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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
finalitza la urbanització
de la plaça Santa Coloma,
al barri de Sant Llàtzer.

P4

Aquest diumenge 4 de
juliol arriba a Amposta la
23a Festa del Musclo.
Degustacions a 2 euros,
beguda inclosa.

P8

Societat

Ja està aquí! De l’1 al 4 de
juliol la Fira al Carrer de
Campredó.

P9

Esports

Angel Garcia, nou tècnic de
l’Amposta.

P10

Les obres del pont sobre l'Ebre que ha d'unir els nuclis de Deltebre (Baix Ebre) i Sant Jaume d'Enveja (Montsià) van arribar aquest
dimecres al seu punt culminant amb la complexa operació de col·locació del tauler central que uneix l'estructura a ambdues ribes.
L'elevació des de l'aigua de la peça, de 63 metres de llarg i 530 tones de pes, ha mobilitzat nombrosos mitjans tècnics i opera-
ris que des de la matinada treballen per poder unir l'estructura aquest dimecres al vespre. El secretari de Mobilitat del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Manel Nadal, ha visitat les obres i ha reiterat la intenció d'obrir el pont al trànsit
entre els pròxims mesos de setembre i octubre. P3

Territori vertebrat per un Pont

Les Terres de l'Ebre van donar dimarts ple suport a la candidatura d'Amposta
per acollir els estudis universitaris d'INEFC. Les noves piscines van ser
l'escenari d'un acte institucional multitudinari en què hi van ser presents els
presidents comarcals i la majoria d'alcaldes dels 52 municipis ebrencs, a més
d'empresaris, responsables sindicals i polítics, més de vint entitats esportives i
personalitats del món de l'esport, com ara el jugador de bàsquet del Barça
Roger Grimau. P4

Suport a la candidatura INEF Amposta
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Segurament, a ningú se li
escapa a aquestes alçades
que ja ha sortit la sentència
de l'Estatut, que suposa
l'enèsima retallada de
l'Estatut de Catalunya. Un
Estatut que quan va sortir
del Parlament del nostre
País, modernitzava al
màxim l'autogovern i els
drets del nostre poble. I, a
més, fixava el paper decisiu
de Catalunya per evitar
transvasaments. Aquest
aspecte clau per a les
Terres de l'Ebre es va veure
retallat a Madrid amb el
pacte Mas-Zapatero (un arti-
cle de l'Estatut, que han
acabat recollint altres
Estatuts d'Espanya, i que a
Catalunya se'ns ha negat).
La sentència d'aquesta set-
mana retalla i aprima més
l'Estatut, i ens deixa a uns
nivells inferiors al de
l'Estatut del 1979. Per tant,
al final resulta que aquest
procés de més de 6 anys
no ha servit de gairebé res,
o només, per cansar a la
gent. 
De fet, una vegada més, es
demostra com la via de l'au-
tonomisme i el pacte amb
Espanya està morta. De fet,
es demostra com el federa-
lisme d'en Maragall va fra-
cassar. Perquè Espanya no
canvia, Espanya està tanca-
da. De fet, tot plegat
demostra que Espanya no
ens entén, que des de
Madrid als Catalans mos
volen lligats de mans, enca-
denats a Espanya. Volen
que totes les decisions que
mos afecten, no les decidim
naltros, sinó que com fa

més de 30 anys, qui deci-
deix per naltros és Madrid.
Això és lo que vol Espanya.
I per si no n'hi hagués prou,
a la gent de l'Ebre a més de
tindre-mos lligats de mans,
com a catalans, mos lliguen
també de peus! Perquè no
només, no mos han deixat
protegir el nostre riu de
futurs transvasaments, sinó
que a més es volen carre-
gar la Vegueria. 
Ja comença a ser l'hora
que, com a ebrencs i com a
catalans, ens preparem.
Hem de ser capaços i capa-
ces - valents i valentes- per
saltar la paret, perquè
Espanya no ens vol...i si ens
vol, ha de ser mesells i
encadenats. Però, les socie-
tats en construcció, moder-
nes i democràtiques, com la
nostra, en cap cas podem
viure lligats. La llibertat no
és una quimera. La quimera
és Espanya. El projecte,
l'ambició i el nostre futur de
llibertat i democràcia estan
a les nostres mans. Perquè
si som lliures podrem defen-
sar l'Ebre i tenir la nostra
Vegueria. No anem contra
Espanya, només mos defen-
sem, perquè no podem
esperar que ningú ens vin-
gue a defensar. 
Només defensem
Catalunya, només defen-
sem lo que és nostre!

Josep M. Sáez Pujol
President d'Esquerra a la
Ribera d'Ebre i regidor de
Miravet.

La quimera de Catalunya, la quimera de l'Ebre!

Opinió

Els veïns de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja ja
podran caminar i circular pel nou pont sobre
l'Ebre que unirà els dos municipis el pròxim
mes de setembre. Els treballs –iniciats el juny

del 2008- acaba-
ran el setembre
vinent. Estarà
finalitzat del tot
a la tardor però
aquesta setma-
na, en una com-
plexa operació,
s'hi va col·locar
la peça del mig.
A més de la
millora de la

mobilitat i les connexions, el pont ha estat con-
cebut com una obra que té en compte els
valors ambientals i paisatgístics del Delta de

l'Ebre i que permet integrar l'estructura en l'en-
torn i potenciar-ne els valors, així com afavorir
el desenvolupament econòmic de la zona. Les
Terres de l’Ebre, per tant, estan d’ enhorabo-
na. Aquesta construcció del nou pont és una
reivindicació històrica per als dos municipis i
per al Delta, ja que 'la substitució del pas
barca suposa un important canvi en les comu-
nicacions'. El nou pont serà el punt central de
l'Anella del Delta, una anella viària i de carrils
bici que té per objectiu equilibrar la viabilitat
dels dos hemideltes, dotant-los d'una bona
infraestructura de comunicació en tots els
nuclis urbans. «Aquest pont ja fa anys que
s'hauria d'haver construït», afirmava Agustí
Casanova, un veí de Deltebre. 
«El primer que faré quan estiga acabat és anar
a fer un cafè a Sant Jaume», afegia. Una reivin-
dicació que ja és una realitat.

Editorial

Units per un Pont

«El nou pont serà el punt 
central de l’Anella del Delta, una
anella viària i de carrils bici que
té per objectiu equilibrar la 
viabilitat dels dos hemideltes,
dotant-los d’una bona infraes-
tructura de comunicació en tots
els nuclis urbans»

Permeteu-me que no us parli de la
sentència del Tribunal Constitucional.
Sé que en aquests moments, i durant
molt temps, serà un tema clau i cen-
tral en la nostra història, i que la majo-
ria d'articles d'opinió que es publica-
ran aniran en aquesta línia, però com
us he comentat prèviament, m'agrada-
ria comentar un altre tema, també
molt important, sobre com s'està
governant i gestionant el nostre país. 
He llegit en el Diari Oficial de la
Generalitat, que el dia 22 de juny van
cessar al director d'una important
agència, vital entre altres àmbits, per
al sector ramader i alimentari del país.
Una persona que va desplegar aques-
ta mateixa agència, i que és recone-
guda tant a nivell nacional com inter-
nacional, com un dels experts més
importants del sector. Doncs be,
aquesta persona ha estat cessada per
tenir certes discrepàncies en la
Conselleria, al voler continuar desen-
volupant la seva feina, com tècnica-
ment millor creia, i amb el suport dels
màxims entesos del sector. O sigui,
als grans experts i especialistes del
país se'ls fa fora, i jo em pregunto:  Si
no es compta amb els millors, cap on
anem? I una altra pregunta més impor-

tant encara: a qui ficaran al seu lloc? 
De casos, durant aquests darrers 7
anys, en tenim molts. Gent molt vàli-
da, que han anat fent fóra sense cap
criteri. En certa part, ho puc entendre
donat el sectarisme demostrat pel  tri-
partit. Cessen gent que ells mateixos
havien col·locat a llocs de decisió, pel
motiu de ser crítics amb la Conselleria
de torn, o voler fer les coses d'una
manera més racional. Un expert, un
professional  ja no pot fer crítica, està
prohibit. El preu de fer-ho: el cessa-
ment.
Aquestes pràctiques em recorden a

vells temps, personalment viscuts a
través dels llibres d'història. Tot i que
ara no s'envia a la gent a Sibèria, la
exilien a d'altres països, ja que aquí
els tenen completament vetats, i no
els ha quedat cap altre remei.
Fa falta una nova visió, un govern que
potenciï als màxims experts, i els doni
tot el suport dintre dels seus àmbits
d'actuació. Cal tenir als millors per a
què el nostre país torni a ser conside-
rat com una potència mundial. Cal
gestió tècnica, en base a la experièn-
cia i els coneixements. I per suposat,
cal base crítica per a millorar. De no
ser així, continuarem estan governats
pels que no són els millors, i així ens
va... Aquest també és un motiu molt
important per a què hi hagi un canvi.
Un canvi que el mateix Artur Mas ha
reconegut com necessari, afirmant
que comptarà amb els millors profes-
sionals al govern. Per una Catalunya
competitiva, Comença el canvi.

Robert Bellaubí Garcia
Deltebre

El preu de la crítica

Opinió
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Aquest dimecres han
començat els treballs de
col·locació de la peça
central del tauler del pont
sobre l'Ebre, entre
Deltebre i Sant Jaume
d'Enveja. Es tracta d'una
operació molt complexa
que ha permès encaixar
la peça central del via-
ducte, de 63 metres de
llargada i 530 tones de
pes, als dos estreps del
pont, ja construïts. Els
treballs començaven de
matinada amb el trasllat
de la peça per flotació
fins al punt on s'està fent
l'operació d'hissat mit-
jançant gats col·locats
als dos extrems del pont.
L'operació d'elevació
s´ha allargat entre 4 i 5
hores. Durant tot aquest
temps es va suspendre la
navegació fluvial. Un cop
completada aquesta
tasca es va procedir a
soldar el tram central als
dos laterals i es va iniciar
la fase de tensat del
cablejat del pont.
Després va caler formi-

gonar tota la llosa del
pont i finalment s'executà
la pavimentació i acabats
del pont.
L'operació d'hissat de la
peça central del pont ha
generat molta expectació
entre els veïns de
Deltebre que durant tot el
dia de dimecres van
estar seguint la manio-
bra. A
més, les obres van ser
visitades pel Secretari de

M o b i l i t a t  d e l
Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques de la
Generalitat, Manel Nadal,
acompanyat per l'Alcalde

de Deltebre, Gervasi
Aspa, i el Delegat del
Govern, Lluís Salvadó.
Nadal destacava que
aquesta és l'operació
més simbòlica del

procés de construcció
del pont ja que “a partir
d'avui, ni que sigui simbò-
licament, els dos munici-
pis ja es podran comuni-
car a peu i s'eliminarà
una barrera històrica que
ha estat el riu”. 
A més va avançar  que
les obres podran estar ja
acabades entre els
mesos de setembre i
octubre. L'Alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa,

destacava també la
importància que tindrà
aquest pont per millorar
la comunicació entre els
dos municipis i trencar
“l'aïllament”
que han hagut de viure
durant molts anys. A més
emfatitzava en la
importància “econòmica,
turística i social” que
tindrà aquest pont ja que
permetrà crear una
conurbació de 16.000
habitants.
El nou pont entre Sant
Jaume i Deltebre repre-
senta una inversió de
17,9 milions d’euros i es
basa en un disseny dels
enginyers Diego Cobo i
Jiri Strasky. És un pont
penjant singular que
busca el mínim impacte
en l’ entorn. Així l’altura
màxima de les pilones no
sobrepassa els 21
metres i la part inferior
de la taula tindrà una
cota màxima de 12,3
metres. La complexitat i
vistositat de l’operació va
portar fins a les dues
ribes del riu, tant a la
banda de Sant Jaume
com a la de Deltebre,
desenes de curiosos que
no es van voler perdre la
operació. Coneixedors
que duraria hores es van
portar cadires plegables i
fins i tot alguna hamaca.
També hi havien diversos
veïns amb prosmàtics
per no perdre cap detall.

Culminen les obres per enlairar la part
central del nou pont del Delta

El nou pont va prendre
forma aquest passat
dimecres després d’una
llarga i complicada
maniobra per col.locar
la part central de la
infraestructura.

Tot i que estarà enllestit a la tardor, ja està col.locada la peça clau del mig

Aquesta infraestructura unirà els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja

TG

La infraestructura unirà les localitats de Deltebre i Sant Jaume.

El riu, per a la comunicació de les dues
localitats ebrenques, ha estat una barrera que
ara quedarà eliminada.

Barrera històrica
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Les Terres de l'Ebre fan
pinya al voltant de la candi-
datura d'Amposta a ser la
seu dels estudis universita-
ris que l'Institut Nacional
d'Educació Física de

Catalunya (INEFC) té previst
desplegar a la demarcació
de Tarragona. Dimarts al
vespre va tindre lloc un acte
per donar ple suport a la
candidatura d'Amposta a la
Piscina Municipal de la capi-
tal del Montsià. Les princi-
pals organitzacions empre-
sarials del territori, associa-
cions, institucions políti-
ques, representants del
món esportiu, van mostrar
el seu total suport a la can-
didatura d'Amposta com a
seu dels estudis universita-
ris d'INEFC al Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre, uns estudis que
potenciaran sobretot els
esports nàutics i el piragüis-
me. «La situació geogràfica
d'Amposta per oferir
aquests estudis és immillo-
rable», va afirmar l’alcalde
Manel Ferré, que va assen-
yalar que el riu i la proximi-
tat de la badia dels Alfacs i
la platja d'Eucaliptus fan de
la capital del Montsià la
millor aspirant de les quatre
que mantenen la candidatu-
ra -Cambrils, Salou, i
Vandellòs i l'Hospitalet de

l'Infant-. Però més enllà de
les raons tècniques -
Amposta ja disposa d'im-
portants infraestructures
esportives que minimitza-
rien la inversió necessària.
A més, també s´ha dema-
nat una reunió urgent amb
el president de la
Generalitat, José Montilla,
per plantejar-li la qüestió
abans que el 12 de juliol el
consell rector de l'INEFC

prenga una decisió.
Els rumors indiquen que
Cambrils podria tenir «avan-
tatges» per acabar sent la
seu d'INEFC, perquè és el
poble del vicepresident del
govern, Josep-Lluís Carod-
Rovira. No obstant això,
Carod va assegurar a una
delegació d'Amposta que la
decisió seria tècnica i en
això els ampostins també
juguen la carta de la inver-

sió: el seu projecte només
requerix 10 milions per a l'e-
difici docent que el consisto-
ri es compromet a avançar,
mentre que el de Cambrils
és de 32 milions. Finalment,
recordar que en l’acte de
dimarts es va destacar la
renúncia de l’Ametlla de Mar
perquè una candidatura
ebrenca, en aquest cas
Amposta, tingués més
força i possibilitats. 

Les Terres de l'Ebre van
donar dimarts ple
suport a la candidatura
d'Amposta per acollir
els estudis universitaris
d'INEFC. Les noves pis-
cines van ser l'escenari
d'un acte institucional
multitudinari en què hi
van ser presents els
presidents comarcals i
la majoria d'alcaldes
dels 52 municipis
ebrencs, a més d'em-
presaris, responsables
sindicals i polítics, més
de vint entitats esporti-
ves i personalitats del
món de l'esport, com
ara el jugador de bàs-
quet del Barça Roger
Grimau.

REDACCIÓ

L’acte va tenir lloc a la Piscina municipal d’Amposta, dimarts.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa ha
finalitzat les obres d'urbanit-
zació de la plaça Santa
Coloma, al barri de Sant

Llàtzer. Aquesta era una
actuació que l'equip de
govern municipal va assumir
el compromís de resoldre
durant aquest mandat, en
tant que era una obra inclo-
sa dins del Pla d'Actuació
Municipal 2007-2011. La
plaça Santa Coloma estava

en un estat força degradat i
per a l'Associació de Veïns
de Sant Llàtzer era una rei-
vindicació històrica. El princi-
pal criteri adoptat alhora de
dissenyar la nova plaça, que
presenta un fort desnivell,
ha estat adaptar-la a les
noves exigències quant a

accessibilitat i confort,
mirant de conservar l'encant
de petita plaça de barri. La
plaça es divideix funcional-
ment en dos espais diferen-
ciats: la part baixa, en con-

tacte amb el carrer
Barcelona, com a zona de
pas de vianants i de serveis,
i la part alta, com a zona lliu-
re reservada per a l'esbar-
jo. 

Finalitzades les obres de la
Plaça Santa Coloma

Al barri de Sant Llàtzer a la ciutat de Tortosa

REDACCIÓ

El cos trobat aquest
dimecres al migdia al
Canal de la Dreta de
l'Ebre a Amposta
correspon finalment al
noi de 13 anys que va
desaparèixer dilluns
passat a Roquetes.
Segons els Bombers de
la Generalitat, el cos ha
estat localitzat per la
unitat subaquàtica del
Grup d'Actuacions
Especials dels Bombers
de la Generalitat de
Catalunya (GRAE) prop
d'una canonada del
Consorci d'Aigües del
canal, a 4,6 metres de
la profunditat. 

Troben el cos
del menor

desaparegut

Més de 500 persones han
respost a la crida feta pels
sindicats UGT i CCOO a
Tarragona per protestar
contra la reforma laboral
del govern espanyol. La
manifestació, que ha trans-
corregut sense incidents,
ha sortit a les set de la
tarda de la plaça de la Font
i ha acabat a la plaça
Imperial Tarraco amb la
lectura del manifest. A
Tortosa, unes 150 perso-
nes s'han manifestat
també contra una reforma
laboral que, segons denun-
cien, afavoreix l'acomiada-
ment enlloc de la creació
d'ocupació. 

Protesta contra
la reforma

laboral

Suport a la candidatura INEF Amposta
Les Terres de l’Ebre el manifesten en un acte multitudinari celebrat a les noves piscines municipals
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Un grup de veïns i veï-
nes de Tres Cales, en la
seva majoria de naciona-
litat anglesa, s'han ofert
a l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar per for-
mar una brigada de
voluntaris que destina-
ran els seus esforços al
manteniment i la neteja
de la urbanització.
Aquests veïns i veïnes
són conscients de la

bona feina que fa la bri-
gada d'Obres i Serveis
de l'Ajuntament però, tot

i això, hi ha alguns llocs
de la urbanització que
degut al mal ús de la via

pública i al trànsit cons-
tant de persones reque-
reixen una atenció espe-
cial. Joan Pere Gómez
Comes, regidor de
Relacions amb les
Urbanitzacions, comen-
tava que “hi ha moltes
queixes pel tema de la
neteja dels espais
públics i espais verds
que es manifesten en
les reunions periòdiques
que tenim amb veïns de
Tres Cales. Les entenem
i les acceptem però Tres
Cales és molt gran i és
difícil arribar a tot arreu.
Per això estem molt
contents que aquest
grup de voluntaris hagin
tingut aquesta idea
fantàstica i acceptin tre-
ballar alguns dies a la
setmana netejant els
espais que directament
els afecten. La solució
no està en posar més
gent de l'ajuntament a

netejar els carrers sinó
en la urbanitat dels
veïns i si, a més, formen
una brigada de volunta-
ris és un afegit positiu a
l'esforç que pugui fer l'a-
juntament”. 
El consistori recolza la
iniciativa dotant del
material de neteja que
demanin els voluntaris.
El regidor afegia que en
una època en la que hi
ha crisis de valors, és
un fet molt satisfactori
trobar iniciatives d'a-
quest tipus. 
Aquestes persones han
mostrat la seva voluntat
de mantenir neta la
entrada de la urbanitza-
ció i el seu objectiu pri-
mordial és la recollida
de papers i resta de
brosses que s'acumulen
al voltant de la zona
comercial i d'altres
indrets de la mateixa
urbanització.

Neix una brigada de voluntaris de
neteja a Tres Cales

Un grup de veïns i veï-
nes de Tres Cales
s'han ofert a
l'Ajuntament de
l’Ametlla de Mar de
manera voluntària
unint els seus
esforços per al man-
teniment i la neteja de
la urbanització.

Unint esforços per mantenir la neteja de la urbanització

REDACCIÓ

Voluntaris a les Tres Cales.

Cedida

El proper dilluns 5 de
juliol, l'Empresa Municipal
de Serveis Públics, S.L,
iniciarà les obres d'arran-
jament del dipòsit d'abas-
tament d'aigua potable de
la Torre, situat a la zona
de l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. Els tre-
balls consisteixen en el
repicat del parament exte-
rior del dipòsit, l'extracció
de les escales en mal
estat, l'aplicació d'un aca-
bat monocapa en tota la
superfície del dipòsit, així
com la corresponent nete-
ja i desinfecció sanitària.
Aquesta actuació, té un
pressupost de 56.461,04
euros + IVA.

Obres a la zona
del Verge de la

Cinta

La collita de musclos per
aquesta campanya al
delta de l'Ebre s'incre-
mentarà un 10%, segons
les previsons dels mus-
claires de la zona. Les
baixes temperatures d'a-
quest hivern passat van
causar un retard en la
sembra del mol·lusc,
però les perpectives per
aquest estiu són molt
optimistes. Els musclaires
de les badies del delta de
l'Ebre del Fangar i els
Alfacs estan tenint un
increment del 10% de la
producció, fet que ratifica
l'èxit de les explotacions
muscleres al Delta. 

Les muscleres
al Delta en

xifres

El passat dissabte 26 de
juny la Federació de l'Ebre va
celebrar els congressos
comarcals de tres de les
quatre comarques per desig-

nar els candidats per a les
llistes d'Esquerra de les pro-
peres eleccions al Parlament
de Catalunya. L'elecció, tal
com indica el reglament del
partit, es va dividir en dues
votacions; així, primer es va
escollir el candidat número u
en representació de la

comarca i, després, en un
altra votació, la resta de can-
didats assignats. 
Així, els escollits dissabte
com a primers candidats de
la seva comarca van ser:
Sònia Bertomeu, regidora
de Deltebre, per la comarcal
del Baix Ebre; Lluís Salvadó,

delegat del Govern de la
Generalitat, per la comarcal
del Montsià, i Neus
Sanromà, regidora d'Arnes,
per la comarcal de la Terra
Alta. 
A aquests primers candidats

cal sumar, per la Ribera
d'Ebre, a Montserrat
Perelló de Tivissa i coordi-
nadora territorial de
Joventut a l'Ebre, escolli-
da el passat 18 de juny a
Móra la Nova.

La Federació de l’Ebre d’ERC
acull els candidats al Parlament

Un pas endavant en la igualtat i paritat

www.guiate.cat

                



diarimés
ebre
6 www.mesebre.cat

diarimés
ebre
6 www.mesebre.cat

DIVENDRES 2
DE JULIOL
DE 2010

especial

El Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual de la Secretaria de
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i
Ciutadania està impulsant la redacció del Projecte de llei pels drets de les per-
sones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. 

Aquesta llei pretén, d'una banda, garantir els drets de totes les persones, inde-
pendentment de la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere i esta-
blir mesures per tal que no es produeixin fets discriminatoris de cap mena cap
a aquestes persones.

D'una altra banda, la llei preveurà les mesures oportunes per tal que la incor-
poració de la perspectiva LGBT sigui tranversal en tots els àmbits de la nos-
tra societat, i així, contribuir a la sensibilització de la ciutadania respecte la
realitat d'aquestes persones i aconseguir, d'aquesta manera, l'eradicació de
l'homofòbia social que encara trobem a casa nostra.

Ens proposem dur a participació ciutadana les Bases d'aquest projecte de
Llei, per tal que totes les institucions, entitats, estaments diversos i persones
que ho desitgin, puguin fer-hi aportacions i suggeriments. 

A Terres de l'Ebre el taller participatiu per tal d'explicar les Bases de la llei al
territori i rebre aportacions a partir de la reflexió i discussió dels aspectes
més rellevants del text va tenir lloc el passat 17 de juny de 18.00 a 21.00
hores.

E l  d i r e c t o r  d e l s  S e r v e i s  Te r r i t o r i a l s
d ' A c c i ó  S o c i a l  i  C i u t a d a n i a  a  Te r re s  d e
l ' E b re ,  A d a m  To m à s ,  h a  l l i u r a t  d i s s a b t e  2 6
d e  j u n y  l a  M e d a l l a  C e n t e n à r i a  d e l
D e p a r t a m e n t  a  J o a n  G a l v e  A l u c h a ,  e n  u n
a c t e  a l  s e u  d o m i c i l i  d e  l ' A m p o l l a ,  o n  l ' h o -
m e n a t j a t  h a  e s t a t  a c o m p a n y a t  d e  f a m i -
l i a r s ,  a m i c s  i  a m i g u e s .  Ta m b é  h a  a s s i s t i t  a
l ' a c t e  l ' a l c a l d e  d e  l ' A m p o l l a ,  F r a n c e s c
S a n c h o .  

J o a n  G a l v e  A l u c h a  v a  n é i x e r  a  l ' A m e t l l a  d e
M a r  e l  2 5  d e  j u n y  d e  1 9 1 0  i  d e  b e n  j o v e n e t
v a  a n a r  a  v i u re  a  l ' A m p o l l a .  To t a  l a  v i d a  h a
t re b a l l a t  d e  p e s c a d o r,  s e n t  u n a  p e r s o n a
m o l t  c o n e g u d a  a l  p o b l e  p e r  l a  s e v a  s i m p a -
t i a  i  t r a c t e  a f a b l e .  E s  v a  c a s a r  a m b
E n r i q u e t a  H o m e d e s  i  v a  t e n i r  4  f i l l s  ( u n a
n o i a  i  t r e s  n o i s ) . T é  8  n é t s  i  4  b e s n é t s .  É s
v i d u  d e s  d e  f a  d e u  a n y s .  A c t u a l m e n t  v i u
a m b  l a  s e v a  f i l l a  a  To r t o s a  p e r ò ,  a  l ' e s t i u
p a s s e n  l l a rg u e s  t e m p o r a d e s  a  l a  s e v a  c a s a
d e  l ' A m p o l l a .

L a  M e d a l l a  C e n t e n à r i a  é s  u n a  i n i c i a t i v a  d e
l a  S e c r e t a r i a  d e  P o l í t i q u e s  F a m i l i a r s  i
D r e t s  d e  C i u t a d a n i a  d e l  D e p a r t a m e n t

d ' A c c i ó  S o c i a l  i  C i u t a d a n i a .  E s  t r a c t a
d ' u n a  m e d a l l a  d ' a rg e n t  g r a v a d a  a m b  e l
n o m  i  l ' a n y  d e  n a i x e m e n t  c o m m e m o r a t i v a
d e l  c e n t e n a r i .  A  a q u e s t  re c o n e i x e m e n t  i n s -

t i t u c i o n a l  p o d e n  a c c e d i r - h i  t o t e s  l e s  p e r -
s o n e s  re s i d e n t s  a  C a t a l u n y a  q u e  c o m p l e i -
x i n  e l s  re q u i s i t s  i  r e a l i t z i n  l a  s o l · l i c i t u d
c o r re s p o n e n t .

Joan Galve rep la medalla centenària 
d'Acció Social i Ciutadania

El director dels Serveis Territorials de les
Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, li ha lliurat al
seu domicili familiar a l'Ampolla

Projecte de llei pels drets de les persones gais, lesbianes,
bisexuals i transsexuals

Jornada participativa per dur a terme aportacions a la futura Llei pels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i
transsexuals als Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania de Terres de l'Ebre

PREMIS

Imatge de la Jornada

Imatge de l’acte.
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L'Ajuntament d'Amposta i
l'empresa La Musclera
del Delta preveuen repar-
tir fins a una tona de mus-
clos el proper diumenge
dia 4 de juliol al Passeig
del Riu en el marc de la
3a Festa del Musclo de la
ciutat.
La Festa del Musclo ofe-
reix als assistents degus-

tacions d'aquest produc-
te per un preu de 2 euros
amb la beguda inclosa.
La jornada s'iniciarà a
partir de les 11 del matí i
comptarà, a més, amb
activitats al riu. Tota la

recaptació anirà a benefi-
ci de la Fundació Josep
Carreras contra la leucè-
mia.
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha volgut
destacar que el musclo

és també un producte
estrella de la nostra gas-
tronomia i que és durant
els mesos de juny i juliol
“té una qualitat
excel·lent”. 
A més, l'alcalde també ha

explicat que realitzar
aquesta festa al passeig
del riu serveix també per
promocionar la recupera-
ció de la façana fluvial per
tal que “Amposta no vis-
qui d'esquena al riu”.
L'empresa que organitza
la festa, La Musclera del
Delta preveu repartir un
miler de racions, donat
que l'any passat se'n van
distribuir més de 800. 
El seu responsable, Ivan
Fabra, ha destacat que,
en ser la tercera edició,
la Festa del Musclo es
troba ja totalment consoli-
dada i ha atribuït la quali-
tat del mol·lusc de la
zona al riu Ebre ja que,
segons ha explicat, amb
l'aigua dolça, el musclo
adquireix unes caracterís-
tiques especials al tast
que el diferencien dels
musclos que es produei-
xen a la resta del món. 
Fabra també ha volgut
agraïr especialment la
seva participació als
voluntaris i les empreses
que fan possible la realit-
zació de la cita gastronò-
mica.

Fins a mil quilos de musclos es
repartiran en la 3a Festa del Musclo

«El musclo és també un
producte estrella de la
nostra gastronomia i
que és durant els
mesos de juny i juliol
“té una qualitat
excel·lent”.  Producte
estrella que serà prota-
gonista el proper diu-
menge 4 de juliol en el
marc de la 3a Festa del
Musclo al municipi
d’Amposta. Els tiquets
de degustació estaran
a la venta per 2 euros
amb beguda inclosa.

Es celebrarà el proper diumenge 4 de juliol al Passeig del Riu d’Amposta

Degustacions a 2 euros amb beguda inclosa

REDACCIÓ

Moment de la presentació de la 3a Festa del Musclo.
CEDIDA

La crisi econòmica sem-
bla que no afecta Futuro
Ciudad Amposta SL, la
promotora del nou eix
comercial de la capital
del Montsià que s'està
construint a un ritme ver-
tiginós al costat de la
plaça de la Castellania.
El projecte, amb un pres-
supost inicial de 24
milions d'euros, es va
presentar el març del

2009 i, en un any, ha
passat dels plànols a la
realitat tangible. Així, la
primera fase d'aquesta
zona comercial està
pràcticament acabada.
Aquest primer període ha
representat una inversió
de 15 milions d'euros i
inclou un hipermercat
Carrefour de 5.500 m2 i
una galeria comercial de
2.300 m2 més on hi
haurà una trentena de
locals comercials. 
Les previsions són que
tant Carrefour com la
galeria comercial que
estarà connectada amb

l'hipermercat a través
d'un passadís de vidre,
obrin les portes al mateix
temps entre els mesos
de setembre i octubre
d'enguany. L'operació
inclou també l'obertura
d'un gran pàrquing subte-
rrani de prop de 600 pla-
ces. La posada en
funcionament del
Carrefour representarà la
creació de 120 llocs de
treball directes i 80 més
d'indirectes, va explicar
l'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré. La cadena
francesa començarà el
mes d'agost les proves

de selecció de personal,
i a l'oficina d'informació
de Futuro Ciudad
Amposta s'han recollit
centenars de currícu-
lums.
Paral·lelament a aquesta
primera fase, l'empresa
promotora també està
urbanitzant l'anomenada
parcel·la 9, de 5.500
m_, per a la qual s'està
negociant la instal·lació
de set locals comercials
més, entre els quals hi ha
Decathlon i Jysk.
Aquestes obres d'urba-
nització també han servit
per crear una nova entra-

da a Amposta des de
l'eix de l'Ebre a través de
l'avinguda Aragonesa.
«A les Terres del'Ebre no
hi ha cap oferta comer-
cial d'aquest nivell i pen-
sem que aquí fa falta»,
van explicar els mateixos
responsables. També van
dir que, en un radi de
trenta quilòmetres, hi ha
un públic potencial de
215.000 habitants. 
A més, per a l'empresa,
la ubicació és ideal per la
proximitat a l'eix de
l'Ebre i l'N-340 i perquè
és un centre comercial
dins del nucli urbà.

El projecte Futuro Ciudad Amposta creix a bon ritme,
aliè a la crisi econòmica

Està previst posar-lo en marxa passat l’ estiu

REDACCIÓ

El Club de Rem de
Tortosa i els clubs nàu-
tics de les Cases
d'Alcanar, Sant Carles de
la Ràpita, Deltebre i
l'Ampolla organitzaran
els dies 3 i 4 de juliol la
23a edició de la traves-
sia nàutica turística per
l'Ebre, un acte que té el
suport de la Cambra de
Comerç de Tortosa i
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre.
Les embarcacions sorti-
ran dels ports de la
Ràpita, l'Ametlla de Mar,
l'Ampolla i les Cases
d'Alcanar i es dirigiran a
la desembocadura de
l'Ebre, on seran rebudes
per les embarcacions de
Deltebre i remuntaran riu
amunt fins a arribar a
Tortosa, on s'entregaran
els diplomes als nous
participants, que seran
nomenats llop de riu,
sirena de riu o grumet de
riu.

23a Edició de la
Travessia per

l’Ebre

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code)
té previst efectuar el pri-
mer tractament dirigit a
les larves dels
'Anopheles' (mosquit) als
arrossars perimetrals del
nuclis urbans i urbanit-
zats del Delta de l'Ebre
aquest dilluns, 5 de juliol.
Aquest serà el primer
dels tres tractaments d'a-
questa campanya de
2010 i s'allargaran fins a
mitjans d'agost. Els trac-
taments s'inicien a l'hemi-
delta esquerre, a les
zones de l'Ampolla-
Camarles, Deltebre i
Riumar (Baix Ebre), per
continuar al dret, a
Amposta, Eucaliptus,
Poblenou, Sant Jaume
d'Enveja, els muntells i
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià). En funció del
clima, aquest primer trac-
tament es prolongarà fins
a la setmana següent.

Nous tractaments
per als arrossars

del Delta
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L'Escola Taller “les Casetes
del Guarda” ha finalitzat el
seu cicle aquest passat
dimarts, 29 de juny,
sumant-se a la resta d'es-
coles taller de les Terres de
l'Ebre. L'escola taller de la
Rapita es va posar en
marxa la tardor de 2008
amb l'objectiu de donar
ocupació a un total de 8
joves del municipi menors
de 24 anys, que estaven en

situació d'atur i que no
tenien finalitzada l'Educació
Secundària Obligatòria. Els
candidats van obtenir un
salari per contracte laboral
de 16 mesos i, un cop fina-
litzada l'Escola Taller, han
rebut els diplomes acredita-
tius del Departament de
Treball. Aquest joves durant
el temps que ha durat l'es-
cola s'han encarregat de la
rehabilitacio de les Casetes
del Guarda, dos edificis
que funcionaven com a
duanes en l'etapa del canal
de navegacio Carles III.
Aquest projecte ha suposat
un cost de 298.000 euros,

el 70 per cent del qual ha
estat subvencionat pel
Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya
i la resta, pel consistori
rapitenc. Aquestes són les
últimes escoles tallers que
s'impulsen al territori des-

prés que el Govern decidís
substituir aquest model
d'inserció laboral pel pro-
grama “Noves Cases per a
Nous Oficis”. 
Un programa impulsat mit-
jançant el Servei
d'Ocupació de Catalunya
que s'ha dissenyat per ade-
quar les noves necessitats

ocupacionals derivades de
la transformació del mercat
de treball i garantir l’eficà-
cia de la formació i de les
pràctiques professionals
dels joves. 
Un cop restaurades, les
Casetes del guarda forma-

ran part del complex muse-
ístic de l'edifici de Les
Casotes i seran destinades
a serveis auxiliars del
mateix museu. Després
de l'estiu, el consistori rapi-
tenc té previst iniciar les
obres d'urbanització de
l'espai exterior del futur
Museu del Mar.

L’escola taller de la Ràpita
també posa el punt i final a
dos anys de formació
Al igual que la resta d’escoles taller a les
TE, les “Casetes” han finaitzat el seu cicle

REDACCIÓ

Aquest passat dilluns, 28
de juny, una dotació dels
Mossos d'Esquadra recu-
peraven el cos sense vida
d'una dona que va aparèi-
xer enganxada a unes
branques a l'illa dels Bous,
situada a dos quilòmetres
del nucli urbà de Tortosa,
al riu Ebre. El cadàver es
trobava en un estat
avançat de descomposició
i no presentava signes de
violència. Segons algunes
fonts, la dona podria haver
mort fa bastants dies. Ni
als Mossos d'Esquadra ni
a la Policia Local de
Tortosa els hi constava
cap denúncia per la desa-
parició d'una persona. El

cos de la dona va ser vist
a mitja tarda per un home
que navegava pel riu
l'Ebre, que va avisar els
agents. Una dotació de
submarinistes de la policia
catalana, que participava
en les tasques de recerca
del xiquet que va ser
arrossegat pel corrent del
canal de la dreta de l'Ebre
mentre es banyava a
Roquetes, va dirigir-se a l'i-
lla dels bous i va recuperar
el cadàver. Els agents van
traslladar en una llanxa el
cos fins el port fluvial de la
capital del Baix Ebre, des
d'on els serveis judicials
funeraris se'l van emportar
perquè el metge forense li
practiqués l'autòpsia. 

Troben una dona morta a
l’illa del Bous

REDACCIÓ

Després que ahir Bill Evans
& Robben Ford oferiren un
espectacle de soulgrass,
blues, jazz y rock al Teatre
Auditori Felip Pedrell. Avui, 2
de juliol, la XVII Mostra de
Jazz de Tortosa ens proposa
el concert de Primital a les
22:30 h. Es tracta d'un con-
cert espectacle, una òpera
funk-rock que es fusiona
amb d'altres universos musi-
cals como el pop, el jazz, i la
música electrònica on sis
músics intervenen amb la
seva veu creant cors, polifo-
nies i expressions vocals.
Una aposta arriscada i curio-
sa que s'emmarca dintre d'a-
questa mostra organitzada
de manera conjunta entre la
regiduria de cultura del con-
sistori tortosi i Academic.

La Mostra no para!
Dema dissabte, 3 de juliol, a
les 22 hores, la Lira
Ampostina acollirà l'obra de
teatre Tot és veritat de l'actriu
Lola Galván. Aquesta actuació
té com a finalitat recaptar
fons per a l'entitat, per tal de
realitzar les activitats que
recullen els seus objectius fun-
dacionals com són els Grups
d'Ajuda Mútua, la prevenció i
la investigació.
Tot és veritat és un monòleg
on es representen situacions
de la vida quotidiana i, algu-
nes d'elles, relacionades amb
la malaltia. A Lola Galván les
facetes que més l'han atret
han estat la d'escriptora i
actriu. Un càncer li va donar
forces per escriure
Conversaciones con una teta
on planteja un diàleg intern
entre ella i el seu pit.

Tot és veritat

Els encarregats de presen-
tar els detalls de la iniciativa
d'enguany van estar l'alcal-
de pedani de Campredó,
Joan Sanahuja, el regidor de
Promoció Econòmica i
Fires, Ricard Forés, i el pre-
sident de l'Associació
Cultural Soldevila, Damià
Grau, l'entitat impulsora d'a-
questa iniciativa. 
Mestràlia, la fira de luthiers,
comptarà amb la presència
de constructors i artesans
d'instruments tradicionals
de percussió, corda i vent.
En el marc d'aquesta fira es

faran tallers de danses i hi
haurà les actuacions de
Pepet i Marieta, presentant

el seu nou disc, i
Saragatona. Pel que fa a
Curt Redó, la III Mostra de
Curts, dividirà les seves tres
jornades de durada en fun-
ció de l'origen dels curtme-
tratges: produccions locals,
de les Terres de l'Ebre i dels

Països Catalans. I, final-
ment, la II Fira Tecnològica
C@mpredó.net tindrà lloc

dissabte 3 i diumenge 4 de
juliol i el protagonisme serà
per a l'e-book i l'educació on
line, entre altres propostes.
El president de l'Associació
Cultural Soldevila, Damià
Grau, explica que les tres
fires "pretenen combinar el

món tecnològic amb el tra-
dicional, així com la promo-
ció del treball cinematogrà-
fic en els àmbits local, terri-
torial i nacional". L'alcalde
de Campredó, de la seva
banda, va destacar l'especi-
ficitat pròpia de la II Fira al
Carrer respecte de les fires
que es fan arreu de les
Terres de l'Ebre, i va convi-
dar la ciutadania del territori
a visitar Campredó durant
aquests dies. 
Finalment, el regidor i presi-
dent de Fira de Tortosa,
Ricard Forés, valorava el
caràcter cultural i artesà
d'aquest certamen, així
com la seva singularitat.

Ja està aquí!

Campredó, el passat 22
de juny, presentava la
segona edició de la Fira
al Carrer, que tindrà lloc
el primer cap de setma-
na de juliol, entre els
dies 1 i 4. La Fira es
tracta d’un certamen
multifiral que es va
estrenar amb èxit l’any
passat i que enguany
repeteix fòrmula amb la
programació de tres
fires en una mateixa
convocatòria: Mestràlia,
la fira del luthiers i cons-
tructors artesans; la II
Mostra de
Curtmetratges, Curt
redó i la II Fira tecnolò-
gica, C@mpredó.net.

De l’1 al 4 de juliol Campredó obrirà les seves portes al cinema, la tecnologia i els mestres.

REDACCIO

El fet d’aglutinar tres fires en una
mateixa, i que les tres siguin tan
originals ja és tot un èxit.

Gran valor cultural i artesà concentrat

Van començar el taller per trobar-se en
situació d’atur i no haber finalitzat
l’Educació Secundària Obligatòria. I a hores
d’ara han aprés un ofici i tenen un
docuemnt que ho certifica

8 joves de la Ràpita

Inauguració de la Fira de Campredó en l’edició de l’any passat.

El proper diumenge 11 de
juliol el nou bus turístic de
Tortosa donarà inici als seus
recorreguts que es perllon-
garan durant 10 diumenges
d'estiu, finalitzant el 12 de
setembre. Aquest servei ha
estat pensat com a comple-
ment del nou llagut turístic,
amb el qual es coordinarà a
nivell d'horaris per a les per-
sones que desitgen combi-
nar ambdós serveis fent-ne
un únic paquet. El viatge en
el bus tindrà una duració
d'una hora (de 10.00 a
11.00 del matí) i tindrà la
seva parada davant
l'Escorxador, al lloc on es
troba l'embarcador de
Remolins, i que serà el punt
d'inici del recorregut.

Nou bus turístic a
Tortosa

La Universitat d'Estiu URV-
UETE 2010 ha organitzat
per al proper dimecres 7 de
juliol un concert de Joan
Rovira Akústic a la Plaça
d'Alfons XII de Tortosa, que
te previst començar a les
22 hores.

La URV i l’Akústic
de Rovira 

Les Terres de l'Ebre conti-
nuen liderant la recollida
selectiva i s'apropen a l'ob-
jectiu del 48% per al 2012.
L'increment en la recollida de
la fracció orgànica, que ha
guanyat un 36,6% en aquest
darrer any, ha contribuït a
millorar la imatge de les TE.

Les TE, líders en
recollida selectiva 
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El perfil: «un tècnic jove i
que no era de les Terres de
l’Ebre». Eren paraules de
José Luis Tarrazona, al pro-
grama Més Esport. Aquell
mateix dia vam veure a
Angel Garcia com una pos-
sibilitat ferma. Fins i tot a
micro tancat vam comentar-
li al president ampostí. I així
ha estat.
Finalment, Fran Artiga ha
comunicat aquesta setma-
na que no seguirà. El tècnic
ja va aclarir en la passada
que «no vull que ningú en

malinterpreti. He estat tre-
ballant en la planificació de
l’Amposta fins que va arri-
bar un punt que vaig veure
que podia tenir una altra
proposta i, llavors, va ser
quan li vag dir a la directiva
que, tot i no tenir res defini-

tiu, que busqués un altre
tècnic perquè entenia que
no podia esperar més. I fins
avui (dimecres pel lector)
quan ja ho he comunicat
que no seguia». Fran no ha
volgut manifestar encara el
seu destí. Ho farà la setma-

na vinent quan sigui oficial.
No obstant, tal com va
avançar CANAL TE i MÉS

ESPORT, els planters de fut-
bol base del Barça podrien
ser el seu futur immediat.
Angel Garcia va rebre la
notícia una vegada Fran va
informar que no continuava.
Garcia, que la temporada
passada va dirigir l’Ampolla,
entenia la situació i la mira-
va des de la distància fins
que finalment li ha arribat la
proposta de l’Amposta. «Es
un repte important en un
club de solera que és un
referent a hores d’ara.

Treballaré amb molta
humil.litat i amb molta
il.lusió, molt impplicat per
respondre a la confiança de
la directiva a la qui estic
molt agrait per aquesta
oportunitat. Seguirem la
pauta establerta per Fran i
mirarem que és el que ens
manca i que podem aconse-
guir», deia Angel Garcia.
Angel és jove però té certa
experiència. A més de
l’Ampolla, entre altres, ha
entrenat el Roquetenc, el
Gandesa, el Vila-seca i el
Reddis. La lliga vinent diri-
girà a l’Amposta. 

Angel Garcia, nou tècnic de l’Amposta

Vam dir-ho la setmana
passada que l’opció de
Fran Artiga es distan-
ciava de l’Amposta.
Per això, tot i el termi-
ni fixat, la junta directi-
va es va posar en mar-
xa per trobar un nou
entrenador. 

SUBI (TORTOSA) I MANEL SUBIRATS (RAPITENCA), DARRERES INCORPORACIONS

Fran Artiga, que probablement anirà al futbol base del Barça, va anunciar dimecres que no seguiria

M.V.

Fernando Crespo,
exjugador del CF Amposta i

que estava al Roquetenc,
serà el segon entrenador i
Miquel Bes, extècnic del

Gandesa, serà el 
preparador físic

Cos tècnic

La UE Rapitenca celebra
avui divendres l’assemblea de
socis en la que es farà, com
en totes, balanç econòmic,
esportiu i social. La junta pre-
sentarà el nou projecte a la
Primera catalana amb Santi
Palanca al capdavant i amb
ganes de tornar a la Tercera
divisió. L’assemblea ha creat
expectació i més pel fet que
en acabar la lliga, va haver-hi

un grup de socis que van
mostrar interés en agafar el
club.

D’altra banda, en l’aspecte
esportiu, recordar que la Ra-

pitenca disposa dels se-
güents jugadors: Cuqui Palan-
ca (Ampolla), Cano (Vilanova),
Puig (Ascó), Raül  (Tortosa),
Rafa, Cristian Bertomeu, Ma-
rio, Raül Teixidó, Pere, Villa,
Sergi Grau, Gilabert, Hugo,
Callarisa i Alex Forés (Nàstic
juvenil).

Hi ha gestions molt avança-
des amb un centrecampista
de contenció i manca un da-
vanter per arribar. 

Avui, assemblea de socis
A les 21.30 hores al Casal Cultural ‘El Maset’

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Angel Garcia.

CANAL TE

El filial està inscrit però
s’ha de decidir si
competirà o no a la
Segona regional.

Filial A hores d’ara, de la tempo-
rada passada, només que-
den Borrull i David Subirats.
Les incorporacions que hi ha
previstes són: Joseph, que
torna, i Marc Baiges (Remo-
lins-Bítem), Albert Arnau (Ull-
decona), Alex Accensi i Aleix
(la Cava), Povill (Roquetenc) i
Joan (Gandesa).

Del juvenil pugen: Josué,
Iniesta, Sergi Curto,  Jordi
Roda, Maikel, Cristian Arasa,

Cristian Ventura i Sergi Ventu-
ra. «Es un projecte de futur i,
independenment de la cojun-
tura econòmica del moment,
creiem amb aquest projecte i
cal dir que amb més possibi-
litats econòmiques també
apostariem per ell. Es un pro-
jecte de club i de futur», deia
Carlos Blanch, tècnic del CD
Tortosa que tindrà el suport
per a la coordinació del fut-
bol base d’Emili Descarrega
(pare i fill). 

«Projecte de futur»
El CD Tortosa ja presenta novetats

REDACCIÓ

ACTUALITAT

La situació econòmica
condiciona. Els missat-
ges són els mateixos des
de qualsevol indret i l’aus-
teritat és la paraula més
coneguda. Aquesta con-
juntura coincideix, al nos-
tre territori, amb un mo-
ment històric pel fet que
mai havíem tingut tants
equips en categories im-
portants. Amposta i Ascó
a Tercera; Tortosa i Rapi-
tenca a la Primera catala-
na i Roquetenc i Remo-
lins-Bítem a la Preferent. 

Una circumstància s’ha
unit amb l’altra. Conclu-
sió: la majoria dels
equips busquen fitxar al
costat de casa. I hi ha el
que hi ha i el mercato
ebrenc, per abastir tants
equips en categories
com les esmentades, és
limitat. Això comporta
que els mateixos juga-
dors puguen ser desitjats
per dos o fins a tres
clubs a la vegada. I ningú
frena.

D’acord. Arribats a
aquest punt, és interes-
sant que pugui haver-hi
diàleg. A ningú li agrada
que li ‘toquin’ jugadors i, a
més, la història és molt
vella com per aclarir-la
ara. Els jugadors, que
han de començar a tenir
clar per quin temps sig-
nen amb un club, es dei-
xen estimar per tothom.
Es legitim. Per tant, la ún-
ca solució és intentar
anar de cara i buscar
punts d’entesa, a més de
potenciar seriament el
futbol base perquè hi ha-
gin més jugadors compe-
titius en el futur. Sino, el
mercato potser, en al-
guns casos, un conflicte. 

Conflictes del
Mercato

L’opinió de Michel

Angel Garcia: «Agraeixo
l’oportunitat que em dóna

la junta directiva. Es un
repte que afronto amb

molta il.lusió en un club
amb solera i que és un
referent a hores d’ara».

Repte
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El porter Albert Forcadell i Sisco Baila, que estaven al Santa
Bàrbara i el defensa Dani Iniesta, que jugava amb el Masden-
verge, després d’haver estat a l’Aldeana i al Sant Jaume, són
les incorporacions ja confirmades del Catalònia, segons ens
explicava el seu nou entrenador, Chimo Talarn.

Talarn ha penjat les botes per passar a dirigir un equip de
la Primera regional que coneix força bé perquè ja hi ha estat
vinculat en altres èpoques. «M’ho van plantejar i vaig veure
que era un bon moment per fer aquest pas. Es una situació
diferent però que afronto amb moltes ganes i il.lusió, com si
fos un nou repte», deia Talarn. Joan Gisbert, Marc Montever-
de i De la Torre han estat les baixes.

Albert i Sisco (S. Bàrbara) i Iniesta
(Masdenverge) s’incorporen

REDACCIÓ

CF CATALÔNIA

Bona part dels clubs es troben en una situació similar en la
qüestió econòmica. I estudien les fòrmules per poder pagar el
deute pendent. A Ulldecona, per exemple, el president Josep
Lluís Millan explicava que «el compromís que existeix amb tots
els jugadors i l’entrenador és que ens posarem al dia del que hi
ha pendent tan aviat com puguem, amb independència de si con-
tinuen al club o no». D’altra banda, de cara el futur, la renovació
del tècnic Rogelio Figueres és molt complicada que es pugui pro-
duir. Per aquest motiu la directiva ja ha conversat amb un entre-
nador de la casa que podria ser el relleu per conduir el nou pro-
jecte que, com tots, serà basat en l’austeritat i els jugadors
locals. Albert Arnau interessa al Tortosa i Moha, a l’Amposta,
amb qui ha de fer la pretemporada. Tots dos pertanyen a l’Ullde-
cona i per això ha d’haver-hi un acord entre els clubs. 

«El compromís és posar-nos al dia
de tot el que hi ha pendent»

CF ULLDECONA

El CD la Cava, que seguirà entrenat per Juanjo Ventura i
Robert Cantó, ha fet oficial aquesta setmana la incorpora-
ció del centrecampista Dario, que estava jugant amb el CD
Tortosa i que també va pertànyer a la Pobla de Mafumet.
Dario, que va tenir converses amb el Jesús i Maria, final-
ment s’ha compromès amb l’equip blanciblau amb qui ja han
renovat, entre altres, Pau, Mario, Roger i David Pujol. Tot
això, cal aclarir-ho, en el moment del nostre tancament, i te-
nint clar que hi ha converses avançades amb altres juga-
dors. Aleix, amb qui s’hi comptava per la temporada vinent,
anirà al CD Tortosa i, per tant, és baixa. 

Pel que respecta a Pier Rodriguez, dir que és molt proba-
ble que no continui jugant amb el CD la Cava.

Dario (Tortosa) i Juanjo Rovira (Ametlla)
es comprometen amb el CD la Cava

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla, segons fonts del club, ha informat aquesta setma-
na que ha fitxat a Juanjo Navarro, procedent del Camarles, i
a Narcís, jugador d’El Perelló. Són les primeres novetats per
a l’equip que estarà entrenat per Miquel Cotaina, la tempora-
da vinent. Ja s’ha conversat amb altres jugadors que poden
interessar i que es confia en què dilluns donin la seua respos-
ta. 
Es una situació que invadeix el futbol d’aquestes categories.
Els jugadors, en general, es deixen estimar i, si poden, acu-
mulen ofertes fins que troben la que més els pot convenir. 

D’altra banda, a l’Ampolla han causat baixa Jordi Bargalló,
Barceló i Kuki Palanca que ha fitxat amb la Rapitenca.

Juanjo Navarro (Camarles) i
Narcís (Perelló), novetats

REDACCIÓ

CF L’AMPOLLA

Hilario Rodriguez, nou tècnic de l’Aldeana, està treballant per
confeccionar la nova plantilla: «estic molt il.lusionat amb aquest
retorn a l’Aldeana, amb moltes ganes de treballar. Estem mirant
els jugadors que queden i, a partir d’aquí i dins de les possibi-
litats econòmiques, intentarem fer una plantilla el màxim com-
petitiva que puguem». Albert Meca i Sergio van decidir penjar
les botes a finals de la lliga passada. Així mateix, està per con-
firmar però podria ser que Albert Borràs i Rafel Estorach tam-
bé podrien deixar-ho per a passar al futbol sala, als Faraons.
Ahir s’esperava resposta de Norbert. Finalment, dir que entre
els objectius, en forma de fitxatges, està Alex Gallego, davan-
ter aldeà que els darrers anys ha jugat al Roquetenc. 

Alex Gallego és un dels objectius
de l’Aldeana que entrenarà Hilario

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La marxa d’Alfonso Povill
al Tortosa va comportar que
una de les primeres gestions
que ha hagut de fer el Ro-
quetenc hagi estat a la por-
teria. Es van sentir rumors
de que Norbert (Aldeana) po-
dria ser el substitut, però fi-
nalment l’aposta ha estat
Marc Bertomeu, porter que
va estar a la Rapitenca, la lli-

ga passada, a la Tercera divi-
sió i que també va jugar amb
el primer equip del CD Torto-
sa. 

Així mateix, s’incorpora un
vell conegut com és el cas
de Fontanet, a la porteria del
Vilalba els darrers anys. I
també torna David Vilanova
després del seu pas pel S.
Bàrbara.

Hi ha altres converses es-

tablertes per poder més fit-
xatges. En principi, tot de-
pendrà de si hi ha algun juga-
dor amb el que s’hi compta i
finalment no renova. En
aquest sentit, Julio és un
amb els que es confia però
la seua renovació no està
confirmada en el moment
del nostre tancament. El de-
fensa rapitenc pot interessar
al Remolins-Bítem com tam-

bé De la Torre, tot i que
aquest darrer, després de
tornar a negociar, seguirà al
Roquetenc.

Oscar Gilabert, del Remo-

lins-Bítem, per contra, podria
interessar al conjunt de Ro-
quetes i seria un dels objec-
tius per a poder reforçar la
plantilla. 

Jugadors renovats o que
continuen, a hores d’ara, se-
gons fonts de la junta, són:
Jordi Adell, Vilanova, De la
Torre, Franklin, Llorenç, Fe-
rran Roig, Lluís, Joan i Otero.  

Moisés i Nando, que ple-
guen, Javi Asín, Sandu, Povill
i Alex Gallego són les baixes
que té avui el Club Deportiu
Roquetenc.

Marc Bertomeu s’incorporarà 
A més, el Roquetenc fitxa al porter Fontanet (Vilalba)

REDACCIÓ

CD ROQUETENC

Ruibal, entre altres, va ju-
gar amb el Vinaròs i, poste-
riorment, amb el Tortosa. Va
passar a l’Amposta on va es-
tar-hi fins l’inici de la segona
volta de la lliga passada. Lla-
vors va tornar a Tortosa on
va acabar la temporada. Es

un dels jugadors que re-
forçarà la UE Remolins-Bítem
en el debut a la Regional Pre-
ferent. El cos tècnic i la di-
rectiva de Bítem no han atu-
rat aquí les seues gestions i
estan a l’espera de respos-
tes de jugadors que podrien
confirmar el seu fitxatge en
els propers dies.

Ruibal fitxa amb la 
UE  Remolins-Bítem

Va estar a l’Amposta i al Tortosa, la lliga passada

REDACCIÓ

PER AL DEBUUT A PREFERENT

Mauro Ravnic i Toni Palau,
tal com vam avançar, forma-
ran el cos tècnic del FC As-
có, a la Tercera divisió. Així
mateix, com vam dir, hi hau-
ran jugadors que vindran del
Benavent (equip amb qui l’As-
có s’ha fusionat). Són: Xavi
Gracia, Héctor Besora, Dani,
Xavi Tosas, Enric Pla, Palau i

Paco Del Moral. També pò-
dria venir Sergio Flamarique.
I s’afegiran a Cabacés, Pete,
Héctor, Oriol i Frederic, asco-
nencs que continuen. 

Mauri, que ha estat els da-
rrers anys al Tortosa, s’incor-
pora. I hi ha interés en José
Ramon i Luís, de l’Amposta.
Amb tots dos s’ha parlat, se-
gons fonts consultades. 

Mauri (Tortosa), a l’Ascó
José Ramon i Luis (Amposta) interessen

REDACCIÓ

ES VA FER LA PRESENTACIÓ OFICIAL DEL COS TÊCNIC

Moisés, Nando Crespo,
Javi Asín, Sandu, Povill i
Alex Gallego són baixa en
l’equip que continua
entrenant Guillermo
Camarero.

Baixes

Xavi Subirats seguirà
entrenant el filial del club

de Bítem, la temporada
vinent, a la Tercera

regional

Filial

Mauro Ravnic, Miquel Pérez, president del FC Ascó, i Toni Palau, segon tècnic.

Marc Bertomeu.

CANAL TE

Ruibal.

CANAL TE
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El porter rapitenc Oscar Carrasco, que estava a l’Ullde-
cona en la campanya passada, s’ha compromès amb el
Santa Bàrbara que seguirà, tal com ja vam dir al seu dia,
entrenat per Jordi Roca. Carlos Bullom (Rapitenca B) i Os-
car Masdeu (Amposta B) també interessen i ja han hagut
converses perquè puguin incorporar-se al club de la Pla-
na. Nàger i Fidel continuen i cal dir que es continuen fent
gestions per completar la plantilla, tant en el capítol d’al-
tes com en el de les renovacions. 

Torna Sergi Sanchez així com Josep Mulet, jugador que
va haver d’anar al juvenil del Jesús i Maria una vegada el
Santa Bàrbara no va poder fer equip en aquesta catego-
ria. El jove Jaume també farà la pretemporada amb el pri-
mer equip del CF Santa Bàrbara. 

Oscar Carrasco jugarà amb el
Santa Bàrbara

JORDI ROCA SEGUEIX COM A TÈCNIC

Javi Celma i Josep Donés continuaran entrenant el filial
del CD Alcanar, un equip que va fer una temporada sensa-
cional a la Tercera regional i que, amb la seua progressió,
va acabar en la quarta plaça del grup ebrenc en aquesta ca-
tegoria. Els bons resultats, la sincronització i bon ambient
que hi ha al club han propiciat la renovació del tàndem tèc-
nic que tan bona feina ha efectuat amb l’equip de la Fane-
cada. D’altra banda, explicar que el filial de la Rapitenca, de
moment, ha inscrit l’equip a la Segona regional. L’assem-
blea de socis d’avui, a la Ràpita, entre altres temes, pot de-
terminar la confirmació o no de seguir en la competició. En
el cas que la directiva rapitenca decideixi que el filial no
competirà, el filial de l’Alcanar pujaria a Segona. 

Javi Celma i Josep Donés seguirant
entrenat el filial canareu

REDACCIÓ

CD ALCANAR

La familia de la UE Jesús i
Maria viurà demà una jorna-
da festiva que servirà, a tots
els seus membres, per tan-
car una temporada que tri-
garà temps a oblidar-se per
l’extrordinària temporada del
primer equip, campió amb
rècord d’antelació a la Sego-
na regional. També el juvenil
estarà de celebració en una

jornada que començarà a
migdia amb un dinar i aca-
barà a la nit amb una festa a
l’alçada de les circumstàn-
cies.

D’altra banda, l’equip de
David Torres va perdre dis-
sabte contra la U. Bellvitge
(0-3) en la tercera eliminatò-
ria de la Copa Catalunya. L’a-
turada de la competició amb
el viatge a Benidorm va pas-

sar factura en un equip que
ha estat en òrbita durant gai-
rebé 11 mesos. Els barcelo-
nins van avançar-se amb dos
gols seguits (minut 6 i 9) i
van controlar bé el partit.
Malgrat això, el Jesús i Maria
va poder entrar-hi amb un
gol anulat a Ferreres. No va
ser així i el Bellvitge va impo-
sar-se sentenciant a poc del
final amb el 0-3. 

La trajectòria en el debut
del Jesús i Maria en la Copa
Catalunya ha arribat fins
aquí. Ha estat força positiva
i s’ha mantingut la competi-
ció fins el final de la tempora-
da. Finalment, dir que, per la
temporada propera, el club

de l’Aube ja ha confirmat les
incorporacions d’Enric, por-
ter que jugava amb el Ca-
marles, Joan Esmel (Remo-
lins-Bítem B) i Chicho, cedit
pel CF Amposta i que la tem-
porada passada va estar a
l’Aldeana.

Farà la pretemporada amb
l’equip Marc Castells, exjuga-
dor de la Cava i del Roque-
tenc que per una lesió va dei-
xar la pràctica del futbol. Ara
està recuperat i vol tornar a
provar-ho, en aquest cas a la
UE Jesús i Maria. 

Cloenda a un temporada de somni
Demà es viurà una jornada festiva per gaudir de la fita assolida

REDACCIÓ

UE JESUS I MARIA

Ja vam anticipar en el da-
rrer número que la continui-
tat a El Perelló del tàndem
tècnic format per Harry
Arraut i Robert Avinyo no es-
tava definida i que podria no
produir-se. Tots doa vna de-
cidir que havia acabat un ci-

cle i així van comunicar-ho a
la junta directiva perellonen-
ca. La seua primera tempo-
rada van assolir la
permànència i en la recent-
ment acabada van acabar
disputant la promoció d’as-
cens a Primera.

El seu futur estarà a l’Am-

posta, al filial de la Segona
regional que inicia una nova
etapa integrant-se directa-
ment amb l’Associació del
Futbol Base del club de la ca-
pital del Montsià.

El Perelló, per la seua
part, ja ha arribat a una ente-
sa amb Baltasar Capera.

Harri Arraut i Robert 
entrenaran el filial de l’Amposta

Baltasar Capera, nou entrenador de l’equip perellonenc

REDACCIÓ

DESPRES DE DUES TEMPORADES DEIXEN EL PERELLÓ

Mario Maza, com ja vam in-
formar al seu moment, és el
nou Director Esportiu i, a
més, tècnic de la UE Deltebre.
«Assumir tota la responsabili-
tat tècnica del club és un rep-
te que afronto amb moltes ga-
nes i responsabilitat. Es un
projecte que necessitarà
temps i que si hi ha paciència

per part de tots, penso que
serà interessant», deia Mario
que afegia que «dins de les
possibilitats de l’entitat, inten-
tarem fer una plantilla que,
dins de la categoria i adap-
tant-nos a la mateixa, pugui
fer bon futbol, gaudint-ne del
mateix». Mario ja té diverses
incoporacions fetes en una
plantilla que estarà renovada.  

Tècnic i director esportiu
«Es un repte assumir tota la responsabilitat»

REDACCIÓ

MARIO MAZA, A LA UE DELTEBRE

El Jesús i Maria va perdre
en la tercera eliminatòria
contra la U. Bellvitge per
0-3.

Copa Catalunya

Mario Maza va estar a CANAL TE dilluns passat, al programa MÉS ESPORT.

Iku, un dels destacats del J. i Maria.

CANAL TE

Harry Arraut.

CANAL TE
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Golejadors ebrencs. Temporada 2009/10
PRIMERA REGIONAL

CLASSIFICACIÓ

Jugador Gols

1. Manel Cazorla (Valls) 33

2. Nico (la Cava) 27

3. Alex Gallego (Reddis) 26

4. Marc Baiges (Rem. Bítem) 26

5. Aleix (Catalònia)        25

6. J. Antonio Marin (Ascó) 23

7. Eugeni (Catalònia) 19

8. Alberto (Alcanar) 19

9. Aleix Martí (Reddis) 18

10. Sergio Ruiz (Rem. Bítem) 18

11. Albert Arnau (Ulldecona) 17

12. Oscar Garcia (Alcanar) 15

13. Pol Rodriguez (la Sénia) 15

14. Roger Vidal (Ascó) 15

15. Jota (Rem. Bítem) 15

16. Brigi (Hospitalet) 14

17. Sergio Bertomeu (Aldeana) 12

18. Carlos (Valls) 12

19. Mohedano (Gandesa) 12

20. German Inglés (Gandesa) 12

21. Fran (Canonja) 12

22. Toni Ortiz (Alcanar) 11

23. Amadeo (Gandesa) 10

24. Ivan Lozano (la Sénia) 10

25. Arturo (Torredembarra) 10

26. Joan (Gandesa) 10

27. Pepo (Alcanar) 10

28. Magí Andreu (Gandesa) 9

29. David Solla (Catalònia) 9

30. Paulo (Alcanar) 8

31. Bargalló (Ampolla) 8

32. Emili (Rem. Bítem) 8

33. Paco Casas (Ampolla) 8

34. José (Cambrils U) 7

35. Toni Ondazabal (la Cava) 7

36. Brusca (Ulldecona) 7

37. Tolosa (la Sénia) 7

38. Joaquin (Aldeana) 6

39. Nando (Hospitalet) 6

40. Nobri (Vilaseca) 6

41. Nacho (Rem. Bítem) 6

42. Abel (Reddis) 6

43. Calvet (Torredembarra)   6

44. Miguel (Valls) 6

45. Alex Accensi (la Cava) 6     

SEGONA REGIONAL

CLASSIFICACIÓ

Jugador Gols

1. Ferreres (Jesús i Maria) 30

2. Jordi Prats (Horta) 28

3. Alberto Lopez (Olímpic) 23

4. Iku (Jesús i Maria) 22

5. Jeiti (Batea) 21

6. Fran Moreno (Perelló) 19

7. Toni (Pinell) 18

8. Jefrey  (Jesús i Maria) 18

9. Pau Muñoz (S. Bàrbara) 17

10. Robert López (Deltebre) 17

11. Sisco Mendez (Corbera) 16

12. Manel Llambrich (Ametlla) 16

13. Andreu Roy (Rapitenca) 14

14. Cornejo (Camarles) 14

15. Gilabert (Deltebre)  14

16. Gumiel (Corbera) 13

17. Jonatan (Perellló) 13

18. Morillo (Ametlla) 13

19. Borrell (S. Bàrbara) 12

20. Abdul (Batea) 11

CLASSIFICACIÓ

Jugador Gols

21. David Avila (Pinell)         11

22. Pau Tomàs (Masdenverge) 11

23. Sergio Rodriguez (Pinell) 11

24. Jordi Rovira (Ametlla) 11

25. Marc Sancho (Corbera) 10

26. Jordi Meca (Amposta B) 10

27. Cristian Monllau (Benifallet) 10

28. Adrià Miró (Corbera) 10

29. Agustí (Olímpic) 10

30. Manero (Horta) 9

31. Raul Tudela (Perelló) 9

32. Nico (Perelló) 9

33. Jacob Papaseit (Olímpic) 8

34. Narcís Franch (Perelló) 8

35. Reverté (Rapitenca) 8

36. Rabah (Vilalba) 8

37. Dani (Jesús i Maria) 8

38. Morey (Remolins-Bítem B) 8

39. Josep Reverté (Deltebre) 8

40. Ivan Fumadó (Jesús i Maria) 8

CLASSIFICACIÓ

Jugador Gols

1. Toni Barberà (Roquetenc B) 32

2. Jaume Soriano (Ginestar) 25

3. Pau Mauri (Tivenys) 24

4. José Manuel Sanchez (Flix) 23

5. Miguel Melero (Flix) 22

6. Juanito Aguilar (Arnes) 20

7. Robert Beltran (Tivenys) 18

8. Pitarque (J. i Maria B) 18

9. Víctor Sabaté (Ginestar) 17

10. Rafel Pellisa (Rasquera) 15

11. Laureà (Roquetenc) 15

12. Joan Porta (Flix) 14

13. Tomàs Sabaté (Catalònia B) 14

14. Rabosa (Alcanar B) 13

15. Robert Altadill (Godall) 13

16. Jaume Altés (Tivissa) 13

17. René Rodriguez (Fatarella) 13

18. Omar (Campredó) 12

19. Pinxo (Ginestar) 11

20. Diego (Ulldecona B) 11

21. Didac Laboria (Campredó) 11

22. Joan Labèrnia (Ulldecona B) 11

23. Andreu Peral (Flix) 10

24. Josep Pons (Catalònia B) 10

25. Sentis (Rasquera) 10

26. Alin (Godall) 10

27. Alex Jurado (Móra Nova) 9

28. Gerard Arasa (Roquetenc B) 9

29. Carles (Tivenys) 8

30. Viad Alin (Benissanet) 8

TERCERA REGIONAL

PICHICHIS

FONT:  icompeticion
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"Lo Terreno Solidari" comp-
ta amb el suport de les
àrees d'Acció Social i de
Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa. La jornada
inclourà un partit força
atractiu i concerts a través
dels quals es pretén reco-
llir diners per al manteni-
ment del recentment inau-
gurat menjador social
Mossèn Sol, el qual acull
diàriament persones
necessitades i els hi ofe-
reix els àpats del dia men-

tre la seva situació crítica
es manté.
Després del partit, que
començarà a les vuit de la
tarde, hi hauran, al mateix
estadi, concerts solidaris.
El partit cal dir que ha aixe-
cat molta expectació pel
nivell dels jugadors de la
selecció All Stars en la que
hi jugaran els actius més
destacats de la provincia. I
l’altra selecció, la de ‘Lo
terreno’ està formada per
jugadors del nostre territo-
ri que han estat dels més
destacats per la seua tra-
jectòria esportiva o en la
temporada passada. 
Josep Gombau és el tècnic
de la selecció provincial i
Jordi Fabregat i Rogelio
Figueres ho són de la
ebrenca.
Tot plegat, es preveu una
trobada i una festa del fut-
bol de la demarcació i així
ha estat entès pels aficio-
nats que, amb la seua
nombrosa presència, a
més, col.laboraran amb
una causa solidària. 

El partit solidari

L’associació cultural
‘Lo terreno’ organitza
una jornada en favor
del menjador social
Caritas Tortosa, una
festa solidària que
tindrà lloc a les ins-
tal.lacions esportives
municipals de la ca-
pital del Baix Ebre el
dissabte dia 10 de ju-
liol.

S’ENFRONTARAN UNA SELECCIÓ PROVINCIAL CONTRA UNA EBRENCA

Dissabte, 10 de juliol, a Tortosa, en benefici del menjador social de Caritas (20 h)

REDACCIÓ

La Jornada es va com-
plementar amb el testi-
moni de diferents repre-
sentants que van expli-
car les seves experièn-
cies per part
d’Educació, Esports i
Joventut d’aquest siste-
ma a les Terres de
l’Ebre. 
Dilluns al matí, a la Sala
d’actes de la Universitat
Rovira i Virgili de
Tortosa, va tenir lloc la
Jornada Aprenentatge
servei (APS): una meto-
dologia educativa per a
la participació juvenil. 
L’acte, organitzat per la
coordinació territorial
de Joventut, la repre-
sentació territorial de la
Secretaria General de
l’Esport i els serveis
territorials del
Departament d’Educació
va comptar amb la
presència d’una cin-
quantena de coordina-
dors, voluntaris, educa-
dors del territori i tèc-

nics d'educació,
esports i joventut. 
Al llarg de les dues
hores en les que es va
estendre la Jornada es
van analitzar els avan-
tatges del treball amb la
metodologia APS, amb
l’objectiu d’iniciar un
procés de treball en
xarxa entre diferents
agents dels municipis
de les Terres de l’Ebre
per dissenyar i desenvo-
lupar iniciatives i expe-
riències encaminades a
l’educació i el compro-
mís cívic del jovent.

L'aprenentatge
servei és una proposta
educativa que combina
processos d'aprenen-
tatge i de servei a la
comunitat, on els i les
participants es formen
tot treballant sobre
necessitats reals de
l'entorn amb l'objectiu
de millorar-lo. 

Un projecte
d’APS és una oportuni-

tat clara per donar pro-
tagonisme i fomentar la
participació dels i les
joves perquè els ofereix
l’oportunitat de desen-
volupar activitats signi-
ficatives, valuoses i gra-
tificants per a ells i per
al seu entorn; prestigia
les seves competències
i valors en la mesura
que actuen en benefici
d’altres persones o
col·lectius; i els ajuda a
adquirir un major nivell
de compromís i respon-

sabilitat social. 
La Jornada va estar
organitzada per
Montserrat Perelló,
Coordinadora Territorial
de Joventut a les Terres
de l’Ebre; Jordi Gaseni,
Representant Territorial
de l’Esport a les Terres
de l’Ebre; Marian Rojas,
Directora dels Serveis
Territorials d’Educació a
les Terres de l’Ebre i
Roser Batlle, membre
del Centre Promotor
d'Aprenentatge Servei.

Metodologia per promoure
compromís cívic en el jovent

Des d’avui fins el diumen-
ge, la Platja de les
Avellanes de l’Ampolla tor-
narà a ser l’escenari d’un
dels esdeveniments lúdic-
esportiu més arrelat a l’es-
tiu. Es tracta de l’Open de
Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla, degà en el litoral

tarragoní i que arriba
enguany a la tretzena edi-
ció. Competició, ambient
extraordinari i tots els
ingredients per gaudir d’un
cap de setmana força
atractiu i que concentrarà,
un any més, un gran nom-
bre d’aficionats. 

Cita amb el Futbol Platja,
a l’Ampolla

DES D’AVUI FINS EL DIUMENGE

Vaig estar dimarts a l’acte de suport a la candidatura
INEF Amposta. I vaig marxar molt satisfet de tot plegat.
Primer, de l’agrupació d’infraestructures esportives i de
la seua qualitat i, posteriorment, de que el poble ebrenc
està unit amb una causa. Es va dir, durant els parla-
ments, quan ens passa alguna cosa, les TE ens unim de-
mostrant l’estima que disposem cap a la nostra terra. I
és ben cert. Com també ho és que en ocasions estem
més separats del que tocaria i generem una divisió que,
d’altra banda, no és única. Malauradament, passa a més
indrets, puc assegurar-ho. 

No obstant, la convicció que vaig detectar dimarts em
va agradar. I ho dic perquè ho penso. Sabem que aques-
ta seu seria un impuls per al nostre territori. I hem de mi-
rar amb un objectiu plural i unitari que beneficii els nos-
tres interessos. «Si hi ha objectivitat i es valora com es
diu la cojuntura fluvial, Amposta ha de ser la seu».
Aquest és el missatge. La feina, els deures, estan fets.
I ben fets. «Es una realitat». Ara falta que aquesta dema-
nada objectivitat pugui existir i que es valori el que cal i
que no hi hagi res més que pugui comportar no fer-ho. 

INEF Amposta, un territori unit

L’opinió de Michel
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Els CRACKS de la setmana
AVUI, MILLOR PARLAR DELS CRACKS DE LA SETMANA: CRATOR

EL GRUP DE MÚSICA CRATOR DE DELTEBRE

Aquesta setmana hem
considerat de rebut
posar al CRACK DEL MÉS
EBRE el grup Crator de
Deltebre per procla-
mar-se subcampió
d’Espanya del concurs
de bandes música
«emergenza».

Crator és un grup format
a Deltebre l’any 2006 per
un grup de cinc amics:
Jordi Miró, Kike Bonet,
Joan Forés, Andreu
Bertomeu i Víctor
Zaragoza. 
Amb gairebé quatre anys
d’experiència a les espat-
lles aquests nois han des-
puntat en el panorama
musical de les nostres
terres i de fora, amb la

seva barreja d’estils entre
el rock alternatiu i la músi-
ca indie.
Crator va aconseguir el
dissabte passat el segon
lloc a la final del concurs
internacional de bandes
“emergenza” que es va fer
a la sala Razzmatazz 1 de
Barcelona. 
Com a premi per esdevin-
dre subcampió, Crator
farà una gira per Europa 
Des de desembre de
2009, quan van fer la pri-
mera actuació a la sala
Mephisto de Barcelona, i
fins aquest passat dissab-
te 26 de juny, la banda ha
anat passant rondes elimi-
natòries competint amb
256 bandes de tota
Espanya. A la final de dis-

sabte hi havia 16 grups
finalistes i va ser un jurat
internacional, format per
5 persones del món de la
música, que van triar els
finalistes i els millors
músics de la nit. 
Crator va ser la banda
més premiada i van rebre
el premi al millor bateria i
també van reconèixer els
seus guitarres entre els
millors de la nit. A més,
Crator van ser elegits
entre els 3 millors grups
de tota Espanya. D'entre
els tres finalistes, la
banda ebrenca va quedar
en segon lloc i el premi

atorgat és un concert pro-
mocional per Europa. 
Els guanyadors de la nit
van ser Wednesday Fall.
Cal recordar que Crator
era l'únic finalista que can-
tava en català. 

Un cop conegut el resultat
l'eufòria i l'alegria es va
desfermar a la sala
Razzmatazz, tant entre
els membres de Crator

com entre els seus segui-
dors. 
Un centenar de persones
que es van desplaçar des
de Deltebre per donar
suport al grup en la final
d’«emergenza». 

Els membres de Crator
han volgut agrair el suport
que han rebut, tant del
públic com institucional,
en aquest llarg camí que

els ha portat a ser sub-
campions d'Espanya del
concurs de bandes
«emergenza»”. 
Per acabar, una anècdota.
Crator va venir al progra-
ma Dixa’m Vore de CANAL

TE, per presentar el seu
primer disc Zero, ara farà
uns tres mesos, i em va
fer gràcia quan un d’ells
em va explicar que «tocà-
vem música i un bon dia
vam decidir posar-nos-hi
en serio”. 
Ara hi penso i m’alegro
molt per ells perquè són
els primers en saber que
no és fàcil!   DM.

«Tocàvem música i un bon dia vam decidir
posar-nos-hi en serio»

Crator al Dixa’m Vore de CANAL TE
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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 Plaça 20 de maig, 11
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
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
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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La galeta és una pasta dolça a base de farina, ou, sucre i llet.
Avui us presentem unes galetes més sofisticades a base de mantega, vainilla i xocolata

Ingredients
150g de quinoa
400ml llet sencera
50g de pols d’ametlla
40 g de farina
60 g de sucre
30g de mantega
1 baina de vainilla
Xocolata negra
1 cullerada mitjana de

sucre de vainilla

Obrirem la branca de
vainilla per la meitat, ex-
treure’n les llavors i po-
sarem tant les llavors
com la branca dins d’una
cassoleta juntament amb

la llet i la quinoa. 
Coure la quinoa fins que
aquesta sigui ben cuita
(mireu les indicacions de
la marca de quinoa, allà
us diran el temps aproxi-
mat de cocció). 
Un cop cuita, retirar la
branca de vainilla i dei-
xar refredar la quinoa
(segurament s’haurà be-
gut tota la llet, si no és
així, quan anem a utilit-
zar el cereal, haurem de
treure la llet sobrant).

En un bol barrejar la
pols d’ametlla, la farina i
els sucres. 
Un cop ben amalgamat,
hi afegirem la mantega
en pomada i barrejarem
amb els dits, desprès in-
corporarem l’ou batut i
la quinoa, ens ha de que-
dar una massa un pèl en-
ganxosa. 

Deixarem reposar la
massa mínim una hora a
la nevera.

Passat el temps, en-
cendrem el forn a 210
graus. 
Damunt d’un paper sulfu-
ritzat (i aquest damunt la
safata del forn), anirem
dipositant porcions de
massa que aixafarem
una mica amb la cullera.

Cada porció la separa-
rem bé una de l’altre, ja
que al coure, la massa té
tendència a expandir-se.
Courem les galetes de
10 a 15 minuts, fins que
quedin ben daurades.
Quan les galetes siguin
fredes, desfarem al bany
maria una mica de xoco-
lata negra i decorarem
les galetes al nostre
gust.

«Primentons i Tomates». Avui: Galetes

Els assiris, els ejip-
cis, grecs i romans
ja consideraven les
galetes com un ali-
ment popular, a l’e-
dat mitjana era habi-
tual consumir-les
acompanyades de
licors.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
Cedida

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
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no en teniu de parella  tindreu  uns dies
més  tranquils  i l'únic  que us  pot fer tronto-
llar  és la possibilitat  d'alguna  enganxada
amb algú  del la feina , o  algú  de l'escola.  

Taure
20/4 al 19/5

Es plantegen  uns dies  divertits  amb mol-
tes  propostes  bones  per passar-ho  bé,
tot  és  posar-hi  ganes. Us trobareu  amb
la  simpatia  que  la gent  us mostrarà.

Bessons
20/5 al 21/6

Haureu d'anar  en compte  perquè  la rapide-
sa  amb la que us  enfadareu  serà  molt
grossa, per tant hi hauran  moments  de
força  crispació  sobretot , dins  de casa.

Cranc
22/6 al 21/7

Grans  tendències  a voler quedar-vos  a casa
a no voler  saber res de ningú, si no és  pas
que tingui  una importància  especial per
vosaltres.

Lleó
22/7 al 22/8

Podreu fer una mica  el que  uns doni la gana
, ja que  moltes coses  que normalment  us
priven  de ser lliures, us permetran  fer una
mica  la vostra  i això  és  d'agrair.

Verge
23/8 al 21/9

Ja era  hora  que podéssiu passar  uns dies
com els que  es presenten , amb punts  molt
favorables  i facilitat  de sortir-vos  amb la vos-
tra  sempre  que us  ho proposeu. 

Balança
22/9 al 22/10

Per  culpa  d'alguna  amistat  perdreu  el bon
rotllo  que teniu  amb una altre persona . la
vostra  amistat  us  farà  veure  realment  com
és   aquesta persona  en realitat.

Escorpí
22/10 al 21/11

Semblarà  que estigueu  flotant  i , a sobre ,
és  possible  que la sensació  que tingueu  és
la  de no  estar  en aquest  planeta , feina  hi
haurà  per  fer-vos  baixar  del globus.

Sagitari
21/11 al 21/12

Si en qüestió de diners  sempre  anéssiu així
la costa  estaria  força bé , ja que  podeu
guanyar  diners  fàcilment  i això  és  bo i
important . Bon moment  per a invertir.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindreu  la necessitat  de sentir-vos  acotxats
i protegits , i no és  pas  que tingueu  motiu
per sentir-vos  malament, és  tant sols  que
trobeu a faltar  la pau  i la tranquil·litat .

Aquari
20/1 al 18/2

Sembla  que no  hi ha  res que  us surti bé ,
només  feu que  veure  entrebancs  per a tot.
No us  desespereu , les coses  volen  temps
i ara  es el moment de la mare ciència.  

Peixos
19/2 al 20/3

Comenceu  a posar ordre  a casa ,sempre  la
soleu  tenir  de potes  enlaire  i segons diferents
cultures  orientals , si teniu  desordre  a  casa
també  el teniu  a la vostra vida.

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.

Ferreres Gimeno, Manuel   Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

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

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

Gamundi Miret CB Av. Colon, 8  (Tortosa) 977500923  

Ulldemolins Reverter, Xavier     Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Moran Sitja, Juan Carlos Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M         Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

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

(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

34º 22°NÚVOLS ALTSSOL

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:  
fins a migdia el cel es mantindrà serè en conjunt. A partir d'aleshores, crei-
xeran núvols de desenvolupament vertical al Pirineu i Prepirineu i núvols d'e-
volució diürna a la resta de les zones muntanyoses, que deixaran el cel entre
poc i mig ennuvolat durant la tarda. Independentment, de cara a la tarda
arribaran bandes de núvols alts per l'oest, que a última hora del dia deixa-
ran el cel entre poc i mig ennuvolat. 

Precipitacions:  
a partir de migdia s'esperen ruixats dispersos al Pirineu i a partir de mitja
tarda són probables als Ports. Seran entre febles i moderats i s'acumularan
quantitats entre minses i poc abundants. Localment aniran acompanyats de
tempesta. 

Temperatures:  
les mínimes pujaran lleugerament, mentre que les màximes seran sem-
blants o lleugerament més baixes. 

Visibilitat:  
bona en general, puntualment regular a primera hora al Pirineu per la for-
mació d'algunes boirines. 

Vent:  
fins a primera hora del matí bufarà fluix i de direcció variable, tret de la
costa, on es mantindrà el sud, i de Ponent, on s'imposarà l'est. A partir d'a-
leshores, entrarà el vent de component sud arreu, entre fluix i moderat, més
marcat durant les hores centrals del dia. A última hora del dia, tornarà a
imposar-se l'est fluix a Ponent. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, més marcat durant les
hores centrals del dia. Bufarà entre migjorn i xaloc al nord del cap de Begur,
i migjorn a la resta. 
De mar arrissada a marejol. 

Costa Central:
s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, sobretot de migjorn, més
marcat durant les hores centrals del dia. 
D'entre mar plana i arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, més marcat durant les
hores centrals del dia. Bufarà de migjorn al nord del cap de Salou i entre
migjorn i xaloc al sud. 
D'entre mar plana i arrissada a marejol. 

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIAÑ

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

TREBALLÑ
MOTORÑ

DIVERSOSÑ

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 

 

9 77 7 2
06 91

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i prevenció
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
m b a r e n y s @ e m p l e o p e r f e c t o . c o m

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 Û/m2 + IVA

 

9 77 44 38
7 9

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. 

 

 

9 77 74 33

 

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 ÛÛ

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

9 77 4 4
54 97

RIERES
IMMOBILIÀR

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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IMMOBILIARIA�

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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Coincidint amb l'inici de
les classes es va fer la
presentació de l'edició
d'enguany del taller que
compta amb 134 alum-
nes inscrits de fins a 25
nacionalitats diferents.
La presentació va anar a
carrec del propi coreo-
graf, Roberto Olivan
acompanyat de la regido-
ra de cultura del munici-
pi, Teresa Bo.
El Taller repeteix per ter-
cer any consecutiu
donant mostres del seu
arrelament i consolidació
al territori, esdevenint
Deltebre un cop més un
punt del territori molt
internacional. Fent

referència a aquesta
internacionalitat, Bo va
voler destacar «que,
paral·lelament, es conti-
nua treballant per acon-
seguir una major implica-
ció i participació de la
ciutadania en el Taller de
dansa». De fet, enguany
s'han tornat a programar
dos cursos de dansa gra-
tuïts i oberts a tot el
públic. La iniciativa ha
superat de llarg les ins-
cripcions de l'any passat
i, de moment, al curs
d'Iniciació a la Dansa
Contemporània s'han ins-
crit 51 alumnes i 37 més
al d'introducció al
Breakdance.  
D'altra banda, Roberto
Oliván comentava que
any a any es millora
també la «qualitat artísti-
ca del Taller» i destaca la
presència enguany del
clown Jango Edwuards,
entre el professorat del
Taller, que impartirà clas-
ses a Deltebre durant
tota aquesta setmana
fins al 2 de juliol. Un dels
objectius de les classes
serà poder muntar un
espectacle de carrer que
s'escenificarà a les
Rambles de Barcelona. A
més, entre la resta de

professors hi ha ballarins
i coreògrafs amb una
important trajectòria pro-
fessional a nivell interna-
cional i de diferents disci-
plines de dansa. Pel que
fa a les activitats lúdi-
ques del Taller cal desta-
car l'espectacle l'Univers
i la dansa del cosmòleg
Ali Kaviani i amb música
de Laurent Delforge, el
concert de Cabo San
Roque, el dissabte 3 de
juliol al centre Cívic o les

sessions de Risoteràpia i
el Dreamtime Concert a
càrrec de Steven
Vranken. 
Altres actuacions previs-
tes són les de Simon
Thierrée, el 6 de juliol, i
l'espectacle Drag Queen
Night + Muniatto Chow,
el 9 de juliol. 
El Taller Deltebre Dansa
acabarà el dia 10 amb la
Mostra Final de Treballs,
batucada, correfoc i l'ac-
tuació de Terrer Roig.

Les classes del taller de
dansa s'imparteixen
entre el Centre Cívic i

una carpa que s'ha habi-
litat al davant del cen-
tre.

Olivan torna a Deltebre amb la seva dansa

Aquest passat dilluns, 28
de juny, han començat
les classes del Taller Del-
tebre Dansa, el Taller in-
ternacional de dansa
contemporània del ba-
llarí i coreògraf, Roberto
Olivan, que tindrà lloc a
Deltebre fins el proper
11 de juliol.

Alumnes i professors d’arreu del món es donen cita a Deltebre per aprofundir en la dansa contemporània

REDACCIÓ

Taller de Dansa Internacional a Deltebre.

Cedida

A banda del Taller de  Dansa, per a aquests

dies s’ha preparat una sèrie de concerts i

espectacles que complementaran l’agenda de

ballarins i espectadors.

Moltes actuacions i activitats

DANSA INTERNACIONAL A DELTEBRE

Olivan està satisfet perquè veu que cada any

que passa, el Taller assoleix «més qualitat

artística» i destaca la presència de grans

professionals, com el clown Jango Edwuards

El director, content dels resultats

                  


