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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Els moblistes de la Sénia
reclamen la unitat del sector
i l'administració per buscar
sortides a la crisi.

P4

L'ACA sosté que la
negociació pel cabal de
l'Ebre s'ha "enrocat" per
la negativa estatal a
acceptar un règim
variable.

P6

Societat

La manifestació, a Tortosa,
contra les retallades aplega
mig miler de persones.

P9

Esports

El rapitenc Angel Rangel, el
nostre crac de la setmana.

P18

CiU i PSC reediten el pacte de govern a Ascó. Tant Vidal com Martínez (a la foto) han subratllat la voluntat d'entesa per tal “d'apro-
fundir en les polítiques assistencials, en la diversificació econòmica del municipi i en bastir una base econòmica sòlida que perme-
ti al poble encarar el futur més enllà de la vida de les centrals nuclears”. Altres pactes… a tres bandes entre CiU, PP i els indepen-
dents desbanca el PSC de l'alcaldia d'Ulldecona. L'actual alcalde de Gandesa, Miquel Aubà, confirma que es quedarà a l'oposició
després del pacte de CiU i PP que el desbanca de l'alcaldia. P3

Pactes per governar

La Federació d'ERC a les Terres de l'Ebre ha valorat els projecte de pressupostos
de la Generalitat al territori que suposa una inversió de 65 MEUR. Segons han asse-
gurat els republicans, amb aquests comptes la "reculada al passat" del territori està
garantida, ja que se situa l'Ebre a la cua de la inversió, representant un 3% del glo-
bal de Catalunya. “S'ha acabat tornar a ser un territori de preferència, tornem a les
antigues dinàmiques, i el procés d'involució està més viu que mai”.  P6

Crítiques als Pressupostos
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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 

L'expressió més propera de
democràcia, les eleccions
municipals, ha donat els seus
fruits. Ara bé, aquests,
segons sembla, tenen dife-
rents gustos, d'acord amb
les interpretacions que s'hi
estan donant.
Pel camí, més d'un encert i
més d'un disbarat... en pocs
dies dos esdeveniments amb
transcendència: el plebiscit i
la final de la “champions”. El
primer un multipartit divers i
per a tots els gustos, l'últim
una lliçó d'esport amb un
equip que sense pegar una
sola “patada”, va guanyar
netament el trofeu.
A les Terres de l'Ebre com a
la resta de Catalunya la diver-
sitat d'estratègies ha estat la
norma en les diferents “bata-
lles” de la campanya. A
alguns llocs els adversaris
han donat una càtedra de res-
pecte, en d'altres han deixat
anar per la sendera electoral,
mes d'una relació i moltes
dosis de confiança i dignitat,
ferides de vegades difícils de
curar d'una manera immedia-
ta.
Un fet inapel·lable són les rei-
terades opinions coincidents
en remarcar la davallada
d'Esquerra al context nacio-
nal i els excel·lents resultats a
les Terres del Ebre.
Números en mà a tot
Catalunya, de 1.584 regido-
res/ors del 2007 s'ha passat
a 1.387 regidores/ors al
2011, quedant les xifres per
sobre dels resultats del
2003, en que donaven 1.281
regidors/res. Una dada
matemàtica i indiscutible,
obviant que algú pot buscar
emfatitzar significatives
reduccions de la representa-
ció a certes places impor-
tants. Llàstima, per a tots els
profetes de l'apocalipsi, que
els pobles petits també exis-
teixen i en ells la confiança en
la gestió municipal
d'Esquerra té continuïtat. 
Per entrar en detalls, a
Catalunya i a l'Ebre apareix un
fet digne de ressaltar, el gir
que l'electorat ha fet cap a la
dreta, apadrinat per la fre-
qüència de pactes que a pos-
teriori s'han anat prodigant
també entre les diferents for-
ces conservadores dels muni-
cipis catalans. 
Els pactes són lliures i sem-

pre lícits, faltaria més, l'a-
ritmètica tampoc falla en
aquest cas, però algun d'ells
porten moltes vegades afegi-
da una carregada motxilla
d'incoherència...  què hi
farem... la gent ha opinat i els
polítics han decidit.
La gent n'està cansada de
veure trafegar alcaldies,
governs i tota mena de
càrrecs públics amb una sen-
sació d'assistir a un  “merca-
det” post-electoral que inten-
ta justificar lo inexplicable.
Somniar és gratuït, servir als
ciutadans és l'objectiu. Però,
seria tant difícil d'aconseguir
acords de “poble” o de “terri-
tori” per poder remar junts
cap al final d'aquest maleït
túnel de la crisi econòmica?.
S'han donat circumstàncies

de tota mena en aquest últim
combat electoral. Ara bé, si
tots intentéssim ser genero-
sos, si tots estessim dispo-
sats a obrir mans i ser humils
en la reflexió dels actes i les
paraules, segur que es
podria parlar de fer foc nou i
oblidar els “sapos” llençats
en mig de la “rauxa” del com-
bat electoral.
Els que faran govern i els que
no en podran fer, seria bo
que miressin el malament
que s'ho passaran moltes
famílies, inclús aquells que
han guanyat sense pegar una
sola “patada”, segur que
serien capaços de fer pinya
amb qui calgués.
Treballar pel poble és la con-
signa de tots els que fa unes
setmanes estàvem darrera
dels faristols, és així no?. La
unió fa la força i com més
forts serem més i millor aju-
darem a la gent dels nostres
municipis.

Dani Andreu i Falcó

La Unió fa la força

Opinió

Desprès de les eleccions municipals del 22 de
maig es va obrir un periode de reflexions. Va arri-
bar el moment de tot un seguit de converses per
constituir els nous Ajuntaments de les Terres de
l'Ebre, que té lloc demà
mateix, el dissabte 11 de
juny. Han estat dues setma-
nes de nervis, comentaris i
remors de tot tipus. Uns que-
daven més que tranquils amb
la majoria absoluta sobre la taula, altres veien,
lamentablement, que tot apuntava a passar a l'o-
posició, altres comentaven pactes “irreals”…
També hem sentit que tal vegada el més
democràtic seria un govern del partit més votat,
una manera de respectar totalment els vots dels
electors, es funcionaria  de manera consensuada
i els diferents partits haurien de demostrar en

cada decisió les seves posicions. A la fi als pac-
tes passa com al fútbol  i segur que, al final, faci
el que es faci, sempre n'hi haurà de descontents.
És evident que qualsevol partit polític que es pre-

senta a unes eleccions
és per governar, però
tampoc es tracta de
governar a qualsevol
preu, ni de demanar cap
cadira  ni res que se

sembli per tenir-hi cabuda. Abans de pactar cal
llegir, i això esperem que hagin fets els diferents
representants dels Ajuntaments de les Terres de
l'Ebre que demà mateix sofreixen un canvi impor-
tant en aquesta legislatura, i la unió entre dos o
tres partits han fet fora els que han estat alcaldes
fins ara. Queden 4 anys per davant per veure
com es fa la feina.

Editorial

Abans de pactar, cal llegir

Falta molt poc perquè els regidors sor-
gits de les eleccions municipals pren-
guin possessió del seu càrrec. Serà el
moment del relleu dels qui ho hem estat
en aquest període 2007-2011 i no repe-
tim.
Penso fermament que aquest mandat
que deixem enrere ha estat un bon perí-
ode per a la ciutat de Tortosa.
Certament la crisi econòmica l'ha mar-
cat però també l'estabilitat política, el
desenvolupament d'infinitat de projectes
esperats des de fa anys i molts de nous,
la bona gestió i la proximitat a la gent i
als problemes.
Ha estat un honor per a mi haver estat
tinent d'alcalde de la meua ciutat i haver
pogut treballar pel conjunt dels ciuta-
dans i ciutadanes del nostre municipi.
No voldria deixar el càrrec sense abans
fer una sèrie d'agraïments: 
A totes les persones d'Esquerra
Republicana de Catalunya que vau con-
fiar en mi per encapçalar una llista i un
projecte polític i a totes les persones
vinculades al partit -no només de
Tortosa- que m'heu ajudat durant aquest
temps. Estic orgullós d'haver fet política
a través d'aquest partit històric. He
posat la cara i he estat la veu durant
aquests anys i me'n faig responsable, i
me'n faré sempre, de les decisions pre-
ses. Així mateix també la meva vincula-
ció acaba ara aquí.
A les 1084 persones que al maig del
2007 vau dipositar el vot confiant en la
nostra proposta possibilitant l'obtenció
de dos regidors. Sense conèixer-vos
personalment a tots he intentat tenir
present aquest gest i correspondre'l
durant aquests 4 anys. Gràcies.

Al meu company regidor, Valentí Marin,
per la teva lleialtat i pel teu bon fer. Que
fàcil ha estat posar-nos d'acord en tot!
A tot el col·lectiu de CIU a Tortosa per
haver avalat un pacte de govern inèdit i
per descomptat, a Ferran Bel i a tots els
regidors i regidores de CIU per haver
cregut en aquest pacte tant com nosal-
tres i haver-lo portat a la pràctica cada
dia dels 4 anys.
A tot el personal de l'Ajuntament de
Tortosa i de manera molt directa a tot
l'equip de Promoció econòmica,
Turisme, Universitats i Fires, per haver
portat a terme la feina encarregada amb
sintonia, professionalitat i esforç. Quin
gran equip!
I finalment a totes les persones del tei-
xit associatiu de la ciutat i de manera
especial a totes aquelles amb les que
hem tirat endavant projectes en comú.
M'és impossible anomenar-vos a tots i
totes. Un plaer. 
Gràcies i a reveure

Ricard Forés Gargallo

Gràcies i a reveure

Opinió

«Queden quatre anys per davant per
veure com es fa la feina»

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ, ENTRA A:

www.mesebre.cat
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Un pacte a tres bandes entre
CiU, PP i UGI-FIC desbancarà
de l'Ajuntament d'Ulldecona
la candidata del PSC i alcal-
dessa en funcions, la socia-
lista Núria Ventura, que va
encapçalar la llista més vota-
da a les eleccions municipals
obtenint quatre regidors -els
mateixos que els conver-
gents-. L'acord suposa que
l'únic regidor electe de la llis-
ta independent, Celestí
Hervàs, assumirà l'alcaldia
durant els primers divuit
mesos de mandat, mentre
que la cap de llista conver-
gent, Núria Balagué, ho serà
durant els dos anys i mig res-
tants. Un dels altres canvis
sonats al territori, l'indepen-
dent Miquel Aubà (ApG-FIC)
ha confirmat que els cinc
regidors que han sortit ele-
gits després de les elec-
cions municipals a Gandesa
prendran possessió de l'acta
de regidor i es quedaran a
l'oposició amb l'objectiu de
continuar treballant pel muni-
cipi. Tot i encapçalar la força
més votada i quedar-se a
poc més de 50 vots de la
majoria absoluta, Aubà pas-
sarà a l'oposició després de
dotze anys d'alcalde. En una
roda de premsa, ha lamentat
que "es canvien cromos per
vots i pressupostos" i s'ha

mostrat convençut que amb
el pacte entre CiU i PP a la
capital de la Terra Alta "s'ha
obert la caixa dels trons".
Aubà també ha negat que
hagués ofert els quatre anys
d'alcaldia al PP.
Convergència i Unió i el Partit
dels Socialistes-Progrès
Municipal han formalitzat un
pacte de govern per als pro-
pers quatre anys a
l'Ajuntament d'Ascó. Les
dues formacions interpreten
el resultat obtingut de les
darreres eleccions locals

com una renovació de la
confiança que els electors ja
van fer l'any 2007. Per tant,
CiU i PSC d'Ascó són els
dipositaris de la voluntat
majoritària del municipi i es
consideren reforçats per ree-
ditar un acord de govern que
ja ha funcionat amb èxit
durant el darrer mandat
municipal. Fruit d'aquest
acord entre les dues forma-
cions, l'alcalde d'Ascó durant
els propers quatre anys serà
Rafel Vidal (CiU). Josep
Martínez (PSC), per al seva

banda, ocuparà la primera
tinença d'alcaldia també
durant el mandat complert.
Tant Vidal com Martínez han
subratllat la voluntat d'entesa
per tal “d'aprofundir en les
polítiques assistencials, en la
diversificació econòmica del
municipi i en bastir una base
econòmica sòlida que per-
meti al poble encarar el futur
més enllà de la vida de les
centrals nuclears”. 
El republicà Paco Gas serà
investit dissabte alcalde de
Roquetes, per segon man-

dat consecutiu, després de
l'acord de govern assolit
entre ERC, la força més vota-
da amb cinc regidors, i CiU,
amb dos. Les dues forma-
cions han reeditat parcial-
ment el pacte d'aquest man-
dat -en aquesta ocasió,
sense independents, que no
han aconseguit representa-
ció, ni PP - i han acordat un
programa que vol garantir
l'estabilitat del govern muni-
cipal a partir de la presa de
"decisions en base al con-
sens i no amb imposició de

cap majoria".  També el can-
didat de CiU a Deltebre, Lluís
Soler, ha anunciat que la
seva formació iniciarà el
mandat a l'oposició "amb la
finalitat de respectar la llista
més votada i complir amb el
compromís de no pactar
amb el candidat republicà-
Gervasi Aspa". Soler ha reco-
negut que la seva formació
"no disposa d'una majoria
forta" per governar després
d'haver assolit cinc regidors.
L’actual alcalde, Gervasi
Aspa, que va aconseguir set
regidors, podrà governar
amb majoria amb l’acord
amb els tres regidors del
PSC. Progrés Municipal
(PSC), amb tres regidors, i
Acord Municipal (ERC), amb
dos, han tancat ja l'acord per
tal de revalidar el pacte de
govern actual a l'Ajuntament
de Benissanet, en què totes
dues formacions polítiques
tornaran a compartir l'alcal-
dia. 
Així, durant els dos pròxims
anys el socialista Ignasi
Ballber continuarà com alcal-
de, i els dos darrers anys del
mandat el càrrec l'ocuparà
Francesc Xavier Arbó. 
A Alcanar, Alfons Montserrat
seguirà com Alcalde amb
suport del PSC, segons
fonts consultades.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, governarà durant el nou
mandat en solitari fent valer
la majoria absoluta aconse-
guida per CiU en les elec-
cions del 22-M. 

Aquest dissabte es constitueixen els
Ajuntaments de les Terres de l’Ebre

Pactes per governar.

Municipis, com Deltebre amb Gervasi Aspa, seguiran els mateixos alcaldes

Altres, com Ulldecona o Gandesa, experimenten canvis importants

REDACCIÓ

Un dels pactes per governar: Gervasi Aspa i Emilio Bertomeu, a Deltebre.
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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!

Molts regidors s’acomia-
daven de la seva tasca en
aquest últim ple. El regidor
del PP, Miquel Àngel
Monllau, només ha estat
set mesos a l'Ajuntament,
ja que va substituir Antoni
Faura al novembre. Tot
seguit, es van acomiadar
els dos regidors

d'Esquerra, Ricard Forés i
Valentí Marín. Forés va dei-
xar clar que no es pene-
deix d'haver pactat amb
Convergència i Unió, i va
destacar la figura política
de Ferran Bel. Eduard Ena,
José Martín i Joan Sabaté,

els tres regidors socialis-
tes que no segueixen, van
ser molt cordials en el seu
discurs. 
Martín va aconseguir emo-
cionar el consistori amb
algunes al·lusions perso-
nals al sacrifici que han

hagut de fer les seues
famílies.
Per la seua banda, Joan
Sabaté va agrair la feina
de tots els treballadors i
regidors del consistori, i
es va comprometre a
seguir treballant per

Tortosa. Finalment, van
acomiadar-se els regidors
de Convergència i Unió,
Joan Sanahuja, Jordi
Folqué i Joan Caballol. El
discurs més emocionat va
ser el de Sanahuja, que
marxa de l'Ajuntament tor-
tosí per dedicar-se en
exclusiva a la nova EMD
de Campredó.  
Jaume Forcadell serà l'ú-
nic candidat dels partits
d'esquerres que seguirà
de regidor. 

Ja per acabar,
l'alcalde de Tortosa va
expressar el seu agraï-
ment a tots els regidors
de la corporació en aquest
mandat. Bel va assegurar
que ha estat un veritable
honor ser alcalde de
Tortosa durant els quatre
anys. Dissabte, Bel serà
reelegit alcalde i gover-
narà quatre anys més
aprofitant la majoria abso-
luta de CiU. 

Últim ple del mandat a 
l’Ajuntament de Tortosa

Aquesta setmana ha tin-
gut lloc l’últim ple del
mandat a l'Ajuntament
de Tortosa, amb el
comiat de tretze dels
vint-i-un regidors del
consistori. Demà, dis-
sabte 11 de juny, es
constituiran els dife-
rents Ajuntaments per
als propers 4 anys de
legislatura.

Es va convertir en l’hora dels adéus per als regidors que no segueixen

REDACCIÓ

Imatge del ple de la capital del Baix Ebre.

Cedida

La vuitena Fira del Llibre
Ebrenc, que es va cele-
brar aquest passat cap
de setmana a Móra
d'Ebre, ha aconseguit
tancar una edició on hi
ha hagut un augment de
públic, però també de
vendes. Amb gairebé 50
autors i uns 3.000 visi-
tants, la capital de la
Ribera d'Ebre, ha estat el
referent literari del país
on també s'hi ha celebrat
la quarta edició de la Fira
d'Espectacles Literaris
Litterarum. La quarta edi-
ció de Litterarum ha
ofert divuit espectacles,
amb noms tan coneguts
com el d'Emma
Vilarasau.

Móra d’Ebre,
èxit de visitants a
la Fira del Llibre

Ebrenc

El regidor electe i núme-
ro quatre de la llista del
PSC de Tortosa, Eduard
Ena, ha renunciat, per
"motius professionals i
personals", a recollir l'ac-
ta de regidor de
l'Ajuntament de Tortosa.
La decisió d'Ena arriba
just després que l'exal-
calde i candidat socialis-
ta, Joan Sabaté, comuni-
qués que no recolliria
l'acta i que deixaria la
vida política municipal
activa. Aquesta situació
suposarà que el lloc
d'Ena sigui ocupat per la
número cinc de la candi-
datura, Dolors Bel, que
acompanyarà al porta-
veu, Antoni Sabaté.

El socialista Ena
renuncia a l’acta

de regidor

El clúster del moble de la
Sénia viu el seu pitjor
moment amb una crisi que
està provocant pèrdues a
les empreses amb la con-
seqüent destrucció de
llocs de treball. 
Fabricants i comerciants,
de la mà del Centre d'em-
presaris del moble de la

Sénia (CEMS) i de la
Federació de comerciants
del moble de la Sénia
(FECOMS), han decidit
constituir una plataforma
del sector del moble per
promoure la competitivitat
del sector i potenciar acti-
vitats en benefici de les
empreses i treballadors. El

primer objectiu és consti-
tuir una taula de treball,
entre el sector i l'adminis-
tració. 
Entre les prioritats es plan-
teja trobar fórmules per
incentivar el consum del
moble, com pugui ser la
desgravació o les promo-
cions.

Els moblistes de la Sénia reclamen
la unitat del sector i l’administració
Per buscar sortides a la crisi
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C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144

Present a l'Ajuntament on
ha signat en el llibre
d'Honor, Rafael Anson a
explicat que, “la iniciativa
s'emmarca en quelcom que

per a Espanya es fonamen-
tal. Nosaltres en aquesta
zona som líders en turisme
i en gastronomia i el que
necessitem són iniciatives
que garanteixin professio-
nals de qualitat en un futur.
En segon lloc avarca un

espai original i diferent que
centra els seus objectius en
la mar, i avui en dia es molt
difícil fer coses que no
hagin fet els altres”. 
Anson, clarament com-
promès amb la iniciativa afe-
gia que, “aquest institut

assegurarà quelcom tant
important com la prepara-
ció de professionals, cui-
ners i restauradors per a
que amb la mar en l'horitzó
i els seus productes puguin
fer un altre tipus de cuina
diferent, més bona i al
mateix temps més saluda-
ble. A més hem sembla que
serà quelcom més que
això, ja que ens permetrà
crear gestors i establir con-
tactes amb d'altres països”.
El president  de la institució
gastronòmica estatal fins i
tot va avançar que, “em
sembla que aquest institut
en poc temps serà més
important que el Basque
Culinary Center ubicat a
Sant Sebastià, tot i no tenir
el mateix pressupost. Ho
serà per a Espanya i per al
que representa la nostre
imatge gastronòmica al
mon, la qual està molt lliga-
da a la innovació, a la lliber-
tat i al mon del Mediterrani
en l'àmbit de la cultura i

l'art. Això que es el que ha
venut Espanya s'ha de con-
solidar amb instituts com
aquest. Ara necessitem
gent que sigui capaç de
convertir el somni en reali-
tat”. 
Rafael Anson va fer públic
que ja ha plantejat aquest
projecte amb diverses insti-
tucions que igual que la Real
Academia Española de la
Gastronomía a la qual repre-
senta, donaran tot el seu
suport. A part també ha
establert contactes amb
l'Academia iberoamericana
de Gastronomìa perquè una
bona quantitat d'alumnes i
futurs professionals siguin
iberoamericans en un futur.
A més també va explicar
que “tinc previst parlar-ne
en la reunió de l'Acadèmia
Internacional de
Gastronomia a Itàlia el prò-
xim mes de setembre,
amb la qual cosa serà real-
ment un institut internacio-
nal”.

Bones perspectives internacionals per a
l’Escola de la Gastronomia i del Mar

El projecte d'Escola
Universitària de la
Gastronomia i de la Mar
que està impulsant
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar des de
fa mesos, podria con-
vertir-se en un institut
internacional després
que el President de la
Real Academia
Española de
Gastronomía Rafael
Anson, hagi donat ple
suport a la seva promo-
ció, no només a l'estat,
sinó a la resta d'Europa
i Iberoamèrica. 

El President de la Real Academia Española de Gastronomia, Rafael Anson, visita l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

L’alcalde, Andreu Martí, amb Rafael Anson

Cedida

CiU i el PP van rebutjar
ahir en la comissió
d'Afers Institucionals del
Parlament una proposta
de resolució d'ICV-EUiA
en què es demanava un
tracte específic per a la
vegueria de les Terres de
l'Ebre, per poder-la fer
efectiva fins i tot abans
del desplegament de la
llei de vegueries, ara en
un calaix, per la “persona-
litat pròpia” del territori
ebrenc i el fet que l'admi-
nistració catalana ja hi
estigui desplegada. CiU,
però, considera, segons
ICV, que la reordenació
en vegueries, sense
excepcions, ja es discu-
tirà quan s'abordi la llei
de governs locals. 

Polèmica entorn
la llei de

vegueria ebrenca

El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) reclama al
D e p a r t a m e n t
d'Agricultura que concre-
te mesures per afrontar
la greu crisi de preus que
pateix el sector de l'oli
d'oliva. UP lamenta que
en la reunió bilateral que
va mantenir la setmana
passada el sector amb
Agricultura, l'administra-
ció no adquirís cap com-
promís. UP recorda que
fa dos anys que s'arros-
sega la crisi de preus,
que no considera una
conseqüència d'una crisi
de mercat, sinó que en fa
responsable la distribu-
ció. 

UP demana
ajudes per al
sector de l’oli

L'empresa INFOSA que
explota les salines de la
Trinitat al Delta de l'Ebre
ha mostrat la  seva preo-
cupació per la manca de
celeritat de FECSA-ENDE-
SA en la redacció del
avant projecte de soterra-

ment de la línea elèctrica
que creua l'istme del
Trabucador al terme muni-
cipal de la Ràpita i que
abasteix d'electricitat
aquest empresa, una de
les punteres en producció
de sal de la mediterrània.

Desprès de les converses
mantingudes amb els
representats del departa-
ment de la Generalitat i del
Govern Central en que
s'ha mostrat l'interès per
portar a terme aquest pro-
jecte de soterrament amb

un pressupost aproximat
de 600.000 euros, a
hores d'ara i desprès de
sis mesos de la signatura
del protocol d'intencions
entre les parts implicades,
FECSA-ENDESA encara no
ha endegat la redacció del
projecte, un fet que retar-
da  l' inici les necessàries
obres de soterrament ,
unes obres llargament rei-
vindicades, no tant sol per
l'empresa INFOSA si no
també pels responsables
politics del territori i pel
sector turístic de la zona,

ja que a més de ser un
pas important per al man-
teniment de l'empresa sali-
na, significaria la desapari-
ció d'un important impacte
visual al Trabucador en ple
Parc natural del Delta i una
millora el la seguretat de
la practica del esports
nàutics a  la zona cada
cop més practicats.
Segons Joan Sucarrats,
gerent de l'empresa,
«aquest retard entenem
que és per manca d'in-
terès i això farà que es
vagi retardant tot».

Preocupació a INFOSA pel retard
de FECSA-ENDESA

En el soterrament de la línia elèctrica
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El president de la Federació
de l'Ebre d'Esquerra,
Gervasi Aspa, ha afirmat
que 'les Terres de l'Ebre,
amb el Govern de CiU, hem
reculat al passat, perquè les
inversions proposades són
semblants a les de principis
de l'any 2000, quan només
ens volien per transvasar
aigua o posar l'ENRON'.
Amb un gràfic, Aspa ha
mostrat com dels 226
milions d'euros per a les
Terres de l'Ebre de l'any
2010 s'ha passat als 65
d'enguany. El dirigent repu-
blicà, a més, ha recordat
que des de l'any
2004 les inversions de la
Generalitat al territori havien

crescut any rere any, excep-
te aquest 2011, que la
inversió és de 161 milions
menys que l'any 2010. Per
a Gervasi Aspa, 'l'esforç
inversor que els governs
d'esquerres havien fet amb
les Terres de l'Ebre per
situar-les prop de la mitjana
catalana se n'ha anat en
orris. S'ha acabat ser un
territori preferent en inver-
sions, tornem a estar a la
cua i això ens allunya en
sanitat, educació i competi-
tivitat de la resta de
Catalunya'. Aspa ha recor-
dat que la inversió real con-
solidada del pressupost per
a les Terres de l'Ebre és la
més baixa de tot Catalunya
(3 %), per davant només de
les comarques del Pirineu
(2,2 %), mentre que l'àrea
metropolitana s'emporta el
63,9 %. Per a Aspa, 'tor-
nem al model que afavoreix
Barcelona i les gran àrees
urbanes'. El president repu-
blicà té molt clar que 'les
Terres de l'Ebre són les prin-
cipals perjudicades per les
retallades de CiU, perquè a

la retallada social cal afegir-
hi la retallada territorial'.
També el PSC presentarà
esmenes a la totalitat del
pressupost de la
Generalitat, però també de
sectorials. “No hi ha cap

obra en equipaments edu-
catius ni sanitaris”, va mani-
festar Núria Ventura.
També el president d'ICV a
l'Ebre, Jaume Forcadell,
va criticar que la
Generalitat no discrimine

positivament les Terres de
l'Ebre. “Sabíem que el
govern de CiU aprofitaria
la crisi per les retallades
socials i per reduir la inver-
sió a la perifèria”, va dir
Forcadell.

«Les Terres de l'Ebre
són les principals per-
judicades per la manca
d'inversió i per la doble
retallada social i terri-
torial que pateixen»

REDACCIÓ

ERC presentant les crítiques als pressupostos.
Cedida

Les Terres de l'Ebre ja
tenim un observatori del
patrimoni natural i cultural.
Es tracta de la Comissió
Cívica del Patrimoni de les
Terres de l'Ebre (CCPT-
TE). Aquest ens intervindrà
quan hi hagi conflictes

entre la conservació del
patrimoni i el desenvolupa-
ment del territori.
La CCPT-TE s'ha creat
amb l'impuls de la junta
gestora, formada per cen-
tres d'estudis, associa-
cions culturals i altres enti-

tats de les comarques
ebrenques. 
Aquesta junta gestora
està formada pel Centre
d'Estudis de la Terra Alta,
l'associació cultural Lo
Riu, el Centre d'Estudis
Seniencs i Terres de

Cruïlla, el CEITTE, el
Museu del Montsià, el
Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre, la Fundació
per a la Preservació del
Patrimoni Ferroviari
Industrial, el Centre
d'Estudis de la Fatarella, la
FOLC, l'Arxiu Comarcal de
la Ribera d'Ebre i el Centre
d'Estudis d'Ulldecona.
La Comissió Cívica del
Patrimoni de les Terres de
l'Ebre, per la seva banda,
la formen Albert Curto,
Josep Cid, Adelina
Casanova, Joan Salvatella,
Sergi Saladié, Antònia

Serres, Elena Fabra,
Victòria Almuni, Josep
Moragrega, Óscar
Saladié, Pere Josep
Jiménez, Josep Antoni
Collazos, Neus Miró i
Ferran Torta. La CCPT-TE
és la segona comissió d'a-
quest tipus que es consti-
tueix a Catalunya després
de la CCP del Baix
Llobregat. L'Institut
Ramon Muntaner supervi-
sa el funcionament tant
d'aquestes dues comis-
sions com de les que es
puguin anar creant en el
futur.

Es crea la Comissió Cívica del
Patrimoni de l’Ebre

Observatori del Patrimoni natural i cultural

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (Code) ha
fet el tercer tractament de
la temporada contra les
larves de mosca negra al
tram català de l'Ebre. Com
és habitual s’han abocat al
riu, des d'un helicòpter,
2.000 litres del producte
biològic BTI en sis punts
entre Riba-roja d'Ebre i
Tortosa. Segons els tèc-
nics del Code, els mostre-
jos duts a terme la setma-
na passada han revelat
que hi ha punts del riu
amb una densitat més
alta de larves de mosca
negra: Tortosa i Ginestar.

Tercer
tractament del

CODE

Viure a prop d'una central
nuclear "no és més ni
menys segur" que habitar
en qualsevol altre zona
de l'estat espanyol.
Aquesta és una de les
principals conclusions
que s'extreu de l'estudi
epidemiològic sobre la
incidència del càncer en
l'entorn de les nuclears
realitzat per l'Institut
Carlos III i el Consell de
Seguretat Nuclear (CSN).
Totes les centrals nucle-
ars i més d'un miler de
municipis han estat
objecte d'aquest anàlisi
iniciat l'any 1975. 

Provoca càncer
viure prop

d’una nuclear?

Crítica als Pressupostos de la Generalitat
«Les Terres de l’Ebre amb el Govern de CiU hem reculat al passat»
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Aquells transvasaments es
basaven en l'anterior pla
hidrològic de la conca de
l'Ebre (PHE), que xifrava en
18.217 hectòmetres cúbics
l'aportació hídrica anual de
l'Ebre. 
La realitat ja ha rebaixat
aquesta xifra a 14.623
hectòmetres anuals si es fa
una mitjana de l'aigua que
ha baixat pel riu des del
1980 fins al 2006. Una
quantitat que es reduirà
encara més si s'apliquen els
efectes del canvi climàtic, ja
que segons un estudi de la

Universitat de la Corunya els
recursos hídrics de l'Ebre es
podrien rebaixar aquest
segle entre el 10 i el 20%. Si
això es compleix, l'aportació
anual de l'Ebre baixaria als
13.161 hectòmetres, i en el
pitjor dels casos, als
11.699. 
Tècnics de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
parlen d'un cabal mediam-
biental per al delta de l'Ebre
d'entre 3.800 i 4.200 hectò-
metres cúbics anuals. Són
entre 120 i 127 metres
cúbics per segon. 
Una xifra que no millora
substancialment els 100
metres cúbics actuals i que
rebaixa a més de la meitat la
proposta de cabals aprova-
da pel Parlament de
Catalunya el 2008, que
oscil·lava entre els 7.000 i
els 12.000 hectòmetres en
funció dels anys secs o
humits. De moment no hi ha
acord ni entre les adminis-
tracions ni amb els agents
socials. També l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA)
considera que les negocia-

cions amb la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
per definir el cabal ambiental
del tram final de l'Ebre s'han
"enrocat" davant la negativa
de l'organisme estatal a
acceptar un règim de cabals
variable i apostar per fixar

una xifra anual d'aportacions
inalterable d'entre 4.100 i
4.300 hectòmetres cúbics,
l'escenari mínim que plante-
ja el Govern per als anys
hidrològicament secs. 

El responsable de
l'ACA a l'Oficina de Canvi

Climàtic, Gabriel Borràs,
confia que, en breu, la CHE
desencalli la negociació des-
prés que la Unió Europea
hagi denunciat l'Estat espan-
yol per no haver aprovat els
plans hidrològics de
conca.

El transvasament de l’Ebre es fa inviable a
causa del canvi climàtic

El canvi climàtic fa
inviable un gran trans-
vasament de l'Ebre tal
com el va planificar pri-
mer el govern socialista
de Felipe González
(1.850 hectòmetres
cúbics anuals) i després
el del PP de José María
Aznar (1.050). 

L’aportació hídrica es podria rebaixar en aquest segle fins al 20%

Xifren en nomès 127 metres cúbics per segon el cabal mínim

REDACCIÓ

Imatge de la lluita contra el transvassament.
CEDIDA

Els regidors electes
Antoni Espanya i Lluïsa
Lizárraga han avançat
quines seran les línies de
treball del grup socialista
a partir de dissabte
vinent quan es constituirà
el nou consistori a
Amposta. Així, han anun-
ciat que es posaran a dis-
posició de l'equip de
govern per col·laborar en
els projectes importants
a la ciutat, “com hem fet
fins ara, sense renunciar
a ser crítics en allò que
sigui necessari”. 
En aquest sentit,
Espanya ha recordat que
els socialistes havien
concorregut a les elec-
cions amb un programa
molt treballat que serà la
base per presentar dife-
rents iniciatives a

l'Ajuntament encamina-
des a tirar endavant les
que al seu parer són les
principals prioritats: l'op-
timització dels recursos
municipals, “perquè ara
més que mai cal donar
exemple i ser austers” i
la dinamització econòmi-
ca amb l'aposta per les
àrees de comerç, indús-
tria i turisme. 
Tant Espanya com
Lizárraga han aprofitat la
compareixença d'aquest
matí per fer un anàlisi
d'uns resultats que han
qualificat de dolents per
a la formació socialista a
Amposta, amb un des-
cens de 550 vots i la pèr-
dua d'un regidor. 
Uns resultats que han
assumit personalment i
pels quals van posar la
setmana passada els

seus càrrecs a disposició
del partit que, a través de
l'assemblea de militants,
els van demanar que con-
tinuessin com a regidors.
Quant a la davallada
experimentada, Espanya
ha argumentat que, per
una banda, és conse-
qüència del descens
generalitzat que ha patit
el partit a nivell de tot
l'Estat,  l'efecte absten-
cionista i l'increment de
vots nuls i blancs que
s'ha produït, però que
evidentment cal assumir
el resultat des de la res-
ponsabilitat personal.
“Probablement no s'ha
valorat el candidat, o la
llista, o el programa elec-
toral, o fins i tot l'oposi-
ció que hem fet aquests
darrers quatre anys i això
ho assumeixo personal-

ment, per la qual cosa no
repetiré com a candidat a
les eleccions del 2015.”
Així ja ha avançat que
agafa el compromís de
treballar fort dins el partit
per tal d'obrir-lo al màxim
i incorporar gent nova

per tal que n'assumeixin
responsabilitats i puguin
renovar un projecte que
ha de tenir com a objec-
tiu recuperar les quotes
de representativitat insti-
tucional que mereix el
PSC a la cituat. 

El PSC anuncia una oposició constructiva a Amposta
Amb l’impuls a l’economia i l’optimització de recursos com a prioritats

La multinacional france-
sa Decathlon ha iniciat
aquesta setmana les
obres de construcció
del nou centre a la zona
dels portals de ciutat de
Tortosa. 
La previsió és que la
botiga pugui obrir por-
tes abans que acabi
aquest any. 
La inversió prevista és
de prop de 5 milions
d'euros i permetrà la
creació d'uns 70 llocs
de treball. El nou
Decathlon ocuparà una
superfície de 2.500
metres quadrats, dos
mil dels quals estaran
destinats a la venda de
productes. 
A l'exterior, hi haurà un
aparcament amb 200
places i diferents espais
per fer-hi activitats
esportives. 
La implantació de
Decathlon a Tortosa
complementa les inver-
sions que han fet a la
mateixa zona altres
empreses com
McDonald's o
Mercadona.

Comencen les
obres del
Decathlon

Després de l'anunci
d'indemnitzacions per
contrarestar l'efecte
de la crisi en el sector
de les fruites i les ver-
dures espanyoles, la
preocupació de la con-
selleria d'Agricultura es
centra ara en com
aquesta crisi del
cogombre afectarà la
campanya de la fruita
dolça que acaba de
començar. 
El conseller Josep
Maria Pelegrí tem una
davallada del consum
dels mercats exteriors
i ha demanat la com-
plicitat de la ciutada-
nia catalana per aju-
dar el sector amb el
consum de productes
autòctons, i especial-
ment als petits pro-
ductors.

Pelegrí fa una
crida al consum

propi
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Galia Ackerman i
Wladimir Txertkoff cone-
guts a nivell mundial per
la seva forta implicació
des d'un primer moment i
fins l'actualitat en el
seguiment de l'accident
nuclear de Txernòbil.
Seran els encarregats de
dur a terme una con-
ferència conjunta a la
seu, a la Fatarella, de la
Fundació El Solà, per
analitzar el que s'està
vivint actualment a
Fukushima des del conei-
xement profund que
tenen de la història dels
accidents nuclears. Però
també, a llarg termini.
Tots dos ponents han
aconseguit al llarg de les

seves vides, fer una
immensa tasca de recer-
ca i difusió des del
mateix lloc de la tragè-
dia, sobre la tragedia de
Chernòbil. Uns estudis
centrats en una visió cen-
trada sobre els perjudi-
cis, sovint amagats, en la
salut de la població i de
les cultures locals. El seu
treball posa en evidència
el trist paper de les insti-
tucions governamentals i
internacionals en la ges-
tió d'aquell desastre.
Ackerman ha estat con-
decorada amb la medalla
del Govern d'Ucrïna per
la seva tasca per esbri-
nar la veritat sobre
Txernòbil, mentre

Txertkoff ha realitzat cinc

documentals sobre
Txernòbil i el 2006 va
publicar l'obra “Le crime
de Tchernobyl. Le goulag
nucléaire” molt valorada
quan a la presentació
dels fets a través de tes-
timonis gravats i filmats.

Les juntes de personal de Sanitat i Educació van obtenir un ampli recolzament

«Super Oferta 2011»
Els Mossos d'Esquadra dic-
ten una ordre internacional
de recerca i captura contra
el veí de Tortosa de 42
anys, Pere Martí Alcántara,
acusat d'haver estafat cen-
tenars de persones que li
havien contractat viatges a
Tailàndia a través d'una pàgi-
na d'internet. L'estafa es cal-
cula que podria superar els
500.000 euros. La pàgina
web,www.sientetailandia.co
m, va estar la plataforma uti-
litzada pel sospitós per esta-
far els diners. Martí oferia un
paquet turístic a Tailàndia,
denominat 'Super Oferta
2011',  per 1.600 euros per
persona que incloïa el vol i
per 700 euros  si l'interessat
es buscava el vol pel seu
compte i reservava només
l'allotjament i les excursions.

El paquet turístic es tractava
d'un circuit complet pel país
més una platja a elegir entre
Phuket, Krabi o Koh Samui.
L'oferta era vàlida per la
temporada compresa de
juny a octubre. Prèviament
al viatge els afectats havien
de pagar una quantitat en
concepte de reserva  sota la
promesa de rebre tota la
informació del paquet con-
tractat i els bitllets en els
dies posteriors. Aquesta
xifra oscil·lava entre els
1.200 i els 300 euros per
persona.  No obstant això, a
mesura que s'acostava el
dia del viatge, els clients no
rebien cap tipus d'informa-
ció i quan intentaven contac-
tar per telèfon amb el sospi-
tós aquest no responia les
trucades. 

La Policia Local ha detingut
J.J.R.F., de 32 anys i resi-
dent a Tarragona, sobre qui
pesava una ordre de deten-
ció per haver fugit del cen-
tre penitenciari de
Tarragona on complia con-
demna per diversos delic-
tes. En un control policial
rutinari al centre de la ciu-
tat, els agents van obser-
var un vianant que es com-
portava d'una manera
estranya i que es va mos-
trar visiblement nerviós
quan es va adonar de la
presència de la policia. En
ser requerit pels agents,
l'individu, que anava indo-
cumentat, va identificar-se

amb un nom fals. A la
Comissaria de la Policia
Local se li van prendre les
empremtes, amb la qual
cosa es va certificar la
seva veritable identitat i es
va constatar l'existència
d'una ordre de detenció
per evasió de la presó de
Tarragona, d'on va fugir fa
dos mesos i mig. Durant
aquest període de temps el
detingut hauria comés
diversos delictes, entre els
quals un robatori amb
força, intent d'homicidi,
usurpació d'estat civil i
receptació. La Policia Local
ha posat el detingut a dis-
posició judicial. 

Un fugitiu a Tortosa

Aquest diumenge 12 de juny
es celebra a Deltebre la
Festa de la Plantada que
enguany compleix 10 anys .
Tot i que la primera edició va
aplegar pocs visitants, l'Àrea
de Turisme va continuar
apostant per les Festes
Tradicionals de l'Arròs (La
Plantada i La Sega) que en
aquests 10 anys s'han con-
solidat com un important
actiu turístic que rep una mit-
jana de 2.000 visitants per
festa. Durant aquests 10
anys, les Festes de l'Arròs
han ajudat també a difondre
com es treballava antiga-
ment a l'arrossar i han servit
per recuperar part de les
nostres tradicions amb la
indumentària típica, el cant i
el ball de jota i jocs tradicio-
nals. Una altra de les virtuts
de les Festes de l'Arròs és la
implicació de la ciutadania
que participa activament en

la festa. Per commemorar
aquest desè aniversari, l'À-
rea de Turisme ha preparat
una exposició de fotografies
que recorda els 10 anys de
la Festa de la Plantada a par-
tir de les instantànies que
han fet arribar els visitants.
Aquest diumenge la Festa de
La Plantada començarà a les
10.00h amb el 5è Tomb de
la Plantada que recorrerà els
principals carrers de
Deltebre fins al recinte de la
festa, situat a les Barraques
de Salvador. Primer
començaran  a  plantar  els
plantadors experimentats
per fer una demostració i
després s'obrirà la participa-
ció al públic que podrà entrar
a l'arrossar i aprendre a plan-
tar arròs. Paral·lelament, es
faran tallers de jocs tradicio-
nals per als nens, un mercat
de productes típics. i també
actuaran els Quicos.

La Plantada de Deltebre celebra 
el seu 10è aniversari 

Els manifestants reclama-
ven el manteniment dels
serveis públics a l'Ebre,
mostrant-se contraris al pla
de retallades proposat per
la Generalitat de Catalunya.
Les juntes de personal con-
vocants, no van estar soles
en aquesta iniciativa. Ja
que va ser secundada pel
col·lectiu sanitari i de l'edu-
catiu. 
A banda d'usuaris de la
sanitat i estudiants. Així,
també, per representants
de diferents partits d'es-
querres i pel moviment dels
«indignats». Durant la mobi-
lització, la delegada sindi-
cal del Catac, Cinta
Sarroca, va parlar de la
situació que està vivint
l'Hospital Verge de la Cinta,
quan a finals de juny finalit-
zaran fins a 83 contractes,
dels quals només està pre-
vist renovar-ne 38.  Des de
la Junta Sanitària es va

insistir en que «les retalla-
des són més importants
d'allò que ha anunciat el
Govern i que afectarà direc-
tament no tan sols als tre-
balladors sanitaris sinó als
usuaris. Per aquesta raó,
Sarroca demanava l'impli-
cació activa dels usuaris,
per aturar aquesta situa-
ció». Pel que fa a la Junta
de Personal Docent de les

Terres de l'Ebre, van alertar
de la situació de l'escola en
aquest nou marc, on a
hores d'ara els centres
educatius no saben quines
plantilles tindran per a l'any
vinent ni com afectaran
definitivament les retalla-
des en educació. Des de la
Junta Docent es reivindica
l'escola pública com a ele-
ment de garantia per a la

cohesió social. Així, com
d'un «futur digne per a les
futures generacions».
Ambdues juntes de perso-
nal van tancar l'acte anun-
ciant la propera cassolada
proposada per demà dis-
sabte, a les 12.00 hores,
al mateix lloc. 
Aquesta coincidirà amb la
constitució del consistori
tortosí.

La manifestació contra les retallades a Tortosa
aplega mig miler de persones

La manifestació propo-
sada de manera con-
junta per Sanitat i
Educació, aquest pas-
sat dimecres, 18 de
juny, a la plaça de
l'Ajuntament de
Tortosa va aplegar mig
miler de persones. 

Plaça de l’Ajuntament de Tortosa durant la concentració.
cedida

La fundació El Solà porta a dos experts 
en l’accident nuclear de Txernòbil

Durant la conferència s’aprofundirà en les conseqüències de Fukushima
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Si, la única candidatura, tal
com vam avançar fa dos
divendres, és la de Ramon
Muñoz. Per tant, ha de ser el
nou president. Es la tornada
al club de l’oposició que, ja
fa un any, va demanar d’aga-
far el club però que llavors
es va trobar en què la direc-
tiva volia acabar el seu man-
dat, com ho ha fet.

Ramon Muñoz considera que
«m’he presentat amb il.lusió
per donar un nou impuls al
futbol a la Ràpita i a veure si
podem aconseguir-ho».
D’aquesta manera, tornarien
directius o persones que ja
van estar vinculades a la
Rapitenca. 
Fernando Garcia ho faria
amb un càrrec, com a

Director General, es podria
dir. 
No obstant, cal insistir en
què fins ara són rumors i que
no sé sabrà fins la setmana
vinent, oficialment. Gestions
amb jugadors cal dir que ja
s’han fet. I Teixidó serà el
nou entrenador. Per tant, tor-
narà després del pas pel fut-
bol base de l’Amposta. 

A tornar-hi Miguel Reverté, nou 
jugador del Llagostera

La UE Rapitenca farà
l’assemblea de socis
el divendres vinent,
dia 17. Allí es podran
conèixer oficialment
els canvis que a
hores d’ara ja es pre-
veuen. O que, entre
bastidors, ja es
coneixen. El que està
clar és que només hi
ha un candidat.

L’ASSEMBLEA, DIVENDRES VINENT JA ESTA CONFIRMAT

Fins ara tot són especulacions, però la realitat és que Teixidó entrenarà a la Rapitenca Carlos Somolinos va avançar-ho a Més Esport, a Canal TE

M.V.

Antoni Teixidó, en una imatge d’arxiu.
Cedida

L’ampostí Miguel jugarà amb el Llagostera, a la Segona B.
Cedida

La directiva del Tortosa va
informar aquesta setmana
que ja s’havien confirmat
les renovacions de David,
Borrull, Povill, Joan Pérez,
Alex Accensi, Joseph,
Cristian Ventura, Maikel i
Marc Baiges (setmana
anterior) i, a més, les
d’Albert Arnau, Aleix
Masdeu, Marc Alegre, Alex
Clua, Sergi Ventura i Jordi
Videllet com  segon entre-

nador. Joan Fontanet i
Sergi Curto són baixa.
D’aquesta forma, l’aposta
segueix i es pot dir que és
un bon simptoma que hagi
renovat gairebé tota la
plantilla. El Tortosa va per-
dre el darrer partit de lliga
contra el Sants (0-2). 
Després del partit, juga-
dors, tècnics i directius van
fer un dinar per acomiadar
la temporada.

Carlos Somolinos, presenta-
dor del programa d’ Amposta
Radio, Esports a la Taula, va
avanar a Més Esport, a Canal
TE, que Miguel tenia una ofer-
ta del Llagostera. La informa-
ció s’ha confirmat i avui ja
podem fer oficial que Miguel
és nou jugador del club giro-
ní que la temporada vinent

debutarà a la Segona B, des-
prés de l’ascens obtingut fa
unes setmanes. Miguel, pichi-
chi de l’Amposta i un dels de
la categoria, progressarà
després de dos bones tem-
porades a Tercera. 
D’altra banda, Gustavo i
Gerard han renovat amb el
club ampostí.

Continuïtat al 
CD Tortosa

Derrota en el comiat de la lliga (0-2)

ACTUALITAT

Diumenge, a Alcanar, a la
Fanecada, es disputarà la fi-
nal de la Copa Primavera d’in-
fantils. Hi jugaran l’Ametlla i
l’Escola Delta, que s’enfronta-
ran primer partit (a partir de
les 10 del matí), i també l’Al-
canar, equip amfitrió. 

Com ha passat en altres
ocasions amb partits clau del
primer equip, s’ha creat un
cartell per convocar els afi-
cionats i animar els joves ju-

A ALCANAR, DIUMENGE

Copa Primavera

Infantils

En els darrers dies, com
cada any en aquesta
època, sento comentaris
de queixa per si hi ha juga-
dors que fan un doble joc
amb els clubs. I també
sento dir que hi ha clubs
que estan molestos perquè
«n’hi ha un altre que ens ha
tocat a mitja plantilla...».
Són situacions ja conegu-
des. I que entren dins de
l’especulació del moment.
A veure, cadascú defensa
el seu. I jo, quan jugava,
també ho feia. Per tant,
d’entrada, aclarir que no
vaig contra ningú en con-
cret.
No obstant, si que m’agra-
daria donar una opinió
sobre una qüestió. És
només la meua opinió.
Si jo sóc un club i vull un
jugador d’un altre, primer
m’he d’assabentar si està
lliure o no. I si no ho està, el
que he de fer és parlar amb
aquest club. No fer-ho
només amb el jugador. Es
absurd! Aquest club, al cap
de dos minuts, ho sabrà. I,
per tant, s’enfadarà. 
De l’altra forma (si parles
amb el club primer), tam-
poc agradarà però, com a
mínim, no es podrà enfa-
dar. 

De cara
L’opinió de Michel
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G. Camarero, del Roquetenc.
ME

Alfons Royo.
ME

ACTUALITAT

La UE R. Bítem ha informat
aquesta setmana de les reno-
vacions de Josep Llaó, José-
Ramón, Paco, Xavi Anell, Emi-
li, Jota, Sergio i Javi Asin.
S’incorporen el porter Lay
(amateur) i Fouad (torna de
la Ampolla).
Falta confirmar la continuïtat
de Reyes i d’Edén i les baixes

que ja es poden comunicar
són les de Sergio Auré, Nor-
bert, Castells, Julio, Alex, Ka-
zu, Ruibal i Fresquet
Ja compromesos per poder
fitxar, segons fonts del club,
Ferran Simó i Jonathan(Am-
posta-B) i el porter Marc Ber-
tomeu (Roquetenc)
El club de Bítem està en trac-

tes o ha tingut converses
amb el davanter Aleix i Isaac
(Jesús Catalònia) i amb Cris-
tian Arasa (Tortosa).

El porter Marc Bertomeu (Roquetenc) 
fitxarà amb el R. Bítem

Ferran i Jonatan (Amposta), també estan compromesos

A la tercera junta, uns socis «per estima al club» s’han ofert per agafar-lo

UE R. BÍTEM

Kazu no segueix al Remolins-
Bítem i era fàcil d’interpretar
que Guillermo Camarero el
voldria per al seu equip, per al
Roquetenc. És un jugador que
coneix i que ja ha tingut i que
adaptaria a plantilla roqueten-
ca. No obstant, Kazu també
interessa a un altre club de la
Segona catalana ebrenc que li

va al darrera. 
Aviat sabrem la seua decisió
pel que respecta el futur es-
portiu.

Kazu interessa al 
Roquetenc de Camarero

Hi ha un altre club de Segona al darrera

ACTUALITAT

El Catalònia ja té president

Francesc Subirats, president del Catalònia, ja té relleu.

A la tercera junta es va so-
lucionar el conflicte directiu
del Catalònia. En principi, es
notava certa «passivitat»
però, com era de preveure,
el sentiment jesusenc i pel
club ha aparegut i uns socis,
entre els quals es troba
Agustí Olivé, s’han ofert per
agafar-ne la direcció. Manca
saber quin d’aquests serà el

nou president però, en prin-
cipi, l’afer està ben encami-
nat per solucionar-se. A
més, hi haurà tota predispo-
sició per la junta sortint i pel
president que ho deixa,
Francesc Subirats, per se-
guir ajudant a que els nous
membres de la directiva es
situin al capdavant del club
jesusenc. Era el compromís

que ja va anunciar Subi a
Més Ebre la setmana passa-
da i que també va confirmar
dilluns a Canal TE, col.labo-
rant, a més, perquè l’entitat
es pugui posar al dia des-
prés de que no ho hagi po-
gut fer durant la temporada
per «la manca de compro-
mís d’un patrocinador que
no ha complert el pacte es-

tablert. Es curiós que
aquest patrocinador va re-
bre en una festa esportiva
comarcal, un premi per la
seua col.laboració amb enti-
tats esportives. I després fa
això. Es perquè li donin més
premis...»

José Lorenzo Diego, president
del Gandesa, informava aquesta
setmana que el tècnic, Enric Alei-
xendri, seguirà entrenant la tempo-
rada vinent al club de la capital de
la Terra Alta. «N’hem parlat i hem
arribat a una entesa. La veritat és
que estem molt satisfets d’ell, en
l’aspecte tècnic i tambe en el perso-
nal, i era la nostra prioritat. Ja es-
tem treballant per perfilar la plantilla
per la nova campanya», deia Diego,
president del club gandesà.

Enrique Aleixendri seguirà entrenant
el CF Gandesa

ACTUALITAT

El Jesús i Maria, un cop acabada la lliga, ja es va posar en
marxa per renovar el bloc que tants bons resultats ha donat
en els darrers dos anys, amb el retorn a la Primera regional i
amb l’exitosa participació en aquest retorn en la present tem-
porada.

I a més de la continuïtat d’un grup compenetrat i que té el
seu secret en la bona armonia dins del vestidor, afegint la
qualitat esportiva, s’ha incorporat (ja estan compromesos se-
gons fonts de l’entitat) per la temporada vinent al porter Ma-
nel Vizcarro, que va jugar amb la Cava i en aquesta passada
lliga va pertànyer a l’Aldeana, i el defensa Sergi Curto.

S’estan fent altres gestions per incorporar un altre jugador
que, si es pot fitxar, en principi tancaria la plantilla. 

El porter Vizcarro (Aldeana) i Sergi
Curto (Tortosa), s’incorporaran

ACTUALITATUE JESÚS I MARIA

Ruibal, exdavanter de l’Amposta, Tortosa i Remolins-Bítem, un
dels pichichis de la Preferent, ha tancat un principi d’acord amb
el CD la Cava per jugar amb el club blanciblau la temporada vi-
nent a la Segona catalana.

Serà una incorporació estel.lar i que s’unirà a la ja esmenta-
da de Ferran (Roquetenc), el porter Albert Forcadell (Catalònia)
i el defensa Marc Perelló (Ampolla). La directiva ja ha informat
de la continuitat de Jaime i ara treballa amb la renovació de
Mauri, que es podria confirmar aviat, i amb la del pichichi Lluís
Fornés, davanter que va arribar durant el campionat i que va
efectuar una aportació extraordinària. A més, la plantilla no
està tancada. Sergio Navarro continuarà entrenant el primer
equip del CD la Cava.

Ruibal es compromet per fitxar amb el
Club Deportiu la Cava

ACTUALITAT

Oscar Marin i Marc Perelló, que s’-
ha compromès amb el CD la Cava,
són baixa en el CF Ampolla, equip
que també tindrà la de Juanjo. Toni,
ahir dijous, faltava encara confir-
mar si ho serà o no mentre que el
jugador local, Dani Roca, podria
deixar-ho tal com va anunciar que
«aquesta podria ser la seua darrera
temporada en actiu».

Miquel Cotaina, tècnic de l’equip
ampollero, confia, no obstant, en què Dani Roca pugui continua
jugant un any més. 

Oscar Marin i Marc Perelló,
baixes al CF l’Ampolla

ACTUALITAT

‘Txiki’ Estellé no seguirà entre-
nant a l’Alcanar. Es el final una
etapa en què el jove tècnic ha
entrat en la història del club
pels brillants resultats obtingut,
amb el tercer lloc en dues tem-
porades, la passada i aquesta.

Una gran feina la de ‘Txiki’
sincronitzada amb la implicació
de jugadors, l’encert de les per-
sones que s’han ajuntat i el su-
port i la recuperació del senti-

ment futbolístic a la localitat.
Una bona gestió conjunta que,
per al tècnic, veu el seu punt i
final. ‘Txiki’, emocionat per mo-
ments, es va acomiadar di-
marts des de Canal TE. Els re-
sultats avalen la seua feina amb
el valor afegit d’entrenar a la
seua localitat i als seus amics.
En ocasions (o gairebé sempre)
no es valora el treball del de ca-
sa, en general. En aquest cas,

cal fer-ho.  ‘Txiki’ ja ha tingut
ofertes del futbol comarcal. Se-
gur que la de la Fanecada tor-
narà a ser la seua banqueta.
S’ho ha guanyat.

El relleu, mentre es confirma
la continuïtat de la directiva, po-
dria ser el jove Alfons Royo,
que ha estat a la Rapitenca. Se-
ria mantenir una línia continuis-
ta per perfil de tècnic local. 

‘Txiqui’ Estellé no seguirà entrenant 
l’Alcanar la temporada vinent

El migcampista no
continua al club de

Bítem, la lliga vinent

Deixa el R Bítem

La junta sortint
col.laborarà i ajudarà

per donar continuïtat a
la directiva de l’entitat

Ajuda

Interessen Aleix i Isaac
(Catalònia) i Cristian

Arasa (Tortosa)

Converses

Alfons Royo podria ser
l’aposta per agafar el

primer equip canareu

Relleu



DIVENDRES 10 
DE JUNY 
DE 201112

especial estèticadiarimés
ebre

www.mesebre.cat



DIVENDRES 10 
DE JUNY
DE 2011 13

diarimés
ebreespecial estètica

www.mesebre.cat



DIVENDRES 10 
DE JUNY
DE 201114

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

El Pinell podria sofrir canvis en la seua política esportiva, pel
que respecta el club de futbol, per la temporada vinent. Se-
gons com quedi el pacte de Govern a l’Ajuntament, el club de
futbol agafaria unes altres directrius. Per tant, tot està a l’ai-

re i pendent de confirmar.
S’ha de fer l’assemblea i allí
es coneixerà si s’obre un pe-
riode de presentació de can-
didatures, si ja és oficial que
la junta no segueix. Hi ha es-
peculacions a la població
que la nova aposta passaria
per ser totalment local. 

El Pinell pot iniciar una nova etapa,
amb altres directrius

REGIONAL

Ramon Barbosa ja va manifestar que no continuava al Ca-
marles, que ja havia cobert un cicle amb el conjunt blauigra-
na. Per aquest motiu, la directiva del club es va posar a tre-
ballar per trobar el relleu. I l’aposta serà continuista. Bartolo
Meca que entrenava el juvenil de Preferent ha estat l’escollit.
Segons va informar Josep Bertomeu aquesta setmana, «fal-
ten acabar de concretar un parell de detalls però, si no hi ha
res de nou, l’entrenador serà ell».

El Camarles sofrirà una renovació i és que «és obligada
perquè pugen cinc juvenils i tindran la seua oportunitat al pri-
mer equip». El pichichi Marc Prades, que ha tingut converses
amb el Remolins-Bítem i l’Ampolla, és una de les prioritats
per intentar que continuï al club camarlenc. 

La junta del Camarles confia amb Bartolo
Meca per entrenar el primer equip

REGIONAL

Narcís Labòria va arribar fa dues lligues a l’Olímpic de Móra d’Ebre, a la cinquena jornada. Va agafar l’equip en la
darrera plaça i va iniciar una progressió que el va conduir fins la tercera, lluitant per la promoció amb l’equip de
la seua localitat. En aquesta lliga recentment acabada, l’Olímpic ha estat el campió i ha pujat a la Segona catala-
na. Narcís ja ha confirmat aquesta setmana que seguirà com a entrenador, que ha renovat. 

Narcis Labòria seguirà entrenant el campió de la Segona regional,
l’Olímpic, en la nova etapa a la Segona catalana

ACTUALITAT

Ulldecona i Ulldecona B han unit esforços per treballar en una
mateixa direcció. I dins d’aquesta fusió, Mario, de l’Ulldecona,
i Oriol Grau, del B, podrien liderar aquest nou projecte a nivell
directiu i, d’aquesta forma, Josep Ll. Millan, podria deixar pas
als directius esmentats. La nova política, tal com va anunciar
Millan al seu dia, inclou que els jugadors que formin la planti-
lla ulldeconenca no cobrin la temporada propera.

Pel que respecta a la banqueta, les especulacions són que
podria haver-hi interès en Paco León i que també interessa
l’exjugador del club i extècnic de l’Alcanar, ‘Txiki’ Reverté.

En els propers dies es podria confirmar tot plegat pel que
respecta a l’actualitat ulldeconenca. 

Paco León podria ser un dels candidats a
dirigir l’Ulldecona «fusionat»

CF ULLDECONA

Harri i Robert, tàndem tècnic del Sant Jaume, estan treballant
per «fer una plantilla competitiva, el màxim possible per inte-
grar-nos bé a la nova categoria». El propi Robert explicava
que «hem fitxat a Richard, que estava amb nosaltres a l’Am-
posta B, i a Fouat, que jugava amb l’Atlas. Ens manca un por-
ter i tenim converses amb diversos jugadors per poder con-
feccionar una plantilla competitiva, recordant que ja hi havia
un bon nivell amb l’equip que va quedar campió la temporada
passada a la Tercera regional».

Per tant, la inèrcia del Sant Jaume, com a club en progres-
sió, és un al.licient per buscar apuntalar la plantilla per al de-
but a la Tercera catalana. 

Fouat (Atlas) i Richard (Amposta B),
al Sant Jaume

ACTUALITAT

Mario Maza no seguirà a
Deltebre. El propi tècnic
explicava aquesta setmana
a Canal TE, al programa
Més Esport, «es pot enten-
dre que puguin haver-hi
noves reestriccions econò-
miques per la temporada
vinent davant de la situació
actual que es viu en general.
I estic convençut que el
Deltebre es posarà al dia
dels endarreriments que hi
ha a hores d’ara. Però en el
moment que ens posem per
parlar de la temporada pro-
pera, m’assabento que ja
està en marxa la creació
d’un filial. Un fet que no té
sentit, baix el meu punt de
vista. I és que, com els expli-

co jo als jugadors, amb els
que vaig negociar jo l’any
passat, que ara hem de tor-
nar a rebaixar i, a més, que
es crea un filial que l’únic
que acabarà comportant
són més despeses i més
dificultats com els horaris
d’entrenaments i la disposi-
ció del camp?». Així mateix,
Maza afegia que «una altra
qüestió afegida és que quan
m’he enterat que es feia el
filial, aquest ja està en
marxa. La veritat és que, tot
plegat, no ho entenc. Per
això, he decidit no seguir.
Potser, després d’aquestes
converses pel tema del filial,
sóc jo qui no interesso a una
directiva que estava forma-

da per dues persones,
Paulino, que va dimitir la set-
mana passada, i el presi-
dent. En qualsevol cas, li
desitjo el millor al Deltebre».
D’altra banda, segons la
junta del Deltebre, «la desti-
tució de Mario Maza no esta-
va prevista per la bona reac-
ció de l’equip i el bon final de
temporada. De fet, n’havíem
parlat darrerament per perfi-
lar la nova campanya. Però
l’actitud de discrepança con-
tinua als plantejaments
esportius i econòmics apro-
vats per la junta directiva en
un context restrictiu de pres-
supost han estat una de les
causes, a més de la paralisi
en la planificaci, per part del

tècnic, un cop assolida la
permanència, sense
diagnòsticar les millores a
fer, en un ambient de relaxa-
ció en funcions que ha estat
la tònica de la lliga passada.
Així mateix, l’obssessió en
qüestionar la iniciativa de la
Junta Directiva en quant a
estudiar la possibilitat de
crear un equip filial, ama-
teur, i que no tindria cap
tipus de remuneració.
Potser li ha preocupat a
Mario Maza que aquest
equip (que encara no està
confirmat que es pugui
crear) hagués estat del tot
independent del seu con-
trol». El Deltebre ja ha trobat
el nou tècnic. Es tracta de
Tomàs Ballano, que fou juga-
dor del club. 

Mario Maza: «la creació d’un filial del
Deltebre no té cap sentit»

El tècnic no continua per «discrepances en la planificiació de la nova temporada»

TOMÀS BALLANO, NOU ENTRENADOR DEL CLUB VERDIBLANC

«L’actitud de
discrepança continua,
ha estat el motiu de la

destitució»

Junta UE Deltebre

La resolució aquest cap de
setmana dels pactes de
govern municipal podrien
decidir aquesta nova etapa

Ajuntament

Si bé les dues campanyes passa-
des, vam veure una Primera
regional que fins les darreres jor-
nades cinc equips van donar
molta emoció (Reddis, Remolins,
Valls, Ascó, Alcanar, Camb Clar,
Catalònia, la Cava, Gandesa i
Torredembarra). Com poden
veure, entre els cinc primers en
les dues lligues no va repetir cap
equip. Això és emoció d’una Primera regional que cada
temporada té nous candidats, noves emocions i no el
clàssic tàndem Barcelona-Madrid que avorreix. Però en
la campanya que fa dues setmanes que ha acabat apa-
reixen equips que van estar lluitant fins el final: Valls,
Camp Clar, Alcanar, la Cava, Jesús i Maria... i és que
recordem que és la primera divisió provincial i que té
cada any ventalls nous, uns anys uns conjunts tenen
gran projectes, un altres només disposen de
desil.lusions. Va acabar la temporada on aquesta cate-
goria no ha decebut, tot al contrari, aquesta ha estat
moguda al màxim amb el tàndem Valls-Camp Clar que
tota la lliga han estat com el gat i el gos, dins i fora dels
terrenys de joc, fins al punt que cadascú dels equips ha
destituït al tècnic, Gregori i Carratala a Valls, Isaac
Fernandez (va presentar la dimissió) i Móra al Camp
Clar. Cada equip ha fet el seu joc; uns diuen que el Valls
fou afavorit pels àrbitres i també que el Camp Clar va
tenir el suport de la Federació per donar-los els tres
punts per no presentar-se l’Aldeana per causes de força
major. Aquí, cadascú ha jugat les seues cartes, sola-
ment falta veure la classificació final, empatats a punts,
més igualtat impossible. Pronosticàvem abans de
començar el campionat set candidats, quatre de la
zona de Tarragona: Cambrils, Torredembarra, Valls i
Camp Clar; tres de les Terres de l’Ebre: Alcanar,
Catalònia i la Cava. En els nou primers llocs van quedar
els set candidats i solament dos van lluitar pel títol fins
el darrer instant. El Valls fou el millor com a local i el
Camp Clar com a visitant, un Camp Clar que va aguan-
tar el liderat durant 25 jornades però es va desunflar
amb la marxa del seu entrenador i de perdre dos par-
tits a la primera volta, a caure en sis a la segona. El
Valls va ser tot el contrari, va aprofitar la crisi i es va
afiançar amb l’arribada dels quatre genets: el mister
Isaac i tres jugadors, Manel Cazorla i els germans
Lucha. Dels equips que van poder estar més amunt
però no van aconseguir-ho, trobem el Catalònia que va
acusar perdre tants de punts al seu terreny de joc. Un
Cambrils que presentava un equip amb poc potencial
per aventures més importants, un Torredembarra que
depenia massa de Rosado, un Alcanar que va arribar
tard per a cotes més grans però, malgrat això, fou el
millor equip de la segona volta, després d’un inici per
oblidar. I un la Cava a qui se li escapaven molts punts a
casa, ja l’any passat, i va presentar un equip nou. Massa
canvis per després fitxar a jugadors no barats en la
segona volta per no baixar, i amb canvi de tècnic inclòs.
Els recent pujats donen guerra en aquesta categoria.
Solament dos van baixar dels últims onze clubs que van
pujar, dos en les últimes tres temporades i va continuar
la tradició: se van salvar Jesús i Maria, que fins i tot va
acaronar l’ascens, però no va poder aguantar la marxa
dels primers, un Calafell que va estar tota una primera
volta imbatud fora i un Salou que va salvar-se per poc.
Canonja fou una de les revelacions i va ser quart.
Quatre equips vam dir que estarien per baixar.
D’aquests, amb canvis a la banqueta i fitxatges, només
el Gandesa se’n va lliurar. Cambrils Unió i Ampolla sola-
ment van fer canvis en l’últim terç de la campanya i no
els van fer a la meitat veient el complicat que es presen-
tava la lliga en poder haver-hi de sis a vuit descensos.
Va guanyar el millor, el Valls, el més regular; el Camp
Clar va donar vida. I van baixar els equips amb menys
potencial. En resum, una categoria brillant en la que una
temporada més va haver-hi un gran campió (Valls, felici-
tats) i, els que van baixar, molt aviat tornaran a aquesta
Primera regional que ara es dirà Segona catalana. 

1a Regional, 34 jornades frenètiques

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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El torneig pioner i referent
del futbol juvenil a les nos-
tres terres ja torna a estar
aquí. Es disputarà el dis-
sabte dia 18 però abans,
demà, dia 11, es farà la
prèvia amb els següents
partits:
16.30 h Rapitenca-
Camarles
17.30 h Floresta-Tortosa
19 h. Final
El guanyador serà un dels
participants del torneig
que tindrà lloc, com hem
esmentat, el dissabte dia
18, amb el següent car-
tell: 11 h. Amposta-
València.
12 h. Guanyador prèvia-
Nàstic.
17.30 h 3r i 4t lloc
19 h Final
Posteriorment, tindrà lloc
l’entrega de trofeus.
Juanjo Navarro, president
de l’Associació Futbol
Base d’Amposta, va estar
a Canal TE aquesta set-
mana per parlar-ne del tor-
neig i per efectuar una
valoració de la tempora-
da.
Va explicar que s’ha sig-
nat un conveni de
col.laboració amb el
València i, a més, va dir
que el que hi ha establert
amb CF Amposta és fins
el 2016. 

Va valorar la feina feta,
amb el sanejament econò-
mic, i l’estructura creada
a l’Associació. Va desta-
car les bones relacions
amb Antoni Teixidó, tècnic
que «com a entrenador ja
sabíem que ens havia de
donar un bon resultat,
adaptant-se al que neces-
sitàvem, però, a més, en
l’aspecte personal només
puc dir que el tracte ha
estat excel.lent fins el
darrer moment. Teníem un
contracte establert, amb
una clausula que, les dues
parts, hem respectat. Ells
m’ha trucat i m’ha anat

explicant com ha evolucio-
nat la seua situació amb
l’interés d’un club per
entrenar el seu primer
equip. I nosaltres, davant
d’un senyor del futbol com
ho és Teixidó, només hem
pogut acceptar i entendre-
ho». Per tant, ja es busca
un relleu per Antoni
Teixidó.

Fase prèvia del torneig
juvenil Joan Gil Alonso

El guanyador s’afegirà al cartell del torneig per al dia 18 de juny

L’entrevista a Juanjo
Navarro la poden veure
avui divendres (15.50 h)

Canal TE

Juanjo Navarro, president de l’Associació Futbol Base d’Amposta

CIUTAT D’AMPOSTA

Diumenge va tenir lloc a
Ulldecona, a les
instal.lacions esportives
municipals, una trobada
de futbol femení de les

Terres de l’Ebre. Van fer-
se tres grups i d’aquests,
van sortir tres finalistes.
El Tortosa Ebre (imatge
de la foto) fou l’equip

vencedor del 3x1 i el que
va sumar el triomf en la
jornada afegint-lo al del
campionat de lliga que
recentment s’ha acabat. 

Tortosa Ebre, campió

Dissabte passat, organitzat
pel futbol base del CD Torto-
sa, es va disputar la segona
edició del Torneig José Luis
Margalef, jugador històric
del CD Tortosa pels partits
jugats amb l’equip roigiblanc
i també pels gols que va fer.
El torneig es disputa en les
categories prebenjamins i
benjamins i va celebrar-se a
l’estadi de Tortosa, davant
d’un gran nombre d’aficio-
nats, pares dels joves juga-
dors. Els partits es van jugar
des del matí fins a la tarda
quan va efectuar-se l’entre-
ga de trofeus als jugadors
destacats i als equips, amb
la presència del propi José
Luis Margalef.

La classificació, en catego-
ria prebenjamí, fou la se-
güent:
8è:  C.D. TORTOSA J.OTERO
7è:  C.F. TORREBLANCA
6è: C.F. ORPESA
5è: U.E. JESUS I MARIA
4t: C.D. TORTOSA J.LL.
MARGALEF
3r: U.E. BORDETA DE LLEI-
DA
2n: C.D. RIUDOMS
1r: U.E.B. SANTES CREUS

I en la categoria benjamí, la
classificació final, després
de la primera fase, va ser
aquesta:
8è: C.D. TORTOSA J.LL.
MARGALEF
7è: C.F. BENIFALLET

6è: C.F. TORREBLANCA
5è: C.D. TORTOSA J. OTERO
4t: U.E.B. SANTES CREUS
3r: C.F. ORPESA
2n: A.E.M. LLEIDA
1r: U.E. BORDETA DE LLEI-
DA (PER PENALS).

Tot plegat, una jornada in-
tensa i que serveix d’impuls
pels més joves i, a més, per
recordar i destacar un dels
jugadors màgics del nostre
territori com sense dubte ho
ha estat el benifalletenc Jo-

sé Luis Margalef.

Torneig José Luis Margalef
Dissabte passat va tenir lloc la segona edició

FUTBOL BASE

El torneig es disputa en
prebenjamins i

benjamins

Jornada intensa
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Després que l’Associació
Esportiva Jordi Pitarque
Ceprià ja hagi realitzat dife-
rents actes per donar-se a
conèixer arreu del territori,
l’entitat es presentarà en
societat demà dissabte 11
de juny, data especialment
destacada, donat que seria
el dia en què l’exfutbolista
del Reus compliria 24 anys.
La presentació tindrà lloc a
les 19 hores a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament de
l’Ampolla i en ella el presi-
dent de l’Associació
Esportiva, Enric Galve, par-
larà del present i del futur
d’aquesta associació que,
tot just ara, compleix el seu
primer mes de vida.

Cal recordar que el 6 de
setembre el jugador del
Reus Deportiu natural de
l’Ampolla, Jordi Pitarque
Ceprià, va morir després de
repetides aturades cardio-
respiratòries a l’edat de 23
anys. Ara, els seus
amics, un total de 28, bus-
quen homenatjar la seva
figura amb la creació de
l’Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià, que es pre-
sentarà en societat aquest
mateix dissabte. Aquesta
entitat pretén recordar una
persona tan carismàtica
com fou Jordi Pitarque i neix
amb la intenció de celebrar
cada any, a principis de
setembre a l’Ampolla, un tor-

neig de categoria aleví per
tal d’unir en un mateix esde-
veniment les dos grans pas-
sions de Pitarque: el futbol i
els nens.
L’Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià s’ha creat a
més, per ajudar econòmica-
ment al Centre
d ’ I n v e s t i g a c i o n s
Cardiovasculars de
Barcelona. L’objectiu és clar:
que cap situació semblant a
la de Jordi Pitarque torni a
succeir. Tant el torneig com
les donacions econòmiques
al Centre  està previst que
se sustentin a partir de les
quotes anuals dels socis i
sòcies, que seran de 10
euros. 

El Club de Rem aconsegueix
7 medalles d´or, 4 de plata i 10
de bronze al Campionat de
Rem Olímpic de Catalunya
celebrat a Banyoles , el cap de
setmana passat. El Rem
Tortosí aconsegueix guanyar
en totes les modalitats de la
categoria d´absolut masculí, i
arribà a aconseguir tot podi
(d´or , plata i bronze ) en skif
Sénior.
Van aconseguir medalla els
següents remers en les diveer-
ses modalitats:
Medalla d´or:
1xSM - Dani Sigurbjönsson
4xSM-Pau Vela, Alex

Sigurbjörnsson,Xavi Vela,Dani
Sigurbjörnsson
2-SM- Pau Vela-,Alex
Sigurbjörnsson
1xSF- Verònica García
4-SM- Xavi Vela-Omar
Aymerich-Albert Tafalla-Dani
Sigurbjörnsson
8+SM-
Medalla de plata:

1xSM - Albert Tafalla
2xSM - Omar Aymerich- Xavi
Vela
4xAF- Mireia Llambrich- Anna
Kayser-Alba Oraa-Blanca Adell
4xIF- Marimar Also-Julia Blanch-
Ana Ventura- Laia Ramírez.
Medalla de Bronze:

1xSM- Marc Montany
1xIF- marimar Also
2-CF- Natalia Arasa-Maria
Tallada
1xAM- Ismael Forés
2xAF- Mireia Llambrich- Anna
Kayser
4xAF- Rosa López- Julia Blasco-
Anna Talarn- Laura Andreu
1xJM- Marc Montany
2-JF- Cinta Prats- MªJosé
García
1xCF- Laura Montesó
4xAM- Juanjo Barberá- Aleix
Espelta-Gabriel Tejedor- Íñigo
Santillana
2xCF- Natalia Arasa- Laura
Montesó

Es presenta l’Associació
Esportiva Jordi Pitarque

Campionat de Rem Olímpic
de Catalunya

ACTUALITAT

Demà dissabte (19 h), a l’Ajuntament de l’Ampolla El Club de Rem Tortosa va assolir 7 medalles d’or, 4 de plata i 10 de bronze

REM

Els equips ebrencs van
tornar a brillar en una
nova cita del campionat
de catalunya. En aquesta
ocasió fou a Badalona on

els atletes del nostre terri-
tori van dominar el cam-
pionat en diverses catego-
ries com per exemple en
2 bastons juvenil, quan-

cinc dels sis primers van
ser ebrencs. Les classifi-
cacions les poden trobar
a la web del club twirling
Tortosa.  

Campionat de Catalunya de Twirling
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

ANGEL RANGEL, JUGADOR RAPITENC DEL SWANSEA CITY

Un somni. Angel Rangel,
jugador rapitenc del
Swansea, va aconseguir
amb el seu equip pujar a la
Premier League. Va guan-
yar 4-2, a Wembley, al
Reading, en la final del
play-off d’ascens. Un
somni. El premi a la perse-
verància, a la lluita, a l’a-
ventura de provar de jugar
lluny de casa...molt lluny.
L’aventura, gràcies a la
il.lusió sense limit d’aquest
esportista rapitenc univer-
sal, l’ha portat a la mitica
Premier. Enrera queden
oportunitats que no s’han
pogut concretar com la
del Wigan, per exemple.
Ara, Angel, amb el
Swansea, pot jugar la
Premier. Enhorabona!

Pregunta: Un somni?
Resposta: Ara mateix una
realitat. 
P: Una temporada compli-
cada i en la que s’ha de
sofrir fins el final.
R: Sí, però també fantasti-
ca i emocionant. Vam tenir
opcions d'ascens directe
fins a la última jornada i
després, jugant el primer
partit de play off amb 10
homes des del minut 1 al
camp del Nottingham
Forest i empatant a 0. Els
vam superar a casa 3-1
amb un partit molt obert
fins al final. 12 dies més
tard a Wembley es va patir
fins al darrer minut però la
gran Final va demostrar la
grandesa del futbol on
davant de gairebré
90.000 espectadors vam
aconseguir un ascens
històric per al Pais de
Gales, Regne Unit i com

no per tot el territori
Ebrenc.
P: Què recordes més, una
vegada han passat uns
dies i has pogut reflexio-
nar? 
R: Durant tota la setmana,
m'han passat moltes
coses pel cap, he recor-
dat totes les 10 tempora-
des que he jugat en la
meva carrera des que vaig
sortir del Tortosa; ara veig
que tots els esforços fets
per la meva familia, sobre-
tot els meus pares i jo
mateix, s'han recompen-
sat.
P: La Ràpita ha vibrat amb
tu, n’ets conscient?.
R: Sí, he baixat uns dies
per veure familia i amics, i
han sigut brillants, tothom
m'ha felicitat. Ha estat
genial. Estic molt content
per totes les mostres de
suport.
P: En quin moment Angel
se n’adona que pot arribar
a fer un salt com el que ha
efectuat?.
R: Quan vam assegurar la
plaça de play off, va ser
quan ja vaig notar la pre-
sio de poder aconseguir
algo tan gran. Pero crec
que el moment clau va ser
quan vaig trepitjar la
gespa de Wembley per
primera vegada, notant
una tensio que no havia
sentit mai, dient-me a mi
mateix Ara o mai.
P: Qui ha influit més en la
teua carrera?.
R: Des de sempre els
meus pares, però a més la
meva parella Nikki i els
nostres dos fills, Bailey i
Angel Noah, m'han aportat
una gran estabilitat i mol-

tes més raons per treba-
llar encara mes dur per
aconseguir coses impor-
tants.
P: El fet de marxar a
Gales fou una aposta com-
plicada. Però, tant a nivell
personal com professio-
nal, ha valgut la pena.
R: No tenia res a perdre,
anava a firmar el meu pri-
mer contracte professio-
nal de la meva carrera als
24 anys; a més, vaig
pagar 15000 euros de
traspàs al Terrassa per

poder marxar al Swansea,
ja que econòmicament
també em compensava. A
més aprendria la llengua
anglesa que crec que és
molt important i a nivell
professional, tenia l'opor-
tunitat d'obrir-me noves
portes ja que a Espanya
mai n'havia tingut cap. Per
acabar, a nivell personal
vaig marxar sól, i vaig
conèixer a Nikki i ja hem
format una familia. No em
puc queixar de l'aventura
que estic vivint.

P: Temporada vinent?
Acabes contracte,
seguiràs? T’il.lusiona la
Premier?
R: Per desgracia encara
no puc anunciar que sóc
jugador de Premier, però

el Manager i President del
Swansea ja m'han confir-
mat les intencions de
renovar-me. A més, hi han
altres equips de Premier
interessats, així que en les
próximes setmanes deci-
diré el meu futur, que crec
que no podria ser mes
excitant, i una vegada
pose la firma ja ho
podrem celebrar.

P: Tens previst viure a les
Illes, en el futur? O tor-
naràs a l’Ebre?.
R: Estic molt ben adaptat
al Regne Unit, fins i tot ja
tinc la meva casa a
Swansea, però en la vida
mai se sap, el temps dirà,
encara que sempre és
bonic tornar a casa.

P: Un ebrenc jugant la
Premier a als mitics esta-
dis d’aquesta lliga. Saps
que ets un referent a les
Terres de l’Ebre i un orgull
per la Ràpita em concret?.
R: Ja tinc ganes de signar
el contracte de Premier i
començar a treballar de
nou. 
Ara mateix, visc probable-
ment el moment més exci-
tant de la meva vida i
nomes tinc paraules d'a-
graiment a tota la gent de
la Terres de l'Ebre i òbvia-
ment de la Ràpita que
m'han anat seguint.

«Ja tinc ganes de signar el contracte de Premier i

començar a treballar de nou. Ara mateix visc el

moment més excitant de la meva vida i només tinc

paraules d’agraiment a tota la gent de l’Ebre, i

òbviament de la Ràpita, que m’ha anat seguint»
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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
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De la carxofa es diuen moltes coses i totes bones, avui l'entre pa i pa d'Amposta ens la presenta com a ingredient
protagonista on el formatge blau i la cansalada l'acompanyen per a triomfar a la taula

pa, carxofa, formatge
blau, ou i farina (per
arrebossar), cansalada,
bexamel ( l let, farina i
mantega)
Per a dur a terme el pin-
xo de carxofa el primer
que farem serà netejar
la carxofa, treurem les
primeres fulles, tallarem
la punta i la posarem a
bullir, un cop bullida la-
minarem la carxofa de
manera que les làmines
no siguin massa fines i
reservarem una d'a-
questes làmines. N'aga-
farem una i la untarem
amb formatge blau, la
passarem per ou i farina
i l 'arrebossarem. Per
montar aquest pinxo ne-
cessitarem una l lesca

de pa, a continuació po-
sarem la carxofa arre-
bossaba, pel damunt
una tira de cansalada i
finalment, un raig de be-
xamel ben espessa. Ho
passarem pel forn uns
cinc minuts per tal que
es faci la cansalada i ja
el podem servir. 
L'entre pa i pa el podeu
trobar al Carrer Tarrago-
na nº4 d'amposta on po-
dreu triar entre una àm-
plia gama de plats i
entrepans. Aquest co-
merç també disposa
d'un servei de càtering
(entre tres) amb preus a
mida per als seus
clients. Per contactar
amb ells nomès cal que
aneu al local del carrer
Tarragona o truqueu al
977 70 76 54.

«Primentons i Tomates». Avui: Pinxo de Carxofa

Les possibilitats de la
carxofa  com a produc-
te culinari són quasi in-
finites. Ho podem com-
provar en el repertori
d'entrants, els guisats
suculents i  la clàssica i
saborosa carxofa a la
brasa

REDACCIO

A la imatge superior, el plat de la setmana, a la foto inferior, una imatge del programa.

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.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21   (Deltebre) 977489750

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6  (L’Ampolla) 977460152

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

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921

Salom Beltran, Artur      Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a 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

22º 16°RUIXATPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Durant la matinada la nuvolositat s'estendrà arreu del territori i el cel quedarà molt
ennuvolat o cobert arreu. A partir del vespre començaran a obrir-se clarianes a
Ponent i el sud del país. 
Precipitacions 
De matinada s'esperen precipitacions per l'oest del país que al llarg del matí s'es-
tendran a qualsevol punt del territori. Al final del dia, quedaran restringides a punts
del sector central del litoral i prelitoral.
En general, les precipitacions seran en forma de ruixats i xàfecs, tot i que puntual-
ment podran ser persistents. Seran d'intensitat feble o moderada al nord-oest, i
moderada a la resta del país, malgrat que seran localment fortes a punts del sec-
tor central del litoral i el prelitoral i la resta de l'interior de la meitat est. Sovint ani-
ran acompanyades de tempesta i localment també de calamarsa. Les quantitats
acumulades seran entre poc abundants i abundants, però localment seran molt
abundants (més de 50 mm en 24 hores) al prelitoral. 
Temperatures 
Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes. Al Pirineu i Prepirineu
oscil·laran entre els 7 i 12 ºC, entre els 10 i 15 ºC a la depressió Central i el preli-
toral, mentre que al litoral es situaran entre els 12 i 17 ºC.
Les temperatures màximes baixaran moderadament. Es mouran entre els 14 i 19
ºC al Pirineu i entre els 17 i 22 ºC a la resta del país. 
Visibilitat 
Serà regular o localment dolenta fins a migdia, amb nombroses boires i boirines. A
partir de migdia millorarà pel terç oest i serà entre bona i regular. A la resta es man-
tindrà regular o localment dolenta a punts de muntanya. 
Vent 
Bufarà de component sud i oest entre fluix i moderat en general, malgrat que de
matinada hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable.
A partir del vespre, el vent serà de component nord i oest entre fluix i moderat amb
cops forts de tramuntana al nord de l'Empordà al final del dia. Tot i així, al sector
central del litoral i prelitoral quedarà fluix i variable amb predomini del component
est.
Estat de la mar 
Costa Brava: 
vent de component sud, amb predomini del sud-oest, entre fluix i moderat fins a l'i-
nici de la tarda. A partir de llavors s'anirà imposant el component nord entre fluix i
moderat amb cops forts a partir del vespre al nord del cap de Begur.
Marejol al sud del cap de Begur. Al nord del cap de Begur, passarà de marejol a
maror a la tarda, amb àrees de forta maror al nord del cap de Creus al final del dia. 
Costa Central: 
vent de component sud entre fluix i moderat en general, malgrat que de matinada
serà fluix i de direcció variable. Al final del dia, tornarà a quedar fluix i variable amb
predomini del component est.
Marejol. 
Costa Daurada: 
vent de component sud entre fluix i moderat, d'entre migjorn i xaloc. Al final del dia,
entrarà mestral entre fluix i moderat al sud del cap de Salou, mentre que al nord
del sector quedarà fluix i variable amb predomini del component est.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És probable que avui et sentis més suscepti-
ble del normal i visquis coses amb la teva
parella que et produeixin malestar. Si evites
l'ansietat emocional seràs més feliç. 

Taure
20/4 al 19/5

Avui plantejaràs els teus assumptes senti-
mentals amb un gran esperit de risc.
Mentalment estàs molt actiu però et costa
moure el cos.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui manifestes sentiments càlids, comuni-
catius  i de plena fusió amb la teva parella o
amb el teu entorn més íntim. No t'obsessio-
nis amb els teus assumptes de treball.     

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor prefereixes que les coses
estiguin clares ja que no pertanys  a un signe
gaire donat als canvis. Intenta conèixer el teu
control pel que fa a les emocions. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor no pots trair-te
.Expressa avui els teus veritables senti-
ments. Tracta per tots els mitjans d'alimen-
tar-te de la manera adequada. 

Verge
23/8 al 21/9

Tracta d'evitar que la teva vida sentimental és
transformi en una cosa problemàtica.
Respecte  a la salut, actualment la teva ment
és una tempesta d'idees. 

Balança
22/9 al 22/10

Avui és un magnífic dia per obrir-te al món. La
teva vida social pot donar més d'una sorpre-
sa . Ho tens tot a favor teu sempre que no
sobrepassis certs límits .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor la teva autoestima
passarà per alts i baixos .Hauràs de contro-
lar els teus canvis d'humor .Avui estaràs amb
les piles molt carregades.   

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a l'amor , vés amb compte de voler
viure somnis utòpics o t'enduràs una desil·lusió.
Per millorar el teu estat de salut has de tenir
més disciplina i cuidar-te més.   

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui tindràs l'habilitat de rectificar una conducta
que en el fons perjudica la teva vida sentimen-
tal. Has de viure d'acord  amb les teves creen-
ces i valors.  

Aquari
20/1 al 18/2

L'amor et  pot donar noves sensacions  i expe-
riències. Les  coses estan canviant. Respecte a
la salut , avui pots viure petits problemes rela-
cionats amb el cansament acumulat.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui la teva vida sentimental nos serà precisa-
ment un bassa d'oli .Respecte a la salut, pensa
que de vegades les tensions te les crees tu
mateix. 

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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Pregunta: Com s'origina
aquesta vivència?
Resposta: Vaig
començar la gira el dis-
sabte 14 de maig a
Saragossa, l'endemà
esclatava la revolta. Pel
matí ja hi havia una mani-
festació convocada de
feia més temps, per una
societat més digna, amb
reivindicacions sobretot
ecològiques, per evitar
atemptats ecològics com
l'embassament de
Biscarrués. Allò va ser
com un embrió accidental
del que va vindre des-

prés. Cuidant la Terra,
ens cuidem a natros. I

gran part d'aquesta crisi
ve per això, per la falta de
sostenibilitat i ecologis-
me. 
P: Aquesta no és en la pri-
mera “revolució”, per dir-
ho d'alguna manera, en la
que hi participes, no?
R: Tot el que he viscut me
va recordar tant la lliuta
contra el transvasament i
tot el moviment social de
la Plataforma en Defensa
de l'Ebre. És d'aquell s
moments que se't fica la
pell de gallina i penses:
estic vivint un moment
històric. 
Tinc la sort de viure el
canvi, he d'estar a l'altu-
ra.  La gira també m'ha
portat a Càdis, Còrdova,
Sevilla, Madrid i
Barcelona. Ciutat que
xafava per cantar-hi, ciu-
tat que xafava la plaça,
les places rebatejades
com a places del 15M.
Era emocionant vore com
som persones diferents,
de regions diferents, d'e-
dats, sexe i mentalitat
diferent, però l'energia
que ens unia i ens uneix
és la mateixa. Totes les
places plenes, gent molt
diversa, comissions orga-

nitzades, moltes ganes
de canviar el món, assem-

blees amb torns de parau-
la, dignitat, la bondat és
revolucionària.
P: Aquest fenomen, va
comptar amb un dia
negre, que tothom encara
manté a la seva memòria,
el desallotjament de la
Plaça Catalunya a
Barcelona. Com el vas
viure?
R: L'intent de desallotja-
ment de Barcelona el vaig
viure entre Sevilla i
Còrdova. A l'assemblea
de Còrdova, a la plaça del
Bulevar, vaig intervindre i
només dir que era catala-
na es fan ficar a aplaudir
en senyal de solidaritat.
Va ser molt emotiu… si
és que al cap i a la fi som
persones, per damunt de
les absurdes confronta-
cions a les que vol portar-
nos la classe política d'es-
te país. A Madrid llegia
pancartes: Barcelona no
està sola. I a Barcelona
llegia: Si Barcelona no
tiene miedo, Madrid no té
por. La unió fa la força.
P: Hi ha moltes persones
que no han acabat d'en-
tendre la reacció dels
indignats. Tu que en pen-
ses?
R: Tenim el dret, però
també el deure de mani-
festar-nos i d'indignar-
nos. No podem aixecar la
vista, veure la realitat i no
actuar-hi. Com deia una
pancarta de la plaça
Catalunya de Barcelona:
No podeu parar-ho, la
nostra revolució ja ha
començat. I és veritat.
Com m'agrada dir a mi, la
pasta de dents no es pot

tornar a ficar al tub!
Pensa global i actua local.
Cadascú des del nostre
àmbit, vatros des de la
premsa, jo amb les
meues cançons, cadascú
amb les seues eïnes, però
no ens quedem parats,
perquè això no és una
crisi, és una estafa. 
P: Amb la retirada de les
acampades a les places
trobes que desapareixerà
el moviment?
R: Serà clau reorientar el
moviment, saber gover-
nar l'èxit de les convo-
catòries, evitar el cansa-
ment i el desgast amb
propostes imaginatives,

reorientar les acampa-
des. No pots estar sem-
pre amb el mateix nivell
de mobilització continua-
da, és important buscar
fòrmules que mantinguen
la flama encesa sense
que es detecte una baixa-

da de la intensitat. Hem
d'aconseguir que el 15 M

ja no deixe de formar part
de les nostres vides, amb
racionalitat. Unir raó i cor
i sobretot, creure que tot
és possible. 
La fe inamobible, creure
és crear. Com ha dit
Eduardo Galeano: ‘este

mundo esta preñado de
otro mundo posible’.

El 15 M amb Montse Castellà

Avui l'Ultima té el plaer
de poder mostrar-vos el
que ha significat per a
una persona del nostre
territori viure en prime-
ra persona la “revolució”
del 15 M a diverses pla-
ces de l'Estat Espanyol,
vos estic parlant de la
nostra cantautora,
Montse Castellà.

Durant la seva gira, Montse ha estat en moltes de les places on els «indignats» buscaven ser escoltats

DM

MIRADES  SOBRE L’ACTUALITAT

«Serà clau reorientar el moviment,
saber governar l’èxit de les

convocatòries, evitar el cansament i
el desgast amb propostes

imaginatives» 

«Era emocionant veure com som
persones diferents, de regions

diferents, però l’energia que ens unia
i ens uneix és la mateixa»

                                  


