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Ferran Bel ha tornat a ser investit aquest dissabte com a alcalde de Tortosa. Bel seguirà a l'alcaldia, amb majoria absoluta, amb els 12 vots dels regidors de CiU. El convergent Manel

Ferré va ser reelegit alcalde de la ciutat d'Amposta per als propers quatre anys. Es tracta de la segona vegada que Ferré és investit alcalde, en ambdues ocasions després d'obtenir

majoria absoluta. Després de tres mandats consecutius com alcalde de Gandesa, l'independent Miquel Aubà va veure com l'alcaldia de la capital de la Terra Alta, anava a parar a mans

del convergent Carles Luz. Després de vuit anys amb governs d'esquerres, Convergència i Unió recupera el mandat a la capital de la Ribera d'Ebre encapçalat pel nou alcalde Joan Piño.

Aixi ha quedat el panorama a les 4 capitals de comarca. P3
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Terres de l’Ebre

La flota tonyinaire torna al port de l'Ametlla de
Mar. P4

Amposta es ven com la 'capital comercial de
les Terres de l'Ebre' P6

L’última
Serrat, avui a la Lira d’Amposta on interpretarà
dues canços de la seua discografia.

P24

Esports
Ens ha deixat el jove Vidal Fusté, un amant de la
Mountain Bike. P17
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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 

Quan va esclatar la Guerra
dels Trenta Anys, l'any 1618,
per causes religioses barreja-
des amb qüestions polítiques
i econòmiques, el rei
d'Espanya Felip IV de la dinas-
tia dels Àustries, hi participà
obligat pel seu parentiu amb
l'emperador alemany de l'es-
tirp dels Habsburg. Però les
guerres costen diners i una
guerra tan llarga va arruïnar la
tresoreria reial. Llavors es
decidí que Catalunya aportés
homes i diners a la guerra.
Això originà la indignació de
la població catalana, que es
va veure forçada a acollir les
tropes imperials que havien
de defensar la frontera
espanyola d'un hipotètic atac
francès. Els abusos dels sol-
dats, que es van comportar
com si fossin forces d'ocupa-
ció, va provocar la revolta
popular dels segadors cone-
guda com “Corpus de Sang”. 
Amb el Tractat dels Pirineus,
la monarquia espanyola i la
francesa van posar fi a les
seves disputes. La penyora
de pau va ser el Rosselló que
en 1659 es va incorporar
definitivament a França. Això
donà lloc al sentiment anti-
francès dels catalans, que va
anar incrementant-se al llarg
de la segona meitat del segle
XVII per esdevenir un dels fac-
tors de rebuig a Felip V pel
seu origen. 
Arran de la mort sense des-
cendència de Carles II, el
darrer rei de la casa dels Àus-
tries, les principals monar-
quies europees van prendre

partit per algun dels possi-
bles successors. Uns defen-
saven Felip d'Anjou, nét de
Lluís XIV rei de França, que
era el candidat de Castella.
Els altres volien l'arxiduc
Carles, fill de l'emperador
d'Àustria, qui rebia el suport
de les institucions catalanes.
Així va començar la Guerra de
Successió, en què tropes
angleses i austríaques recol-
zant a un candidat lluitaren
contra l'exèrcit francès, que
ajudava als partidaris de l'al-
tre. Les tropes filipistes es
van anar imposant i, a la fi,
amb l'abandó dels anglesos,
Catalunya es va quedar sola
defensant l'arxiduc Carles.
L'onze de setembre de
1714, després d'un dramàtic
any de setge, va caure
Barcelona i es va acabar la
guerra. L'actuació de Felip
d'Anjou, el primer monarca
de la dinastia dels Borbons,
fou dràstica: va promulgar el
Decret de Nova Planta, pel
qual s'abolien totes les institu-
cions catalanes i les llibertats
del poble. El castellà fou pro-
clamat l'idioma oficial, mal-
grat que el català era la llen-
gua parlada per la gent habi-
tualment.
Ah! Me n'havia oblidat de dir-
vos el meu nom, tot i que a
aquestes alçades de ben
segur que molts de vosaltres
ja l'haveu endevinat. El meu
nom és... Catalunya.

Ramon Gonzalez
la Ràpita

Memòries d’un país

Opinió

Gairebé la majoria dels alcaldes investits aquest
dissabte a les Terres de l'Ebre s'han fixat com a
prioritat del mandat la recuperació econòmica i la
creació de llocs de treball. Tots són conscients de
l' etapa difícil que es viu, de recuperació econòmi-
ca i des dels nous governs s'ha de treballar, d'ara
endavant, per alleugerar els problemes de la gent
i millorar la seva qualitat de vida. Posar la mirada
tant en els grans projectes com els petits detalls.
Paraules de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
eren… “Us vull dir que ens en sortirem. Amb l'aju-
da i amb l'esforç de tothom. Els que m'acompan-
yen en aquest projecte ens hi esforçarem des del
primer dia i treballarem perquè Tortosa sigui una
ciutat millor per viure-hi, però sobretot perquè les

dones i els homes que vivim en aquesta ciutat
puguem continuar vivint-hi, treballant-hi i veient-hi
créixer els nostres fills”. S´han establert acords en
els diferents Ajuntaments per seguir avançant
com a pobles forts de l'Ebre i garantir Governs
estables i consistents. Estem davant d'una nova
legislatura, una nova etapa política i de governs
que s'haurien de caracteritzar d'ara endavant per
la col·laboració i l'entesa entre forces polítiques
representades a l'Ajuntament. Un altre tret comú
ha estat també donar les gràcies. L'agraïment a la
ciutadania en general per l'important suport rebut
en les últimes eleccions municipals, un suport que
els responsabilitza i que han d'administrar amb
prudència, saviesa, generositat i responsabilitat. 

Editorial

Prudència, saviesa i responsabilitat

Els resultats de les darreres eleccions
municipals han estat molt dolents per al
nostre partit, per al Partit dels
Socialistes de Catalunya, tret d'algunes
excepcions en què, fins  i tot, hem acon-
seguit millorar la nostra representativi-
tat. Els socialistes hem reconegut la
nostra derrota arreu del país, i jo vull
fer-ho concretament en el cas de
Tortosa. Estem en una conjuntura dolen-
ta per a l'esquerra i, més concretament,
per al socialisme democràtic. Només
cal veure l'enorme taca blava que identi-
fica els governs de dretes arreu de la
Unió Europea. A aquest context, cal afe-
rir el càstig electoral que estan rebent
tots els governs europeus com a conse-
qüència de la crisi. Amb tot, hi ha cir-
cumstàncies locals que no s'han d'igno-
rar. En el cas de Tortosa segurament
vàrem cometre errors que ens varen
portar a perdre l'alcaldia ara fa quatre
anys i potser no hem encertat en la
tasca d'oposició en el darrer mandat.
Cal assumir la responsabilitat política
del resultat i així ho he fet renunciant a
l'acta de regidor electe, per donar pas a
una renovació profunda del grup munici-
pal socialista i del nostre lideratge muni-
cipal. Hem reconegut el mal resultat i
també la victòria dels nostres contrin-
cants, CiU, i els hem felicitat. Amb tot,
reconèixer els resultats i acceptar-los
com expressió de la voluntat majoritària
de la ciutadania, no vol dir pensar que
és la millor opció per a Tortosa. Hem
rebut el suport de 2.200 ciutadans i ciu-
tadanes amb dret al vot i que l'han exer-
cit, que democràticament han fet con-
fiança a la nostra proposta i que espe-
ren que la defensem. I això és el que
farem. Ho farem des del grup municipal
i ho farem des del partit i des de les
diferents responsabilitats institucionals
que tenim. Personalment ho garanteixo
com a primer secretari de l'agrupació
local del PSC i és el meu compromís
com a senador. Al llarg del mandat muni-
cipal exercirem una oposició rigurosa i
responsable i posarem totes les nostres
energies en reforçar l'alternativa socia-
lista a Tortosa. Som una sòlida opció de

futur i una de les essències de la
democràcia és l'alternança en el
govern. Estarem a punt perquè els torto-
sins i tortosines ens puguin tornar a fer
confiança d'aquí a quatre anys.
Venen temps difícils, no només per les
conseqüències de la crisi econòmica,
sobretot l'atur, també per les retallades
en l'estat del benestar que ens està apli-
cant el govern de CiU. Estarem al costat
de la nostra gent, en defensa de la con-
tinuïtat dels drets socials assolits al
llarg de molts anys de lluita democràti-
ca, en la que els socialistes hem estat
en primera línia. Treballarem per donar
resposta a la confiança dels nostres
electors i, més enllà, al que la societat
espera de nosaltres.
Tanco 20 anys a l'Ajuntament, vuit dels
quals com alcalde, i ho faig amb agraï-
ment als tortosins i tortosines per
haver-me permès dedicar-me a la ciutat
durant aquest temps. Per a un polític, la
màxima satisfacció és servir a les per-
sones des de l'administració municipal,
la més propera, i ser alcalde de la seva
ciutat. Treballar per Tortosa ha estat
des de sempre la meva gran passió. I ho
continua sent. Per això, avui revalido el
meu compromís polític amb la meva ciu-
tat per ajudar a construir un futur molt
millor. Gràcies.

Joan Sabaté Borràs
Primer secretari del PSC de Tortosa i sena-

dor

El meu compromís per Tortosa

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat
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Les primeres paraules  de
Ferran Bel després de ser
reelegit alcalde han estat d'a-
graïment a la ciutadania en
general per l'important
suport rebut en les últimes
eleccions municipals. Aquest
s'ha referit a la important
renovació de regidors que
ha comportat la constitució
de la nova corporació, amb
13 nous regidors d'un total
de 21, i la igualment impor-
tant presència de dones, nou
en total, que en el cas de l'e-
quip de govern suposa asso-
lir la paritat total, amb 6 regi-
dores i 6 regidors.
Especialment emotives han
estat les paraules que ha
dedicat a les persones que
avui a Tortosa estan acusant
d'una manera més accentua-
da els efectes de la crisi.
"Molts conciutadans han per-
dut la feina i esperen una
nova oportunitat per tirar
endavant les seves famílies.
Us vull dir que ens en sorti-
rem. Amb l'ajuda i amb l'es-
forç de tothom. Els que m'a-
companyen en aquest pro-
jecte ens hi esforçarem des
del primer dia i treballarem
perquè Tortosa sigui una ciu-
tat millor per viure-hi, però
sobretot perquè les dones i
els homes que vivim en

aquesta ciutat puguem conti-
nuar vivint-hi, treballant-hi i
veient-hi créixer els nostres
fills". El convergent Manel
Ferré va ser reelegit alcalde
de la ciutat d'Amposta per
als propers quatre anys. Es
tracta de la segona vegada
que Ferré és investit alcalde,
en ambdues ocasions des-
prés d'obtenir majoria abso-
luta. Ferré va ser escollit
amb els 11 vots dels repre-
sentants de CiU, mentre que
els tres regidors del PSC van

votar en blanc després que
el socialista, Antoni Espanya,
rebutgés presentar candida-
tura a l'alcaldia. Els sis regi-
dors d'ERC i l'únic regidor de
Plataforma per Catalunya
van optar per votar pels seus
respectius caps de llista. En
augmentar el nombre de
regidors al ple de
l'Ajuntament de 17 a 21, hi
ha dos nous regidors que
formen part de l'equip de
govern, tot i que només s'ha
creat una nova comissió

informativa. Com a novetat
destacable, cal mencionar el
fet que desapareix l'antiga
regidoria de promoció i dina-
mització econòmica per for-
mar tres àrees diferencia-
des. D'altra banda, es crea
una nova comissió, dedicada
específicament a l'Empresa i
la Indústria, una nova àrea
estratègica que ha de donar
assessorament i ajudes als
emprenedors i al mateix
temps facilitar la implantació
empresarial i industrial a

Amposta.  
El convergent Andreu Martí
ha estat nomenat alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar per tercera vegada con-
secutiva. 
Martí, que va aconseguir la
majoria absoluta a les passa-
des eleccions municipals
amb CiU, i no ha necessitat
més que el vot dels seus
companys de partit per sor-
tir elegit. Martí ha explicat en
el discurs que, “estic molt
satisfet. Avui és un dels dies

més importants que es
poden viure i ara cal seguir
treballant amb dos concep-
tes fonamentals, el manteni-
ment de la pau social que
ens permeti treballar amb
diàleg i la reactivació econò-
mica”. A Deltebre Gervasi
Aspa ha estat elegit amb els
vots dels set regidors d'ERC
i els tres del PSC. La resta
de grups, CiU i el PP, han
facilitat la investidura de
l'Alcalde amb el seu vot en
blanc. En el discurs d'investi-
dura, Gervasi Aspa, ha fixat
com a prioritat del mandat la
recuperació econòmica i la
creació de llocs de treball.
Després de tres mandats
consecutius com alcalde de
Gandesa, l'independent
Miquel Aubà va veure com
dissabte passat, dia de cons-
titució de les corporacions
municipals, l'alcaldia de la
capital de la Terra Alta,
anava a parar a mans del
convergent Carles Luz. Luz,
gràcies al pacte subscrit
entre Convergència i Unió i el
PP, va rebre el vot decisiu de
l'única regidora del PP, Anna
Maria Sicart, que en sumar-
se als cinc de la formació
nacionalista li asseguraven la
cadira d'alcalde al mateix
temps que deixava a l'oposi-
ció la força més votada,
Alternativa per Gandesa-
Fic. 
Veiem a l’especial de les
pàgines centrals qui lidera
en altres Ajuntaments del
territori.

Les Terres de l’Ebre ja tenen els seus
Ajuntaments constituïts

Constitució de consisto-
ris.

Per a la propera legislatura 

La crisi econòmica i el benestar social, prioritat entre els nous alcaldes

REDACCIÓ

Tortosa ja ha presentat el nou cartipàs municipal, amb Ferran Bel com a Alcalde.

C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144



terres de l’ebrediarimés
ebre
4

DIVENDRES 17 
DE JUNY
DE 2011www.mesebre.cat

Les sis embarcacions
pesqueres que es dedi-
quen a l’encerclament
de la tonyina roja amb
base al municipi de
l’Ametlla de Mar, van
aconseguir la quota pes-
quera assignada abans
que finalitzés la tempo-
rada i així ho han comu-
nicat al Ministeri de
Medi Ambient, Rural i
Marí.
Tot i que durant vuit dies

ha fet mal temps i les
embarcacions no han
pogut feinejar, en
només 19 dies han
obtingut les 460 tones
de tonyina roja que
tenen assignades. Un
símptoma que la pobla-
ció de tonyina roja
s'està recuperant,
segons els pescadors, i
que, a més de l'encer-
clament, també ha notat
l'almadrava. “La reduc-
ció de l'esforç pesquer i
dels dies necessaris per
aconseguir una quota un
4% inferior a la del
2010 demostra que
cada any hi ha més ton-
yina al mar i que l'espè-
cie va per bon camí”, ha
explicat el director
general del grup
Balfegó, Juan Serrano.
L'empresa tonyinaire de
l'Ametlla de Mar ja ha
identificat els exemplars
capturats aquesta cam-
panya amb un sistema

de traçabilitat, implantat
per aquest grup i únic
en el sector pesquer,
que garanteix el compli-
ment estricte de les
quotes de captura, així
com la qualitat i segure-
tat alimentària dels seus
productes. Un sistema
que permet rastrejar
cada peça des del mar
fins a la taula. Balfegó
disposa d'un sistema
informatitzat per comu-
nicar a les autoritats
competents, i en temps
real, les captures que
realitza, de manera que
simplifica els tràmits de
comunicació que s'han
de fer segons el pla de
recuperació de l'ICCAT.
Durant el període de
pesca investigadors del
CSIC, la Universitat de
Cadiz i IEO han seguit
avançant en els treballs
d’investigació sobre
l’espècie i el seu com-
portament.

La flota tonyinaire torna al port de
l’Ametlla de Mar

La temporada de pesca
de tonyina roja de la
flota d'encerclament
acaba aquesta setma-
na, però les embarca-
cions tonyinaires de
l'Ametlla de Mar ja han
tornat al port fa uns
dies.

Reducció de l’esforç pesquer

REDACCIÓ

La pesca de la tonyina roja.

Cedida

Aquest diumenge es va
fer una demostració de
com es plantava tradicio-
nalment l'arròs, a mà i
amb el fang fins als
genolls. Després, els
plantadors experimen-
tats, van donar pas al
públic, bona part del qual
es va atrevir a entrar als
arrossars situats a les
Barraques del Salvador
per provar l'experiència. 
Les Festes Tradicionals
de l'Arròs han complert
10 anys, una dècada que
ha servit per consolidar
aquestes festes com una
de les més participati-
ves, enguany amb més
de 2.000 persones.

Més de 2000
persones a la
plantada de

Deltebre

L'afectació dels tèrmits
a la catedral de Santa
Maria de la ciutat de
Tortosa és major de la
detectada en un primer
moment. 
Les inspeccions acura-
des dels diferents tèc-
nics han posat al des-
cobert que aquests
insectes han deteriorat
seriosament bigues de
fusta que formen part
de les estructures inte-
riors de la cúpula i la
coberta de la capella
del Sant Crist, la cúpula
de la capella de la
Cinta, la torre del cam-
panar i d'un vitrall.

Danys seriosos
a la catedral de

Tortosa

CiU ha arribat a un acord
també amb el PP per
governar, durant els prò-
xims quatre anys, al
Consell Comarcal del
Montsià. Després de pac-
tar amb els populars als
consells de la Terra Alta i
del Baix Ebre, CiU s'ha
decantat per establir un

pacte "estable" que per-
meti "treballar amb una
nova dinàmica que no
sigui herència de l'ante-
rior". 
Des de fa vuit anys, el
Consell del Montsià estava
governat per PSC i ERC.
Amb aquest acord, CiU
s'ha assegurat la presidèn-

cia dels quatre ens de les
Terres de l'Ebre, ja que a
la Ribera d'Ebre va obtenir
la majoria absoluta. Fonts
de CiU han confirmat que
el president de l'ens
comarcal del Montsià serà
el nou alcalde de Sant
Carles de la Ràpita, Joan
Martín Masdeu.

CiU i PP pacten per governar el
Consell Comarcal del Montsià

Des de fa vuit anys l’ens estava governat per PSC i ERC
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Així de contundent s'ha mos-
trat el primer secretari del
PSC de l'Ebre, Antoni
Sabaté, davant uns comp-

tes que disminueixen en un
45% les inversions a les
Terres de l'Ebre. Per al diri-
gent socialista, tot i ser
conscient que cal adaptar
els pressupostos a la situa-
ció econòmica actual, cal
establir prioritats i, per tant,

l'esforç inversor s'ha de fer
sobretot en aquells territoris
que més ho necessiten,
com són les Terres de
l'Ebre, i en aquells serveis
que tenen a veure amb l'es-
tat del benestar, com la
salut, l'educació i l'atenció a

la gent gran, i en la igualtat
d'oportuntitats. Així ho ha
lamentat també la diputada
socialista Núria Ventura, tot
recordant que l'anterior
govern també va haver d'a-
justar els pressupostos a la
crisi, però que en cap cas
va ser en detriment de
garantir els pilars de l'estat
del benestar. Ventura ha
qualificat els pressupostos
de tous amb la crisi i durs
amb els més febles, “resig-
nats en la lluita contra la
crisi, ja que no contemplen
polítiques d'ocupació ni a
Catalunya ni tampoc a les
Terres de l'Ebre”. Per ella,
s'ha posat fi a la discrimina-
ció positiva dels darrers
governs de progrés de la
Generalitat respecte al terri-
tori, tot constatant “que les
Terres de l'Ebre, amb
aquests pressupostos, han
tornat a baixar a segona divi-
sió”. Davant d'aquesta situa-
ció, ha assenyalat que és
possible un model alternatiu

no només per incrementar
les inversions sinó per aug-
mentar els ingressos. En
aquest sentit, ha titllat de
gran irresponsabilitat elimi-
nar l'impost de successions,
ja que amb aquesta aporta-
ció es podien tirar endavant
moltes iniciatives. Des del
PSC, a més, s'han proposat
noves taxes a l'energia
nuclear, que ajudarien a
desenvolupar aquestes polí-
tiques de l'estat del benes-
tar.  Per aquest motiu, el
grup parlamentari presen-
tarà una esmena a la totali-
tat, però també diferents
esmenes a l'articulat d'a-
quests pressupostos.
Ventura ha assenyalat que
a banda de les mancances
concretes en els presu-
postos territorialitzats, el
projecte que proposa CiU,
de retallades en general,
afecten a tots els ciuta-
dans del país i, evident-
ment, també a la gent de
l'Ebre.

«CiU situa l’Ebre a segona divisió 
amb el seu pressupost»

“Els darrers governs de
progrés de la
Generalitat havien
aconseguit que les
Terres de l'Ebre guan-
yessin terreny perdut a
l'oblit històric al qual
havíem estat sotmesos i
ara ja hi tornem a ser,
CiU ens presenta uns
pressupostos negatius
que marquen una infle-
xió respecte a la feina
feta, i tot aquell camí
que havíem recuperat
es veu ara alterat tor-
nant a una situació de
desavantatge respecte
a la resta del país”. 

El PSC afirma que redueix les inversions en un 45%

REDACCIÓ

Presentació de la crítica del PSC als mitjans.

Cedida

El vicepresident del
Consell de Seguretat
Nuclear, Luis Gámir, ha
afirmat que l'organisme
serà "més exigent que
mai" en l'estudi i proposta
d'una eventual ampliació
de llicència d'operacions a
la central nuclear d'Ascó
per l'elevat número de suc-
cessos registrats a la cen-
tral recentment.
L'organisme regulador té
com a data límit el 2 de
setembre per enviar la
seva proposta al Ministeri
d'Indústria, que és, qui en
últim instància, aprovaria
que la central pogués
seguir operant fins un
màxim de 10 anys més. 

El CSN «més
exigent que mai»

Catalunya tenia el 2010
103.000 habitatges nous
sense vendre. Aquesta
xifra a l'estat espanyol era
de 800.000. 
La bona notícia és que per
primer cop des del 2006
aquest estoc a Catalunya
es va reduir en 2.000 habi-
tatges. 
El cens té en compte els
habitatges nous acumu-
lats, els acabats nous i les
sortides via transaccions o
autopromocions. Es pre-
veu que el 2015 a
Catalunya es liquidi
aquest estoc, al menys
en habitatges de primera
residència. 

Informe sobre
el sector

immobiliari

El centre internacional de
negocis del moble de la
Sénia (Montsià) organit-
zarà durant la pròxima tar-
dor un espai de trobada
entre fabricants i propieta-
ris d'hotel que vulguin
renovar les seves
instal·lacions. 
La idea és obrir nous

canals de comercialització
per als fabricants de
moble local, que traves-
sen un moment de crisi de
vendes important durant
els últims anys, oferint
solucions i serveis inte-
grals als propietaris de
diversos hotels de la zona
mediterrània que, periòdi-

cament, decideixen reno-
var el mobiliari dels equi-
paments. 
Aquest punt de trobada
serà la primera gran activi-
tat programada al centre,
que està previst sigui inau-
gurat durant les pròximes
setmanes al polígon indus-
trial de Mataltes.

Espai de Trobada entre fabricants 
i propietaris d’hotel

Organitzat pel Centre Internacional del Moble de la Sènia
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La Junta de Govern del
Col·legi d'APIs, d'acord
amb la voluntat de mante-
nir intercanvi d'opinions
amb els seus col·legiats a
través de reunions periòdi-
ques per zones geogràfi-
ques diverses, va convocar
en aquesta ocasió als API
de Tortosa, Amposta,
Roquetes, l'Ametlla de Mar,
Sant Carles de la Ràpita,
Móra d'Ebre, Móra la Nova,

Ulldecona, l'Ampolla,
Deltebre, l'Hospitalet de
l'Infant, Alcanar i l'Aldea en
una reunió assembleària a
la capital del Baix Ebre.
En el transcurs del matí, el
President del COAPI, Gil
Cristià, el Vice-president,
Joan Antó i Teodoro
Gómez, en representació
de la Delegació de les
Terres de l'Ebre van expo-
sar les reunions institucio-
nals portades a terme fins
ara per a solucionar la pro-
blemàtica endèmica de la
dificultat d'obtenir cèdules
d'habitabilitat en la compra-
venda d'immobles antics,
molt freqüent a la zona. En
aquesta matèria, tot i que
s'han aconseguit millores
que suavitzen els requisits
per obtenir-ne les cèdules,
el COAPI encara seguirà
negociant amb la
Generalitat una solució defi-
nitiva. Per altra banda, el
Col·legi va informar als
seus agents sobre nous
serveis, com la posada en
marxa de taules rodones
internes periòdiques; un

serveis de visat electrònic
que en millorarà la rapid sa
i permetrà als col·legiats
no haver-se de desplaçar a
Tarragona; un nou servei
d'assessorament immobi-
liari a l'usuari amb preus
populars; nous cursos de

formació i un llistat de por-
tals immobiliaris impor-
tants de diversos països
europeus que comencen a
tenir demanda d'habitatges
a la nostra costa, tant per a
períodes vacacionals com
de forma permanent.  Els

API també van exposar la
utilitat i el bon funciona-
ment de les MLS, associa-
cions locals d'immobiliàries
que s'estan creant arreu
del territori i la possibilitat
de crear una nova fórmula
associativa.

Una trentena d'Agents
de la Propietat
Immobiliària de les
Terres de l'Ebre es van
reunir la setmana pas-
sada a la Cambra de
Comerç de Tortosa per
a decidir sobre projec-
tes clau per al sector
immobiliari de la zona
que poden marcar les
tendències i novetats
en la professió d'a-
quest 2011. 

REDACCIÓ

Imatge de la reunió.
Cedida

El senador d'ERC en el
grup de l'Entesa Catalana
de Progrés, Pere Muñoz,
ha presentat una moció
per ser debatuda a la
Comissió de Foment del
Senat reclamant el mante-
niment i la millora dels
serveis ferroviaris de
Móra la Nova, Ascó, Flix i

Riba- Roja d'Ebre (Ribera
d'Ebre), que es troben
incloses en els Pla
d'Emergència Nuclear
(PENTA) per la proximitat
amb les centrals d'Ascó.
En el text, Muñoz recorda
que durant els últims anys
"s'han anat tancats esta-
cions, s'ha anat retallant

la plantilla de treballa-
dors, s'ha anat perdent
freqüència i nombre de
trens de passatgers" en la
línia que uneix Reus amb
Móra i Casp (Baix Aragó-
Casp). A hores d'ara,
però, encara no se sap
quan es podrà debatre la
moció.

Muñoz reclama la millora dels
serveis ferroviaris

De Móra la Nova, Ascó, Flix i Riba Roja d’Ebre

El Casal Popular
Panxampla de Tortosa ha
denunciat haver rebut
una multa del
Departament d'Interior
acusant l'entitat d'ocupar
l'espai públic de manera
il·legal durant la vaga
general del passat 29 de
setembre. Diverses orga-
nitzacions sindicals,
socials i polítiques han
signat un manifest en
què condemnen l'"arbitra-
rietat" de la multa i
denuncien el seu "caràc-
ter polític", ja que segons
asseguren es "pretén cri-
minalitzar els moviments
socials que més criti-
quen.

Interior multa
al Casal

Panxampla

El Govern de la
Generalitat ha acceptat la
cessió gratuïta d'un
terreny de 1.897,96
metres quadrats, propie-
tat de l'Ajuntament de
Prat de Comte, que serà
destinat com a base ope-
rativa del Parc Natural
dels Ports. Es tracta
d'una finca situada a la
partida Sort de la Vinya,
coneguda com Les
Sorts. El 16 de juny de
2009 el Govern havia
acceptat la cessió gratuï-
ta del mateix terreny,
amb una superfície infe-
rior, de 1.700 metres
quadrats. 

Cedits uns
terrenys com a
base dels Ports

Nous projectes pel Sector Immobiliari
Els Agents de la Propietat Immobiliària s’uneixen
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Des de l'Ajuntament es
col·labora  ara amb la
Federació de Comerç
d'Amposta (Fecoam) per
tal d'intentar unir aquests
punts i afavorir que les
persones que visitin el
Carrefour o les galeries
s'apropin també al centre
de la ciutat, a i l'inrevés.
En aquest sentit, ja s'han
instal·lat una cinquantena
de cilindres publicitaris de

promoció al llarg de la ciu-
tat, mentre que al terra
s'han senyalitzat els dife-
rents recorreguts per arri-
bar i passejar per les dife-
rents zones comercials de
la ciutat. La inversió en la
primera fase de la iniciati-
va ha estat d'uns 20.000
euros. Per a la presidenta
de Fecoam, Elena
Jiménez, es tracta d'una
iniciativa interessant que
s'haurà de complementar
amb d'altres, «com ara la
programació d'activitats a
la plaça Ramon Berenguer
IV un cop acabin les obres
de construcció del pàr-
quing soterrat». 
D'aquesta manera es pre-
tén aturar el malestar exis-
tent entre part dels comer-
ciants del nucli d'Amposta,
arran de l'obertura del
centre comercial als afo-
res, les dificultats de tràn-
sit i les obres que durant
alguns mesos van tallar
alguns carrers. 
Però a les galeries comer-
cials tampoc tot són flors i

violes.  
Dos establiments ja han
tancat les portes, però es
preveu que l'espai l'ocupin
properament altres
comerços.  L'entitat naix
amb la voluntat de defen-
sar els interessos  dels

comerciants establerts, la
majoria en règim de llo-
guer. 
Així, es desmarquen de
polèmiques i picabaralles
polítiques que s'han donat
en l'inici del funcionament
del centre comercial.

«Molts de nosaltres tenim
altres botigues al nucli
urbà, així que el nostre
objectiu és complementar
l'oferta i fer d'Amposta
una gran  ciutat comer-
cial»,asseguren des de
l'associació.

Amposta posa en marxa una campanya on es
ven com a «capital comercial de l’Ebre»

Amposta ha posat en
marxa una campanya
en la que es ven com la
«capital comercial de
les Terres de l'Ebre».
Des de fa mig any, el
sector ha sumat als
eixos de l'avinguda de
la Ràpita i el centre
urbà l'obertura d'un
nou centre comercial,
Futuro Ciudad
Amposta, on hi ha 30
establiments i l'hiper-
mercat Carrefour.

L’Ajuntament d’Amposta col.labora amb la Federació de Comerç de la ciutat

Una cinquantena de cilindres publicitaris s’han instal.lat pels carrers del centre

REDACCIÓ

El centre comercial ja fa uns mesos que funciona.
CEDIDA

Segons informació rebu-
da per part de la
Direcció de l´Hospital
Universitari Joan XXIII de
Tarragona, dels 136
contractes del personal
eventual que finalitzen el
dia 30 de juny de 2011,
i com a resultat de les
negociacions que els sin-
dicats de la Junta de
Personal s'han dut a
terme en aquests
darrers mesos, la
Direcció de l'Hospital
Universitari Joan XXIII
s'ha compromès a realit-
zar la renovació d'un
70% -75% de tots
aquests contractes, és a
dir, uns 95 -100 contrac-
tes, amb una previsió de
contractació des del dia
1 de juliol al 30 de
setembre de 2011.
A la resta de treballa-

dors, fins arribar als
136, se'ls oferirà con-
tractes de substitucions
de vacances durant tot
el període estival, amb la
qual cosa, la majoria d'a-
quests treballadors,
seguiran treballant fins al
30 de setembre de
2011. 
La Direcció de l'Hospital
de Tortosa Verge de la
Cinta es va comprome-
tre verbalment amb la

Junta de Personal que no
acceptaria retallades de
personal superior a les
dels altres hospitals de
l'ICS. 
Esperem que siguin con-
seqüents amb la infor-
mació que ens van donar
i modifiquin la previsió
de la contractació pre-
vista per al 1 de juliol, tal
com ha fet la Direcció de
l'Hospital Universitari
Joan XXIII.  

«La Direcció de l’Hospital no accepta retallades»
Es demana la modificació de la previsió de la contractació prevista per a l’1 de juliol

Canvis en l'organigrama
de l'Ajuntament de
Tortosa, en la junta de
personal, i al comitè
d'empresa del consistori.
El gerent de l'Ajuntament,
Cèsar Saura, ha plegat
aquesta setmana i
aquest dimarts ja s'ha
incorporat a una activitat
privada. 
Segons l'alcalde, Ferran
Bel, l'Ajuntament incorpo-
rarà una altra persona
com a gerent, però no
serà a curt termini, sinó
en els propers mesos.
D'altra banda,
l'Ajuntament de Tortosa
ha fet aquest dimarts
eleccions sindicals a la
junta de personal i al
comitè d'empresa. 
Els funcionaris i el perso-
nal contractat han elegit
els representants que
hauran de negociar la
revisió del conveni
col·lectiu amb el nou
govern de Ferran Bel. 

Eleccions
Sindicals a

Tortosa

La Mancomunitat de la
Taula del Sénia canalitza,
durant aquest 2011,
ajuts de diferents admi-
nistracions que han
permès generar un cen-
tenar de llocs de treball
directes. Entre d'altres, i
des de principis d'any,
l'ens que aglutina 24
municipis de les Terres
de l'Ebre, el nord del País
Valencià i la Franja, ha
gestionat la contractació
de 61 titulats universita-
ris en 20 ajuntaments i
41 empreses, gràcies a
una subvenció del
Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i
Marí. A partir d'aquest
dimarts, vint persones
més començaran a treba-
llar per nou ajuntaments
catalans en tasques de
manteniment i conserva-
ció del medi natural grà-
cies a un ajut del Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) de 132.000 euros.

La
Mancomunitat

del Sénia
genera

ocupació

La Direcció de l’Hospital Universitari

Joan XXIII es compromet a realitzar la

renovació d’un 75%

Renovacions
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Prop de 2.723 estudiants
de Tarragona que aspiren a
accedir als estudis universi-
taris en les proves de
selectivitat han començat
aquest dimecres i acaba-
ran el proper 17 de juny.
Aquest any, i per primera
vegada, els alumnes de
cicles formatius poden
optar a pujar nota. Fet que
probablement pugui ajudar
als alumnes provinents de
cicles formatius respecte
dels de batxillerat perquè
tenen un opció que la resta
no tenen. El nombre de
joves matriculats a les PAU
a les comarques de
Tarragona enguany és de
2.723 mentre que l'any
passat va ser de 2.330.
Del conjunt d'alumnes,

2.161 han aprovat el batxi-
llerat enguany, un 4,75%
menys que l'any passat
quan van ser 2.269. A
aquests alumnes enguany
s'hi sumen 391 alumnes de
cicles formatius que es pre-
senten voluntàriament a
exàmens de matèries espe-
cífiques per pujar nota.
Finalment hi ha 171 alum-
nes que es presenten per
lliure, sigui perquè l'any
passat no van aprovar,
volen millorar nota o han fet
el batxillerat a l'estranger -
l'any passat van ser 61-.
Pel que fa als tribunals,
inclòs un pels alumnes de
cicles formatius que es pre-
senten voluntàriament a
proves específiques per de
pujar nota. Hi ha dos tribu-

nals al campus Catalunya i
set al campus Sescelades
a Tarragona. A Reus hi ha
quatre tribunals, tres al
campus Bellissens i un al
IES Gabriel Ferraté, i quatre
més a Tortosa, a l'IES
Joaquim Bau, al campus
Terres de l'Ebre (Edifici
Betània) i dos a l'IES
Tortosa, un d'ells pels
cicles formatius. En les
PAU d'enguany participen
165 professors de
secundària i universitat
com a correctors de les
proves. Aquesta convo-
catòria, la segona amb el
nou model derivat del batxi-
llerat LOE i de la implanta-
ció de l'Espai Europeu
d'Educació Superior, con-
templa dues fases al llarg

de la prova. Una general
obligatòria la superació de
la qual permet accedir a
qualsevol universitat i té
validesa indefinida. L'altra
fase específica, de caràc-
ter voluntari, té com a fina-
litat calcular una nota d'ad-
missió per a cada títol de
grau concret de cada uni-
versitat. La prova voluntària
serveix per establir la nota
de tall si l'oferta de places
és inferior a la demanda en
l'opció escollida. La fase
general consta de cinc
exercicis i la fase específi-
ca cada estudiant pot exa-
minar-se d'un màxim de
tres matèries de modalitat
de batxillerat, distintes a
l'escollida per la fase gene-
ral. Cada matèria serà qua-
lificada per separat i cal
obtenir una nota igual o
superior a 5 per aprovar.
Les notes tenen validesa
per als dos cursos acadè-
mics següents. Està convo-
cada per als dies 6, 7 i 8. 

L’estrella d’aquesta edició és l’actuació de Chucho Valdés & Afro Cuban Messengers

Regeneraran la bassa de les Olles

Després de prop de deu
anys de tramitació, aques-
ta tardor podrà tirar enda-
vant el projecte de regene-
ració de la bassa de les
Olles, la llacuna més petita
del Delta de l'Ebre que des
de fa anys pateix un procés
acusat de degradació per
la deficient qualitat de les
aigües i l'acumulació de
sediments La Secretaria
d'Estat de Canvi Climàtic
del Ministeri de Medi
Ambient ha emès una
declaració d'impacte
ambiental favorable al pro-
jecte de Reestructuració
general de l'entorn de les
Olles, al terme municipal
de l'Ampolla. D'aquesta
manera es desencalla final-
ment una actuació mediam-
biental molt esperada, pre-

vista des de l'any 2000 i
emmarcada dins del Pla
Integral de Protecció del
Delta de l'Ebre (Pipde). En
aquests anys, el projecte
ha patit diverses modifica-
cions , ara l'objectiu és que
la societat estatal
Acuamed, encarregada de
l'execució de les obres, les
liciti aquest mateix mes
d'octubre, «perquè es
pugui iniciar l'actuació el
més aviat possible». I és
que la situació de la bassa
de les Olles és preocupant.
Aquesta llacuna, que ocupa
prop de 27 hectàrees de
l'hemidelta esquerre,
pateix des de fa anys un
greu procés de degrada-
ció, arran de la deficient
qualitat de les aigües i del
seu progressiu rebliment.

L'elaboració d'unes nor-
mes d'intervenció a les
masades rurals i la catalo-
gació de plaques i sen-
yals de l'històric de riua-
des, primers encàrrecs
de l'entitat. Les Terres de
l'Ebre han constituït la
segona Comissió Cívica
del Patrimoni que hi ha a
Catalunya, després de la
del Baix Llobregat.
L'objectiu de l'entitat,
integrada per 14 perso-
nes de diferents àmbits i
sota el paraigües dels
centres d'estudi del terri-
tori, és poder vetllar i

debatre, des de l'àmbit de
la societat civil, sobre
totes aquelles qüestions
que afecten el patrimoni
de les Terres de l'Ebre
des del punt de vista més
ampli. A partir de la pre-
missa que el patrimoni és
un element identitari i de
cohesió social, la
Comissió neix amb la
voluntat de contribuir a la
seva preservació, ja sigui
des de l'assessorament,
opinió o, fins i tot, des
d'un paper de mediació
en una situació de conflic-
te. 

Les Terres de l’Ebre constitueixen una
Comissió Cívica del Patrimoni

El Departament d'Interior
ha presentat una campan-
ya per fomentar un ús
segur dels petards davant
la proximitat de la revetlla
de Sant Joan. A través de
còmics, cartells i un vídeo
promocional amb un to
molt didàctic es donen
consells sobre com mani-
pular i encendre els
petards per reduir els ris-
cos que comporten i evitar
ferits i danys en els boscos
o en les ciutats. Es volen
evitar xifres com les de
l'any passat, quan el
Departament de Salut va
registrar 279 assistències
hospitalàries relacionades
amb la revetlla de Sant
Joan i els bombers, al seu
torn, van fer 833 sortides.
El missatge és del govern
català però també dels
municipis i els venedors de
focs d'artifici. Els adults

han de supervisar l'ús i la
compra de petards, que no
s'han de llençar contra les
persones ni a dins de casa
i que no s'han de tornar a
encendre si no han escla-
tat quan els hem encès en
un primer moment.
Aquests són alguns dels
consells que recull aquest
vídeo que la Generalitat ha
començat a difondre amb
motiu de la campanya per
fomentar una revetlla de
Sant Joan segura. A més,
el govern ha publicat
enguany un còmic en què
informa sobre la manera
de tirar petards sense risc.
Per difondre millor els mis-
satges de la campanya
s'han editat 20.000 pòs-
ters genèrics i 30.000
exemplars d'un còmic
sobre les bones pràctiques
en l'ús de material pirotèc-
nic.

La Generalitat fomenta 
un Sant Joan responsable

El director de la Mostra,
Xavier Bertomeu, acompan-
yat de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i del nou regidor
de Cultura, Joaquim del
Pino, ha presentat aquest
dimecres pasat, els detalls
de la nova edició. Trenta-un
actes, vint-i-sis actuacions
musicals, tres concerts de
pagament i dues exposi-
cions. Aquestes són algunes
de les xifres de la Mostra de
Jazz que comença el proper
dilluns 27 de juny i s'allarga
fins al diumenge 3 de juliol.
L'estrella d'aquesta edició
és l'actuació de Chucho
Valdés & Afro Cuban
Messengers, que es farà
divendres 1 de juliol al

Teatre Auditori Felip Pedrell.
L'endemà dissabte, també
al Teatre Auditori intervindrà
Kyle Eastwood, un dels com-
positors més prolífics del
jazz dins del cinema, que ha
participat en les bandes
sonores de films com Bird,
Mystic River o Million Dolar
Baby. 
El tercer concert és de gent
del territori, els que confor-
men la Bir Band de les
Terres de l'Ebre, que tindrà
lloc el dijous 30 de juny

també al Teatre Auditori. La
programació d'enguany es
completa amb les actua-
cions de Gil Kiffen, Benjamin
Leon Trio, Cor Flumine i els
seleccionats de la V edició
de l'espai del Jazz Jove dels
Països Catalans, una plata-
forma de promoció de nous
solistes o grups de jazz del
territori de parla catalana.
La Mostra de Jazz viurà una
nova edició de la Mostra de
Cuina Cajún, la vuitena, on
diversos establiments adhe-

rits a l'associació Plat i Got
tornaran a fusionar cuina
ebrenca i cuina cajún.
També hi haurà dues exposi-
cions, com a activitats com-
plementàries a la Mostra: la
tradicional sobre els cartells
de la Mostra de Jazz, que es
podrà veure al bar Sport, i El
Somni de Louis, amb il·lus-
tracions inspirades en el lli-
bre "An american exodus",
que estarà instal·lada al res-
taurant La Caseta del
Formatge.

Tortosa acollirà una 
Mostra de Jazz de “Cine”

El cinema serà el prota-
gonista enguany de la
XVIII Mostra de Jazz de
Tortosa, que tindrà com
a principals estrelles al
guanyador d'un premi
Grammy Chucho
Valdés, al compositor
Kyle Eastwood, fill del
cineasta i autor de la
banda sonora d'alguna
de les seves pel·lícules,
i també el concert de la
Bir Band de les Terres
de l'Ebre, formada per
músics de les nostres
comarques. 

REDACCIO

Presentació de la Mostra a l’Ajuntament.

cedida

Comencen les proves de selectivitat 
per als nostres estudiants

Enguany els alumnes de cicles formatius poden optar a pujar nota
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Carlos Gilabert no
seguirà a la Rapitenca on
ha estat un dels referents
en els darrers anys en
l’aspecte golejador.
Gilagol és una de les bai-
xes de la nova etapa de la
UE Rapitenca i ja ha tin-
gut dues ofertes. Una d’e-
lles de l’Alcanar i una
altra de l’Amposta. Es diu

que en podria tenir una
també del Vinaròs.
L’opció de l’Alcanar, com
publiquem a la plana
següent, ja sembla que
s’ha allunyat i, per tant, a
l’espera d’acabar de
negociar, l’Amposta
podria ser la seua desti-
nació. Cal esperar per
veure si hi ha entesa defi-
nitiva per les dues parts.
L’Amposta està interes-
sat en poder incorporar
un jugador que ha marcat
diferències en anys ante-
riors pel seu olfacte gole-
jador, per ser un depreda-
dor de l’àrea rival.
Seguirem informant.

L’Amposta vol a Gilabert

L’Amposta ha fitxat a
Manel Puig, defensa
que torna després
del seu pas per la
Rapitenca. Un dels
objectius actuals és
el davanter Carlos
Gilabert. El fitxatge
del pichichi de la
Rapitenca podria
concretar-se en els
propers dies. 

ACTUALITAT

S’ha confirmat aquesta setmana el fitxatge de Manel Puig (Rapitenca), jugador que torna

M.V.

Gilabert, en una imatge d’arxiu, ha jugat amb la Rapitenca els darrers anys.
Cedida

Aquesta nit hi ha assemblea
de socis a la UE Rapitenca.
Durant la mateixa s’ha de
conèixer el canvi de presi-
dent i de la junta directiva en
la que hi haurà nous càrrecs
com ho serà el de Fernando
Garcia, com a Director
General. Ramon Muñoz serà
el nou president i Antoni
Teixidó serà el nou entrena-
dor i ja es podran conèixer

jugadors que poden interes-
sar al nou projecte que ini-
cia la UE Rapitenca de cara
la temporada vinent, amb
obligada renovació a la plan-
tilla. D’aquesta cal dir que
David Callarisa ha rebut
diverses ofertes (una d’elles
de l’Amposta) però que té
intencions de seguir a l’e-
quip rapitenc la temporada
vinent.

Avui, assemblea de socis 
i canvi de junta

David Callarisa seguirà a l’equip rapitenc

UE RAPITENCA

Gilabert ha estat el
golejador de la

Rapitenca, els darrers
anys

Pichichi

L’Alcanar infantil, diumen-
ge passat, va proclamar-se
campió de la Copa Primave-
ra en imposar-se a l’Ametlla
(3-1) i empatar, en el partit
decisiu, contra l’Escola Del-
ta (1-1). Un gol de Souphine,
a la represa, va valdre l’em-
pat i el títol. Cal destacar
l’ambient a l’estadi. En cate-
goria aleví, el campió de Co-
pa ha estat el R. Bítem, en
cadet el Roquetenc i en juve-
nil, l’Ascó.

INFANTILS

Alcanar, campió de la

Copa Primavera

L’Arandina és l’equip
d’Aranda de Duero que fa
uns anys vaig conèixer
quan va jugar una eliminatò-
ria d’ascens amb el Sant
Andreu de Chechu
Soldevila (equip que va aca-
bar pujant a la Segona B).
Bé, aquesta setmana he
tornat a sentir-ne parlar d’a-
quest club, pel sorteig de la
darrera eliminatòria d’as-
cens a la Segona divisió. 
El dimecres veia una part
del sorteig i la veritat és
que va ser molt graciós,
però a la vegada indignant.
Però com potser que la
Federació pugui fer això
amb un afer tan seriós?
Però que no veuen que
juguen amb el pa de juga-
dors i amb el sentiment de
milers de persones!!!! 
El sorteig amb el president
de l’Alcobendas Club
(exempleat del R. Madrid)
que volia a l’Arandina i que,
amb una actitud lamentable
i sospitosa, va aconseguir-
ho (es veu al reportatge)
reclama justícia. Es que
després és normal que es
pugui pensar malament de
segons quines decisions
pugui pendre la Federació.

Arandina

L’opinió de Michel

El Tortosa ha confirmat, a més
de les renovacions ja informa-
des la setmana passada, que
ha incorporat a Salva Mulet, ju-
gador d’Horta que va fitxar
amb el Roquetenc durant la se-
gona volta, i a l’ulldeconenc Al-
bert Castell, davanter que es-
tava al Catalònia on va
destacar per la seua velocitat
en banda dreta. Dos jugadors
que s’adapten al perfil del pro-
jecte roigiblanc.

Salva (Roquetenc) i
Albert (Catalònia),

nous fitxatges

CD TORTOSA
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ACTUALITAT

Marc Bertomeu (Roque-
tenc), Jonathan, Ferran Si-
mó, Oscar Magriña (Ampos-
ta-B), Isaac, Xavi Gisbert
(Jesús-Catalonia), Cristian
(Tortosa), Fouad (repescat
de l’Ampolla) i Lay (amater)
són jugadors ja comprome-
sos amb el Remolins-Bítem.
Josep, Paco, José Ramón,

Anell, Edén, Emili, Jota, Ser-
gio Ruiz i Javi Asin han reno-
vat.

Finalment, informar que la
Unió Esportiva Remolins-Bí-
tem efectuarà la festa de
cloenda de temporada, amb
tots els equips del club, el
proper diumenge, a les ins-
tal.lacions esportives. 

Xavi Gisbert i Isaac (Catalònia) fitxaran
amb el Remolins-Bítem

Jonatan i Oscar (Amposta) i Cristian (Tortosa) també ho faran

Agustí Olivé, nou president del club de la Santa Creu

UE R. BÍTEM

Kazu, que en les darreres tem-
porades ha jugat amb el Re-
molins-Bítem, fitxarà en la Ca-
va. 
El Roquetenc es va interessar
però, tal com vam dir la set-
mana passada, hi havia un al-
tre club de la Segona catalana
que hi estava darrera. Era el
CD la Cava, equip amb el que

Kazu ha s’ha compromès per
jugar la temporada vinent.
D’altra banda, informar que el
Roquetenc està aquesta set-

mana acabant d’ultimar la in-
corporació d’un porter per
perfilar la seua plantilla.

Una plantilla que ha sofert
les baixes del porter Marc Ber-
tomeu, de Salva (Tortosa) i
d’Oscar Gilabert. Finalment,
dir que la directiva va organit-
zar una extraordinària festa de
comiat de temporada demos-
trant la implicació que existeix
actualment.

Kazu jugarà amb el CD La Cava 
la temporada propera

El Roquetenc també estava interessat

ACTUALITAT

Lluís Fornés, nou jugador del Catalònia

Lluís Fornés, que amb la Cava va marcar dos gols a la Santa Creu,
ha fitxat amb el Catalònia.

Una acció d’un partit de l’Alcanar.

Tal com vam avançar la set-
mana passada, Agustí Olivé
era un dels socis que va mos-
trar interés perquè el club tin-
gués continuïtat. I va ser ell fi-
nalment qui va acordar-se
que seria el nou president,
amb el suport de la junta sor-
tint.

D’aquesta forma, es solu-
cionava part del conflicte. I,

poc a poc, s’han anat reso-
lent d’altres com l’aspecte es-
portiu, que preocupava per-
què un bon nombre de
jugadors del Catalònia han re-
but ofertes d’altres equips.

A hores d’ara, les baixes
conegudes són les de Xavi
Gisbert i Isaac (R. Bítem), Eu-
geni (interessa al Roquetenc),
Mario (converses amb el Ca-

marles), Pau, Albert Forcadell
(La Cava) i Albert Castells
(Tortosa). 

El pichichi Aleix continua i
aquest fet ha estat una garan-
tia per apuntalar la propera
planificació. El tècnic Ximo
Talarn també segueix, així
com Dani Iniesta.

La incorporació de luxe,
que reforça el planol esportiu

per al futur, és la del davanter
Lluís Fornés, pichichi de la
Cava. Un fitxatge que és una
garantia de que el Catalònia
seguirà sent, amb els dos ki-
llers a la davantera, un equip
amb caràcter i amb possibili-
tats. 

El president del Gandesa, José Lorenzo Diego, informava
aquesta setmana que «divendres passat vam fer el sopar de
comiat de la temporada i, en principi, hi ha continuitat de la
majoria de jugadors de la plantilla, excepte Campillo, per mo-
tius laborals, i del porter Aubanell, per temes d’estudis que
no li permeten seguir». Dani, jugador que ja va ser baixa per
lesió en les darreres jornades, no continuarà. Però, segons
el president, «Rafel, el coordinador, està fent d’enllaç amb
les converses amb els jugadors i la conclusió és que hi haurà
continuïtat de la plantilla. Aquest també és el nostre desig»
Els juvenils Alex, Dilla i Cristian seguiran així com els que han
acabat del Preferent que faran la pretemporada a les ordres
d’Enrique Aleixendri. 

Campillo i el porter Aubanell,
úniques baixes del Gandesa

ACTUALITAT

L’Alcanar ha mantingut converses amb el davanter Carlos Gi-
labert, que fins ara estava a la Rapitenca. Hi ha hagut una
aproximació però en el moment del nostre tancament, el fit-
xatge no s’havia confirmat i possiblement s’havia frenat per-
què el jugador ha rebut altres ofertes. 
D’altra banda, cal dir que Alfons Royo serà el proper entrena-
dor de l’Alcanar. El jove entrenador, que va acabar la tempo-
rada amb la Rapitenca, serà el proper de l’equip canareu, tal
com vam apuntar la setmana passada. De la plantilla, dir que
Rodri i el pichichi Oscar (30 gols) han renovat i que es conti-
nua treballant per acabar-la de perfilar de cara a la nova tem-
porada a la Segona catalana. L’Alcanar ha estat el tercer clas-
sificat els dos darrers anys a la Primera regional.

Gilabert s’allunya
ALFONS ROYO, NOU TÈCNIC DEL CD ALCANAR ACTUALITAT

Segons fonts del club ampollero, Rallo és un jugador que ja s’-
ha compromès per la temporada vinent. També se n’ha parlat
amb diversos dels que s’espera resposta, entre ells un porter
experimentat. David ‘Cuquet’ podria ser un altre dels objectius
però s’ha de parlar amb ell. Les baixes són Oscar Marin, els
porters Mata i Alex, Marc Perelló (La Cava), Robert  i Toni.

Juanjo cal aclarir que la setmana passada vam informar que
seria baixa i que no ho és perquè ha estat lesionat i cal veure
com es recupera. Dani Roca, segons les mateixes fonts, man-
té la seua decisió de no seguir jugant a futbol i, per tant, s’hau-
ria d’incloure en el capitol de baixes. 

Isaac (Catalònia) era un dels jugadors que interessava a l’Am-
polla però ha decidit fitxar amb el R. Bítem. 

L’Ampolla incorporarà a Rallo,
jugador de l’Aldeana

ACTUALITAT

La Unió Esportiva Jesús i
Maria, que la setmana
passada va informar dels
f i txatges del por ter V iz -
carro (Aldeana) i de Sergi
Curto (Tortosa) podria in-
corporar en breu a un
migcampista i a un defen-
sa.

Ja han hagut converses
i falta només l’acord defi-
n i t iu perquè es puguin

confirmar els fitxatges. 
D’altra banda, la planti-

l la de la UE Jesús i Maria
marxa a Benidorm demà
divendres fins diumenge,
a gaudir de l ’habitual
viatge de final de tempo-
rada.

I  e l  dia 9 de ju l io l  es
farà la Festa de Fi  de
Temporada a l 'ànt ic re-
c inte de bal l  de Jesús i

Maria amb sopar, entrega
de trofeus als jugadors
de futbol base i ball amb
l'orquestra Gatzara. 

Serà una festa

molt emotiva perquè el
lloc on es celebrarà és el
mateix que quan la Unió
Espor t iva Jesús i  Maria
organitzava les Festes
Majors i que es van posar
punt i final l'any 1984. Es
preveu l 'assistència de
moltes persones degut a
les 160 fitxes federatives
que disposa el futbol ba-
se de l'entitat.

El Jesús i Maria, pendent 
de confirmar dos fitxatges

El Roquetenc està
gestionant el fitxatge

d’un porter

Porter

Ximo Talarn segueix
com a tècnic i el

pichichi Aleix també ha
renovat.

Continua

Diumenge, el club de
Bítem efectuarà la festa

de cloenda de la
temporada, amb tots els

equips del club.

Cloenda temporada

El club de l’Aube està
prop de fitxar un defensa

i un migcampista

Dues incorporacions
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Reelegit alcalde per al proper man-
dat 2011-2015, amb majoria abso-
luta de CiU. Bel és el primer alcal-
de que ha aconseguit una majoria
absoluta en la història de Tortosa
amb 12 regidors dels 21 totals.
Durant la presa de posició del
càrrec, aquest passat dissabte, 11
de juny, Ferran Bel es mostrava
molt il.lusionat de cara al mandat
que s'inicia i amb una gran respon-
sabilitat per l'àmplia confiança
rebuda per part de la ciutadania.

TORTOSA
Ferran Bel (CiU)

Ferré va aconseguir aquestes pas-
sades eleccions municipals revali-
dar, amb 11 regidors, la sisena
majoria absoluta de CiU a la capital
del Montsià, on la coalició naciona-
lista governa des de fa 24 anys, vint
dels quals amb majoria absoluta. El
pas de 17 a 21 regidors al consisto-
ri ampostí no ha afectat a CiU, que
amb més de 3.940 vots ha obtingut
els 11 regidors que li serveixen per
mantenir la majoria absoluta. Es la
seua segona legislatura com
Alcalde. 

AMPOSTA
Manel Ferré (CiU)

L’AMPOLLA ASCÓ L’ALDEA

Dani Andreu (ERC),
amb majoria absoluta,
torna a ser l’Alcalde de
l’Aldea. És la seua
segona legislatura
completa tenint en
compte que en l’ante-
rior a aquestes dues va
governar parcialment
(durant dos anys) des-
prés del pacte amb
CiU. Dani va assolir sis
regidors dels onze pos-
sibles al consistori
aldeà.

Dani Andreu (ERC)

Rafael Vidal (CiU) torna a
assumir l'alcaldia d'Ascó,
després d'aconseguir el
suport dels quatre regi-
dors de CiU i també el del
PSC-PM encapçalat per
Josep Martínez. 
De fet, es produeix el
mateix panorama que en
el govern anterior, amb el
pacte entre CiU i PSC.
Vidal emprèn una nova
legislatura amb il·lusió i
amb ganes de treballar
en el projecte del poble. 

Rafael Vidal (CiU)

Paco Arasa, en el 22-M,
va aconseguir set regi-
dors d’onze possibles a
l’Ajuntament de
l’Ampolla. Majoria abso-
luta per a la seua prime-
ra legislatura que afronta
de forma completa com
a Alcalde. Arasa havia
estat regidor amb
Sancho durant 20 anys
(des que es va crear
l’Ajuntament), i anterior-
ment ho havia estat a
l’Ajuntament d’El Perelló
durant tres anys. 

Paco Arasa (CiU)

LA RÀPITA DELTEBRE L’AMETLLA

El convergent Andreu
Martí serà alcalde de La
Cala fins al 2015, per
tercera vegada consecu-
tiva. Va aconseguir la
majoria absoluta, i no ha
necessitat més que el vot
dels seus companys de
partit per sortir elegit.
L'acompanyaran a l'e-
quip de govern, Carme
Martí, Antoni Montagut,
Ruben Lallana, Eva del
Amo, Vicent Martí i
Albert Medrano.

Andreu Martí (CiU)

Gervasi Aspa (ERC) ini-
cia la legislatura com a
Alcalde després d’ha-
ver aconseguit set regi-
dors dels disset. 
Ho fa després del
pacte amb el PSC, amb
José Emilio Bertomeu.
Gervasi comença la
segona legislatura,
aquesta compartida
amb Bertomeu, que va
sumar tres regidors en
els passats comicis del
22-M.

Gervasi Aspa (ERC)

Joan Martín substitueix a
l'històric Miquel Alonso
(PSC), amb els sis regi-
rors del seu grup i els
quatre dels socialistes.
Les tres forces polítiques
que es queden a l'oposi-
ció són ERC, PP i EBIN.
Després de setze anys,
CiU torna a ser la prime-
ra força política. Martín
serà alcalde tots quatre
anys, mentre que Josep
Pitarch (PSC) repetirà
com a primer tinent d'al-
calde.

Joan Martin Masdeu (CiU)
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L'empat a cinc regidors entre inde-
pendents i convergents s'ha decan-
tat del costat del convergent
Carles Luz, que s'ha endut l'alcal-
dia finalment, tot i que ja es conei-
xia des del dia 2 de juny, gràcies al
vot decisiu d’Anna Sicart, única
regidora dels populars. 
Els dos primers anys de la legisla-
tura serà alcalde el candidat con-
vergent i els dos últims, la candida-
ta del PP.

GANDESA
Carles Luz (CiU)

Després de vuit anys, CiU ha recupe-
rat la majoria absoluta a Móra
d'Ebre, on la candidatura de Joan
Piñol va aconseguir 1.299 vots i 7
regidors i es va quedar a només qua-
tre vots del vuitè regidor. 
Tot i això, Piñol sospesa ara la possi-
bilitat d'incorporar Francesc Launes,
regidor del PP, després que aquest
votés a favor seu durant el ple d'a-
quest passat dissabte. Pel que fa al
PSC i ERC, Piñol es va mostrar con-
vençut que no cal formar equip de
govern per col·laborar.

MÓRA D’EBRE
Joan Piñol (CiU)

Ferran Bladé és el nou
alcalde de Móra la
Nova amb majoria
absoluta. El cap de llis-
ta per Convergència i
Unió i relleu històric de
Joan Manuel Sabanza,
desprès de 32 anys, va
obtenir el suport de 6
regidors en l'acte de
composició del consis-
tori riberenc, davant
dels 4 que van recolzar
el candidat d'ERC-AM. 

MÓRA LA NOVA

Ferran Bladé (CiU)

ROQUETES S. BÀRBARA

Paco Gas (ERC) repe-
teix a l’alcaldia de
Roquetes per segona-
vegada. 
Al 22-M va obtenir cinc
regidors (un més que al
2007) dels tretze pos-
sibles i el pacte, en
aquesta ocasió, ha
estat amb CiU (dos) per
seguir governant al
consistori de la locali-
tat.

Paco Gas (ERC)

Jordi Boronat
(Convergència i Unió)
inicia la segona legisla-
tura com a Alcalde de
Santa Bàrbara. 
Ho fa, altre cop, amb
majoria absoluta des-
prés d’haver assolit, en
els comicis del 22-M,
vuit regidors d’onze
possibles, dos més que
a les eleccions del
2007.

Jordi Boronat (CiU)

Amb 11 vots a favor (8
d'Esquerra i 3 del PSC)
Alfons ha estat elegit
alcalde per als propers
quatre anys. Una vegada
investit com alcalde
Alfons va pronunciar un
emotiu i discurs on va
agrair a tots els cana-
reus i canareves el seu
comportament cívic i
democràtic, i va desgra-
nar els principals reptes
del municipi per als pro-
pers quatre anys.

ALCANAR
Alfons Montserrat (ERC)

ULLDECONA LA SÉNIA

Un pacte a tres bandes
entre CiU, PP i UGI-FIC ha
desbancat de l'Ajuntament
d'Ulldecona la candidata
del PSC i fins ara alcaldes-
sa, Núria Ventura, que va
encapçalar la llista més
votada obtenint quatre regi-
dors. L'acord suposa que
l'únic regidor electe de la
llista independent, Celestí
Hervàs, assumeix l'alcaldia
durant els primers 18
mesos, mentre que la cap
de llista convergent, Núria
Balagué, ho serà durant els
2 anys i mig restants.

Celestí Hervàs (Indep)

Futur per la Sénia-Entesa
Municipal (FS-E), ha tancat
un pacte amb CiU per
governar la Sènia. Fruit de
l'acord, Ballester serà l'al-
caldessa els quatre anys i
Eduard Robert (CiU) el pri-
mer tinent d'alcalde. 
FS, amb quatre regidors,
va ser la llista més votada
en les eleccions passades i
CiU va passar d'un a tres
regidors, i es va convertir
així en la tercera força del
consistori, al darrere del
PP. L'Alcalde fins ara era el
socialista Victor Pla.

Marutxi Ballester (FS)



DIVENDRES 17 
DE JUNY
DE 201114

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

Avui divendres, el CF Pinell, un cop ja es coneix com ha que-
dat la situació a l’Ajuntament, celebrarà l’assemblea de socis
i, durant la mateixa, s’haurà d’aclarir com queda el club i qui-
na direcció agafa. Falta saber si la directiva actual continua,
un fet que sembla que està complicat i, a la vegada, saber
si són oficials les especulacions existents que diuen que la

nova aposta en el plànol es-
portiu, per la temporada vi-
nent, serà totalment local,
amb jugadors de la població,
alguns d’ells que ja havien
deixat fins i tot el futbol en
actiu. 

Avui divendres, assemblea a 
El Pinell per decidir el futur

ACTUALITAT

Marc Prades, pichichi del Camarles, continuarà a l’equip que la
temporada vinent entrenarà Bartolo Meca. Marc interessava a
diversos equips (com a mínim a quatre) però ha decidit seguir a
Camarles on hi ha prevista certa renovació, comptant amb els
juvenils que pugen. Un dels objectius del Camarles és fitxar un
porter i per això s’han establert converses amb Chema, ex de
l’Horta. Chema no continua però té intencions de seguir jugant.
I és que el club de la Terra Alta ha cobert una etapa i es viurà
una renovació important, tan en l’aspecte directiu com en l’es-
portiu (hi ha jugadors que deixen el futbol i altres que marxen).
El president i la junta han decidit plegar i, en principi, ja hi ha un
nou grup directiu que, no obstant, ha de confirmar oficialment el
seu interés per agafar el club.  

Marc Prades continuarà a Camarles, tot i
haver rebut diverses ofertes

RENOVACIO A HORTA

Gaspa Estupinyà, el tècnic que ha revolucionat la  Terra Alta els darrers anys, seguirà entrenant el Vilalba en la vinent. Gas-
par, que ha fet una molt bona labor en les últimes temporades, per on ha passat, sabent gestionar un grup de jugadors de
la seua confiança amb els de la localitat, va rebre una oferta d’un altre equip però finalment ha decidit continuar al club villa-
bí, i ja està treballant per preparar la nova temporada. Esteban serà baixa en el conjunt terraltí. 

Gaspar Estupinyà seguirà entrenant el Vilalba

ACTUALITAT

Tal com vam dir la setmana passada, Tomàs Ballano és el nou
entrenador del Deltebre. Tomàs, que torna a les banquetes
del futbol territorial (a la Tercera catalana), manifestava que
«estic molt il.lusionat i també molt agraït per la confiança que
han tingut de la junta de la UE Deltebre. Estem apostant, se-
guint la política del club, per la gent jove i, dins de les possi-
bilitats actuals del club, estem mirant d’incorporar els juga-
dors que ens puguin fer falta per perfilar la plantilla». El
Deltebre té previst, com vam informar, fer filial.

Tomàs Ballano torna a les banquetes:
«il.lusionat i agraït per la confiança»

UE DELTEBRE

Alex Curto ha estat el tècnic del Móra la Nova aquesta tem-
porada a la Segona regional. L’equip, ben reforçat a l’inici, ha
fet una temporada més que digna tenint en compte que feia
14 temporades que no competia en aquesta categoria. No
obstant, va anar de més a menys i al final ha necessitat un
empenta per no tenir dificultats classificatòries. 

Alex Curto no continuarà. Una de les opcions per agafar l’e-
quip és Jesús Fernandez, que fou entrenador de l’Ascó i del
Benifallet, entre altres.

Alex Curto no continua com a
entrenador del Móra la Nova

ACTUALITAT

Diumenge vinent, a l’estadi
de la Unió de l’Aldea, es
viurà una tarda especial,
emotiva, per la celebració
del XXIV torneig Sebastià
Martí. Un torneig que és un
memorial de jugadors
absents de l’Aldea i que, en
aquesta edició, està dedicat
a Josep Estorach Bismarch.
La cita amb el sentiment i
l’emoció serà poc abans de
les 18 hores, poc abans de
la disputa del partit entre
l’Aldeana i la UE Sant
Jaume, amb els actes per a
recordar als jugadors que ja
no estan entre nosaltres. 
I així es pot fer a través d’a-
quest memorial Sebastià
Martí.
Serà, un any més, una jor-

nada per a poder mantenir
la flama i el record a tots
aquells jugadors de la locali-
tat que ja no estan entre

nosaltres. 
Al cartell que anuncia el par-
tit, en el seu fons, apareixen
els noms dels jugadors
aldeans absents.
La junta directiva organitza
el torneig amb la màxima
il.lusió i també emoció per-
què és una tarda per a viure-
la amb intensitat.
El torneig serà diumenge
mentre que la nit abans, la
de dissabte el club aldeà
farà l’acte de cloenda de
temporada amb un sopar.
També dissabte, però a la
tarda, hi haurà un partit de
veterans a l’estadi de la
Unió. 

XXIV Torneig 
Sebastià Martí

Diumenge, a l’Aldea (18 h), contra el Sant Jaume

DEDICAT A JOSEP ESTORACH

Demà tindrà lloc el
sopar-cloenda de

temporada de l’Aldeana

Demà dissabte

La nova aposta, si es crea
nova junta, podria ser
localista

Futur

Què curiós, des de la  temporada
99/2000, la Segona regional té
cada any un campió diferent: Salou,
Aldeana, San Jaume, Remolins-
Bítem, Ascó, Horta, Deltebre, la
Senia, Ampolla, Jesús i Maria i
Olímpic. Si ens basem amb aques-
tes estadístiques, podria ser
l’Ulldecona el campió en la propera
temporada, però una cosa són les
estadístiques i l’altra les realitats. I si no que li pregunten a
Miquel Cotaina, que és l’únic mister d’aquesta comarca que
porta nou temporades seguides entrenant: o és un mag o
és un geni, com ho aconsegueix? Aquest mister porta qua-
tre temporades amunt i avall, va pujar a l’Ascó Escola, va
fer-ne una brillant amb l’Ascó i en aquesta ha baixat amb
l’Ampolla. De tots els que han baixat, Aldeana, Ulldecona i
la Sénia, l’únic entrenador que continua és Cotaina. No és
molta casualitat? O el president Paco confia amb ell o hi ha
alguna cosa que no em quadra.
Es l’Ampolla el rival a batre?. D’entrada s’està movent en el
mercat gairebé com si fos el Barça o el Madrid, a les altu-
res d’aquesta categoria. Un altre que tal és el Sant Jaume,
que vol fer un equipaç i el tàndem Harri i Robert volen fitxar
a mitja comarca. «Del Sant Jaume aquesta temporada pro-
pera se’n sentirà parlar», diu una persona propera a aquest
club. 
Molts de candidats per una nova lliga que es presenta més
emocionant que mai. Quatre equips que han baixat i que
aspiren a recuperar la categoria en poc temps, però tres
d’ells (Ulldecona, Aldeana i la Sénia) presentan una plantilla
local i busquen que sigui una temporada de transició.
Juntament amb l’Ampolla, els quatre equips opten a les pri-
meres places; però la resta dels rivals es quedaran ador-
mits? Els de la Terra Alta cada any pressionen més amunt
(Vilalba, Corbera i Pinell) però l’interrogant és aquest darrer:
serà el Pinell un super-equip com amb Lizaso o passarà a
tenir un altre paper?. El Santa Bàrbara és un dels candidats
a donar més guerra; manté el seu bloc de la campanya pas-
sada. L’Ametlla té una mitjana d’edat de 23 anys i també
pot disposar de molt de protagonisme. 
I al Perelló li va tocar la loteria renovant a Archi. El Móra és
una incògnita; volien fer un gran equip però l’Ajuntament no
va de la mateixa mà; a Horta hi haurà neteja i també és una
incògnita com el Deltebre, equip que cada any aspira a
estar als primers llocs. El podium de descendits està clar:
Catalònia, Godall i Tivenys tenen la pitjor loteria. D’aquests
equips, dos seran els que baixin. I el campió? L’Ampolla pot-
ser el favorit, i el segon i tercer lloc poden ser per a
Ulldecona o la Sénia. I el quart per a l’Ametlla o Santa
Bàrbara. Així de clar. L’Aldeana no pujarà, ni tampoc el
Pinell. 
El descens és, en aquest sentit, beneficiós, per a l’Ampolla,
la Sénia, Aldeana i Ulldecona que a Primera regional patien
per a mantenir-se i en la Segona gaudiran de derbis, amb
menys diners i segurament amb més victòries. I, la vegada,
podran veure al seu equip al més alt de la taula. Una sego-
na regional (Tercera catalana)  que té tres grups a la provin-
cia, un fet que la fa descafeinada perquè penso que hauria
de ser de dos com abans. La propera campanya no apun-
ta a que passi com en les dues anteriors quan Jesús i Maria
i l’Olímpic van distanciar-se. Hi haurà molta més lluita.
Estarà més oberta. Es dóna un cas curiós, aquesta tempo-
rada aquests cinc equips del Montsià estaran junts, parlem
de Sant Jaume, la Sénia, Ulldecona, Godall i S. Bàrbara.
Molt bé. I és que la proximitat, a més de més recaptació,
aportarà rivalitat i altres pormenors molt importants per la
salsa del futbol comarcal. Per la seua vitalitat, això és molt
important. Seguirem molt de prop aquesta categoria. El
títol d’aquest article no és perquè cada setmana es peguin
bofetades els jugadors. Tot al contrari, abraçades. On hi
haurà passió serà fora del camp per l’entusiasme i l’emoció
que generarà aquesta categoria.

Segona regional, enguany hi haurà bufetades

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

El Sant Jaume segueix treballant per fer una plantilla
competitiva. Richard (Amposta B) i Fouat (Atlas) ja han fit-
xat i ara s’han d’afegir Ernest (Deltebre) i Ismail (Benifallet),
confirmats aquesta setmana.

Ernest (Deltebre) i Ismail (Benifallet),
al Sant Jaume

Actualitat
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El 6 de setembre el juga-
dor del Reus Deportiu
natural de l’Ampolla, Jordi
Pitarque Ceprià, va morir
després de repetides atu-
rades cardiorespiratòries
a l’edat de 23 anys.
Ara els seus amics, un
total de 28, pretenen
homenatjar la seva figura
amb la creació de
l’Associació esportiva
Jordi Pitarque Ceprià.
Aquesta entitat desitja
recordar una persona tan
carismàtica com fou Jordi
Pitarque i neix amb la
intenció de celebrar cada
any, a principis de setem-
bre, un torneig de futbol
de categoria aleví, per tal
d’unir en un mateix esdeve-
niment les dos grans pas-
sions de Jordi Pitarque: el
futbol i els xiquets.
L’Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià s’ha
creat a més, per contribuir
econòmicament amb el
Centre d’Investigacions
Cardiovasculars de
Barcelona.
L’objectiu és clar: que cap
situació semblant a la de
Jordi Pitarque torni a suc-
ceir.
Tant el torneig com les
donacions econòmiques al
Centre d’Investigacions
Cardiovasculars està pre-
vist que se sustentin a par-
tir de les quotes anuals
dels socis i sòcies, que
seran de 10 euros. 
Fins el moment,
l’Associació Esportiva
Jordi Pitarque
Ceprià compta amb uns

250 socis/es.
Torneig
L'Associació Jordi Pitarque
Ceprià, juntament amb la
col·laboració del Patronat
de Turisme i Esports de
l'Ampolla, el C.F. Ampolla i
el MIC Football, organit-
zarà el dia 3 de Setembre
de 2011, a la localitat de
l'Ampolla, el primer torneig
benèfic de futbol base a la
categoria d'aleví en memò-
ria de Jordi Pitarque
Ceprià.
El torneig comptarà amb la
presència de tots els clubs
de la vida esportiva de
Jordi Pitarque, a més del
F.C. Barcelona i del R.C.D.
Espanyol, equips que han
donat tot el seu suport per
poder realitzar-lo.
D'aquesta manera, els
equips participants al I
Torneig en memòria de
Jordi Pitarque Ceprià seran
els següents:
• C.F. Ampolla
• U.E. Jesús i Maria
• Escola Esportiva Ebre
• C.D. Tortosa
• Nàstic de Tarragona
• C.F. Pobla de Mafumet
• C.F. Amposta
• Reus Deportiu
• F.C. Barcelona
• R.C.D. Espanyol
CSIC-ICCC
L'Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià ha
arribat a un acord amb el
Centre d'Investigació
Cardiovascular de
Barcelona per destinar
part dels recursos que es
puguin obtenir de les acti-
vitats que realitzi

l'Associació.
D'aquesta forma, els
recursos de l’Associació
es destinaran a un centre
pioner amb recerca i
desenvolupament de
malalties cardiovasculars,
creat per l'Institut Català
de Ciències
Cardiovasculars i el
Consell Superior
d ' I n v e s t i g a c i o n s
Científiques.
El dia de la presentació del
I Torneig Jordi Pitarque
Ceprià comptarem amb la
presència d'un represen-
tant del CSIC-ICCC que
explicarà les tasques que
es duen a terme dins d’a-
quest centre.
Si desitgeu més informa-
ció:
http://www.csic-iccc.org/.

Biografia
Jordi Pitarque Ceprià va
néixer l'11 de Juny de
1987 a la localitat de
l'Ampolla. Els seus pares,
Josep Lluís Pitarque
Balagué i Rosa Ceprià
Marco, juntament amb el
seu germà, Daniel Pitarque
Ceprià, han estat el seu
recolzament durant la seva
trajectòria esportiva.
Va iniciar els seus primers
passos amb el seu equip
natal, el C.F. Ampolla, a les
categories de Pre-Benjamí
i Benjamí.
Fins arribar al juvenil va
passar per la U.E. Jesús i
Maria, l'Escola Esportiva
Ebre, i el C.D. Tortosa. 
Els últims anys de futbol
base els va jugar amb el

Nàstic de Tarragona, on va
acabar de formar-se com
a jugador.
La Pobla de Mafumet va
ser el seu primer equip
professional on va jugar
durant dos any a la Tercera
Divisió Catalana. 
Buscant disputar un major
nombre de minuts, Jordi
Pitarque va fitxar pel
C.F.Amposta, on durant un
any va quallar una magnífi-
ca actuació.
Fruit d'això, va despertar
l'interès de grans equips
de Segona Divisió B i de lli-
gues estrangeres, final-
ment però, va acabar

jugant amb el Reus
Deportiu on va poder llui-
tar per l'ascens a Segona
Divisió B i per la Copa del
Rei. 
Aquest temporada era la
segona al club reusenc

però malauradament el
passat 6 de setembre, en
el que va ser un dia negre
no només per al seu
entorn sinó per al futbol
català en general, ens va
deixar.

Presentació de l’Associació Esportiva Jordi Pitarque
L’acte va tenir lloc dissabte passat, a l’Ajuntament de l’Ampolla

Taula presidencial en la presentació de l’Associació del torneig.

ACTUALITAT

Unes cent persones van estar a l’acte, a l’Ajuntament de l’Ampolla.

La junta de l’Associació Esportiva Jordi Pitarque.

El Torneig comptarà amb la presència de tots els

clubs de la vida esportiva de Jordi Pitarque, a més

del FC Barcelona i del RCE Espanyol, equips que

han donat tot el suport per a poder realitzar-lo.

Serà en categoria aleví, el 3 de setembre

Torneig Jordi Pitarque. 3 de setembre
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Demà dissabte es disputarà
una nova edició del torneig
juvenil Ciutat d’Amposta
Memorial Joan Gil i Alonso.
Serà la 27ena.
Cal dir que el juvenil del
Tortosa és qui s’afegeix al

cartell del torneig després
d’imposar-se per 2-0 a la
Floresta (campió de
Preferent) i a la final, també
per 2-0, a la Rapitenca.
Per tant, els partits previstos
per demà, a l’estadi

d’Amposta, són els
següents:
11 h Rapitenca-Camarles
12 h Tortosa-Nàstic
17.30 h 3r i 4t lloc
19 h FINAL
20 h. lliurament dels trofeus. 

El Torneig Memorial Albert
Juan de futbol base, en
categoria aleví i organtitzat
per l’Escola Futbol Delta de
l’Ebre, és un esdeveniment
esportiu referent a les nos-
tres Terres i el que es
pretèn és fer un bon aco-
miadament de la tempora-
da, amb una diada que
aglutini bon futbol i noves
amistats en un ambient
d´allò més saludable. En
aquesta quarta edició del
Torneig , que es juga el dia

18 de juny, i després de l’è-
xit de les tres anteriors es
pretén ja consolidar-lo com
un dels millors torneigs de
la província.terra per escal-
far. Els equips que forma-
ran part del IV Memorial
Albert Joan són: Escola
Delta, Barça, Nàstic
Tarragona, La Floresta,
Rapitenca, Aldeana,
Ulldecona, Manres,
Camarles, Lleida i Castelló.
Els partits començaran, al
Camp Nou, a les 9 del matí

i per la tarda (15.30 h)
començarà la fase final.
Cal destacar la importàn-
cia i els beneficis de patro-
cinar el Torneig ja que
suposa associar la seva
marca a una Escola de
Futbol amb uns eixos d’i-
dentitat ben definits. Una
Escola que ha progressat
en tots els sentits en els
darrers anys. Per últim,
diumenge, tindrà lloc el pri-
mer torneig Delta de l’Ebre
de futbol-7 femení.

27ena. edició del torneig
juvenil Joan Gil

Joan Alcoba

guanya

l’Europeu 

DEMA DISSABTE, A AMPOSTA

El Tortosa s’imposa en la fase prèvia i jugarà contra el Nàstic Amb Espanya, per equips

TIR

IV Torneig aleví 
Memorial Albert Joan, a Deltebre
Organitzat per l’Escola Delta, a partir de les nou del matí

DEMA DISSABTE

El tirador de Roquetes,
juntament amb
Gregorio Fuentes i
Javier Azpeitia, es va
proclamar campió en
equips sènior del
Campionat d’Europa de
Fossament Universal
celebrat a Eslovenia el
cap de setmana pas-
sat, concretament a
Maribor.
Alcoba, a més, va aca-
bar desè en la classifi-
cació individual, on fou
el segon millor espan-
yol. El tirador de
Roquetes va completar
una sensacional actua-
ció. Després d’aquest
nou èxit, el roquetenc ja
pensa en el campionat
del Món que es cele-
brarà a l’agost a
França. 

Gairebé 500 persones
van participar en la ter-
cera Duextrem
Amposta Lo Coll Llarg,
onzema cita del circuit
ebrenc, que es va cele-
brar a la Finca
Cabiscol.
La prova (Trail+BTT),
que va comptar amb
50 participants, va tenir
com a guanyador a
Joel Garcia (La Sénia),
mentre que Ricard
Pallarés (Montbike) va
ser el segon i Lluís
Pallarés, tercer.
Ragna Debats va guan-
yar en la categoria
femenina.
En la prova trail, valida
per al circuit ebrenc,
van vèncer Ahmed i la
propia Ragna Debats.

L’Amposta va disputar
les semifinals de la Copa
Catalunya, competició
amb la que s’acomiada
la temporada. Una tem-
porada brillant i històrica
amb una nova fase d’as-
cens a la Divisió d’Honor,
en la que es va fregar
l’ascens.
Bé, en aquestes semifi-
nals, l’Amposta va
enfrontar-se al Molins de
Rei. L’equip de Marc
Fornós va acabar cedint
per 31-30. Un primer
temps irregular fou un
déficit per al conjunt
ebrenc que, a la represa,
amb set gols de desa-
vantatge va reaccionar
però no va poder impo-
sar-se. A la final, va impo-
sar-se el Castelldefels. 

Gairebé 500

participants a la

Duextrem 

A Amposta

CURSES

L’Amposta perd

en la Copa

Catalunya

Amb el Molins de Rei (31-30)

HANDBOL

Vidal Fusté Muñoz va nèixer
l’any 95 i des de molt petit
va patir una patologia car-
diaca que va necessitar
diverses intervencions. No
obstant això, ell va seguir
practicant esport. Era una
apassionat de la bicicleta i
en concret de la mountain
bike. El descens de muntan-
ya era la seua afició i en
aquestes curses havia com-
petit fins aquesta setmana
quan després d’un dels
seus entrenaments el seu
cor va deixar de bategar. El
seu comiat, ahir a la cate-
dral de Tortosa, fou multitu-
dinari. Més Ebre s’afegeix al
condol i transmet suport a
la familia i als amics.

Ens ha deixat el jove
Vidal Fusté
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

Javier Escrihuela. President de la societat musical La Lira Ampostina

Avui a l'espai de l'entrevista
del Més Ebre parlem amb el
president de La Lira
Ampostina, Javier
Escrihuela. La precària
situació econòmica de
diverses escoles de músi-
ca, entre elles La Lira, ha
portat a l'entitat a desenvo-
lupar diversos projectes i
iniciatives per recaptar
fons. Aquesta nit, arriba a
les 22.00 hores l'esperat
concert a Serrat, al recinte
firal d'Amposta. Cal a dir,
que el mateix Serrat ha
col·laborat desinteressada-
ment amb l'organització d'a-
quest concert i te previst
assistir-hi i interpretar en
directe alguna de les seves
cançons.
Més Ebre: El concert amb
cançons de Serrat ha estat
la culminació d'una lluita?
Javier Escrihuela: Des de
la Junta de la Lira portem
més de deu anys lluitant.
Nosaltres no teníem cap
tipus d'ajuda per part de les

administracions i va ser a
partir dels concerts de
"Banda a Banda" que vam
conèixer la realitat d'altres
bandes com les valencia-
nes. Aquestes si que comp-
taven amb el recolzament
de la Generalitat Valenciana.
Fa tres anys ho vam acon-
seguir, i l'any passat ens
van informar que cedint l'e-
difici a l'Ajuntament, - ho fan
moltes escoles- teníem l'a-
vantatge de comptar amb
una ajuda de 600 euros per
alumne, com escola con-
certada. Han passat set
mesos i encara no sabem
res de la subvenció. Però,
actualment, estem més
tranquils perquè al darrere
està l'Ajuntament que s'ha
compromès a fer d'interme-
diari entre l'entitat i
l'Administració. Hem ende-
gat molts projectes des de
fa vuit o deu anys. 
ME: Parlaves d'iniciatives
per tirar endavant des de fa
molts anys. Com s'ha pogut

sostenir en aquest temps?
JE: El moment en el que
vam entrar vàrem haver de
tancar la discoteca i el cine
de la Lira perquè comporta-
ven unes despeses inassu-
mibles. En aquells moments
vam decidir utilitzar més als
músics per fer el que
sabem fer, música. El tea-
tre, l'auditori com li diem
nosaltres, no podia estar
tan parat. Portem anys en
situació precària. O bé
tancàvem la Societat, o bé
intentàvem, per tots els mit-
jans, sortir de la crisi que
arrosseguem des de l'any
2000. Entre tots no arribem
a cobrir despeses. És això
el que ens ha portat a fer-ne
una de grossa i organitzar
en aquest cas el concert
amb Serrat, però avui serà
una altra cosa.
ME: Coneixies a Joan
Manel Serrat?
JE: No, el coneixia Octavi,
però sobretot un amic, que
és músic de la Banda. Ell és
íntim de Serrat. Per cert, jo
me'n vaig assabentar per
Catalunya ràdio de la seva
amistat. Un dia en una
entrevista que li estaven
fent a Serrat vaig escoltar
que tenia un amic a
Masdenverge, músic, que
es deia Jordi. Jo vaig pen-
sar, aquest ha de ser nos-
tre.
ME: Des d'un principi vau
pensar en la figura de
Serrat? O van existir altres
opcions?
JE: Des d'un principi volíem
adaptar a Serrat. Per mig
de Jordi vam parlar amb ell.
I es va oferir, també, per a
cantar dues cançons.
Coneixia la Banda, per
coses que li explicava Jordi.

I perquè abans de les
Olimpiades vam coincidir al
concert del Palau Sant Jordi
per commemorar els 30
anys de música de Raimon.
On la Banda de la Lira va
actuar. Allí ens vam donar a
conèixer i aquest fet ens va
permetre fer la música de
sortida dels Jocs Olímpics
de 1992 de Barcelona.
ME: Escoltant-te ens ado-
nem que La Banda ha fet
moltes coses i ha actuat en
moments i llocs molt impor-
tants. Creus que això arriba
a la gent?
JE: Desgraciadament la
difusió de les bandes de
música és molt difícil,
donar-se a conèixer costa
molt. València és el lloc que

ha permès cert coneixe-
ment i reconeixement de la
música de banda, per a ser
reconegut has d'anar allà.
Fora encara és molt difícil.
Tot i que València ha expor-
tat grans músics a l'estran-
ger. La meva funció, justa-
ment, és col·laborar en la
difusió del que fa la Banda.
Com el concert d'avui,
divendres, que és per aju-
dar. Tots estem lluitant molt
en tot, per sortir endavant.

ME: Per acabar que afegi-
ries?
JE: He d'agrair la col·labo-
ració, no només de Serrat,
sinó de totes aquelles per-
sones i entitats que també
ho han fet de manera desin-

teressada. Participaran tots
els professors de l'escola,
tota la banda, la Junta. 
Pel que fa a l'adaptació, vol-
dria anomenar al composi-
tor, Adolf Ventas, que ha
estat treballant durant tres
mesos de manera intensa
per poder dur a terme les
adaptacions musicals.
Ventas, de 92 anys, s'ha
encarregat de adaptar les
partitures de Serrat
Simfònic per a la banda. 
En aquesta tasca l'ha aju-
dat, un altre gran composi-
tor, Jordi Grisó. 
Per últim, també s'ha d'a-
grair la col·laboració dels
alumnes i dels pares ja que
la seva actitud ha estat
fonamental.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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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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Filets de llenguado farcits i gratinats, aquesta suggerent recepta és la que en Rogelio del 
Blanc de Blancs de Rogelio i Montse ens va preparar al programa de Canal TE

4 filets de llenguado
llagostins
espinacs
picada verda
bexamel
formatge ratllat

Per a dur a terme aquest
plat netejarem un l len-
guado, li treurem la pell i
els quatre filets. Un cop
tinguem les quatre pe-
ces dels filets, les sala-
rem i les escaldarem du-
rant un minut o inclús
una mica menys en una
olla amb aigua bull int.
Necessitarem un motl lo
per a posar al forn qua-
drat en un plat on hi re-

servarem les dues prime-
res peces del llenguado
com a una primera capa.
En una paella saltejarem
els llagostins pelats amb
la picada verda i els es-
pinacs, ho salpebrem i
ho posem al motllo com
a farciment del plat, des-
pres ho tapem amb les
peces restants del l len-
guado , hi posem la be-
xamel, el formatge rat-
l lat i ho gratinarem al
forn. Si voleu veure la
el.laboració sencera del
plat, no us perdeu el pro-
grama presentat per
Amado Cebolla a Canal
TE, de dimecres a diven-
dres a les 15h i a les
20h, els caps de setma-
na si esteu atents a la
emissió també ho podreu
veure tots els programes
de la setmana.

«Primentons i Tomates». Avui: Llenguado farcit

Sublim, esplèndit, deli-
ciós, extraordinari...
se'ns esgoten els ad-
jectius per definir la
cuina de Blanc de
Blancs de Rogelio i
Montse, avui redacta-
rem la recepta però si
de debó ho voleu tas-
tar, teniu que anar a vi-
sitar-los a carrer Canà-
ries d'Amposta.

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 de dimecres a divendres per

Canal TE , a les 15h  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.

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

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Renau Audi, Manuel Av. Generalitat, 56  (Tortosa) 977440735   

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

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli      Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

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

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

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

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

28º 18°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
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Ruixat Pluja Pedra Tempesta
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Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
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Mar 
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Mar 
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Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
A la meitat nord del territori el cel estarà entre mig i molt ennuvolat fins a migdia.
A partir d'aleshores quedarà serè o poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades
al Pirineu i Prepirineu.
A la resta de matinada la nuvolositat minvarà i quedarà serè o poc ennuvolat. 

Precipitacions 
De matinada s'esperen alguns ruixats dispersos al quadrant nord-oest.
A partir de migdia es possible algun ruixat aïllat a punts del Pirineu, que serà d'in-
tensitat feble i puntualment moderada.
Acumularan quantitats minses en general (fins a 5 mm en 24 hores). 

Temperatures 
Mínimes lleugerament més altes a la meitat nord i semblants a la resta. Oscil·laran
entre els 16 i 21ºC al litoral, 9 i 14ºC al Pirineu i entre 14 i 19 ºC a la resta.
Màximes lleugerament més baixes a la meitat nord i semblants a la resta. Se situa-
ran entre 20 i 25 ºC al Pirineu, entre 27 i 32 ºC a Ponent i al nord de la vall de l'Ebre,
i entre 25 i 28 ºC a la resta del país. 

Visibilitat 
Entre regular i dolenta fins a mig matí al Pirineu, Prepirineu i al nord de la depres-
sió Central. Bona a la resta. 

Vent 
A primeres hores de la jornada bufarà de component est entre fluix i moderat.
A partir d'aleshores s'imposarà el vent de component sud a l'interior i del sud i est
al litoral, fluix amb cops moderats. 
Al final del dia quedarà fluix i de direcció variable.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
fins a mig matí bufarà fluix i de direcció variable, tot i que amb tramuntana mode-
rada al nord del cap de Creus. A partir d'aleshores s'imposarà el vent de compo-
nent sud entre fluix i moderat, amb algun cop fort a la tarda, sobretot de migjorn.
Marejol. 

Costa Central: 
vent de component est entre fluix i moderat a l'inici del dia. La resta del dia, bufarà
entre fluix i moderat de component sud i est, sobretot entre migjorn i xaloc. Al final
del dia quedarà fluix i de direcció variable.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
a l'inici del dia bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del terral. La resta
del dia bufarà de component est, entre llevant i xaloc, entre fluix i moderat.
Mar arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament  , però  si saps  jugar  bé les
teves cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat
del canvi

Taure
20/4 al 19/5

La teva  manera de manejar  els diners
haurà  de continuar  sent rigorosa i discipli-
na. Si et proposen  algun negoci , estudia-
ho  a fons i desprès  decideix.

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en
la teva carrera  professional  i seria  una llàs-
tima  que el desaprofitessis  per diversions
que  només  et fan gastar  més del compte.

Cranc
22/6 al 21/7

Controla  la tendència  a saltar-te  les normes ,
no abandonis  els bons  hàbits  perquè  això  et
passaria  factura . No gastis  de més  del que
realment has de gastar.

Lleó
22/7 al 22/8

Si tens  l'oportunitat  de viatjar , fes-ho , però
sense  deteriorar  la teva  economia  amb
massa  despeses. No  permetis  que sorgei-
xin  problemes  amb la teva parella.

Verge
23/8 al 21/9

Ara  tens  major tendència  a sofrir  accidents
deguts  a la teva impulsivitat  i als  teus movi-
ments bruscos . Evita  qualsevol  situació  que
comporti  un rics.

Balança
22/9 al 22/10

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa
que  et permetrà  majors  garanties  i segure-
tat econòmica.

Escorpí
22/10 al 21/11

Tant  la teva  vida social  com la laboral
estan sent agitades  i és  possible que hagis
d'actuar  a moltes festes, actes o reunions ,
en les quals  et sentiràs  de gust.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat  poden
provocar  que la inestabilitat amorosa , que se
t'està  presentant  des de fa  temps , ara  es
pugui  veure  accentuada.

Capricorn
21/12 al 19/01

En la salut , l'estómac ha estat  el teu  punt feble
en els últims  temps  i ara  podries  sofrir  una
indigestió  , per ingerir  aliments  que  no et  sen-
tin bé.  

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb  la
teva parella  o socis  per qüestions  de diners,
però  veuràs  com poc a poc  se'n  van  solu-
cionat  les coses. 

Peixos
19/2 al 20/3

Saps  bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella , però  és possible ,
que  encara  no sàpigues com fer-ho . En aquest
cas , el diàleg serà  un factor  imprescindible.  

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.

aicat: 2177
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Ara mateix vos explicaré
com va transcòrrer la roda
de premsa que va donar ahir
el cantautor a l'escola de La
Lira. Què amb el seu caris-
ma va aconseguir que gaire-
bé els periodistes no pregun-
téssim per por a interrompre
aquell moment en el que ens
trobàvem cara a cara amb
un gran de la nostra història,
a un músic que ha posat
banda sonora a un episodi
tan important a nivell històric
com ha estat la transició. En
definitiva, a Joan Manel
Serrat. Durant la trobada
amb els mitjans, Serrat no va
estar sol; el flanquejaven, a
un cantó Javier Escrihuela,
president de La Lira
Ampostina i a l'altre cantó,
estava Octavi Ruiz, director
de La Lira. Primer van parlar
els amfitrions, agraint el gest
de Joan Manel Serrat de
col·laborar en aquest con-
cert benèfic, en un moment
tan complicat com el que
s'estava passant. Serrat va
començar la seva interven-
ció tirant-nos un "cable". Va
dir així "arrancar sempre
costa una mica així, que ja

ho faig jo", immediatament
es va guanyar a tots els pre-
sents a qui aquelles paraules
van servir per entrar en una
catarsis en la que en prou
penes vam despertar al final.
Durant la conversa amb ell,
les preguntes es seguien
entre diferents periodistes i
amb elles vam poder conèi-
xer que feia Serrat a
Amposta. Ell ens va desco-
brir la diferència entre pro-
fessional i amateur i bo i
dolent, per a ell no hi ha
músics professionals o ama-
teurs, hi ha músics bons o
dolents i per tant, tot i que no
havia treballat directament
mai amb La Lira, no tenia
cap tipus de por, com ens va
dir "l'important és acabar
junts". Després va explicar-
nos que no hi ha res més
gratificant per a un músic
que el fet que altres perso-
nes versionin les seves
cançons, referint-se a l'adap-
tació que ha fet La Lira del
seu repertori. Però per
exemplificar-ho ens va expli-
car la sensació que va tenir
un dia al tornar de "farra",
allà per la Girona, quan va
parar a un poble a fer una
cigarreta i de lluny va escol-
tar Paraules d'Amor interpre-
tada per una orqüestra al ball
del poble. Ningú els que
estàvem a la roda de prem-
sa érem Serrat, però estic
convençuda que la majoria
dels que estàvem allí absort
en les seves paraules obser-
vant-lo, ens vam imaginar en
aquella situació, l'entenc. Ell
a l’acabar l'anècdota ens va
dir, "l'èxit d'un cantant està
quan les cançons deixen de
ser teves per esdevenir de
tothom (aquí vaig pecar al no

preguntar-li que en pensa de
l'SGAE i de la cultura lliure).
Però voldreu saber perquè
La Lira ha aconseguit portar-
nos a Joan Manel Serrat,
recentment reconegut
Honoris Causa per la
Pompeu Fabra, reconegut a
casa seva, finalment. El
poeta de la transició es troba
en terres ebrenques, i no és
el primer cop, perquè té un
gran amic de l'anima, en

Jordi que forma part de la
seva vida, i que  viu a
Masdenverge i és músic de
La Lira. Aquest Jordi el va
animar en els seus principis
a tirar endavant la seva
carrera musical, gràcies
Jordi. Amb el que passarà
aquesta nit, ens trobem que
serà la primera vegada que
Serrat cantarà amb una
banda.  Dos seran els
temes, que ha deixat clar

que no ha triat ell però que
està d'acord en què siguin
aquests. 
Per un costat la cançó de la
música on veu i música es
contraposen de manera
potent i per l’altre Paraules
d'Amor, on com va dir el
propi cantautor desitja no
cantar sól. 
Les darreres paraules abans
de finalitzar la roda de prem-
sa van estar "m'agradaria

que aquesta trobada serveixi
per realitzar un concert com-
plert més endavant". 
I jo, insignificant espurneta
en un mar de foc, només
puc dir-vos que qui és gran,
no ho és perquè sí, sinó per-
què té dintre seu alguna
cosa excepcional. 
Així és Joan Manel Serrat,
amb qui he tingut l'oportuni-
tat de xerrar sobre moltes
coses i que m'ha encantat.

Joan Manel Serrat

Aquesta nit La Lira
Ampostina ens versiona
a Serrat amb música de
banda. Un concert inte-
ressantíssim, si a més,
tenim en compte que
propi Joan Manel Serrat
el tancarà interpretant
dues cançons de la seva
discografia.

«Els factors que m’han fet col·laborar amb La Lira, en primer lloc, han estat de relació i afectius»
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