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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

FOMENT enllesteix el tram
ebrenc de l'autovia A-7 i el
traurà a informació
pública durant el mes de
juliol.

P6

L'Ajuntament de Tortosa
tanca el 2009 amb una
desviació del 0,6% sobre el
pressupost.

P8

Societat

Tortosa recupera durant
quatre dies l'esplendor del
Renaixement.

P9

Esports

El partit més solidari, demà
dissabte.

P24

'Les Terres de l'Ebre som vegueria'. Sota aquest lema es manifestaran aquest dissabte 10 de juliol els partidaris de la vegueria
de les Terres de l'Ebre en una resposta 'unitària' contra la sentència de l'Estatut, que reinterpreta el capítol dedicat a la divisió terri-
torial de Catalunya en vegueries. Els defensors de la vegueria sostenen que la sentència dificultarà el desplegament de la vegue-
ria de les Terres de l'Ebre, amb la qual cosa diversos respresentants de les entitats i institucions que donen suport a la vegueria
s'han reunit aquest dilluns per tal d'articular una resposta 'conjunta, clara i contundent' que mostri el seu rebuig a la sentència del
Tribunal Constitucional. P3

«S«Soom una nam una nació,ció,
nosaltnosaltrres des deecidim»cidim»

El Govern ha decidit, finalment, comprar a la multinacional Lear les instal·lacions que ocupava al
municipi de Roquetes (Baix Ebre) fins que va decidir tancar la planta i acomiadar 518 treballadors.
L'operació, tot i les reserves dels sindicats, costarà 1,65 MEUR i ha de permetre oferir espais de
lloguer per a la instal·lació d'empreses. Aquest és un dels vuit projectes acordats per la Comissió de
Seguiment del Pla d'Iniciatves per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, amb una inversió de
11,1 MEUR per part del govern espanyol, i inclouen també el subministrament d'aigua i gas al polígon
Catalunya Sud o la compra de terrenys per una planta de tractament de residus a Móra la Nova
(Ribera d'Ebre). 

El Govern comprarà les instal·lacions de Lear a Roquetes per 1,65 MEUR 

ENCARTEENCARTE

MUNTATGE AMB IMATGE D’ARXIU: JESÚS RUIZ
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tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
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Escric, escrivia indignat per
la sentencia del tribunal
constitucional. Escric, escri-
via decepcionat pel discurs
del president Montilla. Avui
Enric Juliana escriu a la
Vanguardia: “discurso fúne-
bre de Montilla”. Un discurs
que volia acontentar a Déu i
al diable, crític amb el cons-
titucional, condescendent
amb la sentència. Un dis-
curs que contenia totes les
esquerdes de la divisió, de
la confusió civil a la que ens
ha sotmès el tripartit. El dis-
curs de la incoherència inte-
rioritzada pel PSC, pel tri-
partit, per ERC. El discurs
d'un líder polític lligat de
peus i mans. Un líder que no
li pot dir, com a fet Artur
Mas al PSOE , "no comptis
en mi". Que no li pot dir al
PP "no comptis amb mi".
Uns i altres saben que, o bé
en tot o bé en qüestions de
nació , poden comptar amb
ell.
Carmen Chacón, ministra
de defensa, cap de l'exèrcit
“garant de l' unitat constitu-
cional espanyola”, militant i
cap de llista del PSC donava
el “vist i plau” , “el enterado”
del PSC a la sentència de
mort de l'Estatut. No podia
fer altra cosa. Anunciava
que no aniria a la manifesta-
ció que el discurs de
Montilla convocava, i que la
seva pròpia posterior acti-
tud, desmentia, dubtava i
minimitzava. Tot el sentit i
raó de la divisió, del dubte,
de la incoherència es troba
en el discurs de Montilla i
l'actitud del PSC i els seus
aliats. Una llumeta al catala-
nisme, una espelma al
PSOE i a la “indivisibilitat
constitucional d'Espanya”.
Montilla pot encapçalar una
manifestació , presidida per
la senyera, no avalada per
Chacón i molts altres diri-
gents del PSC. Però alhora
l'ombra de la senyera de
Montilla no pot assumir el

concepte de nació, el nosal-
tres decidim. Quina és
aquesta senyera? Quina
aquesta presidència? Avui
Montilla prefereix ser un
President de segona fila,
abans d'avalar el Som Una
Nació. Nosaltres decidim.
Aquest és el president que
ERC ha volgut per 7 anys,
que vol pel futur . Aquest és
el partit a qui ERC li ha
donat les claus del Govern
de la Generalitat. Aquestes
són algunes de les claus de
la derrota. El defensor del
Pueblo presentava recurs
d'inconstitucionalitat basat
en les 30 esmenes presen-
tades pel PSC, per Montilla i
rebutjades al congrés.
Esmenes de Montilla que
coincideixen en esperit amb
els títols anulolats, discutits,
interpretats per la sentencia
del Tribunal Constitucional.
Un Montilla que no pot presi-
dir una manifestació que
proclama que Som una
Nació, però que amb els
vots d' ERC presideix la
Generalitat. Un president de
segona fila: Al menys a l'ho-
ra de la protesta. El
President que va voler, que
vol ERC.
Unitat sí. La unitat de la
nació. Som una nació. Si
no, no som res.

Francesc Sancho Serena
Ebrediputat

Montilla: un president a la segona fila.

Opinió

La sentència del Tribunal Constitucional sobre
l'Estatut podria acabar frustrant també la crea-
ció de la vegueria de les Terres de l'Ebre. Així ho
ha considerat, aquesta setmana, el delegat del

Govern a les
Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó,
que després
d'una valoració
inicial de la
sentència, consi-
dera que el TC
únicament per-
metrà 'canviar el
nom' de les
actuals diputa-
cions i impedirà

crear vegueries que no coincideixin amb els
límits provincials. Salvadó ja anunciava una reu-
nió, la setmana vinent, amb els partits i agents

socioeconòmics del territori per preparar una
resposta unitària. Una resposta que no s´ha fet
esperar, i que ja la tenim aquí.
Desprès d´haver-se comentat la decisió com a
'preocupant' i 'decebedora', que el Tribunal
Constitucional espanyol decidís de retallar
l'Estatut 'disminueix la sobirania dels catalans'
perquè 'gent que no té ni idea de quins són els
requeriments i les aspiracions dels catalans
estan intentant silenciar la seva veu democràti-
ca', i de veure perillar un futur ebrenc territorial
que semblava que ja teniem a tocar... toca anar
junts de la mà i manifestar-se, conjuntament, un
altre cop. “Les Terres de l'Ebre som
vegueria”,sota aquest lema es manifestaran
aquest dissabte 10 de juliol els partidaris de la
vegueria de les Terres de l'Ebre en una resposta
'unitària' contra la sentència de l'Estatut, que
reinterpreta el capítol dedicat a la divisió territo-
rial de Catalunya.

Editorial

Rebuig unànim a la sentència del Tribunal Constitucional

«Després d’haver-se comentat
la decisió com a ‘preocupant’ i
‘decebedora’, que el Tribunal
Constitucional espanyol decidís
de retallar l’Estatut  ‘disminueix
la sobirania dels catalans’»

La gent de les Terres de l'Ebre hem rebut
doblement les conseqüències negatives
de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre el nostre Estatut,
com a catalans per un costat, i com a
ebrencs per l'altre, en la mesura que
se'ns dificulta l'assoliment de la vegueria
de l'Ebre. Per aquest doble motiu és
important que la gent de les Terres de
l'Ebre, aquest dissabte, ens manifestem
reivindicant el nostre dret com a nació a
decidir i que fem sentir la nostra veu
dient, ben clar, que les Terres de l'Ebre
som vegueria. I cal que ho fem des de la
més estricta unitat territorial, de partits
polítics i de societat civil. És l'hora de la
responsabilitat, del compromís amb el
territori. No és l'hora del tacticisme, ni
de posar l'accent en la diferència.
Prou s'ha dit ja, i pràcticament tot, sobre
el Tribunal Constitucional, sobre la
sentència de l'Estatut, sobre el xoc de
legitimitats i sobre la dignitat menystin-
guda i trepitjada del poble de Catalunya.
Ha quedat explicitada, més que mai
durant el present període democràtic, la
impossibilitat d'encabir dins del marc
estatal i constitucional la voluntat d'auto-
govern de la nació catalana i l'anhel de lli-
bertat de la majoria dels ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya. A partir d'ara s'o-
bren moltes incerteses pel que fa a les
futures relacions entre Catalunya i
Espanya i, de ben segur, que el nostre

país haurà de replantejar-se el futur amb
uns horitzons nacionals més ambiciosos.  
Encara cal analitzar el contingut de la
sentència però, tot indica que el Tribunal
Constitucional ha mantingut la lectura
més estricta possible de l'article 141 de
la Constitució Espanyola i ha sentenciat
que el Govern de Catalunya no és compe-
tent per a crear la vegueria de l'Ebre, i
que estem en mans del Govern de
Madrid. 
De poc han servit, davant d'aquesta
voluntat recentralitzadora del Tribunal
Constitucional, els antecedents existents
a les Canàries on, en lloc de diputacions,
tenen cabildos des del 1912, i a les Illes
Balears, on tenen els consells insulars
des del 1978. Tant en una comunitat
autònoma com en l'altra no va haver-hi
cap inconvenient perquè una província
tingués més d'una entitat local; a
Catalunya, en canvi, sí. Allò que als cana-
ris i als balears se'ls permet, als cata-
lans, i especialment als ebrencs, se'ns
pot acabar negant.
Cal que el Govern d'Espanya esmeni la
trencadissa provocada pel Tribunal
Constitucional i cal que Madrid posi a la
llista de prioritats la vegueria de l'Ebre.
De la mateixa manera que el Govern
espanyol va substituir la Diputació de
Mallorca pels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
amb el reial decret llei del 13 de juny de
1978, també haurà de facilitar la creació
de la nostra vegueria, una vegada el nos-
tre Parlament aprovi en pocs dies la Llei
de vegueries. Aquest dissabte haurem
d'expressar amb contundència i amb uni-
tat que volem la vegueria de l'Ebre, cap
tribunal pot frustrar la voluntat històrica i
majoritària de les nostres terres de dis-
posar d'administracions pròpies. Si les
Terres de l'Ebre no hi som, algú entendrà
que acceptem la sentència. Perquè som
vegueria, som-hi junts.

Lluís Salvadó, delegat del Govern de
Catalunya a les Terres de l'Ebre.

Les Terres de l’Ebre som Vegueria

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Iniciat l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns, propietats i els drets que es diran, necessaris per a la realització de les obres de “Eixamplament del camí perimetral Raval de Sant Josep” i decla-
rada la utilitat pública i la necessitat d'ocupació, es fa públic l'acord plenari i la relació de propietats, drets i béns afectats perquè dins el termini de quinze dies, comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest
edicte al Butlletí oficial de la Província, les persones interessades puguin formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns, drets i propietats i el seu estat material o legal, aportant
totes les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que s'estimin comesos a la relació que es fa pública.

Als únics efectes de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, drets i propietats, qualsevol persona natural o jurídica podrà comparèixer per al·legar i oferir tots els antecedents o les referències
que serveixin de fonament per a les rectificacions que siguin procedents.

ACORD MUNICIPAL:

“1r.  Donar per iniciat l'expedient d'expropiació forçosa esmentat.
2n.  Declarar d'utilitat pública l'obra i la necessitat d'ocupar els béns, drets i propietats necessaris per executar el projecte.
3r.  Aprovar la relació de béns, drets i propietats que es necessiten ocupar i els propietaris als qui pertanyen, que consta detallada a l'expedient.
4art.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, Diari Mes Ebre i tauler d'edictes de la Corporació, el present acord i la relació de béns i propietaris, per un termini de
quinze dies, a l'objecte de donar compliment a allò que disposa la Llei d'Expropiació Forçosa. Així mateix s'efectuarà la notificació personal a cada interessat.
5è.  Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i adoptar quantes resolucions facin falta, per a plena executivitat d'aquest acord.”.

RELACIÓ DE PROPIETATS, DRETS I BÉNS AFECTATS:
(1) Sol de regadiu periurbà -  34,00 m2 - polígon 12 parcel.la 51.
Pere Doménech Bonfill - Raval de Sant Josep sense número - L'Aldea.

(2) Sòl regadiu periurbà - 120,00 m2 - polígon 12 parcel.la 52
Hereus de Francesc Valldepérez Bonfill - Avinguda Catalunya 332 - L'Aldea.

L'Aldea, 14 de juny de 2010.

L'Alcalde-President

Daniel Andreu i Falcó.

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en sessió
plenària una proposta de
Presidència en què es
manifesta el suport de la
corporació municipal "a
la convocatòria de mani-
festació unitària convoca-
da per Òmnium Cultural
amb el lema ‘Som una
nació. Nosaltres deci-
dim’, i fa "una crida a la
ciutadania a sumar-se a
la mobilització". El text
afegeix que "tal i com va
fer el Parlament de
Catalunya i recollint el
sentiment i voluntat de la
ciutadania", s'acorda
"reafirmar a tots els efec-
tes la definició de
Catalunya com a nació".
La proposta raona que la
sentència del TC "ha
suposat una retallada
considerable a la colum-
na vertebral i als princi-
pals eixos de l'Estatut,
així com al nostre horitzó
nacional i d'autogovern".
El text és especialment
crític amb el fet que l'Alt
Tribunal hagi "volgut

anul·lar jurídicament la
definició de Catalunya
com a nació". 
Molts altres Ajuntaments
del territori han mostrat
també el seu recolza-
ment a la manifestació,
fent pública la seva opi-
nió o cancelant actes que
hi havien previstos a les
seves agendes per
aquest dissabte. 

S’ha posat a disposició
de la ciutadania autobu-
sos gratuïts per a des-
plaçar-se a la manifesta-
ció que tindrà lloc a
Barcelona. D ’ a l t r a
banda, representants de
les entitats i institucions
que donen suport a la
vegueria de les Terres de
l'Ebre han mantingut una
reunió aquests últims

dies a la seu de la
Delegació del Govern per
tal d'articular una respos-
ta del territori conjunta,
clara i contundent que
mostri el rebuig del terri-
tori a la sentència del
Tribunal Constitucional,
contrària a l'Estatut
d'Autonomia de
Catalunya. Davant la pro-
babilitat que la sentència

del Tribunal
Constitucional dificulti el
desplegament de la
Vegueria de les Terres de
l'Ebre que reclama el
territori, atès que els pre-
ceptes de l'Estatut
d'Autonomia de
Catalunya referits a la
divisió territorial del país
s'hauran d'interpretar
segons els restrictius

fonaments jurídics que
imposa el Tribunal
Constitucional, les enti-
tats que han participat en
la reunió han decidit, per
unanimitat, que les
Terres de l'Ebre tinguin
una presència específica
en la manifestació que se
celebrarà el dissabte, dia
10, a Barcelona, amb el
lema “Som una nació,
nosaltres decidim”.
Aquesta presència espe-
cífica de les Terres de
l'Ebre es traduirà en la
confecció d'una pancarta
pròpia, amb el lema “Les
Terres de l'Ebre som
vegueria”, que duran els
representants dels par-
tits polítics i de les insti-
tucions i entitats reuni-
des a la delegació del
Govern a Tortosa. 
En la reunió han partici-
pat representants dels
partits polítics (CiU, PSC,
ERC, i ICV), dels sindicats
(UGT,  CCOO i USOC) i
del teixit empresarial de
les Terres de l'Ebre
(PIMEC, AECE), a més de
la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació  i
d'Unió de Pagesos. 
Els convocants criden a
la participació del territo-
ri per posar de manifest
que les Terres de l'Ebre,
més enllà de la sentència
del TC, reivindiquen la
seva voluntat d'assolir la
vegueria.

«Les Terres de l’Ebre som vegueria», lema
del territori a la manifestació de demà

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.

Acte de protesta, aquest dissabte, en contra la sentència de l’Estatut

S´han organitzat diversos autobusos gratuïts cap a Barcelona

TG

La manifestació preveu ser multitudinària. Imatge d’arxiu.
CEDIDA
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El conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa, Josep
Huguet, i el delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, han avançat,
aquesta setmana a Tortosa,
les actuacions que hi ha pre-
vist dur a terme, a l'espera
del decret que ha d'aprovar
aquest estiu el Consell de
Ministres. L'anunci s'ha fet al
costat de representants dels

agents econòmics i socials
de la zona, amb qui s'ha tre-
ballat de forma coordinada
per arribar a una proposta
única de consens: Pimec,
UGT, CCOO, USOC, Cambra
de Comerç i Associació
d'Empresaris de les Terres de
l'Ebre. El conjunt d'actua-
cions, on es prioritzen les
inversions en polígons indus-
trials, s'han consensuat en el
decurs de la reunió de la
Comissió de Seguiment
d'Iniciatives per al
Desenvolupament de les
Terres de l'Ebre, que ha presi-
dit el conseller Huguet. El con-
seller Huguet ha qualificat
“d'èxit el procés de treball
conjunt amb tots els agents
implicats de la zona i la coor-
dinació interdepartamental”,
encapçalada per Lluís
Salvadó, delegat del Govern,
que finalment ha permès con-
sensuar una proposta d'ac-
tuacions d'industrialització
prioritàries al territori “que
permetrà donar un impuls
econòmic imprescindible” així
com “construir les infraes-
tructures necessàries perquè
quan sortim de la crisi les

Terres de l'Ebre siguin el
màxim de competitives”.  En
aquest mateix sentit, en la
reunió d'avui els represen-
tants d'ACC1Ó han posat
sobre la taula les oportunitats
de futur que suposaran per
als empresaris de la zona els

sistemes territorials d'innova-
ció, com ara els clústers d'a-
qüicultura, moble i alimenta-
ció. 
Entre les mesures està l'ad-
quisició de naus industrials al
terme municipal de Roquetes
en condicions competitives

per facilitar la captació d'acti-
vitat industrial o d'iniciatives
empresarials. Es tracta d'una
parcel·la de 31.570 metres
quadrats, asfaltada i tanca-
da perimetralment, amb
bons accessos i comuni-
cacions.

El Govern de la
Generalitat, juntament
amb patronals i sindi-
cats de les Terres de
l'Ebre, han consensuat
un pla d'actuacions a
la zona que han fet
arribar al Ministeri
d'Indústria, Turisme i
Comerç on es detallen
les prioritats a l'hora
d'invertir els 11,1
milions d'euros com-
promesos pel govern
central per a la seva
reindustrialització.

REDACCIÓ

El conseller Huguet segueix de prop l’evolució de les Terres de l’Ebre.
Cedida

L'ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha decidit ajornar la XVIª
Diada dels Fideus Rossejats.
La jornada estava organitza-

da fa molts mesos i, per
tant, aquesta decisió de
postergar-la, sens dubte,
obeeix a un motiu important,
la voluntat del consistori de
facilitar la participació dels
ciutadans de la població a la
manifestació de diumenge
sota el lema, “Som una

nació. Nosaltres decidim”.
Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament, ens ho explica.
“Aquest any s'ha donat la
situació en que el mateix dia
10 hi havia organitzada des
de feia mesos una manifes-
tació per Òmnium cultural,
molt abans que es produís la

sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'esta-
tut de Catalunya i dona la
coincidència que el mateix
dia 10 hi havia les dues
coses. D'una banda, la mani-
festació a Barcelona i, d'una
altra, la diada dels fideus
rossejats. Entenem que en
el moments que vivim hi ha
prioritats, i vam decidir, pri-
mer suspendre-la per decidir
quin dia la podíem fer i, des-
prés, vam trobar convenient
fer-la a la setmana següent
per poder afegir-nos a la
manifestació de Barcelona”.
A grans trets, la manifesta-

ció té la seva raó de ser per
la retallada a l'estatut i en
demanda de respecte a la
voluntat del poble català. 
Evidentment, l'ajuntament,
en ajornar la diada, està
animant a tothom que
pugui perquè vagi a la
manifestació de dissabte
a Barcelona. 
També recolza iniciatives
en aquest sentit com la de
la plataforma “La Cala
decideix” que posarà a
disposició dels ciutadans
alguns autocars perquè
puguin desplaçar-se a la
Ciutat Comtal. 

S’ajorna la 16ena. edició dels
fideus rossejats de l’Ametlla 

Per coincidir amb la manifestació de l’Estatut

REDACCIÓ

El Departament
d'Agricultura (DAR) ha
acordat amb el sector
arrossaire del Delta de
l'Ebre declarar el caragol
poma com a plaga al
marge esquerre del Delta
ja que l'espècie, que fins
ara només s'havia detectat
en desguassos i àrees
naturals, ara també afecta
conreus d'arròs d'aquesta
zona. El caragol poma
com a plaga obligarà els
pagesos que el detectin a
les finques a fer tracta-
ments químics per elimi-
nar-lo. 

Invasió del
cargol poma al

Delta

Una patrulla dels Mossos
d'Esquadra de l'Àrea
Regional de Trànsit de
les Terres de l'Ebre va
interceptar dissabte pas-
sat a la matinada un vehi-
cle que circulava a 210
quilòmetres per hora per
l'autopista AP-7 en sentit
sud, a l'alçada de
l'Ametlla de Mar. Els
agents van aturar el vehi-
cle i van detenir el con-
ductor, un ciutadà
francès de 41 anys, per
un delicte contra la segu-
retat en el trànsit ja que
circulava a una velocitat
penalment punible. El
jutge l'ha condemnat a
dos mesos de presó, vuit
mesos de retirada del
permís de conduir i una
sanció de 720 euros.

Delicte contra
la seguretat en

el trànsit

Reactivació de l’activitat industrial
Govern, patronals i sindicats del territori consensuen la priorització d’inversions
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Aquest resultat és la
diferència entre ingressos
i despeses municipals
durant tot l'any. Pel que fa
al romanent de tresoreria,
que és la xifra que resulta
de fer efectiu tots els
drets de cobrament i les
obligacions de pagament,
la quantitat resultant seria
de 412.115 euros nega-
tius. La tinent d'alcalde
d'Hisenda, Matilde

Villarroya, que va donar
compte en el Ple ordinari
d'aquest mes de juliol, ha
assenyalat que "davant el
context econòmic advers,
aquest resultat econòmic
s'ha de llegir en positiu, ja

que la desviació és molt
poca, si tenim en compte
que l'Ajuntament ha man-
tingut els seus compromi-
sos inversors i de despe-
sa malgrat la important
davallada d'ingressos,

especialment els corres-
ponents a tributs proce-
dents de l'Estat i l'impost
de construccions i obres
(ICIO)". 
La regidora ha volgut afe-
gir una dada clau que ha
influït negativament en
aquests resultats. Es trac-
ta de la depuració que
l'Ajuntament està duent a
terme dels padrons i
ingressos pendents de
cobrament. 
En aquest sentit, cal
remarcar que fruit d'a-
questa revisió s'han
detectat duplicats en els
padrons corresponents a
anys anteriors i que calia
eliminar. A tall d'exemple,
dos padrons de 2006, un
de vehicles i l'altre d'es-
combraries, estaven dupli-
cats per un import de
493.238 euros. 
Villarroya ha explicat que
aquest fet, "que en el seu
moment va beneficiar els

resultats econòmics de
l'Ajuntament de l'any
2006, enguany perjudica
el romanent en gairebé
mig milió d'euros; si no
hagués hagut aquesta
duplicitat, el romanent de
2009 hauria estat posi-
tiu".
Quant als patronats muni-
cipals, els resultats pres-
supostaris han estat els
següents: Comutor -
16.304, IMACT +75.062 i
Fires +122.145 euros.
Pel que fa al romanent,
tots han estat positius:
Comutor ha registrat
6.435 euros, IMACT
105.885 euros i Fires
3.895 euros. 
Cal remarcar que aquest
és el primer any que s'a-
pliquen els saldos de dub-
tós cobrament als patro-
nats municipals, cosa que
abans no es feia i que, en
conseqüència, afecta
minorant els romanents. 

Tortosa tanca l’exercici del 2009 amb
una desviació del 0,6%

L'Ajuntament de Tortosa
ha tancat l'exercici
2009 amb una desvia-
ció de només el 0,6 per
cent sobre el pressu-
post municipal, que
correspon a 306.618
euros en negatiu.

Correspon a 306.618 euros en negatiu

REDACCIÓ

ERC i CiU formen l’equip de Govern.

Cedida

La Cambra Arrossera del
Montsià ha decidit impul-
sar i revaloritzar la marca
pròpia, Montsià, enva-
sant exclusivament arròs
de la varietat Montsianell
dins dels seus paquets.
Es tracta d'una aposta
per la millora de la quali-
tat i l'homogeneïtat del
producte de marca,
superant la pràctica habi-
tual de mesclar diferents
varietats. De retruc, els
socis de la cooperativa
que es comprometin a
conrear aquesta varietat
seguint uns estrictes
paràmetres de qualitat
rebran una compensació
addicional en la seva fac-
turació. 

Millora de la
qualitat de la

marca Montsià

Fiscalia ha imputat dos
directius d'una filial de
prospeccions de Repsol
pel vessament de cru
prop del delta de l'Ebre
ara fa un any. El fiscal en
cap de Tarragona, Xavier
Jou, ha explicat que se'ls
imputa un delicte contra
el medi ambient per la
fuita de petroli, el 15 de
maig del 2009. Segons
Jou, la fiscalia va veure
indicis de negligència en
l'actitud dels tècnics i
responsables de les
prospeccions, que sem-
bla que no van comuni-
car l'incident al ministeri. 

Imputats dos
directius de

Repsol

El trencament de l'esta-
cionalitat en l'activitat
turística, principalment,
així com la generació

energètica i l'aposta per
l'agricultura haurien de
liderar el creixement
econòmic de les Terres
de l'Ebre per sortir de la
crisi, segons conclou el
servei d'estudis econò-
mics del BBVA. L'entitat
financera considera que

el territori ha patit de
forma més accentuada
els efectes de l'esclat de
la bombolla immobiliària,
amb un major nombre de
desocupats en el sector
de la construcció que la
mitjana catalana, fet que
podria llastar la recupera-

ció. El BBVA ha fet públi-
ques aquestes valora-
cions en el marc d'una jor-
nada econòmica amb

150 clients per analitzar
la situació de l'economia,
aquest dimecres a
Tortosa.

Generació energètica i aposta per
l’agricultura

Impulsos per liderar el creixement econòmic del territori

REDACCIÓ
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Aquest acord respon a la peti-
ció dels Serveis Territorials de
Cultura i Mitjans de
Comunicació de les Terres de
l'Ebre, que des de fa més d'un
any han estat treballant per
aconseguir aquest reconeixe-
ment, després que el Govern
territorial havia aconseguit
aprovar i aplicar amb èxit el
manual de bones pràctiques
de les festes amb bous. A

més a més, les peticions for-
mulades pels ajuntaments de
Deltebre, l'Aldea, Amposta, la
Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i
Santa Bàrbara també han
permès assolir aquest reco-
neixement. Actualment se
celebren festes amb bous en
24 municipis i dues EMD de
les Terres de l'Ebre, on hi ha
33 comissions de bous, 24
penyes taurines i 6 penyes
d'emboladors. Aquests
col·lectius representen més
de 5.000 persones. “Hem
aconseguit el nostre propòsit
perquè hem treballat molt i
bé, en primer lloc el delegat
del Govern que ha hagut de
fer front a pressions i adversi-
tats i ha estat un actor impor-
tant del procés”, ha explicat el
director territorial de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Xavier Vega, que també ha
destacat l'esforç dels ajunta-
ments, les penyes i els partici-
pants en el Congrés de
Cultura Popular i Tradicional
de les Terres de l'Ebre. Vega
ha afirmat que el reconeixe-
ment suposa que “Catalunya
considera com a pròpia la
festa dels bous” i permet

“mostrar a la resta de
Catalunya un fet complex i
apassionant, com són els
bous, de forma serena i desa-
complexada”. El director terri-
torial ha destacat que el
Consell de Cultura Popular i
Tradicional “ha sabut discer-
nir” entre els bous i les corri-
des de toros en un moment

en què el debat sobre aques-
tes darreres continua obert i,
en aquest sentit, ha afirmat
que “el Govern de Catalunya
reconeix l'autenticitat, la natu-
ralesa popular i l'interès nacio-
nal de les festes amb bous,
acabant un llarg recorregut
cap a la normalització de la
cultura popular i tradicional de

les Terres de l'Ebre.” El dele-
gat del Govern, Lluís Salvadó,
ha afirmat sobre aquest punt
que “el fet que els bous s'in-
corporen al Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya
és una fita simbòlica però
important, ja que trenca una
barrera mental de l'imagi-
nari nacional de Catalunya.

En la darrera sessió
del Consell de Cultura
Popular i Tradicional,
celebrada el dijous
passat, 1 de juliol, es
va acordar declarar el
bous de les Terres de
l'Ebre com a Element
Festiu Patrimonial
d'Interès Nacional.
L'acord suposa la
inclusió dels bous en el
Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya.

REDACCIÓ

Feia més d’un any que es treballava per aquest reconeixement.
Cedida

El senador per Tarragona,
Pere Muñoz, portaveu de
l'Entesa en la Comissió de
Foment del Senat, ha pregun-
tat al Ministre de Foment, José

Blanco, si aquest any s'apro-
varà de manera definitiva el
projecte informatiu del sub-
tram de la A-7 La Jana - El
Perelló. Muñoz ha explicat que
aquesta és una de les infraes-
tructures més importants del
sud de Catalunya, com ho és
la n-340, l'AP-7 i el mateix
corredor mediterrani. l'Ebre.”

Davant d'aquests fets el sena-
dor republicà ha demanat al
Ministre que acceleri les ges-
tions i els terminis. 
Muñoz també ha recordat al
Ministre de Foment que les
comarques del Baix Ebre i el
Montsià van aconseguir un
consens polític proposant un
traçat alternatiu de l'A-7 per

evitar que el seu pas afectés
de manera greu Campredó. 

D'aquí que la
Comissió de Foment del
Congrés dels Diputats apro-
vés el 16 de desembre de
2009 una resolució que es
fixava el compromís de revisar

aquest traçat. El Ministre
Blanco ha respost que ja està
aprovat l'estudi d'impacte
ambiental i ha
anunciat que aquest mes es
presentarà el projecte a
informació pública amb la
proposta de traçat. 

«Què passa amb el projecte
de l’A-7, La Jana-El Perelló?» 

Pregunta del senador Muñoz al Ministre de Foment, Jose Blanco

REDACCIÓ

El grup municipal del PSC a
Tortosa ha assegurat
aquest dilluns que l'equip de
govern, format per CiU i
ERC, ha 'amagat' més de
889.000 euros d'extrajudi-
cial, aprovant-lo enguany
amb 63 decrets d'alcaldia
amb data de finals del
desembre passat. Amb
això, els socialistes han vol-
gut destacar que l'extrajudi-
cial 'real' de l'Ajuntament
durant l'exercici 2009 no va
ser de 232.000 euros, tal
com va donar a conèixer l'e-
quip de govern la setmana
passada, sinó d'1,1 MEUR. 

El PSC de
Tortosa afirma

que «s’amaguen
euros»

Les obres de remodelació
de la carretera T-331 han
permès reduir en deu
minuts el temps del trajecte
entre el municipi d'Ulldecon i
Tortosa. L'actuació en
aquesta carretera ha supo-
sat una inversió de 21,6
MEUR i ha abastat vint quilò-
metres, amb la construcció
d'una variant que treu el
trànsit del nucli urbà de
Santa Bàrbara una calçada
més ampla, així com l'elimi-
nació de revolts i creua-
ments perillosos. L’actuació
permetrà apropar els ser-
veis de Tortosa al litoral sud
del Montsià i millorar la
comunicació amb el País
Valencià.

Millores a les
carreteres de

l’Ebre

Els bous, Element Festiu Patrimonial
Alcanar i Ulldecona també celebren les seves festes quinquennals com a Festa d’Interès Nacional
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L'actuació es farà en tres
trams consecutius: el pri-
mer entre la plaça Pont de
Pedra i el Portal dels
Romeus, el segon fins a
l'encreuament amb el
carrer Montcada, i el tercer
i últim entre aquest punt i la
plaça Mossèn Sol. Aquest
dimecres han presentat les
obres l'alcalde de Tortosa,

Ferran Bel, i la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, acompanyats dels
regidors del Rastre, Valentí
Marín, i del Centre, Matilde
Villarroya.  L'estètica resul-
tant de l'urbanització serà
molt similar a la del carrer
Bisbe Aznar, amb llambor-

dins prefabricats a la calça-
da i lloses de granet gris a
les voreres. La calçada
tindrà un ample de 3,30
metres i les voreres d'entre
1,14 i 3,22 metres. En tot
el carrer s'habilitaran dues
zones de càrrega i descà-
rrega. També s'instal·larà

una illa de contenidors sote-
rrats a l'alçada de la plaça
dels Dolors. La urbanització
comporta la renovació de
tota la xarxa de serveis
(electricitat, aigua, clave-
gueram, telecomunica-
cions,...) i la instal·lació de
nou enllumenat. L'alcalde

ha assenyalat que aquesta
obra farà més transitable el
carrer del Vall, especial-
ment per a les persones,
que tindran unes voreres
més amples. Al mateix
temps ha demanat com-
prensió a la ciutadania, en
especial als veïns, per les
molèsties que puguin cau-
sar els treballs durant els
propers mesos. La presèn-
cia en el subsòl del barranc
del Rastre, igual que va pas-
sar amb l'obra del carrer
Bisbe Aznar, obliga a fer
unes actuacions comple-
mentàries de reforç tant en
la part interior com en l'ex-
terior de la volta medieval
que canalitza el barranc.
L'empresa que fa les obres
és BECSA i l'import pel qual
s'ha adjudicat és de
758.975 euros. El termini
d'adjudicació estimat és de
6 mesos. 
La condició d'artèria princi-
pal del carrer del Vall al
barri del Rastre i la necessi-
tat de tallar-lo completa-
ment mentre durin les
obres ha obligat
l'Ajuntament de Tortosa ha
posar en marxa un pla de
mobilitat per garantir l'ac-
cessibilitat al nucli antic. 

L’Ajuntament de Tortosa inicia les
obres d’urbanització del carrer del Vall

L'Ajuntament de
Tortosa ha iniciat les
obres d'urbanització
del carrer del Vall,
inclosa en el Pla
Integral del Nucli Antic
de Tortosa (PINCAT), i
una de les que entranya
una major complexitat
perquè limita l'accés i
sortida dels veïns dels
barris del Rastre i Sant
Josep de la Muntanya,
ja que els treballs obli-
guen a tallar completa-
ment el carrer durant
els sis mesos que es
preveu que durin les
obres.

Una de les de major complexitat del PINCAT

Els treballs tindran una durada aproximada de 6 mesos

REDACCIÓ

Moment de la presentació de les obres.
CEDIDA

Les prop de dues-centes
persones del municipi
d'Amposta que viuen
soles i que no tenen
suport familiar rebran
cada setmana la trucada
d'un treballador de l'Àrea
de Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Amposta
per comprovar el seu
estat. Així ho ha explicat
aquest dimecres la regi-
dora de Serveis Socials,
Laia Subirats, que ha pre-

sentat les dades de
l'Observatori de la Gent
Gran que s'ha engegat
simultàniament al servei. 
Les trucades que rebran
els usuaris, majoritària-
ment dones, les realitzarà
sempre el mateix treballa-
dor social i es pretén que
sigui un servei proper i
que resulti útil, ja sigui
simplement per compro-
var l'estat en què es tro-
ben o per recordar-los
alguna cosa concreta.
Així, davant la previsió de
les altes temperatures
dels mesos d'estiu, per
exemple, els usuaris del
servei rebran informació

sobre prevenció de cops
de calor. 
A través de l'Observatori
s'han detectat quines són
les persones d'aquesta
franja d'edat que viuen
soles, unes 300, d'aques-
tes, segons ha explicat la
regidora, “algunes han
rebutjat rebre cap servei
perquè tenen un grau
d'autonomia molt alt”; les
170 restants sí que
rebran el servei d'ara
endavant. 
L'Observatori de la gent
Gran és una  eina per
determinar en quina situa-
ció es troben les perso-
nes més grans de 75

anys que viuen al munici-
pi. 
La regidora ha recordat
que al 2009 es va realit-
zar un primer estudi de
persones de més de 85,

“ara ampliem el ventall a
partir dels 75 per saber
en quina situació es tro-
ben aquestes persones i
a quins serveis socials
poden accedir”.

Les persones de més de 75 anys que viuen soles a Amposta
rebran la trucada setmanal d’un treballador social

Són prop de dues-centes persones, segons dades de l’Observatori de la Gent Gran

REDACCIÓ

La tercera festa del mus-
clo d'Amposta, celebra-
da aquest diumenge al
matí, ha atret més gent
que mai, especialment
vinguts de fora de les
Terres de l'Ebre. S'han
repartit un miler de
racions d'aquest produc-
te del delta que es pro-
mociona des de fa tres
anys en un entorn únic
enfront al riu Ebre. Les
consumicions es podien
fer adquirint els tiquets
de 2 euros i s'acompan-
yava la degustació del
mol·lusc amb vi de la DO
Terra Alta i cervesa. La
recaptació íntegra que
s'ha fet a la festa ha
estat entregada a la
Fundació Josep Carreras
per a la lluita contra la
malaltia de la leucèmia.
També s'han organitzat
activitats paral·leles com
passejades amb barca
pel riu que ha ofert l'em-
presa Turisport.

La festa del
musclo, tot un

exit

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa d'aquest dilluns a
la tarda va acordar l'apro-
vació definitiva del Pla de
millora del carrer Amposta,
al barri de Ferreries, on
una empresa privada pre-
veu construir 58 habitat-
ges i zones verdes, així
com urbanitzar la zona.
L'àmbit d'actuació del Pla
és un terreny ocupat
actualment per una fàbrica
de pinsos i situat entre el
carrer Amposta, la carrete-
ra de València i l'antiga via
del ferrocarril. El projecte
inclou una superfície d'ac-
tuació de 4.825 metres
quadrats i el pressupost
estimat de les obres d'ur-
banització és d'uns
552.000 euros.
L'aprovació del Pla és el
pas previ a la presentació
del projecte d'urbanització
per part de l'empresa
constructora que l'impul-
sa.

Pla de millora del
carrer Amposta de

Tortosa
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Aquest dijous la
Regidoria de Turisme ha
lliurat els premis als esta-
bliments guanyadors dels
concursos convocats en
motiu de la passada edi-
ció de la Diada Tastamar
i de la Ruta del Tast. Per
premiar les millors recep-
tes de la Diada Tastamar

del passat 5 de juny, el
jurat ha decidit atorgar
els premis en les dife-
rents categories als
següents restaurants:
Sabor del MAR del
DELTA: Restaurant Mañà,
Sabor de la TERRA del
DELTA: Restaurant
Llansola, Fusió de sabors
del DELTA: Restaurant

Miami Can Pons, 
CREATIVITAT: Restaurant
Can Batiste i 
P R E S E N T A C I Ó :
Restaurant Casa Ramon
Marinés. En la Ruta del
Tast, eren els clients que
a través d'un carnet
escollien les millors
tapes en les categories
de sabor, creativitat i pre-

sentació. En aquest sen-
tit, els establiments guan-
yadors han resultat:
Bar Maria: millor SABOR,
La Bodega: millor CREA-
TIVITAT, Can Víctor: millor
PRESENTACIÓ. 
En el mateix acte de lliu-
rament de premis, també
s'ha fet el sorteig de 20
sopars entre els clients
de les Jornades del Gust
2010 i de 2 sopars per
als participants en la
Ruta del Tast. Sorteig
que s'ha fet davant la
secretària de
l'Ajuntament, Núria
Pallarés. Als guanyadors
se'ls ho comunicarà per
telèfon.

REDACCIÓ

Ascó recauda
4.512 euros per

Haití
Un euro de cadascuna de les
entrades que es van vendre
per al concert que Estopa va
oferir divendres a Ascó es va
destinar com a ajut per a les
tasques de recuperació
d'Haití, que al gener va patir
un terratrèmol que va devas-
tar el país. L'Ajuntament
d'Ascó es va voler afegir a la
tasca humanitària impulsada
per diverses organitzacions i
fundacions a través d'aquest
concert solidari. Hi van assis-
tir 4.512 persones i, per tant,
és la quantitat d'euros reco-
llits. Al final de l'actuació, l'al-
calde, Rafel Vidal, va entregar
a la metgessa i missionera
Maria A. Liviano, representant
de la fundació Nuestros
Pequeños Hermanos, un xec
amb la quantitat recaptada.

El conseller d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural,
Joaquim Llena, acompan-
yat del director general de
l'IRTA, Josep Mª Monfort, i
del director dels Serveis
Territorials del DAR a les
Terres de l'Ebre, Antoni
Espanya, ha presidit l'acte
de col·locació de la prime-
ra pedra de l'ampliació del
Centre Aqüícola de l'IRTA a
Sant Carles de la Ràpita.
Les obres duraran un mes
i mig i permetran doblar la
capacitat de les
instal·lacions actuals, així
com incrementar el nom-
bre de treballadors.
Actualment, prop d'un cen-
tenar de persones treba-
llen en aquest equipament.
L'Institut de Recerca i
T e c n o l o g i a
Agroal imentàries( IRTA)
realitzarà, a Sant Carles
de la Ràpita, la construc-
ció de tres nous edificis
diferenciats dedicats ínte-
grament a l'experimenta-
ció en recerca i desenvolu-
pament aqüícola i d'eco-
sistemes aquàtics. Aquest
nou espai acollirà una
zona de quarantena, un
viver de peixos anomenat
Vivàrium II, i un viver de
bivalves. Les tres zones
estaran dotades amb tec-
nologies d'última genera-
ció. Amb l'execució de les
infraestructures compre-
ses al projecte, es pretén

dotar a l'IRTA, i per tant al
teixit de R+D+T i sectorial
de Catalunya, d'una plata-
forma d'experimentació
d'última generació que
serà un factor determinant
per millorar la competitivi-
tat i l'abast de la recerca i
de la transferència dins
del nostre marc territorial i
mediterrani.
El conseller Llena ha des-
tacat, durant l'acte, que
l'ampliació del centre d'a-
qüicultura de l'IRTA és
“una aposta intel·ligent per
anar endavant en el temps
e impulsar que, un sector
tan desconegut i ple d'o-
portunitats com el de l'a-
qüicultura, agafi muscula-
tura i vigor”. 
Per Llena, “és una aposta
intel·ligent per la nostra
economia i la nostra ali-
mentació”. “Penseu, ha
afegit el conseller, que es
comencen a invertir 6,5
milions d'euros”, en una
direcció que des de sem-
pre hem tingut clara: inno-
var, mirar la cadena de
valor, obrir noves oportuni-
tats”. El conseller, a
més, ha volgut deixar clar
que no hi ha casualitat en
aquesta important aposta
per l'aqüicultura, sinó que
aquesta aposta prové
d'una vocació i voluntat
política per fer-ho, amb
una direcció científica
capaç fer donar-li aquest
impuls. 

Primera pedra de
l’ampliació de l’IRTA

REDACCIÓ

Entre els espais recuperats
i incorporats a la festa des-
taquen així mateix el carrer
Major de Remolins (recent-
ment peatonalitzat), el
carrer Cortadura (on s'ins-
tal·larà el "campament de
les Quincalles"), i la plaça
dels Dolors que, tot i que ja
és un espai conegut dins
l'àmbit de la Festa, aquest
any incorpora un mercat
d'època amb unes 25 para-
des i una exposició de les
màquines de Leonardo da
Vinci. Des de la Costa dels
Capellans fins a la Torre del
Cèlio quedarà instal·lat un
altre mercat d'època de
gran envergadura amb més
de 80 parades. La recupe-

ració dels Abanderats de la
Ciutat italiana d'Arezzo, les
gàrgoles (un dels especta-
cles més populars  de la
programació de la Festa del
Renaixement), la presència,
un cop més, dels impressio-
nants Orouboros i la com-
panyía Entr'act (que ens
portaran el torneig caní del
qual se'n va oferir una mos-
tra durant la passada edició
2009), comparteixen prota-
gonisme amb esdeveni-
ments molt arrelats a la
Festa com la Taverna
d'Enrico, Lo Taulell al
Carrer, les tavernes de la
Ruta de la Saboga, i amb
novetats com l'espectacle
de Commedia dell'Arte
"Don Giovanni" o "El Camí
de les Ànimes", recorregut
teatralitzat interpretat per
voluntaris de la Festa tot
rememorant els viatges

històric-fantàstics. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
explicat que "el programa
d'enguany está fonamentat
en recollir una mostra d'es-
pectacles que han passat
per la Festa en aquests
quinze anys", al mateix que
ha agraït i ha reconegut a
les empreses i entitats que,
directa o indirectament,
col·laboren en la Festa del
Renaixement. 
Bel ha fet menció, així
mateix, al que serà el pre-
goner de l'edició 2010,
Ramon Cardús, del qual ha
destacat el seu esforç i la
seva tenacitat com a impul-
sor de la Festa, i ha valorat
molt positivament que, mal-
grat la crítica cojuntura
econòmica actual, l'espon-
sorització de la Festa del
Renaixement s'ha vist incre-
mentada. Per la seva

banda, el director de la
Festa, Domingo Tomàs, ha
expressat que "hem intentat
fer una selecció dels espec-
tacles, grups i companyíes
que més han seduït als
espectadors al llarg de les
succesives edicions", i ha
deixat palès l'interès que
s'ha posat des de l'àrea de
Festes en fer que els ciuta-
dans redescobreixen
indrets de la ciutat que habi-
tualment queden fora del
seu recorregut quotidià.
Finalment, ha volgut "llençar
un missatge d'orgull de per-
tanyença a la ciutat", al
temps que ha fet un reco-
neixement a les entitats de
cultura tradicional i ha
agraït el seu esforç a totes
les persones que col·labo-
ren en la festa des de qual-
sevol àmbit del teixit sòcio-
cultural.  

Tot enllestit per la XV edició 
de la Festa del Renaixement

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat el progra-
ma de la XV edició de la
Festa del Renaixement,
la qual es desenvolu-
parà del 22 al 25 d'a-
quest mes de juliol amb
una programació carre-
gada d'actes i activitats
que tindran lloc, com ja
és tradicional, en dife-
rents espais de la ciutat,
destacant especialment
l'entorn de la Torre del
Cèlio, a la plaça
Menahem Ben Saruk, on
s'instal·larà un dels sis
campaments, les
Avançades de Sant
Joan, el passeig de
Ronda i la pista esporti-
va de Remolins, que va
ser incorporada a la
festa la passada edició. 

REDACCIO

Es desenvoluparà del 22 al 25 d’aquest mes de juliol

Presentació del programa de la XV edició de la Festa del Renaixement.
cedida

Turisme de la Ràpita fa públic 
els establiments premiats
Durant la Diada Tastamar i en la Ruta del Tast que van
tenir lloc al municipi fa algunes setmanes

Una nit amb estil
al port de
l’Ampolla

El proper dissabte 10 de
juliol l’Ampolla celebra, al
Port Pesquer i a les
23hores de la nit, la seva
quarta nit de la Moda. 
Una nit on models profes-
sionals i internacionals
llueixen els pentinats, la
llenceria, la roba i els com-
plements de les botigues
de l’Ampolla. 
A més, el presentador d’
aquesta edició serà, el
dos vegades guanyadors
de Gran Hermano, Pepe
Herrero. L’organització
corre a càrrec de
l’Associació d’Empresaris
de l’Ampolla, i altres enti-
tats.  En definitiva, una vet-
llada, una nit d’estiu, que
promet espectacle i
elegància. 



DIVENDRES 9
DE JULIOL
DE 201010

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

Finalment s’ha complert el
que vam dir al seu dia i la
proposta del futbol base del
Barça ha existit i Fran Artiga
l’ha acceptada. Dimecres es
va produir l’acord definitiu. El
tècnic cambrilenc va estar
aquesta setmana a Canal TE
per explicar-ho. 
Franc Artiga havia treballat
en la planificació de la tem-
porada de l’Amposta però
sempre deixant clar que volia
esperar-se fins que es
pugués saber si rebia una
proposta que estava espe-

rant. «Tot això va ser fins que
va arribar un moment que,
de forma arriscada perquè
no tenia res més en ferm,
vaig plantejar a la directiva
de l’Amposta que busqués
un altre tècnic perquè ente-
nia que no podia esperar
més temps. Ells van decidir

donar-me una setmana més
de termini tot i que, com era
lògic, ja van iniciar gestions
amb un altre entrenador.
Finalment, la setmana passa-
da vaig comunicar que no
seguiria perquè la proposta
esperada es va produir»,
deia Franc Artiga. El tècnic

afegia que «he d’agrair la
confiança que la directiva de
l’Amposta va tenir al seu
moment per fitxar-me, també
l’interés que ha tingut perquè
renovés i, així mateix, el tre-
ball dels jugadors en una
temporada que ha estat molt
bona i en la que sense el seu
esforç i compromís, res
hagués estat possible.
També he d’agrair el suport
de l’afició i desitjar molta sort
al club en la nova etapa. Puc
entendre que hi hagi algú que
s’hagi molestat pel meu posi-
cionament però penso que
un cop se sap que la possibi-

litat era per anar al futbol
base del Barça, dins de la
professionalització que exis-
tirà amb els tècnics, es pot
entendre el que feia i perquè
esperava». D’altra banda,
esmentar que l’Amposta ha
tingut contactes amb Efren
Pardo, de la Rapitenca i que
segon el president, José Luis
Tarrazona, Sergi José és un
fitxatge: «farà la pretempora-
da i, com pot passar amb
altres jugadors, després
serà l’entrenador qui deci-
dirà». Amb Yélamos o José
Lucha encara s’està nego-
ciant.

Artiga, al futbol base del Barça

Més Ebre va informar
que si Sandro Rosell
era el president del
Barça, Franc Artiga te-
nia opcions d’incorpo-
rar-se com a tècnic en
un equip dels planters
del club blauigrana. I
així ha estat. 

MES EBRE VA AVANÇAR-HO

L’extècnic de l’Amposta s’incorpora al Barça per dirigir un dels equips dels seus planters

M.V.

Han hagut converses amb
Efren Pardo, de la

Rapitenca. I també amb
Sergi José que farà la
pretemporada amb

l’Amposta

Fitxatges

La rapitenca va fer l'assem-
blea de socis el divendres
passat. Una assemblea que,
tal com s'esperava, va ser
moguda quan van arribar els
precs i preguntes amb la inter-
venció de diversos socis, en-
tre ells l’extècnic Teixidó. Una
de les qüestions que es va
tractar fou la destitució de
l’entrenador i el motiu pel que
es va produir. També es va de-

manar a la junta transparència
i també la possibilitat que els
socis que estaven a l'assem-
blea puguessin decidir sobre
la continuitat de la directiva.
La junta no va aceptar que hi
hagués aquesta suposada vo-
tació i va manifestar que volia
continuar i que tenia ilusió per
fer-ho i per tornar l'equip a la
tercera divisió. L'assemblea
va viure moments en els que
es va escalfar i que compor-

ten que es presenti una tem-
porada, la vinent, amb certa
exitació en l'entorn del club. A
nivell esportiu, la Rapitenca
disposa, a hores d'ara, dels
següents jugadors: Cuqui Pa-
lanca (Ampolla), Cano (Vilano-
va), Puig (Ascó), Edgar (Am-
posta), Raül  (Tortosa), Rafa,
Cristian Bertomeu, Mario,
Raül Teixidó, Pere, Villa, Sergi
Grau, Gilabert, Hugo, Callarisa
i Alex Forés (Nàstic juvenil).

Una assemblea «escalfada»
El capítol de precs i preguntes va ser «mogut»

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’entrevista amb Artiga es podrà veure repetida demà dissabte (13.30 h).

CANAL TE

Moha és un jove jugador
de l’Ulldecona, i que és un
dels casos que s’ha donat
aquest estiu que ha interes-
sat a més d’un club. L’Am-
posta ha informat que «havia
signat un document de com-
promís, com altres juga-
dors, per quedar vinculat i
fer la pretemporada».

En qualsevol cas, el Torto-
sa va interessar-se pel juga-
dor i, sembla ser, segons in-

forma el seu president, Ximo
Rambla, «va signar un docu-
ment el divendres passat
que l’incorporava al club per
una temporada. Es l’únic
que puc dir i del que puc res-
pondre».

Bé, així està el tema a ho-
res d’ara. No és el primer
cop que passa una qüestió
com aquesta en una pretem-
porada. Veurem com se so-
luciona.

El cas Moha
Amposta i Tortosa al darrera

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Es potser d’aquells
dies que em falten co-
lumnes. M’agradaria par-
lar de diverses qües-
tions. Però encara
queden setmanes per a
les vacances del Més
Ebre i, a la vegada, les
meues.

Per tant, deixo de ban-
da altres temes que por-
ten o poden portar més
controvèrsia i vaig a des-
tacar la solidaritat i la fei-
na ben feta d’un grup de
joves que formen una as-
sociació cultural que es
diu Lo Terreno.

Un grup amb inquie-
tuds i amb ganes de de-
fensar i difondre la nos-
tra terra. Ja s’han mogut
amb diverses activitats,
durant aquest any, i ara
porten tres mesos orga-
nitzant una jornada que
tindrà lloc dissabte. Una
jornada solidària amb
una finalitat benèfica per
al menjador social de Ca-
ritas Tortosa.

Bé, no sé com anirà la
jornada de demà. Però
d’entrada ja és un èxit.
La feina que han dut a
terme aquest grup de jo-
ves així ho mereix. A
més, el que m’agradaria
destacar és que amb
aquest partit estel.lar,
que tindrà lloc a les 20
hores a l’estadi de Torto-
sa, el que s’aconsegueix
és fer una festa del fut-
bol provincial, en gene-
ral, i ebrenc, en concret. 

Una trobada i, a la ve-
gada, un mercat perquè
coincidiran jugadors,
tècnic i directius.

Gràcies a Lo Terreno!
Endavant!

Lo Terreno
Solidari

L’opinió de Michel

L’extècnic de l’Amposta,
Franc Artiga, va estar a

Canal TE en un programa
que es podrà veure avui
divendres a les 19 i a les

22.30 hores.

Canal TE
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Nacho Orozco, que en les darreres temporades ha estat al
Remolins-Bítem, sent un dels artífexs de l’ascens. I és que
sempre que apareixia aportava alguna cosa. De fet, era cone-
gut com el Ribery del Bítem. Nacho, per qüestions professio-
nals, no podia seguir amb l’exigència que representarà la Pre-
ferent i per això no ha seguit amb el Remolins-Bítem.
Continuarà jugant i ho farà al Catalònia, equip que entrenarà
Chimo Talarn. S’afegeix als fitxatges de Sisco i d’Albert (S.
Bàrbara) i d’Iniesta (Masdenverge). Albert Melero i Dani s’in-
corporen del filial així com el juvenil Víctor Panisello. Stepha-
ne, que jugava amb el S. Bàrbara, està previst que faci la pre-
temporada. El filial seguirà entrenat per Jildo Acero i Chava.

Nacho Orozco (R. Bítem) fitxa amb
l’equip que entrenarà Chimo Talarn

REDACCIÓ

CF CATALÔNIA

La setmana passada vam comentar que l’Ulldecona estava
conversant amb un entrenador local que s’ha de fer càrrec
del nou projecte del club, un projecte que, com la majoria,
està basat en l’austeritat i els jugadors locals i que presentarà
una renovació important amb les baixes que ja té l’equip del
Montsià.

Aquest entrenador de la casa és Paco León, exjugador del
club i que en les darreres temporades ha estat vinculat al fut-
bol base de la Sénia, com a coordinador. «Està il.lusionat
però ha de veure si pot compatibilitzar la feina amb el temps
que haurà de dedicar al futbol. Posarem les facilitats que cal-
gui perquè pugui fer-ho», deia el president Millan. La respos-
ta de León s’ha de produir en els propers dies, per a poder
ser el proper entrenador del CF Ulldecona.

Paco Leon, opció ferma de
l’Ulldecona per ser el nou tècnic

CF ULLDECONA

Nico va poder interessar al Remolins-Bítem i per això la seua
continuïtat al CD la Cava no estava confirmada la setmana pas-
sada. No obstant, amb el club de Bítem finalment no van haver-
hi negociacions i avui ja es pot confirmar la seua continuïtat amb
l’equip que entrenaran Juanjo Ventura i Robert Cantó. Nico ha es-
tat el pichichi una altra vegada amb el CD la Cava. I cal conside-
rar que va jugar molts partits lesionat. Una lesió que va compor-
tar-li deixar de competir quan mancaven cinc jornades pel final.
D’altra banda, el CD la Cava va fitxar a Juanjo Rovira i ara tam-
bé al seu germà Jordi (Ametlla). En els propers dies podria con-
firmar la incorporació d’un mitjapunta i d’un defensa central amb
els que s’està negociant. El futur de Pier, segons fonts del Je-
sús i Maria, serà amb el club de l’Aube. 

Nico seguirà jugant amb el CD la Cava
que ha fitxat a Jordi Rovira (l’Ametlla)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Carles Beltran és un jugador de Tivenys que fa dues tempora-
des ja va coincidir amb Miquel Cotaina al CE Ascó. Una vega-
da es va produir la fusió entre els dos equips de la localitat de
la Ribera, ara fa un any, Carles fou dels que no va continuar i
va tornar al Tivenys. Cotaina l’ha recuperat per aquesta nova
etapa i, per tant, és una nova incorporació per al CF l’Ampo-
lla. Toni, per la seua part, estava a la JE Ascó la lliga passa-
da i Cotaina també el coneix perfectament. Es un central ex-
peditiu i amb ofici que quan va estar lesionat, la lliga passada,
l’Ascó va notar-ho en l’aspecte defensiu. Hi ha un parell de ju-
gadors més que estan en negociacions i que podrien fitxar la
propera setmana. 

Carles Beltran (Tivenys) i Toni
(Ascó), s’incorporen

REDACCIÓ

CF L’AMPOLLA

L’Aldeana presenta més novetats aquesta setmana. Ha incor-
porat a Chupo i al porter Manel Vizcarro, tots dos jugaven
amb el CD la Cava la temporada passada. Amb Alex Gallego
s’hi ha parlat i hi ha un principi d’entesa però encara s’ha de
confirmar la seua incorporació. Les baixes, fins ara conegu-
des, són les de Sergio, Albert i Joaquin que pleguen de jugar
i les de Rafel i Albert Borràs que jugaran a futbol sala amb el
Faraons.

Renovació a Gandesa
El CF Gandesa es veurà obligat a una renovació profunda.

I és que diversos jugadors com Alex Clua, Magí (Móra Nova)
o Amadeu han decidit no seguir. 

El porter Manel Vizcarro i Chupo
(CD la Cava), a l’Aldeana

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Tal com vam dir la setma-
na passada, el Roquetenc te-
nia interés amb Oscar Gila-
bert, jugador que estava al
Remolins-Bítem. I aquesta
setmana podem informar
que ja hi ha un acord perquè
el jove jugador, fill de l’exda-
vanter del club, pugui defen-
sar la samarreta del Roque-
tenc la temporada propera.

Així mateix, també vam dir
que Julio interessava al Re-
molins-Bítem i avui podem fer
oficial que el defensa rapi-
tenc jugarà a Bítem la lliga vi-
nent.

Joan Barrufet, per la seua
part, és un altre jugador amb
el que el Roquetenc ja té un
acord, segons van informar
fonts del club. És un jove de
Benissanet, amb projecció,

que va estar al futbol base
del Nàstic i que va arribar a
jugar amb la Pobla. Però una
lesió va frenar-li la seua inèr-
cia i la temporada passada
va fitxar amb el Gandesa per
recuperar-se. Es una bona
aposta.

El Roquetenc està en ne-
gociacions amb dos juga-
dors per tal de poder com-
pensar la renovació que ha

de sofrir per les nombroses
baixes que ha tingut.

D’altra banda, esmentar
que hi haurà nova junta. Se-
guirà presidida per Joan Ale-

gret i tindrà fins vuit directius
que s’incorporen. Tres també
seguiran. Tota la junta està
treballant durant la setmana
fent un sacrifici considerable
en el servei de bar de la te-
rrassa d’estiu de les festes. 

Uns ingressos que sempre
manquen i que permeten dei-
xar el club al dia. La Festa del
Joves, feta la primera nit a
les instal.lacions esportives,
amb implicació de jugadors
del club, també fou un èxit.
La valoració, fins ara, és bo-
na. 

Acord amb Oscar Gilabert i Barrufet
Hi haurà nova junta, amb vuit directius que s’incorporen

REDACCIÓ

CD ROQUETENC

Julio Pardo, que estava al
Roquetenc, el porter Nor-
bert, que jugava a l’Aldeana i
el defensa José Ramon, que
pertanyia a l’Ulldecona, són
les novetats en el capitol
d’altes de la UE Remolins-Bí-
tem, afegint-se a la de Ruibal

que vam informar la setma-
na passada. La plantilla, si
no hi ha res de nou, està tan-
cada. Oscar Gilabert (Roque-
tenc) i Nacho Orozco, per
motius professionals, són
baixa així com el porter Joa-
quim. Nacho fitxarà amb el
Catalònia. El torneig Toha es
disputarà el dia 22 d’agost. 

Julio, Norbert i José Ramon, fitxen
amb el Remolins-Bítem

El torneig Marià Toha es disputarà el dia 22 d’agost 

REDACCIÓ

PER AL DEBUT A PREFERENT

El FC Ascó va en serio.
Aquesta setmana, com un
club professional, ja s’han fet
oficials, amb un gran treball
de marketing i de comunica-
ció, diversos fitxatges com el
de Xavi Tosas (ex del Tortosa
i del Benavent) o de Jaume
Esteve, jugador que va debu-
tar a la regional amb el l’As-

có, procedent del Lleida juve-
nil i que posteriorment va
anar a la Pobla de Mafumet.
Jaume Esteve tornarà a jugar
amb l’Ascó, ara amb el nou
club. I la incorporació estelar
ha estat la del porter Felip. Va
estar al Nàstic, Barça B, Sala-
manca i Extremadura entre al-
tres. Una garantia i un luxe
per a l’equip de la Ribera.

Felip, nou porter del FC Ascó
Jaume Esteve (Pobla), torna al club riberenc

REDACCIÓ

VA JUGAR AL BARÇA B, NASTIC, SALAMANCA I EXTREMADURA

La condició és que Joan
Alegret continui de
president. I continua.
Tres directius també ho
fan. Tots treballen cada
nit al servei de bar, al
recinte de festes.

Festes

Hi jugaran el filial de
l’Espanyol, l’Amposta, el

Tortosa i l’equip
amfitrió, la UE

Remolins-Bítem

Toha

El porter Felip amb el president del FC Ascó, Miquel Pérez.

J. Alegret seguirà com a president.

CANAL TE

Julio jugava amb el Roquetenc.

CANAL TE
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Dins de la reestructuració
prevista per l’any vinent, cal
considerar que, de la Primera
catalana, pujaran tres equips a
Tercera Diviosió i que només
baixarà a Preferent el cuer. De
Preferent, pujaran a Primera
catalana els cinc primers men-
tre que el sisè de cada grup
disputaran la pomoció. El que
pergui aquesta promoció i la
resta (els classificats de la se-
tena plaça a la divuitena) parti-

ciparan en la Segona catalana.
De la Primera regional, el cam-
pió pujarà a Primera catalana.
Pujaran a la Segona els classi-
ficats del 2n al 15è lloc (14
equips). Participaran en la Ter-
cera catalana els classificats
del 16è al 18è lloc. De la Sego-
na regional, el campió pujarà
directe a Segona catalana. Ju-
garan a Tercera els classificats
del 2n. al 14è lloc. Participaran
en la Quarta catalana, els clas-

sificats del 15è lloc al 18è.
De la Tercera regional, els

campions i els subcampions
pujaran a la Tercera catalana.
La resta participaran en la
quarta catalana.

El canvi perquè pugés el
campió de Segona regional a
Segona catalana va ser estu-
diat després d’una petició de la
Delegació de les Terres de l’E-
bre, segons ha informat el seu
delegat Joaquin Del Pino. 

Reeestructuració del futbol català
ACTUALITAT

Els germans Rovira no se-
guiran a l’Ametlla, la tempo-
rada vinent. Tots dos han fit-
xat amb el CD la Cava. Per
aquest motiu, el club de la
Cala s’ha mobilitzat per fer
incorporacions, dues que ja
s’estan negociant i dues
més que podrien estudiar-
se. Els juvenils Robert i An-
gel faran la pretemporada
així com altres juvenils.

Els germans Rovira
no segueixen

REDACCIÓ

SCER L’AMETLLA

El CF Camarles ha infor-
mat aquesta setmana que
ha arribat a una entesa amb
el porter Marc Monteverde
que estava al Catalònia i
que torna. Així mateix, tam-
bé ho ha fet amb Andreu
Roi, Carlos Solé, Reverté
(també torna) (Rapitenca B)
i Marc Prades (Catalònia).
Juanjo Meca farà la pretem-
porada i es podria incorpo-
rar i les baixes han estat
Juanjo (Ampolla), Princep,
Enric (Jesús i Maria), Corne-
jo i Oscar.

Incorporacions
confirmades

REDACCIÓ

CF CAMARLES

Joan Sunyé, president els
darrers anys del club de la
Terra Alta, no continua la
temporada vinent, així com
la seua junta. Fa uns dies
que s’ha iniciat converses
amb altres socis per tal de
que pugui s  orgir un nou
president i una nova junta
directiva. Les obres del
camp ja han començat.

Canvi de
directiva

CF BATEA

A més de la ja coneguda
del Sant Jaume, que tindrà
a Alfonso Cherta com a pre-
sident en el retorn a l’activi-
tat, la Tercera regional po-
dria tenir més novetats la
lliga vinent. La Galera po-
dria ser-ne una amb la tor-
nada del club a la competi-
ció, un fet que està encara
per confirmar.

Novetats a la
Tercera regional

ACTUALITAT

Alex Curto és el proper en-
trenador del Club At. Móra la
Nova, en el retorn a la Sego-
na regional. 
Continuen dotze jugadors de
la temporada passada i, a
més, hi ha acordades les in-
corporacions de Carlos Ta-
bera i Roca (Ascó) i de Soria-
no (Ginestar). Podria
haver-ne alguna més. 

Alex Curto, nou
tècnic 

C AT. MÓRA NOVA

Manel Sol, que va jugar amb
la Rapitenca, s’incorporarà
al Santa Bàrbara així com
Ivan Cornejo (Deltebre) i el
rapitenc Carlos Roca. 
La junta del club de la Plana
treballarà a partir d’avui per
recaptar diners amb el ser-
vei de bar de festes. Els par-
tits de pretemporada s’inicia-
ran el dia 1 a Masdenverge.

Manel Sol i Ivan
Cornejo fitxen

CF SANTA BÂRBARA

Ja vam informar la setmana
passada que la coninuïtat de
Pier no estava assegurada
al CD la Cava. El jugador ha
pogut decidir canviar d’aires
per a la temporada vinent i,
d’aquesta forma, no seguiria
al club en el que ha estat
sempre. I des de Jesús i Ma-
ria ens comentaven aquesta
setmana que «ja hi ha un
acord amb Pier perquè jugui
amb nosaltres la temporada
vinent». Per tant, potser un
dels fitxatges de l’estiu. Un
reforç important per a la UE
Jesús i Maria per al retorn a
la Primera.

D’altra banda, la UE Jesús
i Maria va celebrar, dissabte
passat, la festa de cloenda
de la temporada. Va ser una
jornada intensa, amb una pa-
ella a dinar i amb un sopar a
la nit amb el posterior lliura-
ment de trofeus i de records
de la temporada. Una tem-
porada històrica  i de rècord
per l’ascens a Primera regio-
nal del primer equip i també
pel del juvenil. Un club ple de
sentiment i que viu uns dies
carregats de felicitat. Avui
(22.30 h), a Canal TE, po-
dran veure un ampli repor-
tatge d’aquesta festa de dis-
sabte, al programa Més
Esport, amb repetició demà
a les 13.30 h.

El jugador del CD la Cava, Pier Rodriguez,
es compromet amb la UE Jesús i Maria

Pier s’ha compromès
amb el Jesús i Maria,
així ho han comuni-
cat a Més Ebre fonts
del club de l’Aube.

AIXI HO CONFIRMEN FONTS DEL CLUB DE L’AUBE

Dissabte, la UE Jesús i Maria va efectuar la cloenda d’una temporada de somni
M.V.
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Güeche guanya a  la final a Mougly-Buddha Lounge
FUTBOL PLATJA L’AMPOLLA 2010

El cap de setmana pas-
sat es va disputar, a la
Platja de les Avellanes, el
XIII Open de Futbol Platja
Ciutat de l’Ampolla.

Es va repetir la final de
fa dos anys, entre Güeche
i Mougly-Buddha Lounge
de Roquetes. I com en
aquella ocasió Güeche va
guanyar sent el campió de
l’Open. 

El tercer classificat fou
Carnisseria Elisenda i el
quart, l’equip valencià Me-
ditan su Futuro.

El màxim golejador va
ser Amadeu Gibert amb
onze gols. Fou el pichichi
tot i que el seu equip va
ser eliminat a quarts de fi-

nal.
Millor jugador, Carlos Gi-

labert i el porter més des-
tacat, Joan Costes.

Els premis, com en al-
tres anys, foren de 1.200
euros per al guanyador.
900 per al segon classifi-
cat; 600 per al tercer i
300 per al quart.

Va existir un bon am-
bient a la platja de les Ave-
llanes, com en altres edi-
cions, i cal dir que en
aquesta va participar 18
equips.

En acabar la final, es va
fer l’entrega de trofeus a
peu de platja. Són imatges
que poden veure en aques-
ta plana i en la següent.

FOTOS: DIGITALEBRE
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

TEPS, ASSOCIACIÓ TERRES DE L’EBRE AMB  EL POBLE SAHARAUI

TEPS (Associació Terres
de l’Ebre amb el poble
saharaui) formada per
socis voluntaris i families
acollidores viu implicada
amb el conflicte existent
al Sahara i s’hi va consti-
tuir, fa quatre anys, com
Associació. Des de lla-
vors, cada estiu, amb el
Projecte Vacances en
Pau, arriben nenes i
nens amb edats d’entre
6 i 12 anys que viuen als
campaments de refu-
giats situats al desert del
Sahara, a la part argeli-
na, molt prop de la ciu-
tat de Tinduf, per passar
els dos mesos d’estiu
amb famílies ebrenques
on poden gaudir d’un
estiu amb millors condi-
cions, sense les altíssi-
mes temperatures que
han de patir al desert.
Cristina Molera ens ho
explica. 
Pregunta: Quan i com va
sorgir aquesta iniciativa d’a-
collir infants saharauis? Qui
va tenir-la a les TE?
Resposta: Va ser al 2001
quan van arribar els pri-
mers nens a Espanya amb
el Projecte Vacances en
Pau. Desde llavors s'han
creat moltes Associacions
a totes les Comunitats
Autonomes i diferents
Comarques. A les Terres de
l'Ebre hi havien families
acollidores que depenien
de Tarragona fins que es va
formar TEPS.
P: En una situació com la
que viuen aquests joves, no
ha de ser fàcil que puguin
venir? Moltes traves? A
nivell institucional, ajudes?
R: Els nens que venen a

pasar l'estiu son saharauis,
fills i nets de saharauis que
van tenir que fugir del seu
pais, el Sahara Occidental,
quan el Govern Espanyol
els va vendre amb els
acords tripartits firmats
amb Marroc i Mauritania
l'any
1975. Les condicions de
vida a la Hamada argelina
són extremes: temperatu-
res superiors als 50 graus
a l’estiu i baixíssimes durant
les nits de l’hivern; amb
manca d’aigua i llum elèctri-
ca. A tot això s’ha de sumar
la manca d’alimentació crei-
xent, vestit i, en definitiva,
dels productes més bàsics.
Un dels sectors més afec-
tats per aquestes difícils
condicions de vida són els
nens que en moltes oca-
sions no tenen cobertes les
necessitats més bàsiques
per al seu bon creixement i
desenvolupament personal.
Les Associacions son les
encarregades de buscar
subvencions, ja sigui en
Institucions, administra-
cions Publiques, festes
solidàries, rifes...enguany,
degut a la crisis ha sigut
bastant complicat, pero al
final hem recollit els diners
necessaris. Actualment han
hagut certs canvis, ja que
el Govern Espanyol va deci-
dir que s'havia de revisar
els visats i passaports
(argelins) perquè segons
l'Acord Schengen, aquests
infants no podien viatjar
amb pasaports i visats
colectius. Això va compor-
tar que fins poc abans de
vindre, no sabíem com aca-
baria el tema.
Afortunadament, es va

solucionar a temps.
P: Enguany, quan nens han
vingut a les Terres de
l’Ebre?
R: En total han sigut 22, un
més que l'any passat, mal-
grat que esperàvem 25
però que per qüestions de
tramits no ha pogut ser.
P: Les famílies acollidores,
quins requisits han de
seguir? El control es porta
des d’aquí o és des
d’Argelia? Hi ha vigilància
durant l’estada dels joves a
Espanya?
R: Dins de cada Associació
hi ha una coordinadora que
és l'encarregada d'entrevis-
tar a les families acollidores
i valorar si són aptes per
acollir un menor. Ella, con-
juntament amb la Delegacio
del Frente Polisario de la
zona, és l’encarregada de
vetllar per la seguritat del
nen, fent un seguiment de
la seva adaptacio a la fami-
lia.
P: Com reaccionen els
infants quan estan aquí a
les Terres de l’Ebre després
de l’estat en què viuen allà?
R: Els nens d'allà són com
tots, tenen una capacitat
d'adaptacio increïble. El pri-
mer any, potser és més difí-
cil, molts encara no conei-
xen l'idioma, s'enyoren,
però passades unes setma-
nes, la majoria no tenen
cap problema.La majoria
de les families repeteixen
amb el mateix infant fins al
final, i clar, es crea un vincle
especial. Encara que aquí
puguin tindre de tot, quan
marxen, estan contents,
perquè es retrobaran amb
les seves families. No hem
d'oblidar que les condicions

en les que viuen , no són
les millors, pero carinyo no
els hi falta, la majoria van
sobrats. Puc dir que jo,
com mare acollidora de 3
(2 nenes d’onze anys i un
nen de 12) estic encantada
amb ells i he pogut viatjar i
conèixer la
vida de les seves respecti-
ves families. Es una expe-
riencia inoblidable.
P: Cap incidència amb
algun jove que s’hagi que-
dat? Què no hagi tornat?
R: Han hagut certs casos
de xiquets que s'han que-
dat per malaltia, ja que als
campaments no tenen la
infraestructura necessària
per atendre segons quines
enfermetats. El problema??
Doncs que es queden de
forma irregular, encara que
estan escolaritzats i amb
dret de la sanitat pública, ja
que la llei ho dicta així.

Aquests nens, per no tindre
targeta de residència, no
han tornat mai més a
veure la seva familia biologi-
ca, ja que si van, no els dei-
xaran entrar a Espanya.

P: Diumenge és la manifes-
tació en la que intervenen
els nens i nenes saharauis?
R: Bé, aquest és un tema,
que ara mateix està molt
candent. Hi ha molt nervio-
sisme entre la joventut, ja
que no estan disposats a
passar 35 anys més, espe-
rant que es decideixi el seu
dret a l'autodeterminacio.
Parlem dels campaments
continuament, però hem de
recordar que al Sahara
Occidental, actualment ocu-
pat pel Marroc de forma ile-
gal, els saharauis estan
patint tota mena de repre-
sions i tortures, només per
ser això, saharauis. La

manifestació és fa a l'estiu
precisament perquè,
aquest nens i nenes són els
veritables ambaixadors de
la de la seva causa.
P: Quants components té
TEPS?
R: Dins de la Junta som 16
persones: el President, el
Vicepresident, la Secretaria
i la Tesorera, apart de 12
vocals representatius de
les diferents poblacions de
les Terres de l'Ebre. Hi han
uns 60 socis entre els que
estan tambe part de les
families acollidores.
P: Vol afegir res més?
R: Nomes m'agradaria fer
una crida als habitants de
les Terres de l'Ebre a la soli-
daritat amb aquest poble
germà, i que s'animessin
pel proper estiu a acollir un
infant saharaui. 
No costa res i guanyes
molt.
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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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Se li atribueixen propietats diurètiques i un possible efecte anticancerigen. 
Les fulles i el fruit verd contenen solanina, que és un alcaloid tòxic.

Ingredients
Ingredients,
2 albergínies
1 dent d’all
2 cullerades de tahina
1 iogurt natural
1 llimona
4 cullerades d’oli d’oliva
1/2 magrana
sal.

Preparació,
Rentar les albergínies,

tallar-les per la meitat, sa-
lar-les de manera abundant
i deixar-les reposar durant
20 minuts. 
Desprès rentar-les sota

l’aixeta i secar-les. Prees-
calfar el forn. 
En una safata d’anar al
forn, disposar les albergí-
nies amb la part blanca
amunt i coure-les durant
25 minuts a 180 graus.
Passat el temps, deixar-les
refredar i eliminar la pell.

Amb el túrmix triturar la
polpa de l’albergínia junta-
ment amb l’all pelat, la tahi-
na, el suc de llimona i la
sal fins a obtenir una cre-
ma homogènia. 
Comprovar el sabor, si cal,
rectificar de sal i suc de lli-
mona. Servir el paté en un
bol i decorat amb perles
de magrana.

Existeixen moltes varie-
tats. Es solen diferenciar
per la forma del fruit, arro-
donit o allargat i de dife-
rents tamanys, des de
grans a tamanys mini.

També hi ha diferents tipus
segons el color del fruit,
des de negre fins a morat
a ratlles o blanc. Algunes
varietats tenen cicles més
curts i es poden adaptar
millor a zones de clima
més fresc amb un estiu
curt. És rica en fibra, vita-
mines, minerals, flavo-
noids i molt baixa en calo-
ries. Se li atribueixen
propietats diurètiques i un
possible efecte anticance-
rígen. Les fulles i el fruit
verd contenen solanina,
que és un alcaloid tòxic.
Cal doncs consumir el fruit
ben madur. Es consumeix
cuita, fregida o a la brasa.
Per eliminar l'amargor es
pot deixar en sal uns 30
minuts i després netejar-
les amb aigua.

«Primentons i Tomates». Avui: Paté d’albergínia

Paté d’albergínia-
amb magrana, un
plat que pot presen-
tar diverses varie-
tats que acostumen
a diferenciar-se per
la forma del fruit.
MÉS EBRE en presen-
ta avui una.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
La Cuina Vermella

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Potser  hagis  d'aclarir-te  i ser més compren-
siu  pe millorar  la teva  vida sentimental .
Respecte  a la teva  salut, és molt important
ésser reflexiu.

Taure
20/4 al 19/5

Avui , els  teus sentiments  en l'amor  són  inten-
sos  encara  que una mica  variables . Respecte
a la teva salut , per  poder  millorar-la  et convé
mantenir una  alimentació  més equilibrada.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  la teva actitud  cap  a la teva parella
és  d'una gran energia . Et mostres  molt
positiu  i sense ganes de complicar-te  la
vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui et vindrà  de gust fer coses  que et duguin
a viure altre tipus d'experiències sentimentals.
Per  millorar  la teva  salut , necessites  tenir
més diversitat  en la  teva vida  diària.  

Lleó
22/7 al 22/8

Si compleixes  amb els  teus  compromisos
milloraràs  la teva relació  de parella .
Respecte a la teva salut , encara  necessites
recuperar-te  més del cansament acumulat.

Verge
23/8 al 21/9

Treu  la teva sensibilitat, mostra't  tal com ets
, i escolta  amb atenció  el que  t'ha  de dir la
teva  parella . Respecte  a la teva salut , el teu
millor bàlsam serà “deixa't cuidar” .

Balança
22/9 al 22/10

Avui els teus sentiments  sortiran amb una
gran  espontaneïtat. Et sentiràs  especialment
sensible . Respecte  a la teva  salut, has de
deixar  un lloc  per al descans.

Escorpí
22/10 al 21/11

En les teves  relacions  de parella  has de ser
més  lineal , encara que tu  no te n'adonis  els
altres  sí  que perceben  els teus canvis.
Respecte  a la teva salut , busca  la tranquil·litat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

No busquis  que tot  sigui  lògic  en la teva
vida sentimental .Avui pots  tenir  una sorpre-
sa . Respecte  a la teva  salut , no donis
importància a certes coses externes. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Potser  no sigui  el moment  adequat  per
comprometre't . Potser  necessites   més
temps. Respecte  a la teva salut , certes
obsessions les has de deixar  enrere. 

Aquari
20/1 al 18/2

Perquè  les coses  funcionin  millor has de
viure  altres  experiències amb  la teva parella
. Respecte  a la teva  salut, oblida't  dels teus
compromisos  laborals. 

Peixos
19/2 al 20/3

És el moment  que centris  de forma  concreta
els teus sentiments. El pitjor  és  que  estàs  esti-
mant  una persona  que no va amb  tu o que real-
ment  no és  el que esperaves.

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.

Martí Marin, Mª dels Angels   Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Gimeno Palatsí, Mª Victoria Plaça Gonzalez Isla, 14 (L’Aldea) 977450543

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

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47  (Tortosa) 977501345  

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

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

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

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

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

(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

37º 23°SOLNÚVOLOSITAT
VARIABLE

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: 
durant la matinada arribaran núvols que deixaran el cel entre mig i molt
ennuvolat a la meitat oest del país i entre poc i mig ennuvolat a la resta fins
a mig matí. A partir d'aleshores, la nuvolositat minvarà però de cara a la
tarda es formaran nuvolades i núvols de creixement vertical a zones de mun-
tanya, preferentment de la meitat nord, que deixaran el cel puntualment
molt ennuvolat. 

Precipitacions: 
de matinada i fins a primera hora del matí són possibles ruixats aïllats i febles
al terç oest. Independentment, a partir de migdia se n'esperen a punts de
muntanya de la meitat nord, d'intensitat entre feble i moderada, encara que
no se'n descarten a d'altres punts de l'interior. Localment, els ruixats aniran
acompanyats de tempesta i acumularan quantitats entre minses i poc abun-
dants. 

Temperatures: 
temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis o en lleu-
ger descens, tot i que podrien pujar de manera puntual al litoral i Prelitoral
sud. 

Visibilitat: 
entre bona i regular en general per la presència de calitja a l'interior. 

Vent: 
de matinada bufarà vent de component sud al litoral i entre sud i est a l'in-
terior. En tots els casos serà fluix. La resta del dia, s'imposarà el vent de
component sud arreu fluix amb cops moderats, més marcat a l'extrem nord-
est. Predominarà el xaloc al litoral sud, terres de l'Ebre i Ponent i el migjorn
a la resta del país. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
bufarà de component sud, de migjorn al sud del cap de Creus i entre mig-
jorn i xaloc al nord. Serà fluix fins a primera hora del matí, mentre que durant
les hores centrals del dia bufarà entre fluix i moderat, més marcat al nord
del sector.
D'arrissada a marejol amb àrees de maror al nord del cap de Begur. 

Costa Central:
a l'inici i al final del dia, el vent serà fluix i de direcció variable. La resta de
la jornada, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats. Bufarà
de migjorn al nord del sector i entre migjorn i xaloc al sud.
D'arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
de matinada bufarà de component sud fluix al sud del cap de Salou, amb
predomini del xaloc, mentre que al nord serà fluix i de direcció variable. A
partir de primera hora del matí, s'imposarà el sud, amb predomini del xaloc,
entre fluix i moderat, més marcat al sector sud. A la nit quedarà fluix i de
direcció variable amb predomini del component est. 
D'arrissada a marejol.

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

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

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

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

 

  

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Tel. 977 445 527

 

         

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

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

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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10 euros. Aquest és el
preu per poder gaudir i
col.laborar amb una jorna-
da solidària que tindrà lloc
demà dissabte, 10 de juliol
a l’estadi de Tortosa. Un

grup de joves emprene-
dors i que formen
l’Associació Cultural ‘Lo
Terreno’ l’han organitzada.
Durant l’any, aquest grup
es va constituir com a
associació i ja han dut a
terme diverses activitats.
El de demà és el seu pri-
mer gran repte: la primera
jornada benèfica. Ha de
ser el punt de partida per-
què n’hi hagin d’altres.
L’estadi s’obrirà a les 18
hores. Llavors començarà
una gran jornada que ha
costat moltes hores per
dur-la a terme. A dos
quarts de set hi haurà
actuacions de folklore tra-
dicional de Lo Terreno. A
les vuit començarà el par-
tit estel.lar. Un partit entre

una selecció provincial i
una altra de les Terres de
l’Ebre. Una selecció provin-
cial dirigida per Josep
Gombau i que compta

amb els millors jugadors
de la demarcació. La de
les Terres de l’Ebre està
entrenada per Jordi
Fabregat i Rogelio

Figueres. En ella està la
il.lusió i jugadors desta-
cats del territori.
Una festa del futbol, una
trobada enmig d’un
ambient solidari que com-
portarà més sentiment a la
confrontació. I, posterior-
ment, concerts solidaris a

càrrec de Tribut a Sopa de
Cabra i Nada que decir.
Servei de bar, rifes, sor-
preses i reconeixements...
una tarda que ha de ser
màgica pel seu objectiu. I
un premi per l’esforç i la
solidaritat ebrenca. 
Un èxit avui en dia poder
parlar d’això i els nois de
Lo Terreno ho han aconse-
guit, lluitant, treballant i
assolint la col.laboració
d’empreses i institucions.
En una de les fotogràfies
adjuntes podem veure
com la Secretaria General
de l’Esport, a través del
Representant a les Terres
de l’Ebre, Jordi Gaseni, ha
col.laborat directament
amb material com també
ho ha fet l’empresa MIC
Football, amb Juanjo
Rovira. 
La llista de col.laboradors
és llarga i tothom que s’hi
ha abocat ha entès el per-
què i l’ocasió.
Només ens resta estar a
l’estadi i felicitar a aquests
joves pel seu impuls i per
voler defensar amb activi-
tats d’aquesta indole les
nostres terres.

El partit més solidari

Demà serà el dia. Més
de tres mesos de tre-
ball i l’Associació Cultu-
ral ‘Lo Terreno’ que po-
sarà en escena moltes
hores de treball i ges-
tions. La jornada serà
benèfica per al Menja-
dor Social Mossèn Sol
de Caritas Interparro-
quial de Tortosa.

L’Associació Cultural Lo Terreno organitza una jornada benèfica demà dissabte a l’estadi de Tortosa

REDACCIÓ

Alejandro Gibello i Fèlix Rodriguez, de Lo Terreno, al programa Més Esport que poden veure avui (22.30 h)

CANAL TE

La Secretaria General de l’Esport també ha col.laborat en la jornada.

18.30 h. Actuacions de folklore tradicional

20 h. Partit d’exhibició entre una selecció

provincial i una altra de les TE

22.30 h. Concerts solidaris: Tribut a Sopa de

Cabra i Nada que decir 

Actes a l’estadi de Tortosa, per demà

PRIMERA JORNADA BENÈFICA

                              


