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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
El convergent Joan Martín
Masdeu serà l'alcalde de La
Ràpita els quatre anys. CiU i
PSC tanquen un pacte que
deixa fora ERC.

P4

La crisi dels cogombres
paralitza l'exportació de
centenars de tones de
cítrics de les Terres de
l'Ebre

P6

Societat
Les Juntes de personal
Docent i Sanitari de le TE
l’organitzen a Tortosa

P9

Esports
El rapitenc Angel Rangel puja
a la Premier League amb el
Swansea.

P10

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha presentat els pressupostos de la Generalitat per al 2011 a les Terres
de l'Ebre que contemplen una inversió global de 65.138.699 euros. Es tracta com ha destacat el delegat del Govern del “primer
pressupost de la història inferior a l'any anterior però, realista, rigorós i necessari per la situació econòmica en què ens trobem i per
fer front a un seguit de pagaments d'obres ja iniciades, executades i, fins i tot, inaugurades”.  P3

Uns pressupostos austers

En aquesta edició volem compartir amb els nostres lectors una molt bona noticia
per al nostre grup de comunicació. Segons el Baròmetre de la Comunicació i la
Cultura, Canal TE té un share del 0,7 a CATALUNYA, és a dir, més de 3000 perso-
nes ens miren cada dia. Una dada històrica que ens anima a continuar treballant per
aquest projecte. Cada dia són més les persones que aposten pel Canal de les Terres
de l'Ebre. En aquesta enquesta hi surten reflectides les televisions que fa un any que
emeten.   P6

Un motiu més per continuar
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

La cirera és un fruit de
molt curta durada i la seva
maduració depèn de l’hi-
vern que hem tingut. El
passat ha estat molt suau,
per tant, ja fa temps que
tenim cireres. Però com
l’anterior va ser tan fred,
van madurar més tard. En
aquestes condicions és
difícil fixar un cap de set-
mana per a la festa i encer-
tar-la, ja que a part de ser
un fruit molt
limitat en durada, està
molt condicionat pel clima.
Al damunt, l’orografia de la
nostra terra no és precisa-
ment plana. No hi ha grans
extensions. Val a dir que
aquestes característiques
també fan més bonic el
nostre terme.
La cirera de Paüls és un
fruit molt apreciat, hi
influeixen les propietats de
la terra, climatologia etc.
Les cireres de Paüls tenen
molt bona fama i els paül-
sencs estem orgullosos de
que aquest fruit, juntament

amb l’oli i la música, sigui
un símbol del nostre poble,
i com cada any, des de en
fa vuit, tornem a tindre una
bonica Festa de la Cirera
els dies 3, 4 i 5 de juny.
Amb
degustació culinària diven-
dres nit, animació del grup
de tambors local durant
dissabte i diumenge, sopar
i ball dissabte nit, demos-
tracions pedagògiques,
cloenda amb la xaranga
del nostre poble, ballada
de jotes . Tot això per
acompanyar les paradetes
de cireres i altres produc-
tes artesans. Els paül-
sencs donem la benvingu-
da a tots els que ens vul-
gueu visitar
i bona Festa de la Cirera
2011 per a tothom.

Júlia Celma
Alcaldessa

Paüls, VIII Festa de la Cirera i
de les plantes aromàtiques

Opinió

El primer pressupost del nou Govern de CiU inten-
ta fer baixar dèficit a través de la reducció de la
inversió. D'aquesta manera, i traduït en xifres,
suposa una inversió de 161 milions d´euros
menys per a les Terres d
l'Ebre aquest 2011. Ens hem
d´estrènyer el cinturó els pro-
pers 12 mesos. Gairebé cap
inversió en noves infraestruc-
tures. 
En carreteres les poques partides destacables
són menors i responen a actuacions de conserva-
ció o de reforç de la seguretat en trams més o
menys amplis. 
Queden moltes partides que han de cobrir refor-
mes en escoles o nous consultoris que ja s'han
executat. També són un exemple de continuïtat
les obres per fer possible que la indústria quími-

ca utilitzi aigua de depuradora en lloc de la de
l'Ebre i, en l'àmbit educatiu, la partida d'un milió i
mig per al campus universitari de l'Ebre a
Tortosa, o els 1,7 milions per a l'institut de tecni-

ficació d'Amposta.
També caldrà veure
quina reacció suscita la
inversió prevista en els
principals equipaments
sanitaris, que no es fa

cap esment del futur nou hospital de Tortosa. Es
tracta com ha destacat el delegat del Govern del
“primer pressupost de la història inferior a l'any
anterior però, realista, rigorós i necessari per la
situació econòmica en què ens trobem i per fer
front a un seguit de pagaments d'obres ja inicia-
des, executades i, fins i tot, inaugurades”. Segur
que les opinions contràries no es fan esperar…

Editorial

A estrènyer el cinturó

El passat 22 de maig la ciutadania va
expressar a les urnes la seva voluntat
pel que fa als governs municipals. A
Amposta, la nostra candidatura, la de
Convergència i Unió, no només va ser la
que va obtenir un major recolzament
dels votants, sinó que va revalidar la
majoria absoluta que ens ha permès
estar al capdavant de l'Ajuntament
durant els darrers anys. 
A partir d'ara tenim quatre anys per
endavant en els que hem de seguir tre-
ballant pel benestar dels ampostins i les
ampostines, fent créixer la nostra ciutat
i també realitzant aquells projectes que
portàvem al nostre programa. Les nos-
tres prioritats passen per fer front als
efectes que està tenint aquesta forta
crisi econòmica entre les famílies
d'Amposta, sense oblidar aquesta voca-
ció de capital de serveis que tenim i que
hem de potenciar, dotant la ciutat d'in-
fraestructures de referència arreu del
territori.
Ja hem explicat abastament durant la
precampanya i la campanya quina és
l'Amposta que volem per al futur, i
aquest projecte de ciutat ens dóna
il·lusió i ganes de seguir treballant per
als ampostins.
Els votants han dipositat la seva con-
fiança en el nostre projecte, i nosaltres
hem d'agrair aquesta confiança amb el
nostre treball. Hem de donar, per supo-
sat, les gràcies a tots aquells que el dia
22 van optar per seguir confiant en
nosaltres, i també a totes les persones
que han treballat al nostre costat durant
la campanya electoral. La força d'un
projecte moltes vegades radica en la

gent que el vol fer possible, i els grans
resultats que hem obtingut són, en gran
part, fruit de l'esforç dels nostres mili-
tants i simpatitzants, de tots els que han
format part de la campanya fent el porta
a porta, fent d'apoderats el dia de les
eleccions, preparant els materials per
repartir a la seu. A tots ells els hem de
fer un especial agraïment per la seva
implicació i per dedicar el seu temps a
col·laborar i posar el seu granet de
sorra durant aquests dies.
Ara ens queda a nosaltres, a l'alcalde i
els regidors, als que conformarem el
nou equip de govern, respondre a
aquesta confiança i ho farem amb tota
la il·lusió i amb el convenciment de que
seguirem millorant i fent d'Amposta una
ciutat que encara el futur amb optimis-
me.

Manel Ferré Montañés
Alcalde d’Amposta en funcions

Agraïment als votants

Opinió

«El primer pressupost del nou Govern
intenta fer baixar dèficit a través de la

reducció d’inversió»
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Es tracta com ha destacat el
delegat del Govern del “pri-
mer pressupost de la histò-
ria inferior a l'any anterior
però, realista, rigorós i
necessari per la situació
econòmica en què ens tro-
bem i per fer front a un
seguit de pagaments d'o-
bres ja iniciades, executades
i, fins i tot, inaugurades”.
Concretament, la comarca
del Baix Ebre rep la major
inversió amb 26.723.968
euros, dels quals
21.536.845Û són inversió
pressupostària, amb projec-
tes destacats com el 2'6
MEUR per la xarxa primària
del Xerta - Sénia o els 1'6
MEUR per a l'escola Marcel·lí
Domingo de Roquetes.
Mentre que els 5.187.123
euros restants són d'inversió
extra-pressupostària, per a
l'execució de l'aparcament
de la seu de les delegacions
territorials del Govern a
Tortosa. En aquest sentit,
extra-pressupostàries són

aquelles inversions que
tenen un sistema de finança-
ment específic i en aquest
cas, a les Terres de l'Ebre
s'invertiran 8'9 milions d'eu-
ros. Així s'inclouen, a més de
les obres de la seu de la
Generalitat, les obres del
regadiu Xerta - Sénia amb la
captació, impulsió i equipa-
ment 1.596.513Û; les obres
de millora general i condicio-
nament de la T331 entre
Ulldecona i Tortosa
1.740.521 euros i l'execució
de les obres de regadiu de
l'àrea dominada per la bassa
2.1. de la xarxa de distribu-
ció de la Terra Alta on es
destinen 386.381 euros. Pel
que fa a la resta de comar-
ques, la Ribera d'Ebre rebrà
16.6173656 euros per pro-
jectes destacats com la
subestació dels Aubals -
Garcia I amb 4'4 MEUR o els
1'4 MEUR destinats al polí-
gon industrial el Molló - Móra
la Nova. En el cas de la Terra
Alta, la inversió pressupostà-
ria, a més de la inversió per
la bassa 2.1 de la xarxa de
distribució, serà de
10.776.602 euros per a pro-
jectes destacats com la
bassa 3 del regadiu de la
Terra Alta amb 3'6 MEUR o
el milió d'euros per l'escola
Los Castellets de la
Fatarella. Pel que fa al
Montsià, la inversió serà de
7.297.028 euros, destinats
a projectes tant importants
com l'Institut de Tecnificació
d'Amposta amb 1'7 MEUR o

també poc més d'un milió
d'euros per al Moll del
Saliner a la Ràpita. L'objectiu
d'aquest projecte de pressu-
post és “optimitzar al màxim

els recursos, per sortir-nos
de l'endeutament actual, que
al país és de 4.492'9 milions
d'euros més els 1.477'9
milions d'interessos, i així els

propers exercicis poder
seguir invertint en nous pro-
jectes” - ha destacat el dele-
gat del Govern a les Terres
de l'Ebre.  

D’altra banda, la retallada del
pressupost que Salut preveu
fer a les Terres de l'Ebre per
aquest 2011 se situa entorn
el 10%. Així ho ha concretat
el director dels serveis terri-
torials del Departament,
Albert Gómez. Segons ha
explicat, es respectarà al
màxim l'atenció primària i es
reorganitzaran els punts d'a-
tenció continuada, mentre
que a l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa s'allargarà
el període de tancament de
plantes que ja es feia a l'es-
tiu. Amb tot, Gómez ha asse-
gurat que les plantes "es reo-
briran en funció de les neces-
sitats". En declaracions a
MésEbre, l’exdelegat del
Govern al territori, Lluís
Salvadó, ha valorat els pres-
supostos com «un retrocès
al passat a nivells d’inversió
de l’any 2000». 
Segons Salvadó, es tracta
d’una baixada dràstica que
no contempla cap partida
pressupostària d’obres
necessàries per a l’Ebre com
poden ser el nou Hospital de
Tortosa, l’institut de la
Ràpita, el desplegament de
la fibra òptica o la variant de
Gandesa. «No es
pot definir més que una xifra
presentada decepcional-
ment dramàtica».
L’exdelegat també ha valorat
l’anunci del fre de vegueries
del Govern convergent.
«Manca de voluntat. Al final
el temps posa les coses al
seu lloc».

Els Pressupostos Generals contemplen 
65 MEUR per a les Terres de l’Ebre

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha pre-
sentat els pressupostos
de la Generalitat per al
2011 a les Terres de
l'Ebre que contemplen
una inversió global de
65.138.699 euros. 

El delegat del Govern destaca que «es tracta d’un pressupost realista davant la situació econòmica»

La comarca que rebrà més inversió serà el Baix Ebre seguida de la Ribera d´Ebre

REDACCIÓ

Territori ebrenc. La comarca del Baix Ebre rep la major inversió amb 26.723.968 euros.
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

L'acord ja ha estat ratifi-
cat per les assemblees
locals de tots dos partits i
permetrà configurar un
govern municipal “fort”, ja
que CiU, amb sis regi-
dors, va ser la força políti-
ca més votada el passat
22 de maig, i el PSC,
empatat amb ERC amb
quatre regidors, va ser la
segona en nombre de
vots. El convergent Joan

Martín Masdeu ha explicat
que hi ha hagut una molt
bona predisposició per les
dues parts. 
D’altra banda, el socialis-
ta, Josep Pitarch. ha afir-
mat que han apostat per
un pacte fort per al futur
de la Ràpita. 
Fruit del pacte, Martín,
que fins ara ha estat el
cap de l'oposició, serà
l'alcalde els quatre anys
de legislatura, mentre que
Josep Pitarch serà primer
tinent d'alcalde, càrrec
que també ha ocupat
durant el present mandat
amb el socialista Miquel
Alonso a l'alcaldia.
Les converses entre CiU i
ERC no van arribar a bon
port, perquè els republi-
cans, encapçalats per
Josep Caparrós, havien
posat damunt la taula
compartir l'alcaldia. Un
argument que Caparrós

no va desmentir, però sí
que va destacar que no
havia tingut temps de
negociar res, tot assenya-
lant que havia estat una
conversa de 5 minuts ,
afegint que aquest pacte
serà un «desengany» per
al poble.
Altres notícies polítiques,
després de 24 anys, vint
dels quals al govern muni-
cipal de Roquetes, el can-
didat socialista Miquel
Castelló no prendrà pos-
sessió del càrrec de regi-
dor l'11 de juny que ve.
L'històric dirigent socialis-
ta plega pels “mals resul-
tats” del PSC a Roquetes,
on ha passat de sis regi-
dors a tres i per primera
vegada ha deixat de ser la
primera força política del
municipi, lloc que li ha
arrabassat ERC. 
Al seu lloc entrarà Cinta
Pérez.

CiU i PSC pacten per un 
«Govern estable» a la Ràpita

Finalment, CiU i PP han
tancat un pacte de
govern a l’Ajuntament
de Sant Carles de la
Ràpita, desprès que les
negociacions amb ERC
no hagin arribat a bon
port.

Les negociacions amb ERC no han arribat a bon terme

REDACCIÓ

Masdeu serà l’alcalde de la Ràpita els pròxims 4 anys.
Cedida

El comissari
d'Agricultura de la Unió
Europea, Dacian Ciolos,
ha admèsque les institu-
cions europees tenen
"poques eines disponi-
bles" per frenar l'impacte
econòmic de la crisi dels
cogombres. 
alauradament, les eines
que teníem s'han reduït
en els últims anys", ha
assegurat. 
El comissari ha dit que
Brussel·les "farà tot el
possible per ajudar el
sector" i ha indicat que hi
ha "eines específiques"
pels membres d'organit-
zacions de productors
que permetrien "cofi-
nançar la retirada de pro-
ductes del mercat". 

«Poques eines
per frenar la crisi
dels cogombres»

Amposta va celebrar
aquest diumenge la vint-i-
dosena edició de la Festa
de La Plantada de l'arròs
en la qual es mostra com
es plantava tradicional-
ment al Delta aquest
cereal. Així, els pagesos
més experimentats es
posen d'aigua fins als
genolls i es serveixen de
les mans per plantar
aquest cultiu tan impor-
tant a les nostres terres.
Aquesta activitat, que
també és un homenatge
als avantpassats, avui en
dia s'ha mecanitzat i es
duu a terme amb avione-
ta o tractor. 

Plantada a la
llacuna de

l’Encanyissada

CiU presidirà els consells
comarcals del Baix Ebre i
la Terra Alta i  recupera
l'alcaldia de Gandesa.
Convergència i Unió
tindrà durant els propers
quatre anys la presidèn-
cia dels consells comar-
cals del Baix Ebre i de la

Terra Alta, institucions on
és la força política majo-
ritària d'acord amb els
resultats de les eleccions
locals del passat 22 de
maig. 
CiU  recupera l'alcaldia de
Gandesa, que presidirà
dos dels quatre anys de

mandat. Les condicions
de l'acord a què s'ha arri-
bat amb el PP per assolir
aquests pactes estables
als dos consells i a la
capital de  la comarca de
la Terra Alta es donaran a
conèixer en breu.

CiU presidirà els consells comarcals
del Baix Ebre i Terra Alta

I recupera l’alcaldia de Gandesa

Ferràs, president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
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Adam Tomàs ha volgut
remarcar la intensitat de la
campanya i s'ha referit als
mètodes poc respectuo-
sos de què ha fet ús el seu
adversari polític, Manel
Ferré, i a les crítiques
de les quals ha estat objec-
te per part de CiU. En

aquest sentit, ha afirmat
que 'quan estan en joc
tants anys de majoria
absoluta, algunes perso-
nes poden caure en l'error
d'usar mètodes poc res-

pectuosos, i això és el que
ha passat aquí, fins al
punt que he estat a punt
de caure en el parany de
respondre als atacs direc-
tes que he rebut amb les

mateixes armes. Però una
campanya electoral no és
cap guerra, sinó l'oportuni-
tat de defensar idees i pro-
jectes'. Un cop feta la valo-
ració de la campanya, de
la qual Esquerra
d'Amposta ha estat l'únic
partit que tenia representa-
ció a l'Ajuntament
d'Amposta que ha obtingut
un increment en el nombre
de vots, Adam Tomàs s'ha
referit a l'equip que
encapçala, 'que té una
il·lusió intacta' i 'per la qual
i amb el qual lluitarà fins a
l'últim dia per portar aire
fresc a l'Ajuntament
d'Amposta'. 
Durant aquests quatre
anys de legislatura que
començaran el dia 11 de
juny, Adam Tomàs espera
que CiU apliqui una gestió
més bona que la que ha
usat durant els quinze dies
de la campanya electoral.
Segons Tomàs, 'l'obsessió
de CiU ha de ser corregir

les conseqüències d'una
crisi econòmica que està
ofegant famílies senceres,
crear ocupació i apuntalar
els serveis socials
d'Amposta' i també ha d'e-
vitar que 'la tisora' de la
Generalitat retalli els pro-
jectes que tants esforços
han costat d'aconseguir.
Per acabar, Adam Tomàs
ha afirmat amb rotunditat
que Esquerra d'Amposta,
'com a segona força políti-
ca de l'Ajuntament
d'Amposta, vetllarem per-
què l'equip de Govern no
s'adormi, farem una oposi-
ció constructiva i, quan cal-
gui, serem crítics si la ges-
tió de l'alcalde no està a
l'alçada de les expectati-
ves'. 
Tomàs també ha
demanat a CiU que s'im-
pregni de 'més humilitat' i
que comenci a 'treballar
des del mateix 11 de juny
per aixecar l'economia
d'Amposta'.

Adam Tomàs: «la campanya s’ha acabat
i ara CiU ha de governar»

Adam Tomàs, cap de llis-
ta d'Esquerra
d'Amposta, acompanyat
de Jesús Auré i Ramon
Bel, futurs regidors de
l'Ajuntament d'Amposta,
ha fet una valoració del
que ha estat la campan-
ya electoral i de les
necessitats més urgents
que ha de resoldre l'e-
quip de Govern a partir
de l'11 de juny.

Reclama al futur equip de Govern que abandoni la crítica als adversaris polítics

REDACCIÓ

Adam Tomàs, cap de llista d’ERC Amposta.

Cedida

L'Instituto Nacional de
Consumo ha comunicat a
Carrefour que haurà de
rectificar l'anunci sobre
la tonyina roja, ja que dei-
xava entendre als consu-
midors que aquesta
espècie està en perill
d'extinció, un extrem que
no és cert. 
Concretament, Consum
sosté que Carrefour ha
vulnerat l'article 20 de la
llei de publicitat. Aquesta
resolució arriba després
que l'Associació de
Pesca, Comerç i Consum
Responsable de Tonyina
Roja denunciés el mes de
febrer passat el grup
francès per publicitat
enganyosa.

Carrefour haurà de
rectificar l’anunci
de la tonyina roja

Des d'aquest passat
dilluns el riu Ebre baixa
més ple i és que la com-
panyia Endesa va realit-
zar, des de les set del
matí i fins a les deu de la
nit, un desembassament
controlat de les centrals
de Mequinença, Riba-roja
i Flix. La finalitat d'aques-
ta acció, coordinada amb
la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre, és
ambiental, es busca
netejar de macròfits el
riu. Es tracta d'una mesu-
ra que s'adopta dues
vegades a l'any, una a la
primavera i l'altra a la tar-
dor, i durant la qual s'in-
crementa el cabal habi-
tual.

El riu Ebre baixa
més ple pel

desembassament

La comissió de Salut del
Parlament ha aprovat,
amb el vot en contra de
CiU, una proposta de
resolució d'ERC que insta
el govern a reconsiderar
l'ajornament del nou hos-
pital de Tortosa fins al
2013. 
De fet, la negativa de CiU

arriba uns mesos després
que l'Ajuntament aprovés
per unanimitat una moció
en la mateixa línia, con-
sensuada per tots els
grups polítics. 

Així, el regidor
electe Josep Felip
Monclús (ERC) ha acusat
CiU d'anteposar els inte-

ressos del partit als de les
Terres de l'Ebre. A banda,
fonts dels treballadors de
l'hospital han denunciat
que algú va retirar, uns
dies abans de les elec-
cions municipals, el cartell
que informava de les
obres fetes pel tripartit en
el Verge de la Cinta.

ERC insta al Govern a reconsiderar
l’ajornament del nou Hospital

Fins al 2013
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Els efectes de la crisi dels
cogombres a Alemanya
ha transcendit l'àmbit dels
productors d'hortalisses i,
a les Terres de l'Ebre,
afecta ja de ple els expor-
tadors de cítrics.
L'empresa Agrofruit de
Tortosa, la principal
exportadora catalana de
taronges i mandarines, ha
vist com aquesta setmana
li han estat cancel·lades
les comandes d'Àustria i
Alemanya per un total de
200.000 quilos, prop d'un
30% del volum que comer-
cialitza actualment. Els
productors d'hortalisses

del Baix Ebre i el Montsià
continuen, però, sent els
més perjudicats i seguei-
xen acumulant tomàquets,
alls porros, col-i-flors i car-
bassons en cambres fri-
gorífiques, davant la
impossibilitat d'exportar i
la saturació del mercat
intern. D’ altra banda,
pagesos i botiguers patei-
xen aquests dies els efec-
tes de la crisi del cogom-
bre. 
La producció catalana d'a-
questa hortalissa no té
res a veure amb les morts
i intoxicacions que han
afectat Alemanya per la
propagació del bacteri
'E.coli', però l'alarma
social que s'ha generat ha
atemorit els mercats i el
consumidor final. Les
exportacions d'hortalissa
han caigut en picat i el
mercat intern s'està satu-
rant. 
A les botigues, les caixes
de cogombre continuen
plenes per la por que s'ha
instal·lat en la gent. Molts
productors i distribuïdors
de cogombre, així com

d'altres productes de
l'horta, en pateixen les
conseqüències econòmi-
ques. 
El preus han tocat terra i
molta de la producció
s'haurà de llençar.

Els efectes de la crisi
dels cogombres a
Alemanya ha transcen-
dit l'àmbit dels produc-
tors d'hortalisses i, a
les Terres de l'Ebre,
afecta ja de ple els
exportadors de cítrics.

REDACCIÓ

La crisi dels cogombres paralitza l’exportació citrícola de l’Ebre.
Cedida

El Pinell de Brai (Terra
Alta) podrà tenir un càm-
ping a tocar del nucli
urbà, després que la
Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre
(CUTE) hagi aprovat la
modificació de les nor-
mes urbanístiques del

municipi que permet
aquest tipus d'equipa-
ment així com el propi Pla
especial. 

El càmping, pro-
mogut per un empresari
local, es farà en uns
terrenys de 8.900
metres quadrats, i tindrà

dos bungalows, 58 par-
cel·les d'acampada, i 23
aparcaments, així com un
edifici de serveis. La
CUTE també ha acordat
deixar en suspensió la
resolució del Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) del Mas

de Barberans (Montsià)
per manca de documen-
tació. Amb tot, la

Comissió ja ha recoma-
nat que es redueixi el
creixement.

El Pinell de Brai tindrà un
càmping prop del nucli urbà

La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ho aprova

Després que
l'Ajuntament de la Ràpita
hagi posat a exposició
pública l'avanç del nou
POUM del municipi, i
n'hagi obert el termini
d'al·legacions, el grup
municipal d'Esquerra a la
Ràpita s'ha preocupat
per evitar que el model
urbanístic identitari de la
Ràpita quedi perjudicat i
ha presentat al·legacions
referents a la zona de
l'Horta Vella, al Saliner i a
la mobilitat, a més de
proposar que s'estudiï
una ubicació més adient
per a la parada d'autobu-
sos.  

ERC presenta
al.legacions al

POUM

Anna Simó, en nom
d'Esquerra, ha acusat el
Govern d'amagar sota
aquesta mesura l'ente-
rrament de la mateixa
llei de vegueries,
'Estem parlant de
vegueries sí o vegueries
no, i no de deixar a un
calaix la Llei de vegue-
ries' ha interpel·lat la
portaveu republicana,
que ha acusat el Govern
de no fer els deures per
poder desenvolupar-la.
«Podrien aprofitar la
continuïtat institucional
per tirar la Llei enda-
vant, però ara l'aturen».

«El Govern de
CiU enterra les

vegueries»

El comerç dels cítrics paralitzat a l’Ebre
Agrofruit veu cancel.lat l’enviament de 200.000 quilos de taronges a Àustria i Alemanya

«A les botigues, les caixes de cogombre
continuen plenes per la por que s´ha

instal.lat en la gent.
Els preus han tocat terra i molta de la

producció s´haurà de llençar».
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L'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa, amb
seu al Teatre Auditori Felip
Pedrell, tanca aquests
dies el curs 2010-2011
que ha inclòs un seguit de
propostes per a diferents
edats entre les que han
destacat el teatre infantil,
juvenil, musical, i el curs
de Commedia dell'Arte
que es va iniciar el mes de
gener i que permetrà que
12 alumnes de l'Escola
puguin actuar durant la
propera Festa del
Renaixement amb un
espectacle dins els parà-
metres d'aquesta vessant
teatral. L'espectacle

tindrà una durada d'una
hora i es programarà
durant tots els dies de la
Festa en diversos passis i
en un mateix espai fix.
Així, aquest primer curs
de l'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa ha supe-
rat àmpliament les expec-
tatives tenint en compte
l'evolució dels cursos
actuals, l'èxit de les clas-
ses obertes i la motivació
dels alumnes. El regidor
de Cultura de l'Ajuntament
de Tortosa, Joan Caballol,
ha expressat la satisfacció
del consistori davant
aquests resultats, i ha dit
que "el teatre era la pota
coixa dels ensenyaments
artístics a la ciutat, i hem
descobert que la gent de
Tortosa tenia moltes
ganes de fer teatre". Així
mateix, ha dit que "no tot
funciona a base de sub-
vencions, no podem deva-
luar la cultura pensant que
no té cap cost, i els alum-
nes estan ajudant al man-
teniment de l'escola amb
l'aportació de les matrícu-
les i quotes mensuals".

Per la seva banda, la
directora de l'ens, Marga
Julià, ha explicat que, pel
proper curs 2011-2012,
s'engegaran tres cursos
nous: iniciació teatral per
a nens de 4 a 6 anys; tea-

tre musical infantil per a
nens de 7 a 11 anys; i tèc-
nica vocal. 
Així mateix, es mantenen
els preus del curs actual, i
els cursos nous es pressu-
posten a la baixa.

Apareixen també els des-
comptes pels alumnes,
família nombrosa, i segon
membre matriculat. Julià
ha anunciat també que el
curs 2011-2012 s'iniciarà
el 6 d'octubre.

L’Escola Municipal de Teatre de Tortosa tanca
el curs 2010-2011 amb èxit

"El teatre era la pota
coixa dels ensenya-
ments artístics a la ciu-
tat, i hem descobert
que la gent de Tortosa
tenia moltes ganes de
fer teatre". 

Ha superat àmpliament les expectatives del consistori

L’èxit, les classes obertes i la motivació dels alumnes

REDACCIÓ

Presentació del  balanç.
CEDIDA

L'Institut Català de les
Dones ha designat Carme
Valls (Tortosa, 1963) com
a coordinadora de la seu
territorial de l'ICD a les
Terres de l'Ebre. La nova
coordinadora ha estat
presentada aquest dime-
cres a la seu de la
Delegació de la
Generalitat per la directo-
ra territorial de Benestar
Social i Família, Manolita
Cid. Carme Valls és
Treballadora Social espe-
cialitzada en planificació i
gestió en els Serveis
Socials. Des de l'any
2008 ha estat responsa-
ble de les Polítiques de
dones de l'Ajuntament de

Tortosa. En aquest perío-
de va realitzar polítiques
de prevenció de la violèn-
cia masclista i va ser res-
ponsable del Servei
d'Informació i Atenció a
les Dones de Tortosa.
Com a representant terri-
torial de l'ICD, Carme
Valls coordinarà el desple-
gament de les polítiques
per a la igualtat d'oportu-
nitats entre dones i
homes del Govern de la
Generalitat i enfortirà les
polítiques locals de
suport a les dones de les
comarques de les Terres
de l'Ebre. També serà res-
ponsable de l'impuls i
dinamització de l'associa-
cionisme femení amb l'ob-
jectiu de promoure la par-
ticipació social de les
entitats de dones. La pro-
moció de la participació

de les dones en tots els
àmbits, juntament amb la
lluita contra la violència
masclista i l'educació en
la igualtat, és una de les
línies estratègiques bàsi-
ques de l'acció de
l'Institut Català de les
Dones. D’altra banda,
l'ampostí Pere Vidal, regi-
dor a l'Ajuntament, serà el
nou director dels serveis
territorials d'Agricultura i
Medi Natural.  Vidal ja
s´ha incorporat a la seu
dels serveis territorials a
Tortosa. Agricultura i
Medi Natural mantindrà a
les Terres de l'Ebre les
dues seus, una a Tortosa
(que abans era
d'Agricultura) i una altra a
Amposta (on hi havia Medi
Ambient). La problemàti-
ca del sector arrosser
amb la plaga del cargol

poma i la mortaldat d'os-
tra que pateixen els pro-
ductors del delta de
l'Ebre, així com la crisi de
preus que viu el sector
agrícola són els principals
temes que haurà d'afron-
tar el nou director dels
serveis territorials

d'Agricultura. També s'ha
nomenat Francesc Ferrer
a Cultura i Manuela Cid a
Benestar Social. Per la
seua banda, el delegat
del govern assumirà
Territori, Economia i
Justícia. Sí que hi haurà
responsable d'Interior.

Nous càrrecs de la Generalitat a l’Ebre
Pere Vidal, Director d’Agricultura i Medi Natural. Carme Valls, Coordinadora de L’ICD al territori

REDACCIÓ

L'Institut Central de
Meteorologia i
Geodinàmica d'Àustria
ha simulat els efectes
d'un accident nuclear
de nivell 7 en noranta
centrals europees,
entre elles la d'Ascó.
Segons l'estudi, si es
produís un accident
com el de Fukushima
l'1 de juny, el núvol
radioactiu de iode 131
s'estendria per tot el
sud d'Europa afectant
de manera especial la
Península iIbèrica, Itàlia
i Grècia. Segons aques-
ta simulació tota la
població de Catalunya
hauria de prendre pasti-
lles de iode de manera
preventiva per evitar el
càncer de tiroides, un
dels més habituals
quan el iode radioactiu
s'estén. Greenpeace i
una vuitantena d'asso-
ciacions catalanes més
demanen el tancament
urgent de totes les cen-
trals nuclears de
l'Estat.

«Tancament
urgent de les

nuclears»

La consolidació del cir-
cuit Motorland
d'Alcanyís, que celebrarà
els propers sis anys el
Gran Premi d'Aragó de
MotoGP, obren una gran
oportunitat al sector
turístic de les comarques
del Matarranya i el Baix
Aragó però també a les
Terres de l'Ebre. Per ini-
ciativa de l'empresa de
transports Hife, s'han ini-
ciat contactes de
col·laboració entre els
responsables del circuit i
representants ebrencs
per "aprofitar les sinèr-
gies" que suposen for-
mar part del radi d'im-
pacte turístic d'aquest
pol d'atracció per als afi-
cionats al motor. Entre
altres, Motorland senya-
litzarà l'accés al circuit
per la carretera Xerta-
Horta i s'aconsella als
empresaris turístics
especificar a les seves
webs la proximitat a
Motorland.

Nova
oportunitat

turística per al
territori
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L'associació Lo Terreno,
amb la col·laboració de
l'Àrea d'Acció Social de
l'Ajuntament de Tortosa,
ha organitzat un concert
a benefici de la Lliga
Contra el Càncer. El pro-
grama d'aquest concert
incorpora coneguts artis-
tes del territori ebrenc:
Sílvia Pujals i David
Espinós, Crator, Eric
Vinaixa i Eba. La regidora
d’Acció Social, Anna
Algueró, va voler remar-
car l’importància d’a-
questes iniciatives
encapçalades per joves «
és molt bo veure com
col·lectius de gent jove
es preocupen pels

demés». Per la seva
banda, el president de la
Lliga Contra el Càncer,
Francesc Vallespi, va
agraïr a tots els partici-
pants en l'organització
del concert la seva impli-
cació en el mateix, expli-
cant que "el 50% del nos-
tre pressupost va en
benefici dels malalts de
càncer i de les seves
famílies, i l'altre 50% es
destina a la prevenció
primària de l'enfermetat.
Vallespí va parlar de la
propera posada en
marxa del programa de
prevenció del càncer de
Colon, el més comú a la
zona mediterrània. Les
entrades pel concert són

a la venda a la botiga
Benetton del carrer Sant
Blai, amb un preu de 10
euros, i tindrà lloc el pro-
per diumenge 5 de juny a
les 19.00 hores al Teatre
Auditori Felip Pedrell.

Les Juntes de personal Docent i Sanitari de les TE l’organitzen a Tortosa

VIII edició de la Festa de la Cirera,
a Paüls, aquest cap de setmana

A partir d'avui i fins el proper
diumenge, 5 de juny, Paüls
ofereix a veins i visitants la VIII
edició de la Festa de la Cirera
i de les Plantes Aromàtiques.
Aquest poble ha preparat una
fira en la que el que pretèn és
donar a conèixer uns “produc-
tes locals de qualitat”, cire-
res, oli, mel, olives posades,
elaborats de carnisseria, en
un circuit marcat i distret, per
facilitar la visita a les parades,
les demostracions d'artesans
i a tot tipus d'exposicions de
diferents tipus, realitzades
per veïns i entitats del poble.
Des de l'ajuntament de Paüls
s'ha treballat per oferir un cap
de setmana diferent, distret i
agradable. Tot i que no ho
pareix, la cirera dóna moltes

possibilitats, i des del consis-
tori són conscients de la
necessitat de desestacionalit-
zar aquest producte tan iden-
tificatiu del municipi. Fet que
els ha portat a treballar
intenssament per donar a
conèixer productes que tenen
com a base la cirera. Només
per aanr fent-nos una idea,
d'aquesta fruita, a part de
poder menjar- la fresca, se'n
poden fer melmelades, s'a-
profiten los rabets per a infu-
sions, es pot obtenir oli a par-
tir del pinyol, es poden deshi-
dratar los fruits per utilitzar-
los en cuina, i qui no coneix lo
licor de cirera de Paüls o l'ai-
guardent de cireres o kirsch,
de recepta antiquíssima i
excel·lent digestiu. 

Detenen nou persones per
formar, suposadament, una
xarxa que distribuïa drogues
en locals d'oci de les Terres
de l'Ebre. Agents de la poli-
cia espanyola efectuen
diversos registres domicilia-
ris a l'Aldea, Camarles i
Amposta que acaben amb el
decomís de diverses quanti-
tats d'estupefaents. Agents
de la comissaria de Tortosa
de la policia espanyola han
detingut nou persones que,
suposadament, formaven
part d'una xarxa dedicada a
distribuir drogues com
cocaïna, haixix i marihuana
en locals d'oci de l'Aldea,

Camarles (Baix Ebre) i
Amposta. Les investigacions
efectuades durant aquest
passat mes de maig van
conduir a diferents registres
domiciliaris en aquestes
mateixes poblacions, on
residien els detinguts -tres a
Amposta, quatre a l'Aldea i
dos a Camarles-, amb la
intervenció de diferents
quantitats de substàncies
estupefaents i instruments
per a la seva manipulació,
diners i altres efectes. Els
detinguts han passat a dis-
posició del jutjat d'instrucció
en funcions de guàrdia de
Tortosa.

Més detencions relacionades amb
tràfic d’estupefaents a l’Ebre

REDACCIÓ

El Festival Mirallsonor aterra
a Rasquera avui divendres 3
de juny a les 23:00 amb una
nit de sideral, amb tres de
les propostes més originals,
sorprenents i innovadores
del panorama musical en
català amb la participació
de Pau Riba, un dels noms

mítics de la música en
català presentant "Ribaibal" i
acompanyat del grup Les
Aus. 
Els acompanyarà Carles
Ribot, un vell conegut de les
profunditats marines presen-
tant el disc
"Vergesdosmiladéu". 

Festival Mirallsonor, a Rasquera
Aquesta mobilització vol
manifestar el rebuig a la
política de retallades en
els serveis públics que
s'està portant a terme
per part de
l'Administració. La convo-
catòria es fa des dels
òrgans de representació
dels treballadors de la
sanitat i l'ensenyament
públics de les Terres de
l'Ebre i va adreçada a tots
els usuaris de la sanitat
pública, als pares i mares
dels alumnes i als ciuta-
dans en general que
“estan veient com es reta-
llen uns serveis públics
dels quals fins ara eren
beneficiaris”. Aquesta
concentració es suma a
les que, des de fa varies
setmanes, venen realit-
zant els treballadors de
l'ensenyament i la sanitat,
per manifestar la seva

preocupació per aquesta
política de retallades als
serveis públics. A nivell
nacional s´ha realitzat una
multitudinària concentra-
ció a la Plaça de Sant
Jaume de Barcelona, i una
manifestació amb gran
assistència de públic
també a Barcelona. La
concentració del dia 8 de
les Terres de l'Ebre coinci-

dirà amb altres mobilitza-
cions que tindran lloc
arreu de Catalunya, entre
elles una concentració a
la plaça de Sant Jaume de
tota la comunitat educati-
va. Els representants sin-
dicals defensen que amb
aquestes mobilitzacions
es van aconseguint poc a
poc diferents avanços en
la retirada d'algunes de

les mesures restrictives
que s'estaven anunciant
en dies passats, i no dub-
ten que si la resposta ciu-
tadana continua incremen-
tant-se, “aconseguirem,
sinó eliminar, al menys
reduir i minimitzar els
efectes negatius d'aques-
ta política de retallades
als serveis públics” van
reiterar els portaveus.

El proper 8 de juny, manifestació 
conjunta de Sanitat i Ensenyament

La Junta de Personal
Docent de les Terres de
l'Ebre i les Juntes del
Personal sanitari convo-
quen de manera conjun-
ta una concentració ciu-
tadana, davant de
l'Ajuntament de Tortosa,
el proper dimecres, 8 de
juny, a les 18.30 hores. 

REDACCIO

Cartell de la mobilització del 8 de juny.
cedida

Concert a benefici de la Lliga contra el
Càncer, aquest diumenge, al Pedrell

Organitzat per l’associació «Lo Terreno» amb col·laboració de l’Ajuntament
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Un èxit. La trajectòria
d’Angel Rangel ha viscut el
seu millor moment aquesta
setmana quan a l’emblemà-
tic estadi de Wembley, on
dos dies abans el Barça
havia estat campió d’Europa,
el  Swansea guanyava la final
del play-off d’ascens al
Reading i pujava de catego-
ria (4-2). Fou el premi per

aquest rapitenc que va bus-
car la seua aventura a les
Illes Britàniques i que ha
sabut com trobar-lo. El
somni de la Premier ja es
seu. Les oportunitats ante-
riors no s’havien pogut con-
cretar. Finalment, amb el
Swansea, podria ser-ho.
L’equip ho ha aconseguit.
Felicitats, Angel! Es un gran
moment per l’esport de les
Terres de l’Ebre.  

Un rapitenc universal

Un orgull. L’esport
rapitenc ja té un altre
esportista universal.
Un altre que ha fet
història i que ha pujat
el llistó de l’esport
ebrenc fins l’èlit. La
insistència i el treball
d’Angel l’han conduit
al triomf. El
Sweansea jugarà la
Premier.

ACTUALITAT

El Swansea, amb Angel Rangel, ha pujat a la Premier League, en la final jugada a Wembley

M.V.

Angel Rangel, amb el Swansea, en una imatge d’arxiu.
Cedida

Ramon Muñoz va presentar
la seua candidatura per a
poder presidir la Rapitenca.
Amb ell, tornarà Fernando
Garcia però ara amb un
càrrec al club, com a
Director Esportiu. Fernando
no ha confirmat res ni tam-
poc ho ha desmentit. Tot
sembla que es coneixerà de
forma oficial en les properes
setmanes.

Com també la tornada
d’Antoni Teixidó a la banque-
ta. L’objectiu és intentar
recuperar la Tercera divisió
en un any en què només el
campió ho aconseguirà de
forma directa. El segon pro-
mocionarà amb el segon de
l’altre grup de Primera cata-
lana.
Per tant, noves directrius
per al club rapitenc.

Teixidó tornarà a entrenar
a la Rapitenca

Fernando Garcia, Director Esportiu

UE RAPITENCA

Era la final del play-off
per decidir l’ascens i, tot i
sofrir al final, el Swansea

va guanyar (4-2)

86000 espectadors

Primer jugador de les
Terres de l’Ebre que

podrà jugar a la Premier

Històric

Jordi Fabregat ha renovat
amb l’Amposta per seguir en-
trenant la temporada vinent.
La única condició que podria
impedir-ho seria si l’entrena-
dor rep una oferta d’un club
de categoria superior en les
properes setmanes. La junta
de l’Amposta ha declarat que
accepta aquesta circumstàn-
cia. No obstant, ja s’ha co-
mençat a treballar per planifi-
car la propera la lliga vinent a
la Tercera divisió.

CF AMPOSTA

Jordi Fabregat
renova

Nino Vàzquez em va dedicar
una columna a l’Ebresportiu,
fa uns mesos. No sé si jo la
mereixia però, en qualsevol
cas, va ser molt emotiu tot
el que va esmentar amb la
narració i el record dels
meus principis amb aquella
inoblidable etapa del setma-
nari MINUT 91. 
«L’amic que em va donar la
vida» fou l’enllaç musical que
ell va utilitzar per explicar
que vaig ser una guia, una
referència. 
Ja li vaig agrair en aquell
moment, a nivell personal.
Però avui vull fer-ho pública-
ment. Per què? Perquè s’ho
mereix. Com a apassionat
que sóc d’aquesta feina,
puc valorar molt el que fan
tots els companys i, sense
excepció, tots mereixen una
columna. No obstant,
aquesta setmana, vull fer-li
un petit reconeixement a la
tasca de Nino, un periodista
que ens va acostar a tots
els ebrencs l’emoció de l’as-
cens d’Angel a la Premier. Ell
estava allí, a Wembley. La
Ràpita i l’Ebre, també. Una
fita històrica en l’ambit
esportiu i també en el perio-
dístic.

Històric
L’opinió de Michel

Quan encara manca una jorna-
da, i un cop confirmada la re-
novació del tècnic Carlos
Blanch, el CD Tortosa ha ini-
ciat el procés de renovació de
jugadors de l’actual plantilla.
De moment s’ha confirmat la
continuïtat dels tres capitans,
David Subirats, Alfonso, Povill i
Àlex Borrull, i les de Joan Pé-
rez, Àlex Accensi, Joseph En-
gola, Cristian Ventura, Maikel
Fernández i Marc Baiges. El
club confiava en què la setma-

na vinent es pugui renovar a la
resta de jugadors de la planti-
lla que han aconseguit mante-
nir la categoria i que encara
tenen l’oportunitat d’igualar la
millor classificació final de les
últimes quatre temporades. I
és que el Tortosa va golejar
diumenge el Blanes (1-5) en un
partit en què va fer un punt i
seguit a un final de lliga
esplèndit en el que la con-
fiança de l’equip s’ha reflectit
amb els resultats. El Blanes,

amb la derrota, baixa a Sego-
na catalana. El Tortosa fou su-
perior i, a la represa, amb es-
pais, va gaudir del partit, en la
línia dels darrers. 
La Rapitenca, per la seua part,
amb la mateixa inèrcia d’un fi-
nal de temporada emergent,
va guanyar el líder Olot (2-1)
remuntant en els darrers mi-
nuts amb els gols d’Edgar i de
Subi, revulsiu. Finalment, infor-
mar que Albert Viñas és el nou
tècnic de l’Ascó.

El Tortosa acaba disparat
Quarta victòria seguida i diumenge comiat de la lliga, a l’estadi (12 h)

PRIMERA CATALANA
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Subi, president del Cata.
ME

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va perdre al
camp del Viladecans (6-0),
equip que es jugava l’ascens
i que finalment va obtenir-lo.
Els de Roquetes, amb més
baixes, es van veure superats
per un rival que, lògicament,
estava motivat i més posat.
Pel que respecta a l’actualitat
de la plantilla, s’ha començat

a perfilar la temporada vi-
nent. Ja podem avançar que
Ferran no seguirà i és que s’-
ha compromès amb el CD la
Cava. Per la seua part, el Re-
molins-Bítem va acabar el
malson de la segona volta a
Morell (3-0). Es pot dir ja que
Nacho ha renovat. 
Kazu és baixa i les renova-

cions confirmades, a hores
d’ara, són les de Josep Llaó,
Sergio Ruiz i Xavi Anell. 
Avui divendres «s’acabarà de
renovar als demés jugadors
d’aquesta lliga passada»,
deien fonts del club.

Un dels jugadors que pot
interessar seria el davanter
Marc Prades.

Nacho Pérez seguirà entrenant un 
Remolins-Bítem que ha tingut la baixa de Kazu
Els dos equips ebrencs es van acomiadar de la Preferent amb una golejada

Va perdre contra el Cambrils i el Salou guanyava a Ulldecona

PREFERENT

Finalment, l’anhelat ascens de
dos equips tarragonins a la Pri-
mera catalana s’ha produit.
D’aquesta forma, no hi ha
compensacions a la Primera
regional, un fet que es va
conèixer el diumenge a les 14
hores, quan s’acabava el partit
del Torreforta, equip que no va
donar opció a la Barceloneta i

va sumar els tres punts. No-
més en feia falta un. Però els
de López van guanyar 1-4 i,
amb la resta de resultats, han

acabat sent els campions, afe-
gint-se al Reddis en l’ascens
de categoria. 

Qui s’ha quedat fora és el
Cerdanyola, gairebé tota la se-
gona volta líder i ara, amb la
derrota contra el Júpiter, ha
quedat fora perquè, per les
compensacions així ho com-
porten.

Torreforta i Reddis assoleixen l’ascens 
a la Primera catalana

Els de López han estat els campions

PREFERENT

L’Ampolla no pot evitar el descens

Una acció d’un partit de l’Ampolla, d’aquesta temporada.

L’Ampolla havia de guan-
yar en el darrer partit de lli-
ga, a casa contra el Cam-
brils. Però no en tenia prou
amb això. Havia d’esperar
que el Salou no puntués al
camp del cuer, l’Ulldecona.
Tot això sabent que no hi ha-
via compensació per la
victòria del Torreforta.

No va poder ser. L’Ampo-

lla ja n’era conscient de la di-
ficultat, però va intentar-ho.
No obstant, a mesura que
avançava el partit, es conei-
xia el resultat d’Ulldecona i,
per tant, les forces van de-
caure.

L’Ampolla jugarà la tempo-
rada vinent, per la reestruc-
turació que ha derivat més
descensos, a la Tercera ca-

talana. No obstant, la direc-
tiva ja va manifestar que se-
guiria i que també ho faria el
tècnic Cotaina, amb l’intent
de seguir treballant amb els
planters perquè en el futur,
el club pugui recuperar
l’essència i estar format pel
màxim nombre possible de
jugadors locals. 

Ja es treballa per la tem-

porada vinent i s’ha parlat
amb el davanter del Camar-
les, Marc Prades, amb qui ja
van poder haver-hi contac-
tes durant la segona volta
del campionat. 

Llavors va decidir seguir a
Camarles.

La temporada de l’Alcanar ha tornat a ser de sentiment. Un
estimul per a una afició que ha viscut amb intensitat la tra-
jectòria engrescadora del seu equip. El tercer llocés un pre-
mi al treball de fa un bon nombre d’anys. Un treball que s’ha
vist afavorit per la perseverància, la confiança i saber el que
es necessita i on es vol arribar.

Bé, ara quan encara s’ha de perfilar l’estructura directiva.
Falta saber si el president continua o no i si ho fa la directi-
va. És possible que se sàpigue en els propers dies i el que
és evident és que l’aposta que ha d’arribar a fer l’Alcanar és
continuista, amb una direcció a la banqueta local i seguint les
pautes establertes i que tants d’èxits ha generat al club en
els darrers anys.

L’Alcanar, pendent de la continuïtat
de la directiva

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa ja respirava tranquil el diumenge a les dues de la
tarde quan es coneixia la informació del triomf del Torreforta.
Llavors, el Gandesa estava salvat perquè no existia possibili-
tat de compensació.

El partit va ser intrascedent davant d’un Alcanar que tanca-
va una temporada d’emocions i que ha tornat a ser un èxit per
al conjunt canareu, que ha repetit en una privilegiada tercera
plaça. Els gandesans que, malgrat saber que estaven salvats,
tenien el xip posat durant tota la setmabna, van ser més efec-
tius i van guanyar per 3-0. 

Ha estat una temporada complicada per a un Gandesa que
intentarà renovar a Enrique Aleixendri. Aquest és l’objectiu del
club.

El Gandesa, ja salvat,
s’acomiada amb un triomf

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

El final de temporada del CD la Cava ha estat impressionant i
l’ha conduit fins a la cinquena plaça. Un final que ha estat més
coherent a les possibilitats d’un equip que és cert que ha so-
fert baixes però que també ha tingut unes incorporacions de
luxe durant la segona volta. En el darrer partit de la lliga, els
de Sergio Navarro van vèncer al Calafell, amb gols de Lluís i de
Jaime. Aquests són dos dels fitxatges efectuats i que han do-
nat un plus a l’equip. El davanter de Roquetes, Lluís Fornés, ha
estat un impuls amb els seus gols. Ha demostrat la seua forta-
lesa i la seua inspiració cara el gol.

D’altra banda, amb la confirmació de Sergio Navarro a la
banqueta, ja es treballa per la temporada vinent. Ferran (Ro-
quetenc) ja s’ha compromès per jugar amb la Cava.

Ferran (Roquetenc) es compromet
amb el CD la Cava

PRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria ha acabat la temporada del retorn a la Primera
regional (34 anys després) en la sisena plaça. Una temporada
meritòria, tot i que al seu darrer tram, l’equip ha arribat un xic de-
bilitat per l’esforç fet durant la mateixa.
David Torres, el tècnic de l’equip, del darrer partit a Camp Clar
(2-1), comentava que «ha estat dels millors que hem fet i penso
que mereixiem molt més. Ens van xiular un penal rigorós però
vam saber reaccionar i vam poder decantar el duel al nostre fa-
vor. A més, en els darrers minuts, va haver-hi una jugada que l’àr-
bitre es va poder equivocar i que hagués pogut ser l’empat».

Torres seguirà però assegura que «serà la darrera temporada
al capdavant de l’equip». Ja s’han fet els contactes perfitxar el
que sigui necessari. El club tindrà incorporacions a la directiva. 

Torres afrontarà la darrera temporada
com a tècnic de la UE Jesús i Maria

PRIMERA REGIONAL

Francesc Subirats, president
del CF Catalònia, ha volgut
aclarir aquesta setmana que
«en cap moment, tot i que la
junta no seguim, deixarem
pendent el que hi ha endarre-
rit amb els jugadors. Ja hem
parlat amb ells i tenen total
garantia que ho cobraran. Jo
mateix m’he compromès
amb ells a que, tot i que no
segueixo al capdavant del

club, estaré coordinant-ho
amb la directiva que entrarà
per poder posar-nos al dia
amb la plantilla el més aviat
que sigui possible. De fet,
hem parlat amb els jugadors
perquè tinguin tranquil.litat i
perquè continuin com així ho
faran».

Des del Catalònia ja s’ha
aclarit en altres setmanes
que ha estat «la manca de

compromís d’un patrocinador
que no ha complert amb el
que hi havia establert, el mo-
tiu del que no haguéssim po-
gut acabar la temporada com
teníem previst».

Aclariments del CF Catalònia sobre la 
situació actual del club

El Valls és l’equip que
puja de la Primera
regional a 1a. catalana

Doble ascens

La directiva i el tècnic
continuaran treballant

en un projecte que té
com a objectiu 

fomentar la base

Continuitat

El Cata va empatar al
camp del Cambrils U (4-4)

Darrer partit
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Juanjo Adell ha estat el tècnic, durant la temporada, substi-
tuint a Bertran, del filial de l’Aldeana. La temporada vinent en-
trenarà el primer equip a la Tercera catalana.

La directiva de la UE Aldeana ha agrait a Hilario el seu tre-
ball i dedicació al club en la
present temporada. 

El club ja està treballant
per la temporada vinent estu-
diant mantenir el filial que, a
la vegada, tindria el suport
dels juvenils de darrer any,
que es podrien incorporar al
filial a Quarta catalana. 

Juanjo Adell, nou tècnic del primer
equip de la UE Aldeana

REGIONAL

Ja vam dir durant la temporada que podia existir aquesta
possibilitat per la propera. 
El propi president, Josep R. Millan, fa unes setmanes, mani-
festava que «els jugadors han de decidir el que volen fer, si
volen mantenir els dos equips o en farem només un». 
Finalment, s’ha decidit fusionar-los als dos i és que el filial te-
nia una gestió autonoma i la seua pròpia estructura i organit-
zació.

Per tant, hi haurà una baixa a la Quarta catalana i, així ma-
teix, hi haurà un equip del tot localista i competitiu a la Ter-
cera amb aquesta fusió entre els dos d’Ulldecona que havien
estat fins ara més distants i que per la campanya propera es-
taran units.

Fusió dels dos equips ulldeconencs 
per la temporada vinent

REGIONAL

El Pinell ha fet una temporada històrica. La temporada que sem-
pre es recordarà en la història del club com la de l’èxit per la bo-
na gestió esportiva efectuada, amb la coordinació de Pachan. El
suport de l’Ajuntament ha estat important, com en totes les loca-
litats, però ara, un cop passades les eleccions, s’obre una nova
etapa en la que podrien arribar a produir-se canvis i altres plante-
jaments. No obstant, tot està pendent de confirmar. El que si que
va acomiadar-se fou Lizaso, el tècnic, després de vuit anys
«fantàntics, sobre tot aquest darrer que ha estat màgic, de som-
ni. En principi, la decisió és aquesta. La junta no sé sap si conti-
nua i s’ha de decidir. Estic molt agrait a l’afició, a la pròpia junta i
també a tots els jugadors. No oblidaré mai l’estada Pinell».

Albert Lizaso no té previst 
continuar a El Pinell  

SEGONA REGIONAL

Naná, Kevin, Lamin i Cofi han estat els quatre jugadors que
es van incorporar a l’Aldea durant el campionat. Tots ells,
acabada la lliga, tornen a Saragossa, d’on ven venir al seu
moment. Es el moment del comiat i van destacar que s’han
sentit força bé a l’Aldea, amb el tracte rebut de tota la gent
que»ens ha fet sentir com a casa. Lamentem el descens però
tenim clar que si surt l’oportunitat, tornarem a l’Aldea per in-
tentar pujar l’any vinent. Gràcies l’Aldea. UE Aldeana, més
que un club», deien al final de l’entrevista. 

Desitgen tornar a l’Aldea
ACTUALITAT

Aquesta temporada s’iniciava un projecte a la UE Deltebre,
amb Mario Maza com a tècnic i Director Esportiu. No obstant,
una vegada ha acabat la primera campanya de l’esmentat
projecte, el tècnic no continuarà al club i les dues parts ja ho
han anunciat d’aquesta manera. El Deltebre ha acabat en la
sisena plaça, amb 58 punts, després d’efectuar un molt bon
final de lliga una vegada va veure que la situació, amb la inco-
moda onzena plaça, es podia complicar. Diumenge va empa-
tar al darrer instant en un partit obert i interessant davant d’un
Perelló que ha estat 14 jornades sense perdre.

Mario Maza no seguirà a la 
Unió Esportiva Deltebre

SEGONA REGIONAL

Els 4 jugadors van agrair el tracte rebut a la localitat ebrenca.
CANAL TE

La darrera jornada a la
Segona regional només
tenia un al.licient: saber si el
Batea es podia salvar.
Només depenia de que
l'Ampolla també ho fes. No
obstant, durant la tarda, a
mesura que avançava el par-
tit i amb el triomf del Salou a
Ulldecona, les opcions del
club de la Terra Alta van anar
esfumant-se fins quedar en
res. Aixa, d'aquesta forma,
amb la reestructuració, el
gran nomnbre de descensos
ebrencs de Primera (4) i el

d'ascensos de Tercera regio-
nal, ha comportat que la dot-
zena plaça sigui de descens
amb una cifra de punts que
pocs s'ho podien imaginar
que acabaria sent-ho.
L'altra noticia de la jornada
no va tenir temps d'existir. I
és que una vegada es cone-
xia que el Torreforta havia
consumat l'ascens, ja no
podia haver-hi opció d'una
altra compensació. Per tant,
l'onzena plaça ja no era peri-
llosa. Malgrat això, els
equips implicats, Horta i

Camarles, van afrontar el
partit amb interés i els
camarlencs van imposar-se
a Corbera (3-4). Una confron-
tació oberta i distesa entre
dos conjunts que van gaudir-
ne, después d'unes setma-
nes en què, sobre tot els
camarlencs, han patit.
De la resta de la jornada des-
tacar la victoria del Santa
Bàrbara davant l'Horta.
L'equip de la Plana ha signat
una segona volta per
emmarcar 32 punts de 36,
dotze jornades sense per-

dre. Una tercera plaça que
premia la bona feina del tèc-
nic Roca i el bon equip que
ha confeccionat a còpia de
paciencia i temps. I de fer un
bon seguiment del futbol
comarcal, un fet que facilita
l'engranatge posterior.
Satisfacció, per tant, a Santa
Bàrbara per la bona tempo-
rada. L'únic déficit actual, en
general a l'entitat, i amb el
que s'està treballant, són els
planters. Aconseguir més
presència local al primer
equip.

El Batea baixa a Quarta catalana, pel
descens a l’Ampolla

L'Horta acaba en l'onzena plaça que, no obstant, no genera descens

SEGONA REGIONAL

El Santa ha estat tercer
després de 12 jornades

sense perdre 
(32 punts de 36)

Ratxa

Adell ha entrenat, durant
aquesta temporada, al 
filial de la Tercera 
regional.

Filial

Quants orgasmes han tingut els
barcelonistes aquest dissabte
veient el Barça i quants de madri-
distes van sofrir com a maso-
ques? Es el de menys guanyar
una quarta champions, el mèrit
de Guardiola i companyia és
guanyar dues d’elles amb set
canterans en les dues finals dis-
putades al camp, això té més
mèrit. Potser es trigarà cent anys en veure una cosa
igual. Amb un projecte de cantera i no de cartera, sem-
pre hi ha un triomf assegurat, en l’equip que sigui. El
Bilbao des de 1928 a la Primera divisió, l’Espanyol pla-
gat de canterans any rera any, el Vila-real, una de les
millors escoles de futbol base d’Espanya en una pobla-
ció de 50000 habitants. No és qüestió de money, és
de tenir les idees clares i veient el fenomen del Barça,
que enamora a tot el món (inclosa Sakira) és moment
de recapacitar i potser s’hagin de canviar les regles del
futbol perquè els clubs s’adequen al nou futbol de can-
tera. Està vist que a tots els clubs d’aquestes comar-
ques l’únic que els importa és guanyar. L’Amposta i la
Rapitenca van aconseguir la Tercera divisió en pocs
anys però no a preu de saldo. I mentre, la cantera què?
Quants jugadors jugaven en aquests equips de la
casa?. Pocs. Havien d’anar a altres clubs a jugar per-
què a casa no els volien. El mateix ha ocorregut a
Tortosa mentre R.Bítem, Catalònia o Roquetenc se’n
beneficiaven de la politica de l’entitat roigiblanca. Els
clubs d’aquestes comarques no han definit un projecte
a llarg termini; hi ha canvis continuats a la directiva, si
l’equip no va bé destitueixen al tècnic; les diferències
de les polítiques esportives del primer equip amb el fut-
bol base del mateix club en ocasions són abismals. Hi
ha dos idiomes en una mateixa entitat i no parle del fut-
bol-7 on els pares en molts casos són un espectacle
cada setmana i com a testimonis els seus propis fills.
Cal canviar les regles del futbol i dels clubs perquè
neixi un model Barça en qualsevol club. Perquè no can-
viar els estatuts perquè cap directiva pugui fitxar a un
màxim de tres jugadors d’altres localitats? Així podrien
jugar els de casa. Quants juvenils es perden per no
tenir cabuda en el primer equip?. Molts. Uns es passen
al futbol sala, altres se’n van a jugar a altres indrets i
uns altres deixen el futbol. La Federació, que podria
posar pau en tot això, deuria canviar les competicions.
La última reestructuració de futbol base no ha agradat.
Les competicions regionals i de cantera haurien de
donar un gir de 180 graus. Cada president posa la
seua cirereta al pastís però en la majòria dels casos
s’equivoca, com l’actual que és del mateix ‘caché’ que
els anteriors. Cal canviar els models dels clubs; no s’ha
de fitxar a gairebé ningú de fora. Els de casa són els
millors, són més barats i rindeixen molt més. I des de
la Federació han de ser els impulsors de canviar un
model de futbol, hi ha mils d’exemples, als equips de
la Primera regional, obligatòriament, tenir un filial, que
els clubs presentin al final de l’exercici, un superàvit per
obligació, i si així fos, un 90 % dels d’ells apostarien
per la cantera. El fenomen Barça es pot traslladar a
molts clubs, clar amb una altra concepció. Els clubs
ebrencs no tenen paciència, solament volen guanyar:
Quants tenen només jugadors de la cantera al primer
equip? Cap. El futbol del Barça enamora no solament
de com jugue si no en el seu concepte. No sóc radical,
sóc un romantic. Si el Barça ho fa també ho poden
molts altres, i més en el futbol modest. Per què els
equips amb més poder han de guanyar sempre? Sóc
un amant de la cantera. Ahir, avui i demà crec que per-
què molts clubs puguin seguir amb futbol només els
queda aquest camí. Les regles cal canviar-les, sino, no
funcionen. El tècnic del Jesús i Maria no cobra. Al
Nàstic B no cobra cap jugador, el Calafell va pujar a
Primera amb un pressupost de 7000 euros i aquest
any cada jugador cobra el mateix, 100 euros i cada
targeta que li trauen els ho resten de la nòmina. Així
podria enumerar1000 exemples  de que es pot fer un
altre futbol de cantera però sense cartera.

Futbol de cantera i sense cartera

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS
34a jornada Segona regional

Flix-Ametlla 2-2

Roquetenc-Pinell 1-3

Olimpic-Amposta 3-2

Masdenverge-Vilalba 2-2

Batea-Móra Nova 1-0

Alcanar-Benifallet 3-0

S. Bàrbara-Horta 2-1

Corbera-Camarles 3-4

Deltebre-Perelló 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 34 84 32 81

2. Pinell 34 87 37 77

3. S. Bàrbara 34 87 50 66

4.  Ametlla 34 63 37 60

5. Vilalba 34 58 47 58

6. Deltebre 34 57 42 58

7. Móra Nova 34 63 49 55

8. Perelló 34 76 57 54

9. Corbera 34 58 66 54

10. Camarles 34 68 57 53

11. Horta 34 62 44 52

12. Batea 34 48 66 44

13. Benifallet 34 46 72 34

14. Alcanar 34 46 63 31

15. Amposta 34 39 59 30

16. Roquetenc 34 41 96 21

17. Flix 34 26 76 16

18. Masdenverge 34 28 87 11

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS
34a jornada Tercera regional

Ulldecona-Arnes 7-0

la Galera-Tivissa 2-1

Tivenys-S. Jaume 2-3

Aldeana-Campredó 0-3

la Cava-Atlas 2-2

Benissanet-Torre Espanyol 8-2

Catalònia-Ginestar 1-0

R. Bítem-Godall 5-0

Rasquera-Jesús i Maria 5-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 34 99 28 87

2. Tivenys 34 90 33 71

3. Godall 34 84 57 67

4. Catalònia 34 71 37 67

5. Benissanet 34 69 39 67

6. R. Bítem 34 64 42 63

7. la Galera  34 69 61 56

8. Ginestar 34 64 54 52

9. Atlas 34 47 37 51

10. Campredó 34 57 56 49

11. Arnes 34 59 58 49

12. Ulldecona 34 86 57 48

13. Tivissa 34 48 81 30

14. Jesús i Maria 34 51 91 30

15. Rasquera 34 53 81 25

16. Aldeana 34 36 91 23

17. la Cava 34 44 77 23

18. Torre Espanyol 34 16 127 8

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

30a jornada, Prim. regional

Torrede.-la Sénia 2-1

Cambrils U-Catalònia 4-4

Nàstic-Valls 0-4

Ulldecona-Salou 0-2

Ampolla-Cambrils 2-3

Gandesa-Alcanar 3-0

Camp Clar-J. i Maria 2-1

la Cava-Calafell 2-0

Aldeana-Canonja 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 34 75 27 74

2. C. Clar 34 68 40 74

3. Alcanar 34 67 42 65

4. Canonja 34 53 31 60

5. la Cava 34 61 46 59

6. Jesús i Maria 34 64 50 58

7. Cambrils 34 56 43 57

8. Torredembarra 34 66 51 56

9. Catalònia 34 67 49 51

10. Gandesa 34 47 55 46

11. Calafell 34 48 47 46

12. Salou 34 51 58 43

13. Ampolla 34 45 61 37

14. Cambrils U 34 49 58 34

15. Nàstic 34 32 66 27

16. la Sénia 34 29 54 25

17. Aldeana 34 35 90 23

18. Ulldecona 34 41 86 20

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

30a jornada, Reg. preferent

Cerdanyola-Júpiter 1-3

Barceloneta-Torreforta 1-4

Organyà-Cervera 2-1

V. Alegre-Alcarràs 1-3

Catllar-S. Ildefons 2-4

Morell-R. Bítem 3-0

Marianao-Mollerussa 2-1

Viladecans-Roquetenc 6-0

Reddis-P. Cases 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torreforta 34 71 45 61

2. V. Alegre 34 58 40 61

3. Júpiter 34 56 34 60

4. Reddis 34 62 42 60

5. Viladecans 34 51 30 59

6. Cerdanyola 34 60 41 59

7. Alcarràs 34 47 30 58

8. Cervera 34 52 43 50

9. Morell 34 47 39 48

10. Mollerussa 34 44 55 45

11. Pub. Cases 34 42 43 44

12. R. Bítem 34 52 66 40

13. Organyà 34 38 61 40

14. S. Ildefons 34 42 59 38

15. Marianao 34 47 73 36

16. Barceloneta 34   50   57 32

17. Roquetenc 34 36 58 31

18. Catllar 34 40 79 26

Regional preferent

Una acció d’un partit del Tortosa d’aquesta temporada.
EBRESPORTIU

Els
resultats

de la
jornada

La Primera catalana acaba
diumenge. El Tortosa,
amb quatre victòries

seguides, voldrà mantenir
la desena plaça.

Comiat
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 38 22 7 9 65 36 73
2. Muntanyesa 38 19 10 9 40 33 67
3. Pobla Mafumet 38 19 10 9 60 36 67
4. Reus 38 17 14 7 52 26 65
5. Espanyol 38 19 7 12 65 38 64
6. Manlleu 38 14 19 5 58 40 61
7. Europa 38 16 10 12 54 42 58
8. Cornellà 38 15 10 13 58 44 55
9. Prat 38 13 14 11 49 42 53
10. Gavà 38 13 13 12 42 45 52
11. Vilafranca 38 13 10 15 48 55 49
12. Terrassa 38 11 14 13 58 53 47
13. Castelldefels 38 12 11 15 37 45 47
14. Amposta 38 13 6 19 45 65 45
15. Balaguer 38 11 10 17 42 60 43
16. Masnou 38 10 11 17 51 60 41
17. Vilanova 38 8 17 13 42 51 41
18. Palamós 38 9 14 15 35 45 41
19. Ascó 38 6 11 21 29 72 29
20. Premià 38 5 12 21 24 66 27

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

Europa-Pobla Mafumet 2-1
Espanyol-Premià 3-2
Muntanyesa-Terrassa 1-1
Castelldefels-Balaguer 1-3
Cornellà-Vilanova 2-2
Manlleu-Prat 1-1
Ascó-Gavà 1-2
Reus-Masnou 0-0
Vilafranca-Palamós 1-1
Amposta-Llagostera 0-1

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge (12 h)

Tortosa-Sants

Iberiana-Blanes

Vilassar-Igualada

Peralada-Olesa

Montcada-Ol. Can Fatjó

Santfeliuenc-S. Cristobal

Rubí-Guíxols

Tàrrega-Santfeliuenc

Diumenge (17 h)

Gramanet-Vic

Olot-Poble Sec

RESULTATS
37a jornada, Primera catalana

Igualada-Iberiana 2-2

S. Cristobal-Montcada 2-2

Ol. Can Fatjó-Peralada 2-3

Rapitenca-Olot 2-1

Poble Sec-Gramanet 0-1

Olesa-Vilassar 1-2

Vic-Rubí 0-0

Blanes-Tortosa 1-5

Guíxols-Santfeliuenc 0-1

Sants-Tàrrega 4-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 37 65 31 78

2. Vic 37 68 35 77

3. Rubí 37 59 34 70

4. Tàrrega 37 72 42 67

5. Peralada 37 64 48 58

6. Rapitenca 37 70 48 57

7. Iberiana 37 61 75 55

8. Vilassar 37 56 44 54

9. Ol. Can Fatjó 37 52 54 52

10. Tortosa 37 51 49 48

11. Igualada 37 56 59 47

12. S. Cristobal 37 42 53 46

13. Santfeliuenc 37 47 52 45

14. Gramanet 37 44 61 45

15. Guíxols 37 43 51 45

16. Olesa 37 48 51 44

17. Montcada 37 42 54 42

18. Sants 37 42 52 41

19. Blanes 37 46 66 36

20. Poble Sec 37 26 95 13
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Es per estar-ne satisfets,
tot i que queda un mal cos
perquè el Club Handbol
Amposta va estar a punt
d’aconseguir l’ascens a
Divisió d’Honor el cap de
setmana passat a Bilbao i
per poc no va poder fer-ho.
Era la recta final i decisiva.
I es va afrontar amb orgull i
compromís. Ganes de fer
història. Victòria davant el
Porriño, d’entrada, i golave-
rage a favor. I el dissabte,
partit clau, davant el Gijon:
l’equip favorit. Fou una con-
frontació oberta, emocio-
nant i de gran intensitat,

entre dos equips de cate-
goria superior. Al final, un
petit detall va decidir. I
victòria de les asturianes
per 32-31. Llàstima! 
El gran partit i l’atreviment i
actitud de les jugadores
ampostines va merèixer
millor sort. Va faltar poc.
I diumenge restava el
darrer partit, contra l’equip
amfitrió del Kukullaga. Era
important perquè el tercer
lloc estava en joc. I el CH
Amposta va demostrar
més fortalesa i va acabar
imposant-se per 27-36.
Emoció i satisfacció. La

feina de fa molts anys ha
donat un gran resultat en
una temporada que havia
de ser de transició i que ha
estat la millor. S’han incor-
poració jugadores dels
planters que empenyen i
que ofereixen un futur  d’è-
xits, amb el treball de la
base. 
Marc Fornós, el tècnic, i
Xavi Simon, el president,
van mostrar la seua emo-
ció en el programa de
Canal TE, aquesta setma-
na: «estem orgullosos de
totes les jugadores».
Felicitats!.

El Catalònia va guanyar el
Ginestar i, d'aquesta
forma, va assegurar l'as-
cens de categoría, a la
tercera catalana (1-0). Un
partit que va generar
molta polèmica perquè els
de la Ribera van protestar
el penal xiulat en contra i,
a la vegada, un que van
fer-li a Soriano i que “va
ser molt clar” i no fou xiu-
lat. La trascendencia del
duel era màxima tenint en
compte que el Benissanet
depenia d'un empat a la
Santa Creu per ser l'equip
que havia d'estar en zona

d'ascens. 
No fou d'aquesta manera i
al final ha estat l'equip de
De Le Vega qui ha pujat.
L'euforia va envadir l'esta-
di jesusenc mentre els de
la Ribera van protestar
l'arbitratge. 
I van fer-ho de forma con-
tundent com es pot com-
provar en la noticia de la
part inferior.
El Catalònia va iniciar les
celebracions que van con-
sistir en una llarga carava-
na que va trascòrrer
carrers de la localitat, així
com de Tortosa i

Roquetes.
L'equip jesusenc ha estat
tota la temporada lluitant
per enganxar-se a la zona
alta de la taula i al final, en
el barrer sospir, ho ha
aconseguit.

L’Amposta va 
tenir-ho a tocar

El Catalònia B assoleix
l’ascens a Tercera catalana

HANDBOL. FASE D’ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR

Un empat contra el Gijon (31-32) hagués donat l’ascens El Ginestar va protestar l’actuació arbitral (1-0)

El Catalònia ha fet una
segona volta

extraordinària, esperant
una oportunitat que ha

arribat al final

Segona volta

TERCERA REGIONAL

GRUP A
UE ALDEANA
CF SANTA BÀRBARA
CFF TORTOSA - EBRE
GRUP B
UE JESÚS I MARIA
CD LA CAVA
O. MÓRA D'EBRE
UE RAPITENCA

GRUP C
CF GANDESA
AT. MÓRA LA NOVA
CF ULLDECONA 

PRIMERA FASE
10 - 10.30h SANTA
BÀRBARA - UE ALDEANA
UE RAPITENCA - UD JESUS
I MARIA
10.30 - 11h CF ULL-
DECONA- CF GANDESA 
O. MÒRA D'EBRE - CD LA
CAVA
11 - 11.30h ALDEA-
NA - CFF TORTOSA
UE RAPITENCA - O. MÒRA
D'EBRE
11.30 - 12h JESÚS I

MARIA- CD LA CAVA 
CF GANDESA - AT. MÒRA
LA NOVA
12.30 - 13h C F F
TORTOSA- CF SANTA
BÀRBARA 
O. MÒRA EBRE- UD JESÚS
I MARIA
13 - 13.30h
AT. MÒRA LA NOVA - CF
ULLDECONA 
CD LA CAVA- UE RAPITEN-
CA Final: 17 h (els
tres primers).

Jornada futbol femení Terres de l’Ebre,
a Ulldecona, diumenge

Una vegada s’ha confir-
mat que Rogelio, el tèc-
nic de l’ascens, no conti-
nua a Sant Jaume, la
directiva es posar en

marxa per trobar un
relleu a la banqueta del
club, per a jugar a la
Tercera catalana. I elre-
lleu ja s’ha trobat amb el

tàndem tècnic format per
Harri Arraut i Robert
Avinyó que han estat a
l’Amposta. Richard
(Amposta B) també fitxa. 

Harri i Robert entrenaran la UE Sant Jaume

Angel Guiu, tècnic del Be-
nissanet, estava molest.
“La veritat és que ja vaig
dir-ho al seu dia. Sembla
que els equips de la Ribera
no interessem i si, en canvi,
els del Baix Ebre i Montsià.
No li vull traure mèrits a nin-
gú perquè possiblement els
principals culpables hem
estat nosaltrres, de no as-
solir l'ascens. Però han ha-
gut massa factors que han
intervingut i decisions arbi-
trals i altres situacions que
no han estat correctes per
nosaltres, i que ens han
perjudicat”. Guiu afegia que
“nosaltres, dos clubs de la
Ribera com el Ginestar i el
Benissanet, vam demostrar

competitivittat i fair-play en
el derbi de la jornada ante-
rior quan el Ginestar va fer
el que devia i no ens ho va
posar gens fácil. No obs-
tant, hi ha altres cir-
cumstàncies que s'esca-
pen. I no ha estat, la de
diumenge, la única jornada.
Però el penal que li xiulen al
Catalònia al seu favor és de
festa major i, en canvi, se-
gons m'asseguren des de
Ginestar, n'hi ha un altre
molt clar a Soriano que no
fou xiulat. I això decideix un
campionat, un ascens”.
Lluis Zas, tècnic del Gines-
tar, aclaria el mateix diu-
menge que “crec que no ha
hagut justicia amb el Benis-

sanet en diverses situa-
cions que s'han produit du-
rant el campionat, sobre tot
en partits claus. Penso que
la competició està corrupta
i que han hagut fets que no
han estat correctes, i princi-
palment per a equips de la
Ribera”. Zas va fer, entre al-
tres, aquestes declaracions
al programa de ràdio Móra,
Dins l'Estadi, diumenge.

«Corrupció»
«Els equips de la Ribera sembla que no interessem»

DES DE BENISSANET I GINESTAR NO HAN OCULTAT EL SEU MALESTAR

«No vull traure cap mèrit
a ningú però han hagut

situacions durant la
temporada que ens han

perjudicat»

Malestar a Benissanet
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

JOAN SABATÉ BORRÀS. SENADOR I PRESIDENT DEL PSC DE L’EBRE

Avui, l'entrevista d'aques-
ta edició la dediquem a la
figura de Joan Sabaté
que ha decidit no ocupar
la plaça de regidor a
l'Ajuntament de Tortosa,
posant el punt final a la
seva dedicació de vint
anys a la política local.
Perquè no ha de ser un
pas fàcil i perquè segur
que en aquest moment hi
ha molts sentiments que
estaria bé que coneguem
de primera mà. Això, és
el que ens ha explicat:
Més Ebre: Ha estat difí-
cil prendre aquesta deci-
sió?
Joan Sabaté: És una
decisió que no hauria vol-
gut haver de prendre si
els resultas ens hagues-
sin estat més favorables,
però després d'haver per-
dut les eleccions a
Tortosa, i amb vint anys
de trajectòria municipal,
vuit dels quals d'alcalde,
ara calia reforçar la reno-
vació del nostre grup
municipal, ja encetada
amb la candidatura amb
que vam concórrer a les
eleccions municipals, i
que es completa amb la
renúncia del cap de llista
per deixar pas a un nou
equip i reconstruir l'alter-
nativa des del socialisme
democràtic per a
Tortosa. Poder treballar
per la teva ciutat, en
aquest cas, per Tortosa,
és de les responsabilitats
més grans i més gratifi-
cants que es puguin assu-
mir, i més si tens la sort
de ser alcalde. Aprofito
una vegada més per
agrair als tortosins i tor-
tosines que m'hagin

donat aquesta oportuni-
tat al llarg de vint anys de
suport democràtic. 
ME: En què considera
que pot repercutir aquest
pas?
JS: Significarà una apos-
ta inequívoca per la reno-
vació i, per tant, un nou
impuls a l'alternativa que
des del socialisme estem
construint per a Tortosa. 
ME: Ha canviat el Joan
Sabaté d'ara del Joan
Sabaté del dia abans de
les eleccions?
JS: Evidentment, un
resultat advers afecta
personalment, però això
no significa que hagi per-
dut ni un gra de passió ni
de voluntat de treball per
la cosa pública i per
Tortosa. 
ME: A hores d'ara, pas-
sat un temps, que creu
que va poder portar a
obtenir aquells resultats
electorals a les eleccions
del 22 de maig (el PSC
de Tortosa va passar de
7 a 3 regidors)?
JS: Evidentment hi ha
causes locals i causes
generals. Entre les prime-
res voldria destacar que
segurament el projecte
de CiU no estava desgas-
tat després de només
quatre anys de govern i la
ciutadania ha entès que
era el moment de la con-
tinuïtat i no del canvi. A
més, assumeixo la res-
ponsabilitat política de
les possibles mancances
i, fins i tot, de les errades
que en els darrers anys
ens hagin impedit cons-
truir una alternativa sufi-
cientment engrescadora.
Quant a les causes  gene-

rals, és evident que hi ha
hagut una onada de vot
conservador arreu
d'Espanya i de Catalunya
i a la que Tortosa no s'ha
sostret.
ME: Sabaté, posa punt i
final a vint anys de políti-
ca local, però no deixa la
política. Com treballarà a
partir d'ara, per la “seua”
Tortosa?
JS: Treballaré des de les
meves responsabilitats
polítiques tant en l'àmbit
orgànic del PSC com des
del meu escó de senador
i, alhora, ho faré com
sempre des del meu tre-
ball diari i quotidià, des
del moviment associatiu,

des de la proximitat i pen-
sant sempre en les perso-
nes. 
ME: Deixa la representa-
ció del PSC a Tortosa en
mans de persones de la
seva llista: la número 2,
Núria Chertó, el número
4, Eduard Ena, el número
3, Antoni Sabaté, que
passarà a ser el porta-
veu. 
Què pensa que poden
oferir als tortosins i torto-
sines que confiaven en
veure'l a l'Ajuntament?
JS: Els nostres votants
han fet confiança a unes
persones com a repre-
sentants d'un projecte
polític, el del socialisme a

Tortosa. Estic segur que
entendran la necessitat
de la renovació i que
aquesta es reflecteix en
el nou grup municipal,
format per persones amb
una capacitat demostra-
da i contrastada, amb

experiència política i pro-
fessional i que treballaran
per desenvolupar el pro-
grama amb el que vam
concórrer a les eleccions

des de la limitació que
significa l'existència
d'una majoria absoluta de
dretes a l'Ajuntament.
Però continuarem fidels
com sempre al nostre
ideari i amb una voluntat i
capteniment insoborna-

ble per fer de Tortosa una
ciutat que creix econòmi-
cament, més equilibrada
urbanísticament i més
justa socialment.

«Poder treballar per a la teva ciutat, en aquest
cas, per Tortosa, és de les responsabilitats més

grans i gratificants que es puguin assumir»
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
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
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

                              



21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

DIVENDRES 3 
DE JUNY
DE 2011

El Restaurant Amaré de Roquetes es caracteriza per fer una cuina casolana i de qualitat amb els productes més frescs
de les Terres de l'Ebre

1 baldana 
1 primentó escalivat a
la flama 
1 ou 
1 patata 
1 peça de foie 
uns ceps

Avui us presentem el
tamboret de la terra, un
plat fruit dels productes
de les nostres terres.
Per a començar la re-
cepta, posarem a esca-
livar un primentó roig a
la flama, mentrestant en
una safata posarem una
baldana i uns bolets, en
el nostre cas han estat
uns ceps, però podem
posar rovellons si ens
agrada més. Mentre te-
nim el primentó escali -
vant-se i la baldana amb
els bolets al forn, pela-

rem una patata, la lami-
narem i la fregirem fins
que estigue al punt. Un
cop fregides les patates
farem un ou ferrat, ho
reservarem i a continua-
ció procedirem a muntar
el plat. Agafarem un aro
de motlle i hi afegirem
la patata fregida, a con-
t inuació, com a segón
nivell, el primentó esca-
livat, després els ceps i
la baldana. Un cop asso-
l its els quatre nivel ls,
culminarem amb l'ou fe-
rrat i, marcarem un tall
de foie a la paella per el
col. locar- lo al cim del
tamboret. Aquest ha es-
tat el plat que més es-
pectacular de la setma-
na, un plat deliciós i
que, segons en Joan
amaré trionfa amb els
més petits de la casa.

“Primentons i Tomates”. Avui: Tamboret de la Terra 

El Tamboret és una re-
cepta molt atractiva
que trionfa tant amb la
clientela jove com amb
la més veteranadel
Restaurant Amaré de
Roquetes

REDACCIO

A la imatge superior, el plat de la setmana, a la foto inferior, Amado Cebolla i Joan Amaré ME

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15,30 i a les 20 h.

A Canal TE
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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

Hereus de Mª Brunilda Beltran Vint-i-vuit, 7   (Camarles) 977470010

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

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23  (Tortosa) 977441126   

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

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

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèi-
xer 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
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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 
De matinada la nuvolositat minvarà i quedarà entre poc i mig ennuvolat en
conjunt, amb nuvolositat més abundant al litoral. A partir de migdia creixe-
ran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel mig o localment
molt ennuvolat en aquests sectors, sobretot al Pirineu. 

Precipitacions 
De matinada se n'esperen al vessant nord del Pirineu i al llarg de tot al dia
algunes de disperses al litoral, tot i que durant el matí tendiran a restringir-
se al sud de la zona. A més, a partir de migdia també se n'esperen en forma
de ruixat aïllat al Pirineu, d'intensitat entre feble i moderada.
Les quantitats acumulades seran minses o poc abundants (entre 5 i 20 mm
en 24 hores). 

Temperatures 
Mínimes sense canvis i màximes lleugerament superiors.

Visibilitat 
Bona, tot i que de matinada serà regular o dolenta al vessant nord del
Pirineu així com a la resta de l'interior hi haurà algunes boires i boirines
locals.
Vent 
Bufarà de component est entre fluix i moderat en general, més reforçat al
principi del dia i al litoral. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà vent entre fluix i moderat. Al nord del cap de Begur serà de tramun-
tana al principi i al final del dia i de llevant al centre de la jornada, a la resta
de la zona serà de gregal de matinada i a la nit i de llevant al centre del dia.
Forta maror a maror a la tarda i a marejol al final del dia. Mar de fons del
nord. 

Costa Central: 
bufarà vent de component est entre fluix i moderat, amb alguns cops forts
de matinada. Al principi i al final del dia serà de gregal mentre que al cen-
tre de la jornada girarà a llevant.
Forta maror a maror a la tarda i a marejol al final del dia. Mar de fons del
nord-est. 

Costa Daurada: 
bufarà vent de component est entre fluix i moderat, amb alguns cops forts
de matinada. Al principi i al final del dia serà de gregal mentre que al cen-
tre de la jornada girarà a llevant.
Forta maror a maror a la tarda i a marejol al final del dia. Mar de fons del
nord-est.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor t'arribaran notícies
interessants que t'alegraran el cor. Evita la
desídia, no caiguis en estats d'avorriment.
Busca activitats que et facin feliç.  

Taure
20/4 al 19/5

Dia favorable per ampliar les teves aventu-
res amoroses. Respecte a la salut , vius un
període ple de potència i optimisme perso-
nal.

Bessons
20/5 al 21/6

No camines desencertat, no et deixis seduir
tan fàcilment. Confia en la teva experiència
en matèria d'amor. Prova a relaxar-te i a
prendre't la vida amb més calma.

Cranc
22/6 al 21/7

Augmenta considerablement la teva necessitat
de tenir contactes sexuals. Respecte  a la teva
salut, un consell: no vagis a dormir tant tard o
acabaràs esgotat.

Lleó
22/7 al 22/8

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus
sentiments és beneficiós per a tu i per a la
teva parella. Actualment , els teus interessos
se centren més en la teva visa emocional.

Verge
23/8 al 21/9

Si treus la teva part més tendra és possible
que visquis moments molt dolços en el
terreny de l'amor. Posa més en clar els teus
esquemes i filosofia de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un període molt bo amb per a augmentar
els teus contactes i millorar la teva vida
social. Has d'evitar els ambients nocturns una
miqueta contaminats.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Potser recapacitis sobre la forma de viure la
teva vida sentimental. Respecte a la teva
salut, desconnecta't  dels lligaments de la
teva activitat diària. Aprèn a relaxar-te .

Sagitari
21/11 al 21/12

Vius un temps ric en esdeveniments sentimen-
tals on les teves iniciatives es veuen afavorides
. Avui és un dia de petits accidents, retards o
ensopegades.

Capricorn
21/12 al 19/01

Has de posar en ordre moltes coses en relació
amb els teus assumptes amorosos. Moltes acti-
tuds que provenen de costums ja passats ja no
tenen sentit en el present.

Aquari
20/1 al 18/2

T'enriqueixes amb noves experiències dintre de
les teves relacions socials i sentimentals.
Respecte la teva salut  avui no notaràs cap tipus
d'esgotament.

Peixos
19/2 al 20/3

Pots començar una prometedora etapa dintre
de la teva vida sentimental de parella. És  neces-
sari que suavitzis moltes de les coses que
creen un impacte en la teva vida emocional.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 125.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Freginals .  Casa de camp
20m2, caravana i terreny de
8190m2 pla d'oliveres Accés
bo des de cami asfaltat Aigua
pou comunitari Bones vistes.

Degoteix en els arbres.
29.000E. Ref 1103 
Tel 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.
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L'agricultura que fa tants i
tants anys es queixa de la
seva situació, del difícil
que resulta tirar endavant
els conreus i van ara els
alemanys i sentencien un
bon dia que 15 persones
han mort i les més estan
intoxicades per culpa d'un
bacteri que ha decidit ins-
tal·lar-se als cogombres
espanyols. Quan va saltar
l'alarma els mercats van
entrar en histèria col·lecti-
va, milers de tones d'a-
quest producte es van
tirar, i amb això es van
perdre molts euros. Dies

després, el govern
Alemany es disculpava, en
Alemany, perquè els estu-
dis havien determinat que
el bacteri no provenia de
les postres hortalisses.
Però el cop de gràcia a la
nostra economia ja s'ha-
via donat. I en un moment,
que ja sabem tots que no
és, justament per donar
saltirons d'alegria, aquest
fet a vingut, si cap a
enfonsar-nos una mica
més en la de per si
dramàtica situació
d'Espanya. I em de recor-
dar, que amb més o
menys fronteres, els cata-
lans estem dintre d'a-
quest tros de terra, que
cada cop està sent més
oblidat pels postres com-
panys europeus. Molts
d'ells no se si sabrien
situar-nos en un mapa.
Com deia, la crisi del
cogombre ha transcendit
l'àmbit dels productors
d'hortalisses i, a les
Terres de l'Ebre, afecta ja
de ple els exportadors de
cítrics. L'empresa
Agrofruit de Tortosa, la
principal exportadora
catalana de taronges i
mandarines, ha vist com aquesta setmana li han

estat cancel·lades les
comandes d'Àustria i
Alemanya per un total de
200.000 quilos, prop d'un
30% del volum que comer-
cialitza actualment. 
Els productors d'hortalis-
ses del Baix Ebre i el
Montsià continuen, però,
sent els més perjudicats i
segueixen acumulant
tomàquets, alls porros,
col-i-flors i carabassons

en cambres frigorífiques,
davant la impossibilitat
d'exportar i la saturació
del mercat intern. 
En un altre moment de la
vida, o en una altra vida,
hagués arribat a pensar
que darrere de tot plegat
hi ha una força superior
que pugna per destruir-
nos. Òbviament en ple
segle XXI hem d'enterrar
el mite i donar pas, i
seguir, a la raó. Però,

realment, que ens pot
passar més? Callo, callo,
perquè per passar, ens
pot passar de tot. 
En definitiva, els cogom-
bres murcians han esquit-
xat les nostres taronges,
amb això no vull propiciar
cap tipus odi dirigit als
murcians que, pobres, ja
tenen prou amb el seu.
Des d'aquest trocet,
només puc fer una cosa,
proposar idees, iniciati-

ves. Ahir vaig veure al por-
taveu d'un partit espanyol
menjant cogombres per
demostrar que no estaven
infectats. Aixa, que des
d'aquesta plana demano
que surti el president de
la Generalitat, Artur Mas,
bevent-se un suc de taron-
ja de les Terres de l'Ebre.
En fi, qui ens havia de dir
que un cogombre ens hau-
ria de tocar tant les taron-
ges!

Què no ens toquen... les taronges

Aquesta setmana
coneixíem els efectes
que la crisi dels
cogombres a Alemanya
ha ocasionat no tan
sols a l'economia
espanyola sinó, les
conseqüències directes
que el cogombre ha
tingut sobre les horta-
lisses de les nostres
Terres. 

«Els alemanys amb el comportament que han tingut haurien de ser expulsats de Mallorca, com a càstig»

DM

AIXÒ AVUI VA DE «PEPINOS»

Recuperar la confiança dels consumidors,
exigir responsabilitats a la UE i a l'estat
alemany, reclamar indemnitzacions, i

defensar els productors catalans. Són els
objectius que s’ha marcat el conseller

d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí

         


