena d'aerogene-
radors de 2.500 kv de
potència. Aquesta
instal·lació es va començar
a tramitar l'any 2003 però
ha sofert una sèrie de
modificacions en quant a
l'emplaçament dels molins,
a partir de la Declaració
d'Impacte Ambiental. Set
anys després, la CUTE
torna a iniciar la tramitació
per sotmetre a informació
pública un projecte que
abasteix quatre municipis
de la Terra Alta.

Aprovat el parc
eòlic del Coll del

Moro

Els Bombers de la
Generalitat van dona per
extingit a tres quarts de
vuit d'aquest dimecres al
matí l'incendi que crema-
va des de dilluns a la
tarda al paratge de la
Font Dendé de Benifallet
(Baix Ebre). El foc, que
ha afectat una superfície
de trenta hectàrees de
pinassa, pi blanc i matoll,
es va donar per controlat
a tres quarts de sis de la
tarda d'aquest dimarts.
Al llarg de tota la nit, cinc
dotacions dels Bombers
han estat remullant la
zona afectada per evitar
revifades. 

Extingit
l’incendi de
Benifallet

La consellera d'Acció
Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, va inau-

gurar divendres passat el
nou Servei d'Informació i
Atenció a les Dones
(SIAD) del Baix Ebre. La
consellera, el president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Daniel Andreu,
i la presidenta de l'Institut

Català de les Dones,
Marta Selva, també van
signar el contracte pro-
grama per finançar el nou
servei.
El SIAD és un servei que
ofereix informació, orien-
tació i assessorament en

tots aquells aspectes
relacionats amb la vida
de les dones. El Servei
d'Informació i Atenció a
les Dones del Baix Ebre
s'ubica a la seu del
Consell Comarcal, a
Tortosa. Està integrat per

una plantilla de quatre
professionals: una coordi-
nadora, una psicòloga,
una advocada i una admi-
nistrativa. L'horari d'aten-
ció és de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 hores i les
tardes, amb cita prèvia.

S’inaugura el SIAD de la 
comarca del Baix Ebre

El servei ja té presència  a les 4 comarques

REDACCIÓ
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Tots els habitatges tenen un
preu molt assequible ja que
el seu valor volta els 20
milions de les antigues pes-
setes. Disposen d'entre dos

i tres habitacions i ocupen
una superfície que oscil·la
entre els 50 i els 80 metres
quadrats. Tenen sala-menja-
dor i bany complet i estan
dotats dels serveis bàsics,
així com dels de telecomuni-
cacions, a més de la preins-
tal·lació de l'aire condicionat

a la sala. A dalt, hi ha pisos
tipus dúplex amb vistes al
mar. “La construcció d'un
edifici de 12 habitatges de
protecció oficial de preu
concertat al carrer Goya, 27
de la nostra localitat es va
iniciar pensant en atendre
les necessitats de qualsevol

ciutadà, ja sigui jove, gran,
famílies monoparentals,
etc… que no disposen de
suficients recursos econò-
mics per accedir a un habi-
tatge. També s'està estu-
diant la possibilitat de llo-
guers amb opció de compra
per donar més facilitats a la

gent per poder accedir a
aquets pisos”, diu Andreu
Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar. Aquesta voluntat políti-
ca del govern municipal i de
la Regidoria d'Urbanisme no
s'acaba amb la construcció
d'aquests dotze pisos. Des
d'Urbanisme es vol conti-
nuar amb aquesta línia de
facilitar l'accés a la vivenda
de les persones amb menys
recursos amb la construcció
de més pisos al nou eixam-
ple de La Cala i, tanmateix,
seguint en aquesta línia, es
va adquirir un solar al costat
dels que ara estan acabant-
se, on està previst la cons-
trucció de 8 habitatges
més. Per a més informació
us podeu adreçar a la borsa
d'habitatge, de dilluns a
divendres de 10.00 a 14.00
al departament d'Urbanisme
de l'Ajuntament, o bé mit-
jançant l'adreça electrònica
borsahabitatge@ametlla-
mar.cat.

12 pisos de protecció oficial a punt per
a la seva estrena a l’Ametlla de Mar

Les obres dels pisos de
protecció oficial promo-
guts per l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar al
c/ Goya finalitzen a l'es-
tiu i els interessats ja
els poden visitar.
L'edifici consta de qua-
tre plantes. En planta
baixa, hi ha dos habitat-
ges. Les plantes prime-
ra i segona repeteixen
la mateixa tipologia i
disposen de tres habi-
tatges. I a la planta ter-
cera i sotacoberta hi ha
4 habitatges tipus
dúplex.

Estaran llestos a l’estiu i per un preu mòdic hi ha l’opció de tenir un dúplex amb vistes al mar

REDACCIÓ

Façana d´edificis de l’Ametlla de Mar
Cedida

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre lamenta la falta de
suport polític i institucional
a la manifestació que ha
convocat per diumenge
que ve a Barcelona en
defensa d'un cabal ambien-
tal per mantenir el riu viu.
Quan falten cinc dies per a
la mobilització, hi ha con-
tractats vint autobusos,
que sortiran des de les
Terres de l'Ebre, i més d'un
centenar d'entitats s'han
adherit a la protesta, però
cap ajuntament ebrenc ha
fet públic el seu suport a la
manifestació, que s'iniciarà
a les dotze del migdia.

Poc suport
polític a la

manifestació de
diumenge

Un total d'onze escoles de
les Terres de l'Ebre partici-
pen en el programa pilot
del Departament
d'Agricultura per potenciar
el consum de fruita entre
els alumnes. Així, els esco-
lars de primària dels
col·legis Sant Miquel,
l'Assumpció i Riumar de
Deltebre; Sant Jordi de
l'Ametlla de Mar; la Mercè i
Remolins de Tortosa;
Marjal d'Alcanar; Miquel
Granell, Mestre Agustí
Barberà i Soriano
Montagut d'Amposta, i
Ramón y Cajal d'Ulldecona
prenen part en el pla de
consum de fruita a les
escoles. 

Per esmorzar,
una peça de

fruita

Entre els dies 28 i 30 de
maig Alcanar tornarà a
acollir una edició més la
Fira del Comerç. 
Una cita anual que aplega
comerciants locals asso-
ciats a FECOAL a l'edifici
del Centre Cívic de la ciu-

tat, on tindran l'oportuni-
tat de mostrar al públic i
als seus clients el seus
productes o serveis. 
A banda s'han programat
una sèrie d'activitats per
a grans i petits que con-
vertiran, una edició més,
la Fira en un espai d'oci
per als ciutadans i visi-
tants. La fira arriba a la
seva onzena edició amb
concursos com el

Guiness World records de
menjar taronges o la 1ª
Mostra de gossos de
caça de Tarragona. 
Novament, es continua
amb una tasca de difusió
i promoció del  comerç
canareu. Es mostraran
els millors productes i
serveis intentant un cop
més ser una fira rellevant
i capdavantera al  territo-
ri.

XI edició de la Fira del Comerç d’Alcanar

Aquest cap de setmana, del 28 al 30 de maig

REDACCIÓ
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El president d'Esquerra ha
donat suport a la llei de
vegueries tot afirmant que
“les Terres de l'Ebre neces-
siten ser un interlocutor

polític i això es fa sent
vegueria; i si Esquerra és
forta durant el proper
cicle, les vegueries tiraran
endavant ”. El líder repu-
blicà ha demanat a CiU
que canvie la seva actitud
davant la vegueria, perquè

”ens hi volem entendre”.
Segons Puigcercós “CiU
es va equivocar fent segui-
disme del PP amb el trans-
vasament i ara també ho
estant fent amb la vegueria
portant la llei al Consell de
Garanties Estatutàries.

Demanem a CiU que can-
vie d'actitud i deixi de fer
seguidisme del PP”.
Puigcercós ha demanat a
CiU coherència amb la
seva gent dels pobles i ciu-
tats i que es deixi de tacti-
cismes. També ha dema-

nat al PSC que “tingui més
entusiasme amb la vegue-
ria i no s'espanti si s'ha de
modificar la LOREG a
Madrid perquè si tots els
partits catalans anem a
una no hi ha d'haver-hi cap
problema'. D'altra banda
Puigcerdcós ha criticat
que la retallada de sous
públics del govern espan-
yol no afecti els treballa-
dors d'algunes empreses
de l'Estat, com Aena, i ha
lamentat que Zapatero no
tingui “prou valentia” per
gravar els que “més guan-
yen i més especulen”, com
per exemple Endesa, que
ha triplicat els seus benefi-
cis durant l'últim trimestre.
El president d'Esquerra ha
criticat que Zapatero no
hagi fet una “proposta
seriosa, formal i valenta
per agreujar les grans for-
tunes” i que finalment hagi
quedat només en un anun-
ci a impulsar en un futur.
“Zapatero i el PSOE no
tenen prou valentia per
enfrontar-se als que més
guanyen i més especulen,
a aquells que ens han por-
tat a la crisi”, ha assegurat
el líder independentista.

Puigcercós lamenta que la retallada 
de sous no s’apliqui als treballadors d’algunes 

empreses públiques com AENA

El president d'Esquerra,
Joan Puigcercós, acom-
panyat de la diputada
del Parlament, Marta
Cid, i del secretari d'or-
ganització de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Lluís
Salvadó va fer una roda
de premsa divendres
passat abans de mante-
nir una reunió de treball
amb representats del
sector agrari de la
Ribera d'Ebre i la Terra
Alta. Puigcercós, des-
prés de recordar que
Esquerra va forçar un
ple monogràfic sobre
agricultura al
Parlament de Catalunya
ha manifestat que
“aquest és un sector
cabdal per les Terres de
l'Ebre i cal pontenciar-lo
encara més”.

«Al final resulta que qui pagarà són els pensionistes, la Llei de dependència i curiosament inversions als territoris»

REDACCIÓ

La roda de premsa va tenir lloc divendres passat.
CEDIDA

El diputat de CiU al
Parlament Europeu, Ramon
Tremosa, s'ha dirigit a la
Comissió Europea amb tres
preguntes sobre l'aplicació
de la Directiva Marc de
l'Aigua (DMA) en el nou Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre. En aquest sentit, ha
requerit la Comissió Euopea
perquè “es pronunciï sobre
la necessitat de fixar un
cabal ambiental al tram final

del riu d'acord a l'efectiva
aplicació de la Directiva
Marc de l'Aigua i davant la
fragilitat notòria i creixent
del Delta de l'Ebre”.
Tremosa també ha demanat
saber quin termini de temps
fixa la Comissió Europea
per tenir aprovat l'esmentat
Pla Hidrològic, després de
recordar els retards acumu-
lats en aquest sentit per l'e-
xecutiu de José Luís
Rodríguez Zapatero. I, per
últim, Tremosa també ha
preguntat la Comissió
Europea sobre “els contac-
tes que hagi pogut tenir
amb els agents socials i

econòmics de l'Ebre -
Comunitats de Regants,
Cooperatives Arrosseres...-,
així com amb el Govern
Espanyol, el Govern Català
o la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre per a
impulsar de forma definitiva
l'aplicació de la DMA en l'a-
provació del Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre”.  Des
de les Terres de l'Ebre, la
presidenta comarcal de
CDC i portaveu de CiU a
l'Ajuntament de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha reiterat
que la federació nacionalis-
ta fa temps que reclama l'a-
provació d'un cabal ambien-

tal per al riu Ebre, i ha recor-
dat que el Ple de
l'Ajuntament de Tortosa té
aprovada per unanimitat
una moció ciutadana, pre-
sentada per la Plataforma
en Defensa de l'Ebre, en
què es reclama al Govern
del PSOE que informi sobre

“l'estat en què es troba la
redacció del Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre, quins
són els cabals que es con-
templaran en el seu tram
final, com s'aplicaran i si
seran suficients per al man-
teniment del Delta de
l'Ebre”.

CiU pregunta a la Comissió Europea quines mesures
adoptarà per forçar el govern a fixar un cabal a l’Ebre

Mesura necessària per garantir la preservació del riu

REDACCIÓ

El Govern ha aprovat
aquest dimarts, a pro-
posta del Departament
de Medi Ambient i
Habitatge, l'adquisició
d'una finca de 102
hectàrees situada al
paratge del Mascar, al
municipi de Roquetes
(Baix Ebre), dins del
parc Natural dels Ports.
L'adquisició, amb un
cost de 140.000 euros,
té l'objectiu d'homoge-
neïtzar la gestió i l'ús
públic d'una zona prote-
gida que forma part de
la Xarxa Natura 2000,
Lloc d'Interès
Comunitari i Zona
d'Especial Protecció
per a les Aus.
Concretament, aquest
espai es troba dins l'à-
rea de campeig de
diverses espècies d'aus
rapinyaires com l'astor
('Accipiter gentilis') i l'à-
liga calçada ('Hieraetus
pennatus').

Compra d’una
zona protegida als

Ports

La setmana que ve es
durà a terme la primera
prospecció de les larves
per determinar l'estat de
la plaga de la mosca
negra al riu Ebre i el pri-
mer dels tractaments per
combatre-la. Els treballs
arriben amb més de tres
mesos de retard respecte
al que és habitual, per les
desavinences entre els
organismes públics que
se n'encarreguen.
L'Agència de Protecció de
la Salut de la Generalitat i
el Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code) ja
han signat el conveni que
ha de permetre els tracta-
ments, després d'arribar a
un acord per  formalitzar
l'aportació dels recursos
per part de Salut. Pel que
fa al tram final de l'Ebre el
pressupost previst és d'un
màxim de 390.000 euros.

Inici de nous
tractaments contra

la mosca negra
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Els API de les Terres de
l'Ebre continuen amb el seu
treball de reivindicar la situa-
ció crítica que estan patint,
primer manifestant les
seves queixes a la delegació
del Govern al territori, i
aquest passat dimecres, 26
de maig, a través del maga-
zine de televisió Dixa'm Vore
de CANAL TE. El delegat del
Govern, Lluís Salvador i el
Coordinador de Vivenda en
la zona, David Jarque, van
escoltar les queixes trasme-

ses pels agents davant la
impossibilitat de poder
demanar llicència d'obres i
fer la consegüent cèdula
d'habitabilitat a immobles
antics construïts en terreny
rústic, que segons la nova
llei de vivenda s'ha convertit
en un requisit indispensable
al moment de fer la trans-
missió d'una llar. El col·lectiu
es queixa que l'aplicació de
la normativa és massa rigo-
rosa i que s'ha implantat pre-
cipitadament, ja que al
moment de dissenyar la llei
no es va pensar en aquest
gran nombre de casos que
no es poden deixar a un cos-
tat pel fet que estiguessin

sota una normativa antiga
no regulada en aquest
aspecte. Ja que no era obli-
gatori el permís d'obres en
certs terrenys (que a més
prescriu als 5 anys) i la cèdu-
la es podia aconseguir a tra-
vés d'un tècnic que en una
inspecció certificava que es
podia viure en condicions i a
partir d'aquí l'Ajuntament del
municipi corresponent la
registrava. Ara les coses
han canviat i amb això no hi
ha suficient, cal tenir el per-
mís en regla per poder acon-
seguir una cèdula d'habitabi-
litat i que així l'Ajuntament
pugui certificar l'existència
legal de la casa i que es

pugui vendre si es dóna el
cas. Els col·legiats van pro-
posar possibles solucions,
com la d'una moratòria pro-
visional de temps per gestio-
nar la cèdula, amb a la
col·laboració dels consisto-
ris de la zona i la permissivi-
tat de Governació, perquè
es pugui tornar a fer, a tra-
vés d'una inspecció tècnica,
un altre tipus de certificat
més permissiu. Quan estigui
regularitzada la citació d'a-
quests immobles que es tro-
bin sota aquestes cir-
cumstàncies, ja es podria
aplicar novament la llei. Per
la seva banda, els represen-
tants del Govern van afirmar
que eren conscients de la
situació, i s'han compromés
a fer les gestions necessà-
ries per desencallar una
situació que afecta un gran
nombre de propietaris i d'a-
gents que tenen moltes ope-
racions de compra-venda
aturades pendents de la
cèdula. 

REDACCIÓ

El secreto de Whaken un film 
amb D.O. canareva

Aquest passat divendres, 21
de maig, l'auditori José
Antonio Valls d'Alcanar acollia
la presentació de la pel·lícula
de José Luís Ortega, El
secreto de Whaken. I nova-
ment, com ja va passar en el
seu moment, amb la conegu-
da pel·lícula, Gràcies per la
propina, de Francesc
Bellmunt, va haver un gran
èxit d'assistència. Centrant-
nos en aquest film és interes-
sant tenir en compte que es
tracta d'una pel·lícula de
caire amateur, però en la que
cal destacar, d'una banda,
els actors, canareus tots ells
i d'altra, que el director ha
elegit unes localitzacions
molt interessants i arrelades
de la fisonomia de les Terres
de l'Ebre. Així, no serà gens
estrany, per a tots aquells
que mirèssiu la pel·lícula, tro-
bar-vos amb seqüències on

al fons aparegui una ermita
de la Pietat amb tota la seva
grandesa o sense anar més
lluny, el castell d'Ulldecona.
Arquitectures que han estat
presents, a moltes més
pel·lícules de les que ens
podriem imaginar. La història
que se'ns planteja, no ha nas-
cut d'un dia per a l'altre o
almenys la seva edició, ja
que com  han explicat els
seus creadors, des de 2007
portaven treballant amb el
Secreto de Whaker.
Finalment, aquest passat
més d'abril quedava enllesti-
da i a hores d'ara ja hi ha mol-
tes persones que l'han vista.
El “secreto” no deixa de ser
una història de venjança, d'a-
mistat i d'amor, tot, passat
pel filtre de l'acció, el misteri
i la màgia que fan que en
alguns moments, de la
pel·lícula, l'humor, també hi
sigue present. 

Després de la constitució
del jurat popular, ha
començat a l'Audiència
Provincial de Tarragona el
judici pel doble crim al
nucli antic de Tortosa,
l'any 2008. Durant la pri-
mera comparecença el
passat  diumenge 23 de
maig, el fiscal sol·licitava
30 anys de presó per als
germans Manuel i Luís
Gabarri, acusats de matar
a una mare i el seu fill
durant una baralla, pel
que sembla per un
assumpte de drogues, el
18 de juny de fa dos
anys. La primera jornada
del judici va estar envolta-
da de fortes mesures de
seguretat i d'una gran ten-

sió a l'ambient. Durant la
seva declaració, Luis,
alies «El Mono», va
reconèixer que va dispa-
rar a les víctimes amb
una escopeta, encara
que, segons ell, ho va fer
«de forma instintiva» per-
què va pensar que la seva
vida corria perill quan
ambdós se li van llençar
«damunt».  El seu germà
Manuel, conegut com «El
Tito», va assegurar que
no es trobava en el lloc
dels fets en el moment
del crim, encara que si va
ajudar al seu germà a
fugir en el cotxe de la
seva dona i a desfer-se de
l'arma homicida que van
llançar al canal de reg
d'Amposta . 

Els Gabarri, “un no estava” i 
l’altre “va actuar per instint”

REDACCIÓ

L'Àrea de Medi
Ambient de l'Ajuntament
de Deltebre i el Parc
Natural del Delta de l'Ebre
han organitzat un any més
una sèrie d'activitats,
entre el 28 de maig i el 6
de juny, per tal de com-
memorar el Dia Mundial
del Medi Ambient que es
celebra el proper 5 de
juny. 
Les activitats que s'orga-
nitzen tenen com a
objectiu sensibilitzar la
ciutadania sobre el medi
ambient i enguany s'ha
organitzat xerrades, expo-
sicions, tallers infantils,

sortides, sessió de cine-
mambient, i també s'ha
inclòs al programa la
manifestació del proper
30 de maig a Barcelona
amb el lema “L'Ebre
sense cabals és la mort
del Delta”, convocada per

la Plataforma en Defensa
de l'Ebre.

Deltebre commemora 
el Dia Mundial del Medi ambient

Entre els projectes que ha
engegat l'associació es
troba la formació de 20
dones en situació d'atur i risc
d'exclusió social a Sant
Carles de la Ràpita. Aquestes

dones estan rebent una for-
mació en cuina i alimentació
i s'encarregaran de subminis-
trar el càtering dels menja-
dors escolars. De fet, aquest

mateix projecte s'està estu-
diant d'implantar al municipi

de Deltebre per continuar en
la tasca de fomentar l'ocupa-
ció femenina. Tal i com expli-
cava la presidenta d'ADORTER,
Ana Giménez, “l'associació

forma part de FADEMUR, la
Federació d'Associacions de
Dones Rurals, que obre un
món de possibilitats a les
dones emprenedores del
territori” citant com a exem-
ple el portal ARTEMUR, una
botiga on-line que ofereix a
les dones artesanes de
poblacions petites vendre els
seus productes a través de
la xarxa arreu del món i,
també, un programa d'alfa-
betització informàtica Sirural
que es desenvolupa en
poblacions de menys de
2.500 habitants. A més en

paral·lel, ADORTER treballa per
defensar els interessos i
drets de les seves assocai-
des i ofereix assessorament
jurídic, informació fiscal, d'a-
juts, subvencions, suport per
a plans d'empresa, desenvo-
lupament de nous projectes,
per fomentar l'autocupació,
a més de formació en tots
els àmbits. Per tal de donar-
se a conèixer, Adorter i
ARTEMUR van disposar de
diversos estands a DELTAFIRA,
durant tots els dies que va
durar la Fira, del 21 al 23 de
maig.

Les dones ebrenques ja compten amb una
associació que mira pel seu futur

L’Associació de Dones
Rurals de Tarragona i
Terres de l’Ebre,
ADORTER, que agrupa
una vuitantena de
dones empresàries i
pageses del territori,
va escollir com esce-
nari per presentar els
seus projectes, amb i
per a les dones del
territori, DELTAFIRA, la
fira multisecotirual de
Deltebre celebrada del
divendres 21 al diu-
menge 24 de maig.

REDACCIO

En situació d’atur o risc d’exclusió social. A
hores d’ara 20 dones s’estan preparant a Sant
carles de la Ràpita per gestionar i portar un
servei de càtering a escoles.

Formació de dones de les TE

Amb l’objectiu de
sensibilitzar la

ciutadania sobre el
Medi Ambient

Activitats

Cartell «Dona de la UB».
cedida REDACCIÓ

El tema de la cèdul·la d’habitabilitat
tampoc satisfà als API
El col·lectiu es queixa que l’aplicació de la normativa és
massa rigorosa i que s’ha implantat precipitadament

DIANA MAR
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Serà a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de la localitat de
la Ribera d’Ebre. Luis César,
tècnic del Nàstic, Lluís
Fabregas, Director General
club grana i el futbolista
Fernando Moran, també del
Nàstic, hi pendran part en
una xerrada-col.loqui que
estarà moderada per Michel
Viñas, cap d’esports de MÉS

EBRE i de CANAL TE.
Es parlarà de la importància
del futbol base i, entre d’al-
tres qüestions, de com s’es-

tructuren els clubs a nivell
directiu. Hi haurà interelació
amb els aficionats.
Projecte a Ascó
D’altra banda, la JE Ascó
celebrarà una assemblea de
socis la setmana vinent en la
que es plantejarà el projecte
que pot tenir el club per la
temporada vinent i en la que
s’haurà de decidir si es tira
endavant.  

Cultura i esport

L’Ajuntament d’Ascó i
la JE Ascó Escola, amb
el suport de la Penya
Nàstic de la Ribera, or-
ganitzen avui diven-
dres (19.30 h) una xe-
rrada informativa
sobre el futbol al nos-
tre territori.

ACTUALITAT

Dins de les jornades culturals d’Ascó, avui divendres (19.30 h) hi haurà una xerrada esportiva

M.V.

Luis César, tècnic del
Nàstic, Lluís Fàbregas,

Director General i
Fernando Moran, jugador
del primer equip del club

grana. Hi haurà
interelació amb els
aficionats presents.

La conferència compta
amb el suport de la Penya

Nàstic de la Ribera

Conferència

Segons informava Diari Ebre
el dimarts passat, el davanter
Carlos Gilabert ha renovat
amb la Rapitenca, així com Ma-
rio, Callarisa i el porter Rafa
Martínez. Han causat baixa
Sergi José i Edu Aguilar. D’altra
banda, pel que respecta al CF
Amposta, informar que s’ha
concretat el primer fitxatge,
dins del plantejament d’incor-
porar joves de la comarca. Es

tracta del jugador de Moldàvia,
Sandu, que pertany al Roque-
tenc. L’Amposta, que cele-

brarà l’assemblea el dia 11 de
juny, confia en la renovació del
tècnic Franc Artiga. Aquesta,
però, estaria condicionada a si
l’entrenador rep una oferta
d’un club de categoria supe-
rior, en el que podria treballar
en el futbol base. S’ha co-
mençat a convocar jugadors
per parlar de la renovació. 

Podria ser que la Rapitenca
s’ha pogut interessar per algun
jugador de l’Amposta. 

Gilabert renova
També ho han fet Mario, Callarisa i el porter Rafa Martínez

REDACCIÓ

UE RAPITENCA/CF AMPOSTA

Sandu (Roquetenc) ha
fitxat amb l’Amposta per la
temporada vinent. La junta
confia en la renovació del
tècnic Franc Artiga.

Primer fitxatge

La setmana passada vam
avançar que el CD Tortosa po-
dria tenir una candidatura per
agafar el relleu de la directiva
sortint. Però també deiem que
no era oficial, tot i que ja s’ha-
via pogut manifestar. Es així.
No hi ha res oficial i per això s’-
ha convocat una assemblea
extraordinària per al dia 10 de
juny. Caldrà seguir esperant i
comprovar, en les properes
setmanes, si aquesta candida-

tura s’acaba confirmant o no. 
Pel que respecta al primer

equip, dir que diumenge va su-
mar un empat valuós a Rubí (0-
0). I va ser-ho per l’estat actual,
amb baixes i jugadors que han
d’intervenir amb molesties. El
Tortosa, que diumenge visita el
Masnou, equip que ha d’asse-
gurar l’ascens (una situació
que ja s’ha repetit en dos cops
en els darrers sis anys, al final
de la lliga), està tres punts per
davant de la sisena plaça per la

cua, una posició que és perillo-
sa a hores d’ara per les tres
compensacions. Per tant, man-
ca una victòria per evitar.

Els inconvenients per diu-
menge són els mateixos: les
baixes. Henares ha deixat l’e-
quip i Unai, Pradas, Quique, Re-
cio i Ruibal (lesionats) i Dario
(sancionat) no podran jugar.
Mauri és dubte. El panorama
no permet ser optimista. Però
està clar que manquen tres
punts i s’han d’assolir, encara

que diumenge (12 h) es preveu
complicat.

D’altra banda, dir que Fer-
nando Recio podria seguir el
camí d’altres jugadors tarrago-
nins i la temporada vinent jugar
amb el Kitchee de Josep Gom-
bau, a Hong Kong.

I finalment, que el juvenil de
Lliga Nacional va empatar a ca-
sa amb el cuer, el Lleida (2-2) i,
d’aquesta forma, a manca de
dues jornades, ja està gairebé
condemnat al descens.

De moment, no hi ha candidatura
Es convoca assemblea extraordinària per al dia 10 de juny perquè fins ara no n’hi ha cap oficialment

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El descens de l’Espanyol B
ha agreujat la situació de les
compensacions que ara s’am-
plien a tres. Per tant, molts
clubs catalans estan esperant
ascensos a la Segona B. 

L’Hospitalet, diumenge pas-
sat, va cedir un empat en
temps afegit que el va privar
de l’ascens. Però, com a cam-
pió, té una segona oportuni-
tat. S’enfrontarà a l’Azuqueca.

El Santboià, que va eliminar
l’Arandina, rebrà diumenge el
Corralejo de Fuerteventura. I
el Reus jugarà amb el Jerez
de los Caballeros. Aniria bé
que pugessin tots tres.

El Reus va eliminar el Tala-
vera, equip que entrena Albert
Ferri i que, pel partit, va estar
concentrat a l’Hotel Corona
de Tortosa durant el cap de
setmana fent un entrenament
a Roquetes, dissabte.

Seguint les promocions
Reus, Santboià i l’Hospitalet, amb opcions

REDACCIÓ

ASCENS A LA SEGONA B

Aquesta setmana s’ha fet
pública la notícia de que el
president del Benavent i la
seua junta no continuaran a
l’entitat. El president, a la ve-
gada vicepresident de la
FCF, reclamava unes
instal.lacions esportives que
sembla que no arribaran en
el termini que ell desitjava. I,
davant de la manca de su-
port i de relleu directiu, el
club podria cedir la seua

plaça, un fet que, segons ha
informat Futbolcatalunya, no
està aclarit perquè encara
no s’ha definit oficialment
cap entitat interessada. Se-
gons les mateixes fonts, po-
dria existir un rerafons polític
amb la decisió del president
del club lleidatà de no seguir
amb un club que, de mo-
ment, té el futur a la Primera
catalana, a l’espera de si pu-
gen dos equips catalans a la
2a. B. 

El futur del Benavent
El club no seguirà a la localitat lleidatana

REDACCIÓ

ACTUALITAT

En el present campionat
he destacat en més d’una
ocasió que la trajectòria i el
títol de campió de la UE Je-
sús i Maria ha estat una rei-
vindicació del futbol mo-
dest. Ho és. I també ho és
que la del Remolins-Bítem,
a la Primera regional, s’hi
podria considerar de la ma-
teixa forma. Un club humil,
que està estructurat a cò-
pia d’un treball incansable
dels membres de la seua
junta i els col.laboradors. 

Penso que avui no em
podia oblidar en aquesta
columna d’aquest club i de
la situació que viu aquesta
setmana, a un pas de po-
der ser campió. El pas,
però, és el més complicat
que li resta perquè ha de vi-
sitar el Reddis, segon clas-
sificat. El títol estarà en joc.
Es el partit de la il.lusió per
a un poble, per a un club,
per a una plantilla i un cos
tècnic que, de ben segur,
aquesta setmana no han
pogut dormir amb
tranquil.litat pensant amb la
Final de la Champions que
han d’afrontar a Reus.

La temporada, amb dis-
set jornades de liderat, ja
és un èxit. Un orgull. Falta
la cirereta al pastís. Però
passi el que passi ja és per
estar orgullosos. 

La setmana llarga està
sent llarga per una entitat
que, dins de la seua mo-
destia, està vivint uns mo-
ments de joia que compen-
sen molt altres de
patiment. Sentiment per
uns colors i una altra reivin-
dicació d’un club de treball.
Acabaré amb un crit que un
bon aficionat sempre efec-
tua en els partits: Animo Bí-
tem!.

El partit de la
il.lusió

L’opinió de Michel
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La setmana passada ja vam anunciar que el Gandesa, una vegada
Miquel Bes havia comunicat que no seguia, havia contactat amb un
entrenador que aquesta temporada havia estat inactiu a la Regional
però que ja comptava amb experiència a la Primera territorial. Es
tractava d’Antonio Morales, un tècnic que aquesta setmana ja po-
dem confirmar que dirigirà el Gandesa la temporada vinent.

Així va confirmar-ho José Lorenzo Diego, president del club gan-
desà, el dilluns al programa Més Esport, de Canal TE. Morales ja va
veure el Gandesa el dissabte al camp del Torredembarra on l’equip
ebrenc va perdre per 2-0.

El Gandesa s’acomiadarà de l’afició i de lliga jugant, a casa, con-
tra el cuer, l’Icomar.

Antonio Morales, nou entrenador del
Gandesa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va vèncer al camp del CD la Cava (1-2) i ja porta onze jor-
nades seguides sense perdre nou victòries. En aquesta jornada, pos-
siblement no va tenir la intensitat en el joc d’altres. Però, en plena dinà-
mica positiva, va aprofitar les seues opcions. Toni, en transformar un
penal xiulat a Joel, va establir el 0-1. Un malentès entre Genís i el por-
ter Rodri va causar l’empat local i uns moments en què el partit va
obrir-se. Posteriorment, Paulo, en rematar una falta que va traure Sis-
co va aconseguir l’1-2 definitiu. L’Alcanar acaba la lliga en la tercera
plaça. Una trajectòria meritòria i que premia el projecte il.lusionant del
grup de joves que va tirar-lo endavant al seu moment. En el derbi de
diumenge contra la Sénia hi haurà entrada gratuïta pels aficionats lo-
cals, 50 metres de traca al principi i un castell de foc al final. Cerve-
sa gratuïta i fruits secs gentilesa d’SNACKS CRISTIAN BORT i TOSCÀ. Les
pubilles faran el llançament d’honor. Són fires a la localitat. 

L’Alcanar tanca una lliga per
emmarcar amb el derbi contra la Sénia

PRIMERA REGIONAL

Davant de la sanció a Mario, de quinze partits, per l’anexe del
partit a Bítem, «en el que l’àrbitre va falsejar la veritat» i per les
darreres actuacions arbitrals, els jugador del CD la Cava van ma-
nifestar-se diumenge fent una «sentada» a l’inici del partit, men-
tre el CD Alcanar, que va respectar-lo, va fer el llançament de cen-
tre i va llançar la pilota fora per iniciar el duel.  El malestar es va
conèixer també amb un manifest que es va llegir abans del duel,
per megafonia, i, durant el mateix, els aficionats van estar bas-
tant crispats. Al final del partit es van viure moments de nervis i
l’àrbitre va acabar exposant que «segueix anexe». La Cava, min-
vada per les baixes entre lesions i sancions, va perdre davant
d’un Alcanar en ratxa (1-2). La junta té intencions de visitar el De-
fensor del Club per tot l’afer abans esmentat. 

Els jugadors de la Cava es manifesten
a l’inici del partit davant l’Alcanar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Ja hem exposat en diverses notícies d’aquesta plana que, de mo-
ment, la tretzena plaça potser conflictiva segons les compensa-
cions que puguin haver-hi. El Catalònia n’era conscient el diumen-
ge contra el Reddis i la veritat és que va jugar, excepte els quinze
minuts inicials del segon temps, amb intensitat i molt ben posat.
Va gaudir de les opcions per merèixer un altre resultat, com a mí-
nim l’empat. Però va acabar cedint (1-2) tot i avançar-se en el mar-
cador amb un gran gol d’Eugeni. Diumenge, el Catalònia visitarà
el camp de l’Ulldecona, equip que és setè. Els de Camarero, amb
vuit jornades seguides sense guanyar, s’han compromès i busca-
ran evitar la tretzena plaça. Cal dir per últim que en la jornada pas-
sada va fer-se el comiat al tècnic Camarero i de Joan Gisbert. 

El Catalònia buscarà evitar la tretzena
plaça al camp de l’Ulldecona

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla ha reaccionat al moment oportú. L’amenaça de les
compensacions ha estat una realitat i les dues darreres victò-
ries, contra l’Ascó i l’Hospitalet, l’han allunyada. Només en el
cas que en baixessin set (un fet complicat que pugui arribar
a passar, però que cal tenir en compte) els d’Angel Garcia po-
drien tenir maldecaps en la darrera jornada, quan visiten l’Al-
deana. Els aldeans, diumenge la tarda, ja sabran els descen-
sos tarragonins de Preferent. Esperaran que només n’hi hagi
un. Si n’hi ha més, viuran a l’expectativa de la promoció d’as-
cens i d’altres circumstàncies per tal que que es puguin res-
tar compensacions i, d’aquesta forma, puguin evitar el des-
cens de categoria. 

L’Ampolla respira amb el triomf
contra l’Hospitalet (2-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc afronta diu-
menge (12 hores) el darrer
partit. L’equip és penúltim a la
taula i rebrà el Camp Clar, ri-
val immers també en zona de
desces. Per tant, serà un der-
bi a cara o creu.

Tots dos han de buscar el
triomf i esperar una serie de
combinacions. En el cas del
Roquetenc, que està dos

punts per darrera, la combi-
nació és més complexa. 

El que està clar és que, a
hores d’ara, amb el descens
de l’Espanyol B, són sis els
equips que baixen de cada
grup de Preferent. Aquesta si-
tuació pot equilibrar-se amb
ascensos catalans a la Sego-
na B (hi ha tres possibilitats i
cada possible ascens resta-
ria una compensació). A ex-

penses d’això, la situació és
extrema però el Roquetenc ja
té experiència amb aquella
darrera jornada, de fa uns
anys, contra el Pubilla Cases,
equip que es jugava l’ascens.
Semblava inverosimil però els
de  Roquetes van salvar-se.

Diumenge es viurà una jor-
nada de mòbils. S’ha de vèn-
cer i que la combinació de re-
sultats per als ebrencs sigui

guanyadora. El Roquetenc ha
fet una bona segona volta.
Però el dèficit estava en la pri-
mera. La seua posició actual
era impensable a l’inici del

campionat. Però les cirs-
cumstàncies han vingut d’a-
questa forma i l’han genera-
da.

Els de Camarero van merèi-
xer guanyar al camp del Vista
Alegre, però van marxar de
buit. Les dinàmiques dels
conjunts, segons estan dalt o
baix, poden acabar decidint. I
aquest és el cas. El Roque-
tenc va gaudir de nombroses
ocasions amb el 0-0. Però
fou el Vista Alegre qui va sen-
tenciar al final. 

Diumenge, el desenllaç.

Guanyar i esperar
El Roquetenc, per salvar-se, ha de vèncer el Camp Clar, diumenge (12 h)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El títol de campió de la Pri-
mera regional es decidirà en
la darrera jornada. El calen-
dari no va poder ser més ca-
pritxós. El Reddis, segon
classificat, rebrà demà dis-
sabte (18 h) el Remolins-Bí-
tem, líder dos punts per da-

vant. Es una final. Els de Bí-
tem amb un empat en tenen
prou, tot i que «amb això no
podem pensar-hi. Hem de
sortir com ho hem fet en
tots els partits d’aquesta lli-
ga però principalment pen-
sant en gaudir de poder viu-
re un partit d’aquesta
mena». Els jugador del Re-

molins-Bítem han estat líders
durant 17 jornades. Diumen-
ge van vèncer el Vila-seca (2-
0) amb gols de Sergio Ruiz i
de Marc Baiges. Van ser
campions durant uns minuts.
Al final, el Reddis va remun-
tar i no va poder ser. 
Caldrà esperar. La setmana
es viu amb passió, amb sen-

timent i amb il.lusió. El joc i
la trajectòria de l’equip me-
reixen el premi gran. Falta la
darrera empenta. La més
complicada al camp de l’e-
quip que ha estat l’únic que
ha aguantat l’impuls dels de
Bítem. 

Reddis-Remolins-Bítem, una final
que decidirà el campió

El partit es jugarà demà dissabte a les 18 hores

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Ho hem vingut informant
en els darrers mesos que
aquesta temporada podria
tenir sorpreses amb les com-
pensacions. I així ha estat.
De moment, els descensos
de Gavà, Terrassa i l’afegt de
l’Espanyol B comporten sis
descensos de cada grup de
la Preferent. Per això, quatre

equips d’aquesta categoria,
de la provincia de Tarragona,
es veuen implicats amb la
possibilitat d’un descens en
la darrera jornada de diumen-
ge vinent. Caldrà esperar
però, segons els descensos
d’equips de la demarcació,
n’hi haurà uns altres a la Pri-
mera regional. 

Aquesta és la situació ac-

tual. Es ben cert que després
es podria clarificar el conflic-
te amb ascensos catalans
que restarien compensa-
cions i que tant de bo, en el
cas de produir-se, podrien
restar algun descens tarra-
goní. Així beneficiaria l’efecte
dominó de les compensa-
cions.

Per tot això, la darrera jor-
nada tindrà encara incertesa
per diversos equips.

El malson de les compensacions
La possibilitat de sis descensos (tres per compensació) crea incertesa en el darrer partit

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Julio, del Roquetenc.

ME

De moment, hi ha sis
descensos. Vuit equips que
es juguen cinc places en la
darrera jornada. Les
possibilitats del Roquetenc
són complicades però
existeixen.

Darrera jornada

Els de Bítem són líders i
amb l’empat serien
campions. El Reddis,
segon classificat, ha de
guanyar.

Un títol

El partit, suspés
diumenge al minut 72, es
va acabar ahir dijous
sense variacions al
marcador (2-0)

Canonja-Cambrils



DIVENDRES 28
DE MAIG
DE 201012

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

Dissabte passat, a l’estadi de
Tortosa, es va celebrar, orga-
nitzat pel CD Tortosa, el I
Torneig José Luis Margalef,
en categoria prebenjamí. Van
disputar-lo els equips en els
que Margalef ha jugat en la
seua trajectòria esportiva:
Tortosa, Benifallet, Vinaròs,
Benicarló, Ascó, Rapitenca i
Ulldecona. 
Posteriorment, Marga, juga-
dor que més partits ha dispu-
tat amb el CD Tortosa en la
seua història, va rebre diver-
sos reconeixements. Dels
excompanys; de clubs en els
que va jugar; dels entrena-
dors que va tenir al seu inici

com a jugador; de Josep
Solé, exdirectiu del club roigi-
blanc, i també del CD
Tortosa, en mans del seu
darrer president, Santi
Pelejà. 
En els parlaments, Pere
Panisello, regidor d’Esports;
Javier Ferré, exdelegat fede-
ratiu i persona de Benifallet
que coneix perfectament la
trajectòria de Margalef; Jordi
Fabregat, extècnic de José
Luis i Santi Pelejà, van desta-
car la qualitat esportiva i
humana del jugador. Pelejà, a
més, va qualificar-lo de «mite
roig-i-blanc».  José Luis que,
juntament amb la seua espo-

sa Anna, van lliurar els tro-
feus als joves jugadors, va
tancar la matinal amb els
seus parlaments en els que
va agrair a tota la gent que

havia fet possible el torneig.
Un torneig que fou un exit i
sempre ha de servir per
recordar el crack de
Benifallet. 

Dissabte al mati un bon gra-
pat de barcelonistes van
voler atansar-se fins al camp
de futbol de La Cala per cele-
brar els 25 anys que l'11 de
maig feia la penya blaugrana
de l'Ametlla de Mar i també
els títols de lliga de futbol i
l'eurolliga de bàsquet acon-
seguits aquesta temporada.

Va ser una gran festa en la
que ens van veure cares
conegudes com ara Joan
Franquesa, ex vicepresident
del Barça, i Tito Vilanova,
segon entrenador del Barça i
mà dreta de Pep Guardiola.
L'acte central de la jornada,
la triangular de futbol entre
els equips infantils del FC

Barcelona, el Centre
d'Esports El Perelló i la SCER
de l'Ametlla de Mar va tenir
els següents resultats: La
Cala 1-El Perelló 0, Barça 7-
El Perelló 0 i Barça 4-El
Perelló 0. 

Sardinada i sortejos
A més, per amenitzar el

matí, es va fer una sardinada
i es van sortejar centenars
de regals, gentilesa del diari
Sport, com ara samarretes,
carmanyoles i clauers, tot
productes de marxandatge.
Fins i tot es van sortejar
pollastres a l'ast, la festa
acabava al migdia, amb la
qual cosa els afortunats se'n

va anar amb el dinar fet cap
a casa. A més es va sortejar
un pernil. També es va fer
campanya per captar nous
socis amb força bon resul-
tats. Tanmateix, es va entre-
gar la samarreta signada per
Andrés Iniesta al seu guanya-
dor del sorteig que va fer la
penya fa dues setmanes i es

va tenir un detall amb els
tres nois de l'Institut Mare de
Déu de La Candelera que
s'encarreguen de fer la pàgi-
na web de la penya barcelo-
nista. Per arrodonir el matí,
els blaugranes caleros van
oferir un dinar als jugadors
del Barça i de l'Ametlla de
Mar. 

I Torneig José Luis Margalef
ACTUALITAT

Es va disputar dissabte, en categoria prebenjamí, entre els 7 equips en els que el CRACK de Benifallet va jugar

25è aniversari de la Penya blaugrana de l’Ametlla 
ACTUALITAT

Dissabte al matí es van celebrar els actes commemoratius, amb un 3x1 entre l’infantil local, del Barça i d’El Perelló

Després del lliurament dels
trofeus, Margalef va rebre
diversos reconeixements

Reconeixements
El president Santi Pelejà, en els

parlaments, va qualificar
Margalef de «mite roig-i-blanc»

Un mite
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Era el derbi de la Terra Alta, a la penúltima jornada. Curiosament,
fa dos anys es va produir en la darrera. Diumenge tots dos equips
van tenir les seues opcions però el Vilalba va encertar en una de
les seues i es va emportar els tres punts, a través de Rafel. Va
haver de patir fins el final i és que el Batea va apretar buscant
l’empat, amb molta intensitat. 
La victòria té el seu pes en or i és que el Vilalba no podia fer con-
cesions per disposar d’autodependència en la darrera jornada.
Està salvat del descens directe però, com ja hem dit en la notícia
de la part superior, ha d’estar pendent de si arribessin a existir
dues compensacions d’equips ebrencs de Primera. Un fet compli-
cat però que és possible. 

Pas endavant del Vilalba en el camí cap a la
permanència (1-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla i el Pinell, per mutu acord, ja van avançar el partit
de la jornada passada al divendres (0-0). «Cal agrair la bona
predisposició que va haver-hi per part del club pinellà per
avançar el partit», deia Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala que,
de la confrontació, afegia que «vam estar ben posats i vam
tenir bones ocasions per haver pogut guanyar, amb remata-
des als pals, un gol legal anul.lat i dos penals que eren expul-
sió i que no foren xiulats. En qualsevol cas, estic molt satis-
fet de l’equip».
El partit d’aquesta jornada vinent, la darrera del campionat,
també s’ha avançat al divendres. Serà avui a les 20.30 hores
amb botifarrada pels socis i aficionats i amb la cloenda de la
lliga davant el campió, el Jesús i Maria. 

L’Ametlla acomiada la lliga avui
divendres rebent el campió (20.30 h)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova disputava una final dissabte a Campredó per man-
tenir la tercera plaça. I va obtenir un triomf vital davant d’un rival que
també s’ho jugava tot per disposar d’opcions d’ascens. Un gran gol
de Kiko a la represa va valdre els tres punts pels morencs (0-1). El
Móra la Nova depèn d’ell per mantenir la tercera plaça. Una victò-
ria en aquesta jornada li permetria assegurar l’ascens. El Flix, tot i
sortir golejat d’Alcanar, està més pop de la Segona regional i és
que la derrota del Tivenys al camp d’un Atlas (2-0) emergent i que
ja porta 13 jornades sense perdre així li ha permès. El Tivenys va
fallar un penal amb l’1-0. Alcanar i Tivenys han d’exhaurir les seues
opcions i, a la vegada, lluitar per una quarta plaça que, tot i que en-
guany és més complicat, potser motiu de premi al final.  

El Móra la Nova manté la tercera plaça
amb el triomf a Campredó (0-1)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

La UE Aldeana celebrarà avui una segona assemblea per tal
de valorar la situació actual pel que respecta el futur directiu.
Francesc Rodriguez, president actual, i la seua junta ja han
manifestat que no continuen però a hores d’ara, com a mínim
de forma oficial, no es coneix cap alternativa directiva. Es
cert que hi ha rumors sobre un possible interés d’un soci
però no es coneix de forma pública. Per aquest motiu caldrà
esperar fins a l’assemblea d’aquesta nit per saber que és el
que pot passar i quins plantejaments es fan si reialment no
surt ningú. L’Aldeana, pel que fa al primer equip, acomiadarà
la lliga rebent a l’Ampolla tot esperant la resolució dels des-
censos tarragonins de la Preferent per conèixer com queda
la seua situació en el planol esportiu.

La UE Aldeana, a expenses de conèixer si
hi ha cap candidatura presidenciable

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Perelló va vèncer el
Benifallet en un duel molt dis-
putat i en el que els dos
equips, per diferents motius,
tenien molta necessitat. Els
locals per assegurar la sego-
na plaça i, d’aquesta forma,
jugar la promoció i els visi-
tants per conservar la cate-

goria. Alex als quinze minuts
de la represa i Moreno, ja en
la recta final del duel, van
decidir un partit que va man-
tenir la intriga fins que va arri-
bar el 2-0.
El Perelló jugarà la promoció
d’ascens a Primera. Serà la
segona ocasió. En la primera
va superar el Torredembarra.

Calafell o Constantí o Salou o
Nàstic B seran els possibles
rivals.
El Benifallet, que no pogut
guanyar en els darrers par-
tits, ha caigut a la zona de
descens i s’ho jugarà tot diu-
menge contra l’Horta, espe-
rant que el R. Bítem no guan-
ye a Masdenverge. 

El Perelló torna a fer història disputant
la promoció d’ascens a Primera

Va guanyar el Benifallet (2-0) i va assegurar la segona plaça
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Remolins-Bítem, amb
gols de Sisco i de Pulgarin,
va vèncer,  amb molta emo-
ció i intensitat, el Camarles
(2-1) i, d’aquesta forma,
manté opcions de per-
manència a la Segona regio-
nal. Aquest resultat i la
derrota del Benifallet al
camp Perelló han represen-
tat que els de Bítem surtin

de la penúltima plaça que és
de descens directe. El
Benifallet és qui l’ocupa ara.
En la darrera jornada, tots
dos equips se la jugaran. El
filial de Bítem depèn d’ell
per evitar-la. Visita el
Masdenverge, equip que llui-
tarà per mantenir la seua
posició actual i no veure’s
soprès amb una carambola
complicada però que podria

arribar a passar si hi
haguessin dues compensa-
cions. El Benifallet, per la
seua part, rebrà l’Horta que
ja no s’hi juga res més que
l’honor de conservar la quar-
ta plaça de la classificació.
L’avantatge dels de Bítem,
com hem dit, és que tenen
autodependència. El desa-
vantatge és que juguen
fora.

Es importantíssim evitar el
descens directe. Després ja
s’haurà d’estar pendent de
si hi ha compensacions de
Primera regional amb possi-
ble o possibles descensos
ebrencs. Si això passa, hi
hauria momentaniament un
altre descens més a l’espe-
ra de com queden les pro-
mocions d’ascens

90 minuts per evitar una plaça de
descens directe a Tercera regional

R. Bítem B i Benifallet se la jugaran en la darrera jornada
REDACCIÓ

PERMANÈNCIA

El Jesús i Maria va disputar
dissabte el darrer partit de la
temporada a casa. I va guan-
yar per 3-1 a un Olímpic que
cremava el seu darrer car-
tuxt per poder accedir a la
promoció d’ascens. 
Els de l’Aube, com sempre,
van sortir amb un ritime ele-
vat i Iku va fer l’1-0 al minut

5. Amb l’1-0, els locals van
trobar-se comodes i van gau-
dir del seu joc, establint
Jefrey el 2-0 culminant una
jugada de fantasia en la que
van intervenir fins a vuit juga-
dors del campió. El partit,
després, es va igualar i
l’Olímpic va entrar en situa-
ció fent el 2-1 Emilio amb un
tret de fora de l’àrea. El duel

va obrir-se i va estar incert
fins que l’àrbitre va xiular un
penal del porter Marc que el
pichichi Ferreres (29 gols) va
transformar (78’). 
El triomf va desfer qualsevol
especulació sobre el rendi-
ment del campió en un duel
en què el rival exhauria les
seues opcions. No obstant,
ha comportat d’altres com si

el Jesús i Maria tenia una
suposada ‘prima’ per guan-
yar. Un fet que, davant de la
seua reincidència, ha moles-
tat a l’entitat de l’Aube: «això
no és cert. Pendrem mesu-
res si és necessari davant
d’aquestes d’acusacions
sense cap fonament i que
perjudiquen la imatge del
club».

El Jesús i Maria, molest per les
suspicàcies sorgides pel darrer partit

S’ha arribat a dir que tenia una «prima» d’El Perelló: «això és fals»

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El club estudia pendre
mesures davant dels
comentaris i les
suposades acusacions
dels darrers dies.

Mesures

S’ha de mirar de reüll si
per compensació baixa
cap equip ebrenc del
grup de la Primera
regional

Compensacions

Demà dissabte, dia 29,
a l’Aldea, es farà la cloen-
da de la temporada del fut-
bol femení ebrenc amb una
trobada dels equips que
han disputat enguany la lli-
ga de futbol 7. Hi haurà
partits pel matí, i a la tarda
es jugaran les semifinals i
la final. Durant el dia està
previst que el president de
FCF Jordi Casals hi sigui a
l’Aldea. 

Cloenda temporada
futbol femení

El dia 29 de maig

L’Olímpic va presentar un recurs a la Federació per de-
manar la impugnació del partit per possible alineació inde-
guda del conjunt local. El motiu podia ser, segons el club
morenc, una suposada alineació indeguda en haver pogut
utilitzar el Jesús i Maria un jugador del filial. Un fet que des
del club de l’Aube es va negar ràpidament i que la Federa-
ció ha corroborat desestimant, segons fonts consultades,
les al.legacions del club de la Ribera d’Ebre. En qualsevol
cas, cal destacar la temporada que ha fet l’Olímpic de Mó-
ra d’Ebre que, després de només haver sumat un punt en
les primeres cinc jornades, ha reaccionat amb una ratxa
espectacular que l’ha conduit a tenir opcions de promoció
d’ascens fins la penúltima jornada. El tècnic Narcís seguirà
si també ho fa bona part de la plantilla actual. 

L’Olímpic presenta un recurs per
impugnar el partit a Jesús i Maria

Segona regional

El Perelló jugarà la promoció d’ascens a Primera regional.
CANAL TE
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DIVENDRES 28
DE MAIG
DE 2010

PRÒXIMA JORNADA
divendres

Ametlla-Jesús i Maria (20.30 h)
diumenge

Rapitenca-S. Bàrbara (12 h)
Vilalba-Camarles (15 h)
Deltebre-Pinell (16 h)
Benifallet-Horta (17 h)
Batea-Perelló (18 h)

Masdenverge-Rem. Bítem (18 h)
Amposta-Corbera (18 h)

RESULTATS
33a jornada Segona regional

Aldeana (retirat)-Masdenverge 0-3

Pinell-Ametlla 0-0

Jesús i Maria-Olímpic 3-1

Corbera-Rapitenca 0-4

Horta-Amposta 1-1

Perelló-Benifallet 2-0

Vilalba-Batea 1-0

S. Bàrbara-Deltebre 1-0

Rem. Bítem-Camarles 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 33 104 37 88

2. Perelló 33 75 44 69

3. Olímpic   33 70 40 66

4. Horta 33 66 36 62

5.  Pinell 33 64 42 60

6. Ametlla 33 59 43 58

7. Batea 33 58 40 51

8. Camarles 33 53 58 51

9. S. Bàrbara 33 68 48 46

10. Amposta 32 54 51 42

11. Deltebre 33 56 59 42

12. Corbera 33 60 59 41

13. Rapitenca 32 66 56 39

14. Masdenverge 33 38 60 32

15. Vilalba 33 37 64 31

16. Rem. Bítem 33 41 75 27

17. Benifallet 33 50 81 26

18. Aldeana (retirat) 33 20 146 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Atlas Tortosa (16.30 h)
Tivenys-Tivissa (18 h)

Ulldecona-Catalònia (19 h)
Flix-Jesús i Maria (19.30 h)

diumenge
Rasquera-Benissanet (17 h)
Fatarella-Campredó (17 h)
Godall-Roquetenc (17 h)

Torre Espanyol-Alcanar (18 h)
Arnes-Ginestar (18 h)

RESULTATS
32a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Benissanet 0-0
Roquetenc-Torre Espanyol 3-0
Campredó-Móra Nova 0-1
Catalònia-Arnes 2-0
Alcanar-Flix 4-1
Tivissa-Godall 1-0
Fatarella-Ginestar 2-3
Rasquera-Ulldecona 3-1
Atlas Tortosa-Tivenys 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 32 86 36 72

2. Flix 32 86 43 65

3. Mora Nova 32 53 28 63

4. Alcanar 32 55 36 59

5. Tivenys 32 80 44 58

6. Campredó 32 56 32 57

7. Ginestar 32 84 55 55

8. Catalònia  32 62 44 53

9. Godall 32 64 51 52

10. Tivissa 32 63 70 45

11. Atlas Tortosa 32 51 42 44

12. Benissanet 32 45 48 43

13. Rasquera 32 57 83 34

14. Fatarella 32 47 75 33

15. Arnes 32 43 70 27

16. Ulldecona 32 43 67 25

17. Jesús i Maria 32 38 89 20

18. Torre Espanyol 32 20 120 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Reddis-Rem. Bítem (18 h)
diumenge

Ulldecona-Catalònia (17 h)
Alcanar-la Sénia (17 h)

Ascó Escola-la Cava (17 h)
Hospitalet-Valls (17 h)
Aldeana-Ampolla (17h)
Gandesa-Icomar (17 h)

Cambrils U-Torredem (17 h)
Vilaseca-Canonja (17 h)

RESULTATS

33 jornada, Primera regional

Torredem.-Gandesa 2-0

la Sénia-Ulldecona 3-0

Icomar-Aldeana 2-5

Canonja-Cambrils U       2-0

Valls-Ascó Escola 4-3

Rem. Bítem-Vilaseca    2-0

la Cava-Alcanar 1-2

Ampolla-Hospitalet 2-0

Catalònia-Reddis 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 33 92 48 72

2. Reddis 33 77 34 70

3. Alcanar 33 72 39 64

4. Valls 33 71 55 61

5. Ascó 33 67 48 58

6. la Cava 33 66 52 56

7. Ulldecona 33 63 60 53

8. Gandesa 33 61 51 51

9. la Sénia 33 50 43 48

10. Torredemb. 33 53 56 47

11. Ampolla 33 45 47 43

12. Catalònia 33 65 48 41

13. Canonja 33 44 69 40

14. Aldeana 33 47 61 36

15. Cambrils U 33 41 77 31

16. Hospitalet 33 38 69 27

17. Vilaseca 33 27 57 26

18. Icomar 33 33 98 16

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Horta-Alcarràs

Pub. Cases-Cambrils

Roquetenc-Camp Clar (diu, 12h)

Martorell-Vista Alegre

Torreforta-Catllar

Canyelles-Ol. Can Fatjó

Viladecans-St. Ildefons

Cervera-Mollerussa

Sitges-Morell

RESULTATS

33 jornada, Regional preferent

Camp Clar-Pubilla Cases         2-1

Mollerussa-Viladecans 1-3

Alcarràs-Sitges 1-1

Vista Alegre-Roquetenc 2-0

Catllar-Martorell 1-1

Ol. Can Fatjó-Torreforta          5-1

Sant Ildefons-Canyelles          3-0

Cambrils-Horta 1-1

Morell-Cervera 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ol. Can Fatjó  33 76 34 78

2. Horta 33 55 20 64

3. Vista Alegre 33 67 39 63

4. Sant Ildefons 33 67 49 51

5. Cervera 33 48 49 49

6. Pub. Cases 33 53 57 49

7. Torreforta 33 43 37 46

8. Catllar 33 41 55 46

9. Canyelles 33 60 69 44

10. Alcarràs 33 47 46 43

11. Morell 33 42 44 42

12. Mollerussa 33 52 58 41

13. Camp Clar          33 54 57 40

14. Cambrils 33 43 48 40

15. Viladecans 33 40 50 40

16. Sitges 33 44 50 39

17. Roquetenc 33 38 50 38

18. Martorell 33 35 93 8

Regional preferent

Una acció del partit Catalònia-Reddis, de diumenge passat.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Reddis va guanyar al
camp del Catalònia i,
d’aquesta forma, el títol de
campió estarà en joc demà
dissabte amb el R. Bítem.

Una final
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 38 25 11 2 75 16 86
2. Reus 38 25 8 5 69 23 83
3. Santboià 38 20 10 8 68 46 70
4. Prat 38 19 10 9 60 33 67
5. Cornellà 38 16 13 9 43 41 61
6. Manlleu 38 15 15 8 53 39 60
7. Llagostera 38 15 11 12 58 42 56
8. Europa 38 16 15 10 56 51 54
9. Balaguer 38 13 13 12 55 48 52
10. Amposta 38 13 13 12 55 48 52
11. Castelldefels 38 13 8 17 52 62 47
12. Palamós 38 13 7 18 42 55 46
13. Pobla Mafumet 38 12 10 16 47 54 46
14. Vilanova  38 12 10 16 50 54 46
15. Cassà 38 11 11 16 50 61 44
16. Benavent 38 11 10 17 48 69 43
17. Premià 38 9 9 20 35 53 36
18. Rapitenca 38 9 7 22 46 71 34
19. Blanes 38 7 6 25 43 85 27
20. Olesa 38 5 11 22 30 75 26  

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

Cornellà-Balaguer 0-0
Premià-Blanes 2-0
Rapitenca-Prat                       0-0
Castelldefels-Hospitalet 0-2
Vilanova-Santboià 2-0
Cassà-Pobla Mafumet 2-0
Llagostera-Olesa 4-1
Reus-Amposta 1-0
Europa-Palamós 0-1
Manlleu-Benavent 1-3

PRÒXIMA JORNADA 
Masnou-Tortosa (diu 12 h)

Sants-Gramenet
Vilassar-Iberiana
Tàrrega-Igualada

S. Cristobal-Guíxols
Peralada-Marianao

Poble Sec-Muntanyesa
Banyoles-Montcada
Santfeliuenc-Mataró

Vilafranca-Rubí

RESULTATS
36 jornada, Primera catalana

Gramenet-Vilassar 0-1

Masnou-Sants 2-2

Iberiana-Tàrrega 4-0

Muntanyesa-Banyoles 2-1

Rubí-Tortosa 0-0

Montcada-Santfeliuenc 3-0

Igualada-S. Cristobal 0-1

Guíxols-Peralada 2-1

Mataró-Vilafranca 0-1

Marianao-Poble Sec 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 36 55 26 75

2. Muntanyesa 36 53 33 68

3. Masnou 36 62 43 62

4. S. Cristobal 36 46 36 59

5. Santfeliuenc 36 48 43 58

6. Gramenet 36 59 39 58

7. Igualada 36 50 47 57

8. Rubí 36 65 47 54

9. Sants 36 55 46 53

10. Tàrrega 36 42 44 48

11. Guíxols 36 43 43 47

12. Poble Sec 36 58 63 45

13. Tortosa 36 39 46 45

14. Peralada 36 45 59 43

15. Iberiana 36 56 59 42

16. Montcada 36 45 52 42

17. Marianao 36 47 62 39

18. Vilassar 36 38 62 37

19. Banyoles 36 33 62 35

20. Mataró 36 39 66 21
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L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha fet una crida a la
població perquè se sumi a
la festa «faig una crida a les
terres de l'Ebre perquè no
s'ho perdin. És una forma
de recolzar les nostres
seleccions més important
del què sembla. Cal la màxi-
ma partipicació». El vicepre-
sident de la Plataforma,
Sergi Blàzquez, ha explicat
la campanya «Catalunya al
Mundial Brasil 2014» que
arrenca dissabte amb dife-
rents xuts que podrà fer la
ciutadania a 5 porteries rei-

vindicant la nostra presèn-
cia al Mundial de d'aquí 4
anys «la nostra nació algun
dia veurà jugadors com el
Valdés, el Puyol, el Piqué, el
Capdevila, el Xavi o el Cesc,
lluir els seus colors i lluitar
en igualtat de condicions
per guanyar, o perdre, un
europeu o mundial. No
volem més que això, ni
menys».
Dins el programa d'activi-
tats, destaquen 5 competi-
cions internacionals. Pel

matí (10 a 14 h), a l’estadi,
«Xuta per ser al Mundial
Brasil 2014», a la tarda la
cursa popular BUFF EPIC RUN,
una exhibició de biketrial
entre Catalunya, Espanya i
França i un concert gratuït

de final de festa amb ELS

PETS, LEXU'S i BRAMS.
Han confirmat la seva
presència al V Dia de les
Seleccions a Tortosa el
M.H. Sr. Ernest Benach, pre-
sident del Parlament, el
vicepresident del govern,
Sr. Josep-Lluís Carod-
Rovira, la secretària general
de l'Esport, Sra. Anna
Pruna, el director general
de projecció internacional
d'organitzacions catalanes,
Sr. Ignasi Doñate i el presi-
dent de la Federació
Catalana de Futbol, Sr. Jordi
Casals.Recordar també que
durant el matí, al Pavelló
Firal de Remolins, hi haurà
finals lligues catalanes de
fiferents categories
(Korfbal), Competicions
vàries (judo) i el Trofeu
Diputació (Bàsquet).  Es farà
una exhibició de twirling i de
ball deportiu al Parc. Serà,
tot plegat, una jornada festi-
va i reivindicativa. 

«No hi falteu»

Dimecres, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el
vicepresident Prose-
leccions Esportives
Catalanes, Sergi Blàz-
quez i el representant
territorial de l’esport
de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, Jordi
Gaseni van presentar
oficialment el V Dia de
les Seleccions Catala-
nes que enguany es
celebrarà a la capital
del Baix Ebre.

ACTUALITAT

Demà dissabte Tortosa acollirà el V Dia de les Seleccions Catalanes
REDACCIÓ

-El tenista rapitenc
Albert Montañés va
vèncer a l’alemà Tobias
Kamke en tres sets (6-3,
6-2 i 6-1) i s’enfrontarà
en la tercera ronda del
torneig francés amb el
suec Robin Soderling
(número 7).

-Joan Fernandez i
Andreu Castellà
(Nautic Amposta), Pau
Vela i Alex i Dani
Sigurbjörnsson compe-
tiran amb la selecció
estatal absoluta en la
primera Copa del Món
que se celebrarà a
Eslovenia.

-Sònia Franquet va
acabar dotzena en la
prova de la Copa del
Món en pistola d’aire
comprimit que es va dis-
putar a Estats Units.
L’asconenca pendrà part
en la modalitat de pisto-

la esportiva, demà dis-
sabte.

-Alba Simon, jugadora
del CH Amposta,  va
debutar amb la selecció
estatal d’handbol júnior
que va aconseguir pas-
sar la fase classificatò-
ria per poder disputar el
muncial. Aquesta fase es
va jugar a Mónovar.

-Núria Marco, Mònica
Cid i Amanda Balada,
del Sala Amposta, van
superar la fase classifi-
catòria per a l’estatal
d’esgrima que va cele-
brar-se a Amposta el cap
de setmana passat. 

-Diumenge tindrà lloc
la ‘Marxa Amposta-
Cardó-Amposta orga-
nitzada pel Club Joves
Ciclistes d’Amposta.
Aquest any, la prova arri-
ba a la quarta edició.

Montañés, a tercera ronda 
de Roland Garros

MÉS ESPORTS

Demà dissabte, dia 29 de
maig, la junta directiva del
CF Ampolla organitza el
segon torneig de futbol
base Vila de l’Ampolla, en
categoria aleví-futbol 11.
Ja vam dir divendres pas-
sat que avui informariem
dels horaris dels partits:
9.30 h. Rapitenca-
Ampolla.
10.10 h Valls-S. Creus.
10.45 h. Rapitenca-
Cambrils Unió
11.25 h. Gavà-Santes
Creus.
12 h. Ampolla-Cambrils
Unió.
12.40 h Gavà-Valls.
La primera semifinal
tindrà lloc a les 16 hores
i la segona a les 17. A les
18 es disputarà el tercer i
quart lloc. A les 19 hores,
la gran final. 

II Torneig   
Vila de

l’Ampolla
REDACCIÓ

11 h. Catalunya-Suècia. Futbol sala (Complex Ferreries)
13 h. Catalunya-França- Tennis Taula (Complex Ferreries)
16 h. Catalunya-Holanda. Korfbal (Complex Ferreries)
18.30 h. Catalunya-Euskadi. Estirar la corda (Parc)
22 h. Catalunya-Espanya-França. Biketrial (Parc)

Competicions internacionals

Sergi Blàzquez, Ferran Bel i Jordi Gaseni, en la presentació.

Cedida

Sandro Rosell, precandidat a
les eleccions del FC
Barcelona hi serà a les
Terres de l’Ebre diumenge.
A Móra d’Ebre on atendrà els
socis i aficionats de la Ribera
i de la Terra Alta, a Amposta,
on farà el mateix amb els del
Montsià i Nord de Castelló i,
finalment, l’acte central d’a-
questa visita al territori
ebrenc, serà a Tortosa, al
Pavello Firal de Remolins, a
les 20 hores amb una xerra-
da col.loqui en la que expli-
carà el programa electoral.
D’altra banda dir que les
seus territorials i comarcals
on es pot trobar més infor-
mació i fer les signatures
són les següents:

TORTOSA
SPORTS FEVI
AMPOSTA
GESTORIA MORALES
LA RAPITA
GARCOS PUBLICITAT
HORTA DE SANT JOAN
RESTAURANT MIRALLES

SANT JAUME D’ENVEJA
COMERCIAL LLAMBRICH
DELTEBRE (JESUS I MARIA)
LLIBREIA ANMAR
L’AMETLLA DE MAR
CONFECCIO VILA CALLAU
DELTEBRE ( LA CAVA)
GABINET ADMINISTRATIU
MORA D’EBRE
BAR CASAL
GANDESA
TALLER EBRO
LA SENIA
LLIBRERIA CASA GUMER
L’ALDEA
PIZZERIA CINTA
CAMARLES
IMMOVILA
ULLDECONA
CONSULTORIA EUGENI
ALCANAR
ALIMENTACIÓ CADELL
PENYISCOLA
RESTAURANT JAIME
VINARÒS
ASSESSORIA FROILAN CANALDA.
ROQUETES
MAFRE
L’AMPOLLA
PUB COMODORO.

Sandro Rosell, diumenge a 
les Terres de l’Ebre

PRECANDIDAT A LES ELECCIONS DEL BARÇA
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Joan Antoni Panisello, portaveu de la PDE (Plataforma en Defensa de l’Ebre)

El CRACK d'aquest número
529 del MÉS EBRE, és:
Joan Antoni Panisello,
membre i portaveu de la
PDE (Plataforma en
Defensa de l'Ebre), per-
què creiem que un dels
esdeveniments més des-
tacats d'aquesta setma-
na serà la manifestació
que tindrà lloc a
Barcelona aquest proper
diumenge dia 30 de
maig, i a la que si voleu,
encara esteu a temps
d'adherir-vos. 
Més Ebre: Preguntar
l'objectiu de la manifesta-
ció potser ja cansa, però
cada manifestació és un
món, així que, quin és
l'objectiu d'aquesta en
concret?
Joan Antoni Panisello:
Fer-nos escoltar davant
d'Europa, fer soroll i pre-
sionar al Govern a com-
plir la Directiva Marc
d'Aigues Europea. Amb
aquesta manifestació
ens plantegem crear un

ambient de denuncia i
preparar el terreny per a
la Cimera que hi haurà la
propera setmana en la
que es tractarà el tema
de l'aigua. De moment ja
sabem que s'ha ajornat
la Cimera política per la
situació que hi ha a
Palestina (jejeje) però de
moment la Cimera tècni-

ca continua endavant.
ME: El Govern us escol-
ta?
JAP: No, i de fet ens ha
dit públicament, que ells
ara aguantaran l’afer
com puguin fins que fina-
litzi el seu periode de
presidència europea i
després continuaran
pagant multes com han
fet fins el moment quan
no han complert els ter-
minis. Amb l'Ebre el
govern té uns compromi-
sos polítics riu amunt
que fan que estigui tota
l'aigua repartida, i llavors
al tram final com tampoc
arribem a 200.000 per-
sones i la nostra classe
política és bastant passi-
va amb aquest aspecte
doncs tampoc som pro-
blema.
ME: Són passius els polí-
tics de les Terres de
l’Ebre respecte a la pro-
blemàtica de l'Aigua?
JAP: Això no hauria de
ser un tema de partits,

sinó de territori. Però a
hores d'ara sabem de
cert que vindran repre-
sentants d'ICV i d'ERC,
de la resta com a grups
no vindran. Amb el canvi
de Govern ens vam crear
unes espectatives que
ara veiem que no s'han
cobert i d'altra banda, el
fet que la Cimera amb

els alcaldes dels munici-
pis ebrencs,  proposada
per Ferran Bel, alcalde
de Tortosa, no s'acabés
realitzant per desacords
entre els propis partits ja
ens diu molt de com està
el panorama.
ME: Quin és aquest
panorama?
JAP: Mira, la Comissió
per la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre ha fet
infinits estudis, tots ells
avalats per tècnics i cien-
tífics, en aquesta comis-
sió hi ha la implicació de
molts sectors: econò-
mic, polític, social i en el

seu moment es van pro-
posar uns caudals
mediambientals en base
a les particularitats del
riu Ebre. Justificant cada
pas, i defensant que el
caudal més interessant
seria un caudal mitjà
basat en un caudal mínim
mediambiental. Amb el
famós PHN (Pla
Hidrològic Nacional) el
Partit Popular proposava
125 hectòmetres cúbics
per segon i CiU 135.
Però és que la proposta
que hi ha ara damunt la
taula és de 80 hectòme-
tres cúbics, i encara hau-

rem de donar gràcies a
la concessió que té la
central nuclear d'Ascó
que és de 70 hectòme-
tres cúbics, perquè sinó
igual la xifra encara seria
inferior. Per acabar vol-
dria dir una cosa: si d'al-

guna cosa estem satis-
fets des de la Plataforma
és que almenys durant
tots aquests anys hem
estat coherents en la
nostra lluita en defensa
del riu Ebre.

És l’objectiu de la manifestació d’aquest
proper 30 de maig a Barcelona organitzada
per la PDE (Plataforma en Defensa de l’Ebre)

El cabal mediambiental mínim

«Del que ens podem sentir satisfets és
d’haver estat coherents des del 2004.
La PDE sempre hem defensat el mateix, el
territori», Panisello.

Coherència per davant de tot
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto 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
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

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

La inspiració d’aquest plat prové de la recepta que el científic gastrònom Hervé This, ens 
regala en el seu llibre «La cocina y sus misterios»

Dissoldre la sal dins dels
Cointreau i fer-ne una infu-
sió amb el pebre molt, la
farigola (sense el tronc, no-
més les fulles i flors) i el
l lorer (trencat a bocins),
per tal d’aromatitzar-lo.
Mentrestant, en un cassó
clarif icarem la mantega,
per fer-ho desfarem la
mantea a foc suau, i ani-
rem retirant l’escuma blan-
ca que es forma en la seva
superfície, un cop sense
escuma, decantarem la
mantega fosa en un reci-
pient net. En una paella hi

abocarem la mantega clari-
ficada i saltejarem les cui-
xes d’ànec fins que adqui-
reixin un bonic color
daurat. Un mida que les
cuixes estiguin daurades,
les retirarem de la paella i
les reservarem al damunt
d’un plat amb un paper ab-
sorbent, per tal d’eliminar
el greix sobrer. Reservar
els greixos de dins la pae-
lla per coure les taronges.
Colar la infusió de Cointre-
au i omplir amb ella una xe-
ringa. Injectar el l íquid a
l’interior a les cuixes de l’à-
nec i en diferents zones.
És en aquest punt on s’in-
trodueix la carn al microo-
nes, nosaltres hem acabat
així el f inal de la cocció,
que tot i que ha estat més

lent que el proposat, el re-
sultat ha estat òptim. Es-
calfar el forn a 130 graus,
en una cassola d’acer in-
troduir el brou d’au, al da-
munt col·locar-hi una reixe-
ta de cocció al vapor i
sobre d’ella les cuixes d’à-
nec daurades amb mante-
ga i plenes de Cointreau.
Coure-les durant una hora i
mitja amb la cassola tapa-
da. Amb els sucs resul-
tants de la cocció, posar-
los en una paella i escalfar
uns talls de taronja sense
pells ni llavors, que servi-
ran per acompanyar aques-
tes magnífiques cuixes. La
inspiració d’aquest plat
prové de la recepta que el
científic gastrònom Hervé
This, ens regala en el seu
llibre “La cocina y sus mis-
terios”. Amb l’à-
nec Brillat-Savarin, aquest
investigador homenatja a
en Brillat-Savarin que amb
el tractat La phisiologie du
goût va introduir les bases
de la cuina del segle XXI i
introdueix el microones en
la preparació del clàssic
de la cuina francesa del ca-
nard a l’orange.

«Primentons i Tomates». Avui: Ànec

Amb l’ànec Brillat-
Savarin, aquest in-
vestigador de les re-
accions físiques i
químiques a la cui-
na, homenatja a en
Brillat-Savarin que
va establir les bases
de la cuina del segle
XXI.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana. La cuina vermella

«Primentons i

Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada

dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les

15 i a les 20 h.

A Canal TE

ebrediari
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa  tensió amb la teva parella , pot-
ser  per no explicar  els teus  plans amb antelació .
Respecte  a la teva salut; els ronyons i la zona lumbar
poden ser objecte d'inflamacions.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs en un moment  ideal per construir  coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut , si t'es-
forces només 20 minuts al dia fent esport de seguida
agafaràs  una forma física òptima.  

Bessons
20/5 al 21/6

Temes com llibertat  i independència tindran un nou  sen-
tit per a tu, les teves experiències  sentimentals  poden
ser enriquidores . No deixis  que res aliè  als teus interes-
sos  pugui entorpir  la bona marxa  de la teva vida.  vida.  

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor intentaràs donar regna solta
a les teves fantasies . Respecte  a la teva salut  has
de ser  el més  objectiu  possible. Cuida't  i evita
cometre  imprudències, la teva salut  ho agrairà.  

Lleó
22/7 al 22/8

Mart  transitant  per la teva casa  quatre  et recomana
tenir  una mica més d'habilitat  i tacte  referent  a les teves
relacions  familiars . El millor  és que  pensis  en la teva
felicitat  deixant  que sigui  el sentit  comú el que et guií. 

Verge
23/8 al 21/9

D'alguna  forma la teva història  d'amor  l'estàs  portant
al teu terreny . Sentiràs  que afines  amb més precisió .
Salut:  és important  que t'oblidis  de les aparences . És
millor  estar  sa per dins que aparentar-ho per fora .

Balança
22/9 al 22/10

És probable  que certes  converses  amb la  teva pare-
lla  et facin  replantejar-te  les coses  des del comença-
ment . Respecte  a la teva  salut; vés  amb compte  amb
les dietes  inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè  tot et funcioni  bé  en l'amor  deixa't portar per
la qual  cosa sents  i es  el més natural possible.
Respecte  a la teva salut; Mercuri i el Sol transitant per
la teva casa dotze  assenyalen un temps  de neteja.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aprendràs  dels sentiments propis  i aliens, una cosa
que a curt termini resultarà  molt positiva  en la teva
vida sentimental . Et trobes perfecte  de salut. La  teva
vitalitat és molt forta  i els teus bioritmes  en alça.

Capricorn
21/12 al 19/01

El factor sort  t'arriba a través  de la parella, els contac-
tes  socials  o els amics , així  doncs , és el moment
ideal per potenciar  la teva  vida social. Salut;  un bon
massatge  et reportarà  el tònic  que estàs buscant.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et  ve de gust  passar un dia amb la teva parella
alegre  i tranquil  alhora , sense  viure  cap tipus  de pro-
blema. Respecte  a la teva  salut  no has de  deixar
que  la mandra  s'imposi  en la teva vida.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui vols viure  experiències de tipus  amorós que trenquin
amb l'establert . Respecte  a la teva salut, has d'evitar  que
el teu  cos engreixi  de forma  gradual . En assumptes
econòmics , preocupa't per les teves despeses.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde    Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Estupiña Marti, Teresa Plaça Gonzalez Isla, 14 (L'Ampolla) 977460680

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

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830  

Pilar Delgado , Jordi Delgado       Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Pujol - Pons       Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489/977700483

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

26º 16°NÚBOLPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
molt ennuvolat o cobert. A partir del vespre la nuvolositat minvarà pel nord
del territori. 

Precipitacions: 
s'esperen xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, sovint acompanyats de
tempesta. A més, fins a migdia podran ser d'intensitat forta (entre 20mm i
40 mm en 30 minuts) i localment també podran anar acompanyats de cala-
marsa, sobretot al terç oest del país. A partir de migdia tendiran a fer-se més
dispersos alhora que aniran desapareixent. S'acumularan quantitats de pre-
cipitació minses (fins a 5 mm) o poc abundants (entre 5 mm i 20 mm), tot i
que localment al Pirineu i Prepirineu podran ser abundants (entre 20 mm i
50 mm).
La cota de neu baixarà de 2700 a 2400 metres. 

Temperatures: 
mínimes similars o lleugerament més baixes. Al Pirineu quedaran entre els
4 i els 9ºC i a la resta seran entre els 8 i els 13ºC.
Les màximes baixaran de manera moderada, puntualment la baixada serà
acusada al Pirineu. Seran entre els 14 i els 19 ºC al Pirineu i Prepirineu i
entre els 18 i els 23 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
regular i localment dolenta. 

Vent: 
a l'interior bufarà fluix i de direcció variable, tot i que predominarà el com-
ponent sud al centre del dia. Al litoral de matinada i al final del dia s'imposa-
ran els terrals fluixos, mentre que al centre de la jornada bufarà fluix amb
cops moderats de component sud.
Al nord de l’Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb
cops forts al final del dia. A la resta del sector s'imposarà el component nord
fluix a l'inici i al final del dia, mentre que quedarà fluix i de direcció variable
al centre de la jornada.
Marejol a maror al nord del cap de Begur al final del dia. 

Costa Central:
terral fluix a l'inici i al final del dia. Al centre de la jornada bufarà vent fluix
amb cops moderats de component sud, sobretot de xaloc.
Mar d'arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
terral fluix a l'inici i al final del dia. Al centre de la jornada bufarà vent fluix
amb cops moderats de component sud, sobretot de xaloc.
Mar d'arrissada a marejol.

El temps. Previsió

                                                                                    



DIVENDRES 28 DE MAIG DE 2010 23diarimés
ebreclassificatswww.mesebre.cat

IMMOBILIARIA�

      

Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o
sin muebles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

 

  

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Tel. 977 445 527

 

         

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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Carrer 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

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

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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L'acte de presentació es
va dur a terme aquest pas-
sat dimarts, 25 de maig,
al Portal del Romeu, un
dels escenaris més
emblemàtics de la Festa,
on es fa la cerimònia d'o-
bertura i tancament de
portes de la ciutat. 
El cartell, obra de la dis-
senyadora Marta Viladrich,
és un reflex de la diversitat
de la festa i dels seus pro-
tagonistes, va explicar l'al-
calde, Ferran Bel. Per al
director de la Festa del
Renaixement, Domingo
Tomàs, els espectacles

d'engunay «mostren la
consolidació d'aquest
esdeveniment, ja convertit
en un clàssic del mes de
juliol a la nostra ciutat». 
La contenció pressupostà-
ria continuarà aquest any,
marcant-se com a pressu-
post per enguany un total
de 340.000 euros. 
Però, tot i això, el propi
Tomàs ha declarat que des
de l’organització «s’està
treballant perquè aquesta
edició sigui la millor de
totes». Els principals
espectacles de la XV Festa
del Renaixement són la
Taverna d'Enrico, que un
any més s'instal·larà a les
Avançades de Sant Joan.
Aquest clàssic de la Festa
ens torna a visitar en un
dels espais més emblemà-
tics, sota la direcció, com
sempre, de Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries.
Els Reials Col·legis recupe-
ren un espectacle progra-
mat el 2008: l'obra de tea-
tre «Molt soroll per res»,
de William Shakespeare, a
càrrec de la companyia
Tanquam. L'èxit d'anys
anteriors consolida l'apos-
ta pel Torneig de les
Quatre Virtuts, en home-
natge al cavaller Joan
d'Aldana, que tornarà a
celebrar-se al camp de fut-

bol de la Torreta de
Remolins, amb l'organitza-
ció de la Colla Jove de
Dolçainers. I, finalment,
enguany ens visita la com-
panyia Comediais amb
«Don Giovanni», un espec-
tacle de Commedia dell'ar-
te. Pel que fa als especta-
cles de pagament i afora-
ment limitat, els preus
oscil·laran entre els 5 i els
11 euros, i s’està estu-
diant la possibilitat d’esta-
blir certs descomptes i
abonaments.
Per a confeccionar el pro-
grama d’espectacles, s’ha
tingut en compte aquells

espectacles, que durant
aquest 15 anys han agra-
dat més als visitants, des-
tacant: la presència d’a-
banderats italians.
El fet que es commemori
el 500 aniversari del neixe-
ment de la figura de l’his-
triador Cristòfol Despuig
ha portat a que durant la
celebració de la Festa del
Renaixement d’enguany
se’l tingui molt present.
Per acabar, el director de
la Festa, Domingo Tomàs
va voler destacar que en
aquest 15 anys de festa,
una de les satisfaccions
més grans ha estat la qua-

litat i quantitat d’especta-
cles de producció pròpia,
que ha generat la ciutat i

els grups de cultura popu-
lar del municipi.

Quinze anys d’una festa del setze

La XV Festa del Renaixe-
ment de Tortosa dóna el
tret de sortida amb la
presentació del cartell i
d’alguns espectacles.
Avançant entre altres
detalls que la figura de
Cristòfol Despuig tindrà
un paper destacat en
aquesta Festa que amb
el temps ha esdevingut
una tradició al més de
juliol.

Tot i la contenció pressupostària «s’està treballant perquè aquesta edició sigui la millor de totes»

REDACCIÓ

Un dels actes que més agrada del Renaixement: els Abanderats.
Cedida

La tortosina, Marta Viladrich, signa el

cartell de les properes Festes del

Renaixement

Disseny de Viladrich
De moment ja coneixem alguna novetat més de

les properes Festes. Però encara hi ha detalls

per conèixer que se’ns diran més endavant.

Novetats i secretisme

QUINZE ANYS DE LES FESTES DEL RENAIXEMENT A TORTOSA

               


