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La comarca del Montsià es
vol aliar amb d'altres
regions productores d'arròs
per tal promoure aquest
producte i el seu conreu
com a actiu turístic. 
La  iniciativa que ha posat
en marxa  el programa
Montsià Actiu pretén crear
una xarxa de territoris arros-
sers tradicionals  com el
Delta de l'Ebre, l'Albufera de
València  i  Doñana,  que for-
men part del conveni
Ramsar de zones humides.
Es pretén crear  una aliança
estratègica per a la revalor-
tizació dels paisatges de
l'arròs i l'impuls a  projectes
conjunts, tant a nivell nacio-
nal com europeu. Una bona
plataforma per promocionar
l’arròs i fer-ne també una
eina turística. P3

Aliances per fer de l'arròs un reclam turístic

L'operatiu conjunt que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han fet durant més de tres mesos
al nucli antic de Tortosa ha permès identificar prop d'un miler de persones, fer 49 detencions, i
aixecar un centenar d'actes, 70 de les quals per incompliment de l'ordenança de civisme. Les
detencions s'han fet per tràfic de drogues, robatori en força, i furt. També s'han tapiat 22 habitat-
ges i s'han controlat 140 vehicles. Després de tres mesos d'acció intensiva, l'operatiu continuarà
en fase de manteniment, actuant sobretot en problemàtiques concretes que s'han detectat darre-
rament. P4

Pla policial al nucli antic de Tortosa

Terres de l’Ebre. Els treballadors de
Naturantaix es manifestaran a la Sénia el
pròxim 6 de juliol en contra del tancament de
l'empresa. P4

Esports. L’Atleta roquetenc Albert Giné
afrontarà un nou repte: l’Isostar - Desert
Marathon, 120 quilòmetres ‘non stop’ als
Monegros (14 i 15 de juliol).                        P10

Terres de l’Ebre. 14 dels 22 instituts
públics de les Terres de l'Ebre faran jornada
compactada.
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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.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

Una reunió de treball on els tècnics de
Montsià Actiu van exposar els objectius i
àmbits de treball del projecte als represen-
tants de l'Albufera i del Delta de l'Ebre; con-
cretament, les temàtiques d'actuació del pro-
jecte vinculen el producte de l'arròs amb la
salud, el paisatge, turisme, educació, dieta
mediterrània, gastronomia, i innovació. 
Són els objectius d'unir esforços i treballar
conjuntament pel benefici de tots. 
També es va aprofitar l'estada a l'Albufera de
València per conèixer l'experiència d'una

empresa d'ecoturisme de la zona, així com el
projecte de la Fundació ASSUT de custòdia
dels paisatges arrossers. 
Des de Montsià Actiu es valora molt positiva-
ment aquest viatge, així com la implicació
dels agents del territori, que permetrà assolir
el principal objectiu: la creació de sinèrgies
positives per avançar en la promoció i dina-
mització d'aquesta xarxa de territoris arros-
saires, indispensable per a facilitar en el futur
l'impuls de projectes comuns entre les dues
parts.

Editorial

Unint esforços

La comarca del Baix Ebre està davant d'un dels
reptes més apassionants i complicats dels
darrers anys: sortir de l'actual conjuntura
econòmica més reforçats i amb més projecció
que quan hi vam entrar. Ara bé, és evident que
la situació actual de l'economia no convida a
dibuixar un horitzó il·lusionant, al contrari. 
El dia a dia de moltes famílies i persones de la
comarca que estan desocupades és advers
atès que la taxa d'atur continua oscil·lant en
uns nivells màxims i històrics. El passat mes de
maig hi havia més de 7000 persones de la
comarca del Baix Ebre desocupades. També
és advers per a moltes empreses de la comar-
ca que han de tancar per manca de demanda,
per no poder fer front als seus deutes o bé per-
què no obtenen el finançament adequat per tal
d'engegar les seves iniciatives. 
En tot cas, la conjunció d'aquests i molts altres
factors rellevants ha esdevingut un cicle viciós
per a l'economia. Per aquest motiu, el principal
objectiu de l'administració pública es configura
mitjançant dos pilars essencials: les polítiques
socials i la dinamització econòmica.
En primer lloc, s'ha de realitzar un esforç addi-
cional en matèria de polítiques socials per
estar al costat i al servei de les persones que
estan sofrint més directament els efectes d'a-
questa crisi. En segon lloc, s'han de generar
polítiques d'incentivació i dinamització econò-
mica per al territori amb la finalitat d'ajudar a la
gent que està aturada i/o als empresaris del
territori. 
Tanmateix, per tal de modificar aquest horitzó
difús, no només es necessita l'esforç i la
col·laboració de l'administració, sinó que
també és imprescindible la implicació dels
agents socials i econòmics de la comarca. És
amb la col·laboració conjunta i amb l'esforç
comú que podrem emergir d'aquesta pernicio-
sa crisi econòmica i podrem definir quin ha de
ser el paper econòmic i el futur estratègic de
les Terres de l'Ebre.
En aquest sentit, i amb la finalitat d'aportar una
mica de claredat a la situació econòmica
actual, des del Consell Comarcal del Baix Ebre
vam organitzar la primera jornada d'Economia

i Empresa del
Baix Ebre.
Aquesta, dirigi-
da a empresa-
ris i emprene-
dors del territo-
ri, és una apos-
ta clara i decidi-
da de posar a
l'abast del món
e m p re s a r i a l
tots aquells
mecan ismes
que pot aportar
l'administració
per tal de dinamitzar politiques actives. Unes
polítiques que, en aquest cas, tenen l'objectiu
de regenerar les idees que aporten un valor
afegit als projectes empresarials.
En aquest sentit, i des d'un primer moment,
des del Consell Comarcal del Baix Ebre vam
decidir quina era la ruta adient a seguir per tal
d'aconseguir aquest objectiu. D'aquesta mane-
ra, es va deixar de banda la possibilitat de rea-
litzar estudis econòmics atès que poques vega-
des poden ser aprofitats com caldria.  En un
moment com aquest, s'havien de cercar idees
creatives per tal de dibuixar un horitzó de llum
i esperança. Per aquest motiu, vam decidir
organitzar una jornada, adreçada al teixit
empresarial, amb acadèmics de primer nivell.
El resultat d'aquesta jornada, ens reconfortarà,
encara més, si ha ajudat als empresaris i
emprenedors assistents a tirar endavant el seu
projecte empresarial amb major ímpetu. Si això
és així, podrem manifestar que la Jornada
d'Economia i Empresa del Baix Ebre ha com-
plert amb l'objectiu dels organitzadors. És a
dir, ajudar a  trobar als empresaris la formula
més adequada per tal de veure el futur amb
il·lusió i esperança, i per tal de sortir d'aquesta
crisi més reforçats que quan hi vam entrar.

Xavier Royo i Franch
Vicepresident i Conseller de Dinamització

Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre

Una jornada de valor afegit

Opinió

Perdoneu, però algú ho havia
de dir. No conec cap iniciativa
parlamentària o civil del PP a
favor del català, totes les que li
coneixem són contràries a l'ús
i la normalització de la nostra
llengua. I el més greu és que
les ha portat a terme des de
l'acció de govern i en aquells
territoris on la nostra llengua
està en una situació més feble
i de vulnerabilitat. Davant els
atacs i intents de fer desa-
parèixer la nostra llengua, els
catalans no podem restar indi-
ferents. I no vull fer referència
al tracte de menysteniment
que s'ha donat al valencià en el
sistema educatiu o els mitjans
de comunicació públics del
País Valencià, ni tampoc al fet
que el Govern balear hagi deci-
dit que amb la nova llei de la
funció pública el català ja no
serà un requisit per accedir a
l'Administració, o a l'atac cons-
tant des de la magistratura, el
poder judicial, el Tribunal
Constitucional i els mitjans de
comunicació espanyolistes de
dretes, i alguns d'esquerres,
contra la immersió lingüística a
Catalunya.

Vull esmentar l'intent del PP, i
també d'alguns sectors del
PSOE, per destruir la nostra
llengua negant-li la seva unitat
científica. Primer amb el  blave-
risme impulsat pel PP des del
Govern valencià, i amb la mira-
da condescendent del PSOE,
que fins i tot va elaborar un llis-
tat de paraules 'catalanes' que
no es podien pronunciar per
Canal 9; després el canvi ide-
ològic del PP de les Illes
Balears que, tot i que ha donat
suport durant més de 25 anys
a una Llei de normalització lin-
güística que definia la llengua
pròpia com a català, ara ja
parla de mallorquí, menorquí,
eivissenc i formenterenc; i per
acabar tenim la decisió del
govern del PP d'Aragó de
reformar la Llei de llengües,
substituint la denominació
'català' per la d''aragonès
oriental'. I això, fet per una
Consellera d'Educació,
Universitat, Cultura i Esport del
Govern d'Aragó que va nàixer i

viure  a Ripoll fins als 18 anys.

L'objectiu del PP és el mateix
que tenien Felip V, Primo de
Rivera i el dictador Franco: fer
desaparèixer la nostra llengua,
reduint-la a un simple fet folklò-
ric, negant-ne la unitat científi-
ca, trossejant-la i reduint-la a la
mínima expressió. Davant d'a-
quest atac, els catalans del
Principat hem de fixar una línia
de dignitat i aïllar un partit que
té com a objectiu el genocidi
cultural de la nostra llengua.
Són els mateixos que instiga-
ven la catalanofòbia i el trans-
vasament. Mentrestant, d'al-
tres, embolicats amb la gran
senyera del catalanisme, prefe-
reixen pactar amb el PP i
donar-los una gran representa-
tivitat i normalització institucio-
nal als governs dels consells
comarcals, les diputacions i
els parlaments que no es
correspon amb els resultats
electorals. Amics i amigues,
no siguem còmplices, no
podem fer un pas endarrere.
Per dignitat, per Catalunya i pel
futur de la llengua catalana, cal
aïllar políticament el PP mentre
no tingui un actitud de respec-
te a la nostra llengua.

Gervasi Aspa
President de la Federació de

l'Ebre d'EC

PP o el partit que vol fer 
desaparèixer el català

Opinió
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Conèixer aquest tipus d’i-
niciatives, en aquests
temps en els quals vivim,
on  dinamitzar l’economia
és difícil... són noticies
positives. Ara es vol
impulsar la dinamització
del «nostre» arròs turísti-
cament, impuls de ger-
manor. Aquesta iniciativa
pretén i vol crear una
xarxa de territoris arros-
sers molt tradicionals -
Delta de l'Ebre, Albufera i
Parc Natural de Doñana-
que formen part del con-
veni RAMSAR. Es tracta
d’una iniciativa encamina-
da a la creació d'una
aliança estratègica per a
la revalortizació dels pai-
satges de l'arròs que per-

meti realitzar projectes
conjunts, tant a nivell
nacional, com europeu.
Aquest viatge va comptar
amb la participació de
més d'una vintena repre-
sentants del sector arros-
ser, així com d'associa-
cions turístiques del Delta
de l'Ebre i agents públics
de les comarques del

Montsià i del Baix Ebre.
També hi va tenir la
col·laboració de l'Oficina
de promoció mediambien-
tal de l'Ajuntament de
València. 
La jornada va consistir en
una reunió de treball on
els tècnics de Montsià
Actiu van exposar els
objectius i àmbits de tre-

ball del projecte als
representants de
l'Albufera i del Delta de
l'Ebre. 
Concretament, les temàti-
ques d'actuació del pro-
jecte vinculen el producte
de l'arròs amb la salud, el
paisatge, turisme, educa-
ció, dieta mediterrània,
gastronomia, i innovació.

També es va aprofitar
l'estada per conèixer l'ex-
periència d'una empresa
d'ecoturisme de la zona,
així com el projecte de la
Fundació ASSUT de
custòdia dels paisatges
arrossers. Des de
Montsià Actiu s'ha valorat
molt positivament aquest
viatge, així com la impli-

cació dels agents del
territori, que permetrà
assolir el principal objec-
tiu: la creació de sinèr-
gies positives  per
avançar en la promoció i
dinamització d'aquesta
xarxa de territoris arros-
saires, indispensable per
a la facilitar l'impuls de
projectes comuns. 
En aquest sentit, Montsià
Actiu té previst per al
mes de novembre la pri-
mera trobada amb els
agents arrossaires de
Doñana per tal que,
abans de finalitzar l'any,
es pugui celebrar la pri-
mera trobada conjunta
dels tres territoris. En
una segona fase, està
previst iniciar les accions
d'intercanvi amb les
zones del Delta del Po
(Itàlia) i Camarge (França)
i, a partir de llavors,
començar a elaborar les
propostes conjuntes per
elaborar i definir les
accions concretes del
projecte de promoció i
aconseguir el recolza-
ment econòmic a nivell
estatal i europeu.
Aquesta acció de Montsià
Actiu està subvencionada
pel Servei d'Ocuapció de
Catalunya en el marc del
projecte “Treball a les 7
comarques”, i confinaçat
pel Fons Social Europeu.

Creació d’una xarxa de territoris 
arrossaires per impulsar l’economia

El Consell Comarcal del
Montsià, a través de
Montsià Actiu, s'ha pro-
posat valoritzar la
potencialitat del cultiu
de l'arròs com a reclam
turístic i dinamitzador
de l'economia del terri-
tori del Delta. En el
marc d'aquest projecte
de dinamització del sec-
tor alimentari i turístic,
el passat dijous 21 de
juny, Montsià Actiu va
organitzar un intercanvi
d'experiències a
l'Albufera de València.

Unir esforços per conseguir reclam turístic i dinamitzador

Ja s’ha produït un primer contacte a l’Albufera de València

REDACCIÓ

Visita a Valencia per intercanviar experiències.
cedida

ACTUALITAT
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S’ha fet un primer balanç
d'aquesta actuació, amb
un miler de persones iden-
tificades, 140 vehicles
identificats, 21 investiga-
cions obertes, 56 perso-
nes detingudes i un cente-
nar d'actes obertes per
infraccions de diversa tipo-
logia, sent la més impor-
tant -un 70%- per incomplir
l'ordenança municipal del
bon ús de la via pública i
dels espais públics.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat de
la regidora de Seguretat,
Esther Vidal, ha mostrat la

seva satisfacció davant
d'una iniciativa que ha
permès millorar la con-
vivència als barris que con-
figuren el centre històric de
la ciutat, així com incre-
mentar la percepció de
seguretat entre el veïnat. El
sotsinspector cap de l'Àrea
Bàsica Policial del Baix
Ebre dels Mossos
d'Esquadra, Daniel
Aleixendri, i l'inspector en
cap de la Policia Local,
Jesús Fernández, han expli-
cat l'evolució d'aquest ope-
ratiu conjunt.
Aleixendri ha recordat que
l'acció coordinada amb la
Policia Local de Tortosa ha
tingut tres fases. La prime-
ra, que ells anomenen de
visualització, va consistir
en les reunions -més d'un
centenar- amb entitats veï-
nals, de comerciants i
demés dels barris afec-
tats, amb l'objectiu de
detectar els principals
focus dels problemes.
Posteriorment es va posar
en marxa la fase de quali-
tat, on es va treballar
essencialment amb pro-

blemàtiques derivades de
la convivència entre veïns i
petits tràfics de drogues.
Ara s'ha iniciat una fase de
manteniment, en la qual els
dos cossos policials faran
intervencions de caràcter
més qualitatiu que no pas
de quantitat, atacant els

punts més sensibles de la
zona, ha explicat el cap de
la Policia Local de Tortosa.
Pel que fa a les deten-
cions, 49 fins a 31 de
maig, la majoria han estat
per petit tràfic de substàn-
cies estupefaents, robato-
ris en força i furts. 

L'alcalde ha volgut desta-
car la importància de les
actuacions urbanístiques
que s'han fet al nucli antic
de la ciutat, en la mesura
que han contribuït d'una
manera decisiva a reduir
els problemes de convivèn-
cia. 

L'incivisme, més que
no pas la delinqüència,
ha estat la causa de la
major part d'actua-
cions de l'operatiu
conjunt de Mossos
d'Esquadra i Policia
Local iniciat ara fa
quatre mesos al nucli
antic de Tortosa. 

REDACCIÓ

La presentació de les dades oficials va tenir lloc aquest dimecres.
Cedida

L'Ajuntament de Rasquera
ha convidat formalment el
conseller d'Interior, Felip
Puig, perquè sigui el pre-
goner de les festes majors
de Sant Domingo, el prò-
xim 3 d'agost. 

L’alcalde rasquerà, Bernat
Pellisa, va traslladar for-
malment al conseller la
invitació de l'equip de
govern municipal -ERC-
després de la bona entesa
entre tots dos càrrecs

durant les tasques d'extin-
ció de l'incendi que va
afectar la serra de Cardó-
Boix el passat mes de
maig. 
Fonts del Departament
d'Interior han confirmat

que treballen per "quadrar
l'agenda" de Puig de cara
aquestes dates perquè
assisteixi a l'acte. 
En una entrevista a l'ACN,
Pellisa ha reclamat una
política forestal i recursos
per a la gestió dels bos-
cos a Catalunya.
També diu que sap que ha
de plegar i que les pròxi-
mes festes majors del
poble seran ja les seves
últimes al càrrec. Abans
però, explica que s'ha pro-
posat deixar encarrilat el
projecte de plantació de

cànnabis amb l'associació
d'autoconsum ABCDA,
que ha posat el municipi al
mapa. 
Per aconseguir-ho, el con-
sistori ha de fer front a l'o-
fensiva de les autoritats
estatals, que han demanat
judicialment suspendre
cautelarment el conveni i
l'empresa pública creada
per estudiar el cànnabis, a
més d'investigar la con-
cessió del crèdit
d'Hisenda per pagar pro-
veïdors amb l'aval de la
plantació.

Bernat Pellissa diu que 
«sap que ha de plegar»

Convida Felip Puig per ser el pregoner de les festes majors

ERC presentarà una
moció al Consell de la
Terra Alta i als ajunta-
ments per demanar que
l'ens comarcal i el
Col·legi Oficial de
Farmacèutics de
Tarragona reordenin el
servei de farmàcia de
guàrdia durant els caps
de setmana. Els republi-
cans han denunciat que
des de principis d'any, la
Terra Alta no disposa de
cap farmàcia de guàrdia
oberta durant els caps
de setmana, fet que obli-
ga els usuaris a des-
plaçar-se a Móra d'Ebre. 

Moció d’ERC
per reordenar
les farmàcies 

de guàrdia 

La plantilla de l'empresa
fabricant de mobles
Naturantaix es manifes-
tarà el pròxim divendres,
6 de juliol, pels carrers
de la Sénia, en contra de
l'anunci de tancament de
l'empresa després de la
presentació del concurs
de creditors. Els repre-
sentants dels treballa-
dors, que s'han reunit
aquest dimecres amb els
directius, exigeixen que a
banda de poder cobrar
els salaris i pagues enca-
ra pendents de mesos
anteriors, l'empresa s'a-
vingui a negociar indem-
nitzacions "dignes".  

Naturantaix es
manifestarà el

divendres 
6 de juliol

4 mesos treballant per la convivència a Tortosa
L’operatiu policial inicia ara una fase de manteniment

ACTUALITAT
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És a dir el 50% de la part
subvencionable del pressu-
post que és de
417.283,06 euros. De fet,
la segona fase, que afecta
l'entorn del parc està pràc-
ticament enllestida, és a
dir, l'actuació a tota la zona
perimetral amb la col·loca-
ció de voreres, enllumenat i
mobiliari urbà, el soterra-
ment de contenidors i la
plantació d'arbres a tot el

passeig. La vorera de l'Av.
Batlle Josep Pijoan ja s'ha
obert al públic, i la del
carrer Pau Casals, ho
estarà abans d'aquest cap
de setmana . Recordem
que aquesta actuació fou
pressupostada en
130.000 euros. Amb el
finançament del FEDER el
consistori calero podrà
posar en marxa la tercera
fase que consisteix en la
distribució interior, l'enjardi-
nament corresponent i la
instal·lació de tots els equi-
paments previstos.
Ruben Lallana, regidor de
Gestió del Territori, ha
explicat que l'ajuntament te
la intenció de licitar les
obres durant aquest estiu
per començar la darrera
fase en el darrer trimestre
de l'any. Segons Ruben
Lallana, regidor de Gestió
del Territori, “després d'un
pla de participació ciutada-
na, la gent no va voler que
aquest espai fos ni aparca-
ments soterrats ni en
superfície i va voler que fos
un pulmó verd. Acabada la

primera fase amb el suport
de la Diputació i pràctica-
ment enllestida la segona
fase del perímetre, que
acabem aquesta setmana.
Ara la nostra idea es licitar
les obres al llarg d'aquest
estiu per a poder

començar les obres a l'oc-
tubre o novembre, quan
aquestes ja no siguin un
condicionant a la tempora-
da turística”.
Després de les actuacions
realitzades, ara caldrà
afrontar la part més impor-

tant de l'obra, que serà
tota la zona de jardins, pas-
sejos i soplujos per acabar
de convertir l'espai en un
autèntic pulmó verd que
complementi la zona de
serveis més pròxima a l'Av.
Amistat Hispano-Italiana.

El Fons Europeu de
D e s e n v o l u p a m e n t
Regional (FEDER)
(2007-2013) cofi-
nançarà el projecte del
gran parc públic de
l'Ametlla de Mar, el
Parc del Bon Repòs. I
és que l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar rebrà
208.641,53 euros per
desenvolupar aquest
projecte. 

REDACCIÓ

El projecte finançarà el gran parc públic de l’Ametlla de Mar.

Cedida

L'Institut Català de la Salut
(ICS) a les Terres de l'Ebre
invertirà 390.000 euros en
adequar un espai en la
planta baixa del centre
hospitalari. El projecte que
ara ha sortit a concurs
públic ha d'estar finalitzat
en aquesta primera fase a

finals del 2012. 
La zona de la planta baixa
de l'HTVC que ara ocupen
la capella i els arxius es
convertirà en el nou labora-
tori, les obres del qual es
preveu que comencin d'a-
quí a un o dos mesos. El
trasllat dels arxius fora de

l'hospital ja ha començat,
mentre que la capella ho
farà en breu a un espai
proper a l'àrea d'adminis-
tració de l'hospital, a la
mateixa planta baixa.
L'antic laboratori, un cop
estigui traslladat del tot al
nou recinte, deixarà pas a

l'ampliació de la zona de
consultes externes i gabi-
nets de proves. La segona
fase de les obres del labo-
ratori preveu, de cara al
2013, ocupar l'espai que
ara està destinat a consul-
tes d'Oncologia, que està

al davant mateix dels
arxius i la capella.
D'aquesta manera,
Oncologia es traslladarà a
una altra zona amb l'objec-
tiu de millorar la conforta-
bilitat en l'atenció que es
dóna a aquests pacients. 

El Verge de la Cinta inicia 
el procès per un nou laboratori

El projecte ja ha sortit a concurs públic

El Departament
d'Agricultura, a través de
la direcció general de
Medi Natural i
Biodiversitat, ha recoma-
nat extremar les precau-
cions i en la mesura del
possible, ajornar totes
aquelles activitats en
zones forestals i els 500
metres que les envolten,
amb màquines i maquina-
ria que pugui generar
guspires a les hores de
màxima insolació, de la
una a les cinc de la tarda.
L'onada de calor saharià
incrementa el risc d'in-
cendi especialment a les
terres de l'Ebre.

Precaucions
davant el risc

d’incendis

El Departament de
Benestar Social i Família
ha resolt la convocatòria
extraordinària de subven-
cions destinades a enti-
tats per al desenvolupa-
ment d'accions de lluita
contra la pobresa per a
l'any 2012. Les Terres de
l'Ebre han rebut 83.400
euros destinats a Càritas
Diocesana de Tortosa
per impulsar tres projec-
tes adreçats a persones i
infants en risc d'exclusió
social. Càritas té previst
dur a terme accions con-
cretes a diferents pobla-
cions de les cuatre
comarques del territori.

En lluita contra 
la pobresa a les
Terres de l’Ebre

El Fons Feder aposta pel Parc del Bon Repòs
Aquest fons europeu finançarà el 50% del pressupost subvencionable
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Un total de 15 sol·licituds
de les quals, la Comissió
tècnica, creada als Serveis
Territorials, han autoritzat a
14 centres públics de
secundària de la zona a rea-
litzar la jornada compacta-
da.  L'únic centre que no
s'ha autoritzat és l'Institut
de la Terra Alta, “perquè
malgrat haver rebut una
bona valoració ja tenien el
contracte del menjador fet i
la seua cancel·lació hagués
suposat una despesa supe-
rior als beneficis de l'horari
compactat, mentre que la
resta dels 22 centres

secundària de les Terres de
l'Ebre ja no ho havien
sol·licitat” - ha explicat
Antoni Martí. L'autorització
suposa doncs un  93,33%
dels que ho van demanar. A
més a més, el director terri-
torial d'Ensenyament ha vol-
gut destacar que “l'interès
d'alguns centres ja s'havia
manifestat l'any passat
però, també hem volgut
saber quina era l'accepta-
ció dels pares i mares, per
això, hem sol·licitat valora-
cions als mateixos centres,
que han arribat fins a més
del 80%”. Sobretot, la bona
acollida a les Terres de
l'Ebre “es basa en què molt
de l'alumnat és transportat
i en què les ciutats més
grans poden avançar les
activitats extraescolars i
tornar a casa més aviat” -
ha comentat Antoni Martí.
La decisió es va fer saber a
finals de la setmana passa-
da a tots els afectats i és
d'aplicació a partir del curs
vinent. Aquesta autorització
és només per a un curs,
durant el qual la Inspecció

del Departament farà un
seguiment de la proposta
pedagògica del centre
durant tot l'any i a l'acabar
el curs en faran l'avaluació
final dels resultats acadè-
mics dels estudiants.
Posteriorment, l'any 2013-

14 els centres que ho vul-
guin hauran de tornar a
sol·licitar l'horari compac-
tat. 
Per dades de preinscripció,
es crearan un total de 80
grups de P3 - 72 públics i 8
concertats -, que suposa

una reducció de 4 grups i
130 alumnes menys, res-
pecte la matrícula del
setembre passat; i 67
grups de 1r d'ESO - 58
públics i 9 concertats - que
són 2 grups menys i 155
alumnes menys.

El director territorial
d'Ensenyament, Antoni
Martí, ha fet públiques
les dades dels centres
públics de les Terres
de l'Ebre que han
sol·licitat la jornada
comptada per al pro-
per curs 2012-13. 

REDACCIÓ

El director d’Ensenyament, Antoni Martí, oferint les dades.

Cedida

L'empresa salinera Infosa
coneixerà al mes de juliol
els informes econòmics
sobre el cost de transfor-
mar la línia elèctrica del
Trabucador al Delta de
l'Ebre en una línia suba-
quàtica o una de soterra-
da. 
De l'import de cada opció

dependrà la decisió final
que es concretarà aquest
mes de juliol. 
En principi Infosa ha de
pagar el 50% de les
obres. Endesa ha tret a
concurs públic les dues
alternatives per proposar
a l'empresa salinera i la
Generalitat els pressupos-

tos definitius i escollir
l'empresa que executi l'o-
bra. 
Les tres parts es reuniran
el mes vinent i prendran
una decisió sobre quina
alternativa es tria malgrat
que no serà fins a la tardor
o l'hivern que puguin
començar els treballs.

Infosa coneixerà al juliol el cost
de transformar la línia

Del Trabucador en subaquàtica o en una de soterrada

La comissió cívica del
patrimoni de les Terres de
l'Ebre ha elaborat el seu
primer dictamen des de la
seva creació, ara fa un
any, adreçat a la possible
construcció d'un dipòsit
controlat de residus al
Pinell de Brai. Segons l'in-
forme elaborat per la
comissió, integrada per
centres d'estudis arxius i
entitats culturals, la
instal·lació d'un abocador
de bales de residus no és
la mesura "adequada" per
restaurar l'antiga pedrera
del municipi. Al seu parer,
el projecte proposat no té
en compte l'afectació que
la nova activitat tindria
sobre el riu Canaletes. 

La Comissió
Cívica del

Patrimoni fa
balanç

Jesús ja ha inaugurat tres
pistes de pàdel que supo-
sen l'ampliació del com-
plex esportiu que ara fa
un any va obrir portes
amb l'entrada en funcio-
nament de la nova pisci-
na d'estiu. Les tres noves
pistes de pàdel s'han
construït al costat de la
piscina municipal, que es
va estrenar ara fa tot just
un any. 
El nou equipament com-
plementa per tant la pis-
cina d'estiu i piscina
infantil, i prestarà servei
als aficionats a un esport
que cada dia té més
adeptes.  

Jesús inaugura 
les tres pistes de

pàdel

14 centres públics faran horari compactat
La preinscripció per al proper curs oferta 80 grups de P3 i 67 grups de 1r d’ESO
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El servei de rehabilitació
està situat al carrer
Amèrica, té una superfície
de 343 m2 amb un altell
de 160 m2 i des de la sig-
natura del contracte,  l'1
de gener de 2010, ja ha

costat a les arques muni-
cipals més de 300.000
euros, superant amb
escreix el seu valor de
mercat, segons els socia-
listes. “No entenem
aquesta dilapidació de
diners públics quan
aquestes quantitats calen
en moltes altres àrees de
l'hospital i també per fer
front a diferents necessi-
tats de la ciutat”, ha
lamentat el portaveu del
grup, Antoni Espanya, que
ha titllat d'immoral aques-
ta xifra. Una quantitat
també molt superior a la
que està pagant
l'Ajuntament i altres
empreses municipals pel
lloguer de sis locals que
en global costen 5.500
euros al més i que sumen
en conjunt una superfície
de més de 1.000 metres
quadrats. Per al portaveu
socialista, el més preocu-

pant és que l'alcalde ha
manifestat que “té la
intenció de mantenir
aquest lloguer tres o qua-
tre anys més”. 
El grup d'ERC també ha
presentat en el ple una
moció en la que es dema-
nava un finançament just
per a les llars d'infants
públiques, donada la
important davallada de l'a-

portació per alumne de 0
a 3 anys per part del
D e p a r t a m e n t
d’Ensenyament. 
La moció s'ha aprovat
amb el vot a favor dels
grups del PSC i CiU i l'abs-
tenció de PxC.  El porta-
veu d'ERC, Adam Tomàs,
ha explicat que l'anunci
del Departament
d’Ensenyament “incom-

pleix un mandat aprovat
pel Parlament de
Catalunya i que és una
falta de lleialtat cap al
món local”, en referència
a que el finançament que
no vindrà de la Generalitat
l'hauran d'assumir els
ajuntaments o directa-
ment les famílies i que
“això va en contra de la
igualtat d'oportunitats”. 

El PSC d’Amposta considera «immoral» 
pagar 15.000 euros per un local de 500m2

El Grup Municipal
Socialista a
l'Ajuntament d'Amposta
ha instat, en el ple
municipal, a l'alcalde a
aturar el lloguer del
local que acull el servei
de rehabilitació de
l'hospital perquè té un
cost mensual de
15.000 euros, deu
vegades més del que el
consistori està pagant
per un altre local de
dimensions semblants.

Els socialistes reclamen traslladar el servei a algunes plantes desocupades de l’hospital 

ERC també demana un finançament just per a les llars d’infants públiques

REDACCIÓ

La Federació de l'Ebre
d'ERC ha fet una roda de
premsa per denunciar  'la
gravetat dels atacs del PP
contra la unitat i l'ús de la
llengua catalana arreu dels
Països Catalans i, sobretot,
allà on governa', segons ha
manifestat Gervasi Aspa. El
president republicà ha
recordat la intenció del
Govern aragonès de consi-
derar el català que es parla
a la Franja de Ponent com
a 'aragonès oriental'. 
Aspa, que ha definit 'les
Terres de l'Ebre com la
cruïlla i cor dels Països
Catalans' i, per tant, 'el
millor exemple de la unitat
de la llengua', ha fet una
'crida a no restar indife-
rents als atacs d'aquells
que volen trossejar la llen-
gua catalana i reduir-la a
una cosa simbòlica'. Aspa
ha anunciat que ERC al
Parlament de Catalunya
impulsaran una declaració
conjunta de tots els grups
polítics que denunciï,
'aquest atac que inclou la
negació del que és recone-

gut per les autoritats cientí-
fiques, acadèmiques i políti-
ques'. Mentrestant, al
Congrés de Diputats, ERC
presentarà una Proposta
no de llei per exigir el com-
pliment dels principis cons-
titucionals, que estipula
una especial protecció de
les llengües de l'Estat, i
també de la Carta Europea
de Llengües Regionals o
Minoritàries, ratificada per
l'Estat espanyol el 2001. 
A més de demanar les
compareixences de la vice-
presidenta i del ministre de
Cultura del legislatiu espan-
yol. 
D'altra banda, el regidor i
tinent d'alcalde de Calaceit
per l'Entesa de Calaceit -
Acord Municipal - ERC,
Paulí Fontoba, ha presentat
la moció que es presentarà
a tots els municipis dels
Països Catalans. 
Es demana defensar la uni-
tat de la llengua catalana a
tots els territoris que la
tenen com a llengua prò-
pia, mostrar el rebuig a
qualsevol mesura que posi

traves als ciutadans dels
diferents territoris dels
Països Catalans a poder
viure en la llengua catalana
i donar suport al
Correllengua 2012.
Fontoba ha explicat que 'la
gent té molt clar que parla
català' i a  tos els pobles
de la comarca del
Matarranya s'ensenya el
català com a assignatura
optativa, mentre l'anglès és
obligatori, i que a Calaceit
el 90% dels xiquets i les

xiquetes van a classes de
català dues hores setma-
nals. El regidor republicà
ha denunciat que 'l'agres-
sió contra la unitat lingüísti-
ca i territorial contra la uni-
tat dels Països Catalans ve
de lluny' i, com a exemple,
la reubicació de pobles de
la Franja dins el Bisbat de
Barbastre-Monzó. 

Fontoba ha recor-
dat que l'Estatut d'Aragó
aprovat i consensuat pel
PAR, PP i PSOE no reconeix

el català ni l'aragonès, sinó
que els defineix com a
'varietats lingüístiques de
l'Aragó. 'El PP i el PAR
estan complint amb el seu
programa electoral, però el
PSOE també té una gran
responsabilitat de la situa-
ció que viu el català a la
Franja', ha manifestat
Fontoba, que portarà la
moció a l'Ajuntament de
Calaceit i el consell comar-
cal del Matarranya 'perquè
es retratin tots els partits'.

ERC demana un cordó polític que aïlli el PP
“Mentre no respecti la unitat i la normalització de la llengua catalana”

La lluita contra el caragol
poma al delta de l'Ebre
es resisteix i ja en són
847 les hectàrees afec-
tades, a finals del 2011.
El Departament
d'Agricultura sosté que
l'increment de l'afectació
en unes 200 hectàrees
es deu sobretot a l'aug-
ment d'arrossars on s'hi
ha detectat una mera
presència del caragol.
Dels 303 pagesos pro-
pietaris als quals se'ls va
informar per carta que
tenien els camps afec-
tats, només 73 van con-
tactar amb Agricultura.
"El que està poc afectat
no és conscient del mal
que pot fer i això s'ha de
corregir", ha manifestat
Hernan Subirats, respon-
sable del Pla d'Acció con-
tra la plaga. Davant
d'això, entrarà en vigor
una normativa específica
amb sancions superiors
als 3.000 euros.

Lluita
contra la

plaga

Del 2 al 14 de juliol, tin-
dran lloc, a Godall, les II
Jornades Musico-
Culturals.
Es tracta d'unes
Jornades organitzades
per l'Agrupació Musical
de Godall (AMG). 
Al llarg d'aquests dies
els alumnes de l'Escola
de l'AMG, i tots aquells
músics i persones inte-
ressades en el món de
la música i la cultura,
podran gaudir d'un
seguit d'activitats que
hem preparat: cant
coral, taller de cons-
trucció d'instruments,
taller de canyes per a
saxos i clarinets,
cinefòrum, taller de per-
cussió i trompeta, taller
de fisioteràpia, etc. 
Les Jornades són gra-
tuïtes i estan obertes a
tothom, tot i que, amb
places limitades. 

Jornades
músicals a

Godall
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Paula Querol, de l'Institut
Cristòfol Despuig de
Tortosa, i Clara Reverter,
han estat els guanyadors
dels VII Premis Comarcals
de Recerca 2012 (Premi
Pare Romanyà al treball
científic-tecnològic i Premi
Federico Pastor al treball
humanístic-social-artístic)
organitzats pel Consell
Comarcal del Baix Ebre
amb el patrocini de La
Caixa. 
A l'acte de lliurament han
assistit el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, la vice-

presidenta de Foment de
la Cohesió Social, Roser
Caballeria, el director dels
serveis territorials
d'Ensenyament a les
Terres de l'Ebre, Toni
Martí, membres del jurat i
altres representants de
l'ens comarcal. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha felicitat a
tots els finalistes i els ha
encoratjat “a gaudir i apro-
fitar la seva propera etapa
universitària per tal d'as-
solir un gran capital humà
que retorni, a la llarga, a la

comarca del Baix Ebre”.
Paral·lelament, Soler ha
apuntat que “la present
edició dels Premis
Comarcals de Recerca ha
servit per donar un pas
més en la consolidació
d'aquest premi” i ha donat
les gràcies al patrocini de
l'Obra Social de la Caixa.
Per la seva banda, la vice-
presidenta de Foment de
la Cohesió Social, ha
manifestat que “aquests
premis tenen la finalitat de
reconèixer la tasca d'in-
vestigació que realitzen
els joves en el seu treball

de recerca, així com
incentivar el seu esperit
d'anàlisi crític i el seu
esforç personal”. 
Al seu torn, el director
dels serveis territorials
d'Ensenyament a les
Terres de l'Ebre, Toni
Martí, ha destacat “la gran
vàlua que suposen
aquests premis pels alum-
nes atès que reconeixen
la bona feina feta durant
els darrers anys i també la
tasca realitzada per tots
els professors que han
deixat empremta a l'alum-
ne”. 

Una jornada sobre el comerç, el patrimoni, la cultura, l´art i el turisme del Nucli Antic  

Presentació del Festival Deltebre
Dansa de Roberto Olivan

L'Associació Contra la
Tortura i el Maltractament als
Animals (Actima) ha presen-
tat una denúncia contra els
organitzadors del correbou
amb bou embolat que es va
celebrar al claustre de l'ermi-
ta de la Mare de Déu de
l'Aldea el passat 27 de maig.
La denúncia davant la
Delegació del Govern a les
comarques de l'Ebre és
també contra els responsa-
bles municipals que el van
autoritzar i addueix un pre-
sumpte incompliment de la
llei que regula aquest tipus
d'activitats. Segons Actima,
l'activitat de les boles ence-
ses lligades a les banyes del

bou va durar més de 19
minuts des que es va tallar la
corda que subjectava l'ani-
mal, quan la llei permet un
màxim de 15. L'entitat
també denuncia irregulari-
tats en les estructures de
protecció dels participants.
"Ignorància i insensibilitat" En
paral·lel, Actima ha demanat
formalment a l'arquebisbe
de Tarragona, Jaume Pujol,
que "condemni i manifesti la
repulsa pública" per la cele-
bració de tancaments en la
propietat de l'ermita.
L'entitat considera que
"l'Església catòlica no ha de
col · laborar en el foment d'a-
quest espectacle.

Denúncia pel correbou

El Departament de Benestar
Social i Família ha resolt la
convocatòria extraordinària
de subvencions destinada a
entitats per al
desenvolupament d'accions
de lluita contra la pobresa
per a l'any 2012. En
concret, les Terres de l'Ebre
han rebut 83.400Û
destinats a Càritas
Diocesana de Tortosa per
impulsar 3 projectes
adreçats a persones i
infants en risc d'exclusió
social. La directora dels
Serveis Territorials de
Benestar Social i Família a
les Terres de l'Ebre,
Manolita Cid, valora molt
positivament l'adjudicació
d'aquests diners a les
nostres terres, tot
remarcant el fet que s'ha

tingut especial cura en la
territorialitat a l'hora de
repartir l'import de la
subvenció. Cid afirma que
“davant la difícil situació
econòmica que travessa el
país, s'havia de fer tot
l'esforç possible per tal que
les entitats del nostre
territori que treballen
atenent a les persones més
necessitades poguessin
prioritzar les actuacions de
lluita contra la pobresa i
exclusió social”. Cid fa palès
“l'agraïment i el
reconeixement als Serveis
Socials Bàsics dels ens
locals que treballen en
coordinació amb el
Departament pel seu esforç
diari en la lluita per la
eradicació de la pobresa al
nostre territori».

Les TE reben 83.400 euros
adreçats a persones en 

risc d’exclusió

Et donem la clau!”
l'Ajuntament preten posar en
contacte de la forma més
fàcil i ràpida l'obertura de
noves activitats que dinamit-
zin el barri.  Aquesta cam-
panya inclou la identificació
dels locals i la creació d'una
base de dades a la pàgina
web www.tortosa.cat on es
poden ja trobar alguns dels
locals que estaran oberts
durant la jornada. Per altra
banda, des de les 20:00 h
fins les 00:00 h tindrà lloc la

celebració de la Nit de la
Cultura al Nucli Antic, una
proposta que vol esdevenir
en un seguit d'activitats cul-
turals entorn al patrimoni, la

cultura, l'art i el turisme. El
públic podrà trobar oberts
espais artístics com el Taller
de Cinta Dalmau, la sala d'ex-
posicions del Palau Oliver de

Boteller, així com exposi-
cions de pintura al Centre
Cultural Amics dels Castells i
L'Estudi. També hi trobarà
espais fotogràfics a la sala
d'exposicions del Col·legi de
Sant Jaume i Sant Maties
dels Reials Col·legis, i espais
patrimonials amb edificis visi-
tables com els Centre
d'Interpretació del
Renaixement, els Reials
Col·legis o el Palau Oliver de
Boteller. I amb horari esta-
blert, a les 20:00 h s'iniciarà
una visita guiada que s'ha
anomenat “Ruta literària de
Cristòfol Despuig” a càrrec
de Xell Aixarch, membre de
l'equip de la Biblioteca
Marcel·lí Domingo, en la qual
i a través d'un fil argumental
es visiten diferents espais
del Nucli Antic. Per prendre
part en aquesta ruta literària
cal fer la pertinent inscripció
al telèfon 977 445 566 o a
l'adreça de correu electrònic
bmd@tortosa.cat. A més, a
les 23:00 h, a la plaça de
l'Olivera, tindrà lloc una
actuació musical en directe.
Tot això, conjuntament amb
la col·laboració de diferents
bars i restaurants de la zona
que prepararan, especial-
ment per aquesta nit, “Les
picadetes i les tapes més
especials per la Nit de la
Cultura”. Aquesta jornada
disposarà d'un punt d'infor-
mació que estarà situat a les
oficines del PINCAT, al núme-
ro 17 del carrer de la Rosa.

Tortosa dinamitza el comerç i la
cultura del Nucli Antic

L'Ajuntament de Tortosa i
l'Associació de
Comerciants del Nucli
Antic, dins del actes pro-
gramats durant el mes de
juny al barri, posen en
marxa aquest dissabte 30
dos propostes d'actuació
per tal de promocionar i
dinamitzar el comerç i la
cultura al Nucli Antic.
Durant el matí, de les
10:00 h fins les 14:00 h,
es farà la Jornada de
Portes Obertes de Locals
Comercials en la qual els
propietaris d'una quinze-
na de locals els posen a
disposició de l'Ajuntament
per tal que emprenedors i
interessats puguin visitar-
los. Sota el lema “Vols
muntar un negoci?”

Cartell de la Jornada de Cultura al Nucli Antic.

cedida

El Consell Comarcal del Baix Ebre lliura 

els VII Premis Comarcals de Recerca 2012

Paula Querol, de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, i 
Clara Reverter, han estat les guanyadores

ACTUALITAT

REDACCIO

El regidor de Cultura, Sr.
Joan Alginet, ha destacat
l'esforç de l'Ajuntament per
continuar donant suport al
Festival, ja que es tracta de
la iniciativa cultural més
important que té cabuda al
municipi i a la qual hi ha la
clara voluntat de recolzar per
a què continuï creixent, en
uns moments en què cada
cop té una major acceptació
per part de la ciutadania.
Roberto Olivan ha explicat
com el projecte parteix d'una
idea que va començar a
treballar fa set anys i que
s'ha convertit en una realitat
que ha anat evolucionant

qualitativa i quantitativament
fins l'edició actual, en què a
més dels tallers per a
ballarins professionals,
inclou espectacles diaris de
gran qualitat artística i
cursos d'iniciació per a totes
les edats que estan oberts a
tota la població i que són
totalment gratuïts. Amb els
anys el Festival ha
esdevingut un referent per al
territori i un dinamitzador
econòmic amb un gran
potencial.  
L'acte inaugural serà el
proper dilluns 2 de juliol a les
22.00 h a l'Enclave Espai de
Creació.

Arriba TASTAMAR, una mostra de cultura gastronòmica que
organitza l’Ajuntament de la Ràpita. El dia 6 a les 19h. es
donarà el tret de sortida, des de la plaça del Pavelló Firal, a la
Ruta del Tast amb desgustacions, que es repetiran els dies 6,
7 i 8 - 13, 14 i 15 de juliol als bars.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Tot un repte. Un altre repte
per Albert Giné. Una altra
prova d’autosuficiència extre-
ma. Giné hi està invitat des-
prés dels seus resultats al
Marató dels Sables. 
120 quilòmetres “non stop”
en unes condicions complica-
díssimes, a uns 40 graus de
temperatura i sobre un
terreny que per moments és
un infern. 
Els recursos són limitats i
només els que estan perme-

sos per poder dur a sobre
durant el recorregut.
Albert Giné s’està preparant.
Després de les festes de la
seua localitat, que comencen
avui divendres, iniciarà el
compte enrera per marxar als
Monegros. Serà la seua pri-
mera participació. Giné està
extraordinàriament motivat i
il.lusionat: “sé que és una
prova duríssima però també
sóc conscient que si puc
assolir un bon resultat, em
pot obrir portes per altres
fites que poden ser de més
prestigi en l’àmbit internacio-
nal. Per tant, intentaré fer-ho
el millor possible i no desa-
profitar un moment en el que
poden existir noves oportuni-
tats que, si es produeixen,
passen molt poques vega-
des”, diu l’atleta de Roquetes
Albert Giné. 

Isostar Desert Marathon, proper repte

Buscant Nous Reptes.
L’atleta roquetenc Al-
bert Giné els busca i els
troba. El proper ja està
establert. Serà el 14 i el
15 de juliol, als Mone-
gros. Una prova duríssi-
ma d’autosuficiència: la
segona edició de l’Isos-
tar Desert Marathon. En
la primera, un 55 % per
cent dels participants
no van poder acabar-la. 

L’ATLETA ROQUETENC ALBERT GINÉ JA ES PREPARA 

Prova duríssima d’autosuficiència: 120 quilòmetres ‘non-stop’, als Monegros

M.V.

Albert Giné ja està preparat pel proper repte.

Durant unes décades ha
costat molt veure crèixer
esportistes de les Terres de
l’Ebre. Sentia dir que si no
érem prou competitius, que
no teníem un caràcter guan-
yador producte del victimis-
me que sempre, en moltes
ocasions amb motius, ha
envoltat el territori. Que es
viu molt bé a les nostres co-
marques com per fer un salt
que necessitava grans sa-
crificis....eren les justifica-
cions. La veritat és que,
també com sempre, mai es
pot generalitzar. 

Estem distanciats i tenim
les nostres mancances. Les
limitacions han existit com
per a estar per darrera d’al-
tres territoris amb més po-
blació.

Però han existit casos de
tot. I ara, des de fa uns cinc
anys cap aquí, hem viscut
una explosió que canvia la
dinàmica de les darreres dé-
cades. Podrien exposar un
bon nombre d’esportistes
ebrencs, no només de fut-
bol,  que han brillat i que bri-
llen i que ho continuara fent. 

Els remers són un bon
exemple. Exits estatals i in-

ternacionals. Gràcies a mol-
tes hores de sacrifici dins
d’un esport que va arrelat di-
rectament amb el nostre ca-
risma i, sobre tot, amb el
nostre riu. 

El sacrifici existeix. I els
resultats han arribat. Pel
que respecta a l’esport rei,
tornem a estar en un bon
moment. Feia anys que no
veiem a l’èlit d’aquest es-
port a jugadors de les nos-
tres terres. Ara n’hi ha. 

El nostre crac de la set-
mana d’avui és Angel Ran-
gel, rapitenc del Swansea,
equip de la Premier. Es un
exemple d’esforç, de perse-
verància i que ens fa veure
que si volem, tot i estar dis-
tanciats, podem. Una re-
ferència de treball, de sofrir
i d’empendre una aventura
que era una incògnita. Però
li ha sortit perfectament per-
què ha tingut autoestima. Es
la mateixa que té Albert Gi-
né. Un geni, un mag, un pri-
vilegi de l’esforç i que no pa-
ra de preparar reptes. Es un
altre exemple de que els
ebrencs, si volem, podem
en tots els aspectes. Ens ho
hem de creure.  

Els nostres remers, Angel Rangel i
Albert Giné

L’opinió de Michel

14 i 15 de juliol

L’any passat, un 55 % 
dels participants no 
van poder acabar-la

Aquesta nit, assemblea de socis
UE RAPITENCA

Avui divendres, al Casal Cultural el Maset (21.30 h. primera convocatòria) tindrà lloc l’assem-
blea de socis de la UE Rapitenca. Una assemblea en la que es farà el balanç esportiu, que ha
estat un èxit, i també es coneixerà l’econòmic. Així mateix, es presentarà la nova temporada
amb les incorporacions que ja vam publicar la setmana passada. El conducte andalús a travé
sdel qual arriben jugadors segueix funcionant i és important per al club per la contraprestació
que ha de significar. D’altra banda, esmentar que en principi la Rapitenca no té previst fer l’es-
tada de pretemporada, habitual els darrers anys, a la localitat de Catí. No obstant, si que es
participarà en el Torneig de l’Avellà, que organitza el club d’aquesta població de l’Alt Maestrat. 

Marc Vernet, en l’agenda de la Pobla
EXJUGADOR DE L’AMPOSTA

Marc Vernet, exjugador del Tortosa i les darreres campanyes de l’Amposta, està en converses
amb la Pobla de Mafumet, equip amb el que podria arribar fitxant si hi ha una entesa.

Marc ha estat en l’òrbita de diversos equips de les Terres de l’Ebre que s’han interessat per
ell en les darreres setmanes. I en algun cas s’espera encara si fitxa amb la Pobla o no per a
poder-lo reiniciar les converses. 

Pijuan (davanter del Tàrrega), fitxatge estelarCarlos Soler, nou coordinador del futbol base

Joseph renova i Eden s’incorpora L’Ascó mou fitxa
CD TORTOSA PRIMERA CATALANA

El CD Tortosa segueix com-
plentant la seva plantilla de
cara a l'inici de la pretempora-
da. Aquesta setmana s'ha
confirmat la continuïtat del
defensa Joseph Ongola que
tot i tenir una oferta de l’Ascó,
ha decidit seguir un any més
al club roig-i-blanc, i la incoor-
poració del migcampista Eden
que ha passat per diferents
clubs ebrencs (Amposta i
Rapitenca) i que l'any passat
havia jugat el Hong Kong
Sapling de la primera divisió

de Hong Kong. El proper dia
17 de juliol amb motiu de l'as-
semblea de socis i de la reu-
nió específica prèvia convoca-
da a l'efecte, es donarà a
conéixer el nou organigrama
tècnic del futbol base on des-
taca la presència de Carlos
Soler com a nou coordinador
en substitució d'Emili
Descarrega que continuarà
col.laborant amb el club però
no amb la dedicació de les
últimes temporades per
incompatibilitat laboral.

Finalment, pel que respecta el
capitol d’incorporacions, dir
que en les properes hores
se’npoden tancar tres. 
El fet que Rapitenca i
Amposta ja tinguin les planti-
lles perfilades, així com
l’Ascó, que ja ha donat a
conèixer les baixes, dóna més
opcions. 
També hi ha la possibilitat que
un exjugador del club que
aquesta temporada va estar
jugant a la Segona catalana
torni al Tortosa. 

El FC Ascó ha començat a
perfilar la plantilla de la prope-
ra temporada, que continuarà
sent dirigida per Miguel Rubio
i Lluís Elcacho, amb les reno-
vacions de Isma Rojas, Edgar,
Jorge, José Ramon i Raül
Garcia.
Els qui no seguiran la propera
temporada al FC Ascó i cau-
sen baixa en l'equip, seran
German, Yuri, Mauri, Manolo,
Esteve i Luis Alfonso.  Ivan
Cristino, jugador amb el que
el club també vol seguir
comptant.
Jordi Chiné, Gerard Roca i
Joan Pijuan procedents tots

tres de la UE Tàrrega reforça-
ran una plantilla que es pretén
que compti amb la base de la
temporada passada per tal
d'intentar consolidar l'equip a
Primera Catalana.
Després de les tres primeres
renovacions de Isma Rojas,
Edgar i Jorge, l'Ascó ha acon-
seguit tancar els fixatges del
porter Jordi Chiné, el defensa
Gerard Roca i el davanter
Joan Pijuan, procedents de la
UE Tàrrega, sisè classificat
d'aquesta temporada a
Primera Catalana però que
durant moltes jornades va
ocupar llocs capdavanters en

la classificació.
Jordi Chiné als seus 25 anys
ja ha jugat a Binefar, Monzó,
Balaguer i Tàrrega amb expe-
riència a 3ª Divisió amb alguns
d'aquests equips.Gerard
Roca, es un defensa de 23
anys que va jugar al Tàrrega
durant la passada temporada
i que anteriorment havia estat
cedit a l'Alcarràs després
d'haver estat fitxat per la UE
Lleida. Finalment, Joan Pijuan
és un davanter de 26 anys
que havia estat durant tota la
seva trajectòria a la UE
Tàrrega sent un dels jugadors
més carismàtics.

                         



DIVENDRES 29
DE JUNY
DE 2012

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

11www.mesebre.cat

Mario Javaloyes va jugar al Pinell la temporada passada. També
era el tècnic del juvenil del Roquetenc. La temporada propera ju-
garà amb el Roquetenc, amb el primer equip, seguirà entrenant el
juvenil i, a més, serà el coordinador del futbol base. D’aquesta for-
ma, amb totes aquestes funcions, Mario estarà totalment vinculat
al Roquetenc i per això ha acceptat també jugar amb el primer
equip. En principi, i segons informacions que existien i que Més
Ebre va publicar, era un jugador que podia interessar al Catalònia
després del seu pas pel Pinell. 

Qui també va estar al Pinell fou el jove defensa Marc Curto.
Marc, format al Roquetenc, va jugar un any amb el juvenil del Tor-
tosa i després va fitxar amb el club pinellà. Tornarà a jugar amb el
Roquetenc la temporada propera.

Els que sembla que no seguiran a Roquetes són David i Brigi.
Van haver-hi converses però, fins ara, no han fructificat. David sem-
bla que està en tractes amb el Reddis i Brigi, que ha pogut interes-
sar a dos equips de les Terres de l’Ebre de Segona Catalana, de
moment no s’ha compromès amb ningú per jugar la propera cam-
panya i espera propostes.

Mario i Marc (Pinell), al Roquetenc

BRIGI I DAVID NO SEGUIRAN

A l’assemblea de socis de la setmana passada es va conèixer el nom
del nou president del Catalònia. Es tracta de Sergi Oliver, jugador del
filial i fill del president de la temporada passada. Ja vam informar que
integrants de l’equip filial es feien càrrec del club. Un club que busca
la seua estabilitat econòmica després d’uns anys complicats en els
que ha fallat la previsió i també ingressos que s’esperaven. Pel que
respecta al primer equip, s’està gestionant l’arribada de més juga-
dors per soplir les baixes que han existit. Fatsini torna i hi ha interés
en Eugeni Del Cerro, a més de Toni Calafat. Mario que inicialment
semblava que podia tornar al Catalònia també va al Roquetenc. Os-
car Gilabert, que podia interessar, seguirà Gandesa. Tomàs Sabaté
serà el tècnic del filial. El porter Pau Alegria podria anar al Gandesa.

Sergi Oliver, nou 
president del Catalònia

SEGONA CATALANA

El defensa Oscar Gilabert, que ha pogut interessar a R. Bítem, Al-
deana i Catalònia, seguirà una temporada més al CF Gandesa. Ha
arribat a una entesa amb la directiva que presideix José Lorenzo
Diego. Oscar apuntalarà una línia defensiva que pot sofrir la bai-
xa del central Batalla. El jugador podria instal.lar-se professional-
ment a Madrid i, d’aquesta manera, no podria continuar. No obs-
tant, pot passar que no ho pugui fer-ho, o sigui, que no pugui
quedar-se a Madrid i llavors tornaria al Gandesa, segons han ex-
plicat fonts del club.  El club gandesà confia en la continuïtat de
tota la plantilla. Manca un porter i aquest podria ser Pau Alegria,
del filial del Catalònia. Pau estaria com a segon de Rojas, capità
del Gandesa. 

Oscar Gilabert seguirà mentre que
Batalla podria ser baixa

CF GANDESA

Carlos Tabera ha decidit deixar el futbol: “he pres la decisió de
penjar les botes. La dificultat per a compaginar el futbol (amb el
compromís necessari) amb el treball i els estudis n'és la causa
principal”.
Tabera va jugar amb el Santes Creus, At. Móra la Nova, Jesús i
Maria, Ascó, Remolins-Bítem i l'Olímpic),
Dels entrenadors que ha tingut, volia destacar “a Jesús Fernán-
dez, Jordi Rojas i Narcis Laboria Brull,  ja que van creure i con-
fiar en mi en moments en els que jo mateix havia perdut la con-
fiança”.

Tabera es planteja, més endavant, seguir vinculat al futbol com
a entrenador. 

Carlos Tabera decideix 
deixar el futbol en actiu

JUGAVA AMB L’OLIMPIC

El porter Marc Bertomeu es compromet amb l’Alcanar
EL DIA 6 DE JULIOL, L’ASSEMBLEA. UN SOCI PRESENTARÀ LA SEUA CANDIDATURA

Dani De Cal jugava amb el Torrefor-
ta. També va fer-ho amb el Catllar,
el Vilaseca i la Rapitenca. Dissabte
passat va arribar a un entesa amb
la UD Jesús i Maria. Serà un bon
reforç per la seua polivalència i
també per la experiència. D’altra
banda, Chicho és baixa. Tornarà al
Sant Jaume. Avui divendres, la UD

Jesús i Maria tanca la temporada.
Aquesta nit hi ha teatre i la projec-
ció d’una pel.lícula que recordarà
les darreres festes de Jesús i Ma-
ria. Demà, a les 21 h, es preveu un
sopar multitudinari (unes 700 per-
sones). Posteriorment, entrega de
trofeus, ball i sobre les quatre del
matí, més festa jove. 

Dani De Cal s’incorpora 
a la UD Jesús i Maria

CHICHO NO SEGUEIX I FITXA PER AL SANT JAUME

El CD Alcanar celebrarà l’as-
semblea de socis el divendres
de la setmana vinent, dia 6 de
juliol. En aquell moment, els so-
cis hauran d’aprovar la nova jun-
ta i el nou president. Tal com
vam avançar la setmana passa-
da, ja hi havia dos socis amb
voluntat de presentar-se com a
president. Un d’ells, José Que-
ral, és qui serà el nou president.

Per tant, amb nova estruc-
tura del futbol base i amb la
nova junta ja en marxa, a ex-
penses de confirmar-se en
l’assemblea, l’Alcanar tira en-
davant, amb un pressupost,
com en general tots els clubs,
més auster i amb canvis en
els plantejaments que tingut
el primer equip els darrers
anys.

La novetat, pel que res-
pecta a la plantilla, és la in-
corporació del porter Marc
Bertomeu (R. Bítem). Ja
vam explicar la setmana
passada que tenia una ofer-
ta d’un club de Segona cata-
lana i en aquesta ja s’ha
confirmat. Rodri, després
de quatre campanyes, no
segueix. No hagut entesa i

el veterà porter és baixa, ai-
xí com Gilabert, Calafat i
Santi (ha fitxat amb l’Ullde-
cona).

Oscar Masdeu, nou jugador de l’Ampolla
ESTAVA AL SANTA BÀRBARA

Oscar Masdeu ja és jugador de
l’Ampolla, segons van informar
ahir fonts del club ampollero.
S’afegeix a les altes ja conegu-

des de Pere (S. Jordi), Sam (l’A-
metlla), Jesús (Camarles) i Pau.
Davi ‘Cuquet’, Rallo, Jaume, Ma-
teo, Sanchez i el rapitenc Alex

són les baixes. Hi ha més ges-
tions per incorporar un davan-
ter. Entre altres s’ha pogut par-
lar amb Marc Prades, davanter

del Camarles que pot estar en
l’agenda també d’un altre club
ebrenc. El desig, però, del Ca-
marles és que continui. 

Agustin Armando Ojeda té 23
anys i jugava amb el Vinaròs.
Es argentí però de petit viu a la
localitat del Baix Maestrat.
Sent juvenil, va passar al pri-
mer equip del Vinaròs de la mà
del tècnic Santi Forner, entre-
nador actual de la Cava. Ell ha
estat qui ha aconsellat el fitxat-
ge d’aquest jugador que està
considerat el crac del CF
Vinaròs i que ha tingut diverses
ofertes de la Tercera divisió
valenciana en els darrers anys,
però que no ha pogut fer el salt
per qüestions burocràtiques. 
Les referències són immillora-
bles i, lògicament, el tècnic del
CD la Cava el coneix de prop.
Canal TE ja va informar, en el
darrer partit del CD la Cava de
la temporada a casa que hi
havien dos jugadors al camp
veient-lo. Un d’ells era Agus del
que ja vam informar de les
seues condicions. 
Es un jugador esquerrà, dese-
quilibrant i que pot jugar per

banda i també per dins, en
qualsevol posició ofensiva. De
moment, s’afegeix a Moha i al
porter Josué.

No seran les darreres incorpo-
racions. La Cava està treba-
llant per fer-ne més per
reforçar la nova plantilla. De

moment, les baixes oficials
són Kazu (Roquetenc) i el por-
ter Jordi Ayala. N’hi haurà algu-
na més. 

El crac del Vinaròs fitxa amb la Cava
Agustin Armando Ojeda té 23 anys i és argentí però es va formar al Cèrvol

HA MARCAT DIFERÈNCIES A CASTELLÓ

Agus (Vinaròs), presentat com a nou jugador del CD la Cava.

Després de quatre
temporades, Rodri 

no seguirà  

Relleu
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-Jordi Vicente és el nou president del Ti-
venys. Es jugador de l’equip i, a més, regidor
de l’Ajuntament. Arnau seguirà com a entre-
nador.
-Santi, jugador de l’Alcanar, ha fitxat amb
l’Ulldecona. Serà el relleu de Pau, jugador
que finalment ha anat a la Sénia. 
-Chacón, jugador que estava al Perelló, po-
dria tornar al Deltebre on també anirà David

Rovira (la Cava). 
-Ivan Lagunas deixa l’Olímpic i la seua
destinació podria ser Móra la Nova o Flix. A
l’Olímpic, continuen: Alex Cabré, Edgar, Jordi
Moya, Albert Saladie, Andreu, Valero, Mola,
Oriol Saladie, Pol Blade, Sergi Anguera,
Agusti, Jacob i Jaume. Han estat baixa: Ubal-
de (R. Bítem), Narcís (Perelló), Balfegó (L’A-
metlla), Saltor (Flix) i Ivan. Rovira (Futbol base

de l’Hospitalet) serà el tècnic.
-Sepe, també en contactes amb l’Ampolla,
interessa a l’Aldea, tal com vam dir. Adell, a
manca d’acabar-ho de negociar, podria fitxar
en breu. Marc Alegre i Rallo s’incorporen. Da-
ni Andreu farà la pretemporada amb la Rapi-
tenca.
-Jordi Rovira, que va jugar uns partits amb
l’Horta, tornarà al CD la Cava.

Jordi Vicente, nou president de la UE Tivenys
BREUS TERCERA CATALANA

SET INCORPORACIONS

Norbert Callau no seguirà a
l’Ametlla. El porter calero ha
informat que “considero que
he cobert una altra etapa amb
l’equip del meu poble i ha arri-
bat el moment de deixar-ho”.
Norbert, no obstant, no des-
carta “seguir jugant si apareix
una proposta interessant i que
em pugui motivar per seguir
en actiu”. 
Un club de Tercera catalana,
del grup ebrenc, no ha ocultat
el seu interés per poder con-

tactar amb el por-

ter de l’Ametlla i poder-li fer
una proposta.

Nou projecte
D’aquesta forma, el nou pro-
jecte que enceta el club de la
Cala no comptarà amb un dels
seus referents. Un jugador
que va aportar equilibri emo-
cional al vestidor, amb la seua
experiència, i també garantia
a la porteria amb la seua qua-
litat.
L’Ametlla, amb canvis en la
directiva, i també en la direc-
ció esportiva del primer equip,
comença un nou cicle en el
que l’aposta ferma continua
sent localista, amb els juga-
dors que desitgen seguir amb
els plantejaments establerts.
Sam va marxar a l’Ampolla i
ara és Norbert qui ha plegat. 
Els plantejaments no canvien
per a la nova junta que ara
està presidida per Manel

Llambrich, i que no ha volgut
fer cap incorporació de juga-
dors de fora de la població.
Narcís Laboria, tal com vam
informar, serà el nou entrena-
dor. Agafa el relleu de Juanjo
Balfegó, tècnic que ha com-
plert també una etapa i que va

decidir no seguir, com va dir a
Canal TE al seu dia, perquè no
estava del tot en sintonia amb
la directiva que agafa a hores
d’ara el club. 
El nou president calero estarà
dimarts la nit a Canal TE
(22.50 h). 

Norbert no segueix a l’Ametlla
El porter calero considera que ha cobert una altra etapa amb el club de la seua localitat

TERCERA CATALANA

Es difícil escriure cada setmana de futbol d’aquestes terres i trobar
temes candents. Però en aquesta ho ha estat més escollir un titol.
En tenia uns quants: “El Padrino, 4a part”; “Història d’una besada,
segona part”; “Revenges esportives”....
La Tercera catalana és una categoria que dóna molt de joc amb els
18 equips de les Terres de l’Ebre. Com va dir un directiu, el que avui
és la Tercera catalana sempre serà la Segona regional i és que en
aquesta categoria la federació catalana ha fet una broma de mal
gust en aquesta temporada que ha acabat. Cap equip va promocio-
nar. Va pujar el millor segon dels tres grups tarragonins pels punts
sumats (Cunit) mentre que a Barcelona els segons van promocionar;
a Lleida dels dos grups van pujar els dos primers de cada grup i a
Girona, que hi ha els mateixos grups que a Tarragona, van ascendir
dos equips de cada grup. O sigui, sis. I van baixar de Segona cata-
lana 5. Números són números. Dades són dades per a veure que
des de la Federació han pres pràcticament el pèl als integrants d’a-
questa categoria.
Quan ja falten pocs mesos per a començar la nova temporada, és
bo mirar enrera per veure coses increïbles. Els millors equips de la
segona volta, Santa Bàrbara i Sant Jaume, els entrenadors que van
aconseguir tal gesta no estan i 16 jugadors del Santa han marxat.
L’Ametlla va quedar en posicions de descens en la segona fase del
campionat, tercer per la cua en aquesta segona fase, i per si algú
no ho sap, la Sénia no va acabar en la segona plaça. Va ser el
Camarles qui va aconseguir aquesta plaça als despatxos de la
Federació. Tres punts per un afer de targetes d’un jugador senienc.
Per a mi el Camarles va ser el campió moral d’aquesta categoria per
la seua aposta amb una plantilla jove. Però de la forma en què va
obtenir aquests punts, millor no parlar-ne.  
Si la setmana passada els explicava el culebró d’Aleix, en aquesta
categoria no es queden enrera. Marc Prades, del Camarles, el dijous
per la nit va rebre una oferta de l’Ampolla. La va escoltar. No estava
del tot convençut. Cotaina va trucar al president: “Podem fer un
esforç”. Però, en principi, Marc sembla que es podria quedar a
Camarles. No obstant, és un davanter cotitzat i no es pot descartar
que tingui altres propostes. 
El que és possible és que, si es queda a Camarles, aquesta tempo-
rada serà la darrera d’aquest jugador en aquest club. Té fusta per a
poder jugar a Primera o a Segona catalana. Es més, jugaria millor.
La temporada passada, Chescu va arribar a un acord per a fitxar per
l’Ulldecona. Al dia següent fitxaria per l’equip de la seua localitat: la
Sénia. Va buscar l’Ulldecona un substitut amb el galerenc Pau que,
juntament amb l’arribada de Borrell, va ajudar directament a la per-
manència de l’equip.  Pau va estar força bé a l’Ulldecona. Li van ofe-
rir la renovació. “Em quedaré gairebé segur, un 90 % de possibili-
tats”. Però volia escoltar altres ofertes que tenia com una del Santa
Bàrbara i una altra de la Sénia. I un altre cop aquest equip s’empor-
ta a un jugador que tenia l’Ulldecona a punt de caramel. Pau, en el
moment de redactar aquest article, ha arribat a un acord amb l’e-
quip senienc. Sort que són uns altres temps, que les rivallitats
Ulldecona-la Sénia van passar a l’oblit. Però això arriba a succeir en
una altra època, i haguessin hagut focs artificials. No obstant, cal dir
que ara les relacions entre les juntes és excel.lent i és més, un juga-
dor que deixa el futbol a l’equip senienc, Enric, se casa amb la filla
d’un expresident de l’Ulldecona, Paco Callarisa. Com veuen, les fami-
lies més unides que mai. 
Una dada curiosa d’aquesta categoria, de les darreres quatre tem-
porades. La 08/09 el Jesús i Maria va quedar quart. I en la següent,
va pujar. La 09/10, l’Olímpic va quedar tercer i a la següent va pujar.
La 10/11, l’Ametlla va fer quart, li tocava ascendir i així va demos-
trar-ho amb el seu llarg lideratge que només va perdre ell a favor de
l’Ampolla. I en aquesta el Camarles va quedar quart segons la clas-
sificació no oficial (la de la Federació té decret llei) i amb la qual cosa
li toca pujar. Un mes de setembre del passat any, en aquesta matei-
xa columna, vaig dir que l’Ampolla i la Sénia eren els màxims favo-
rits i ells van acabar els dos primers: encert total. 
Camarles, Aldeana, Ulldecona, l’Ametlla i Perelló per a la lliga vinent
donaran guerran. I caleros i camarlencs han acabat tercers i quarts
en la passada. Que no s’enfadin a Camarles. Tothom sap que van
quedar segons, sobre tot a la Federació. Encertar els possibles
ascensos al mes de setembre és dificil, sobre tot quan les plantilles
no estan ni tancades ni confeccionades i la lliga passada fa quatre
setmanes que va acabar. 
El Camarles té un equip jove, que aquest any pot explotar. I un Marc
Prades que la temporada passada hagués pogut marcar 50 gols.
De la seua continuitat pot dependre també el paper de favorit que li
dono a l’equip de Bartolo.
El Perelló ha renovat el gran Messi de l’entitat. També comença per
M: Mohe. Tindrà a la defensa a un Tudela que va disposar d’ofertes
a parells. Al centre del camp, l’arribada d’Alex Clua i de Narcís que
torna a casa com el fill pròdig. El Perelló la temporada passada tenia
un pressupost important i va acabar novè. Com veuen no tot és
money i canviar un entrenador no és el més convenient. Van canviar
a Capera per unes desavenences entre ell i un jugador líder com
Tudela. La decisió era complicada. Està clar. Però les dades indi-
quen que amb Capera el Perelló anava quart. I al final, amb la reac-
ció de les darreres jornades, va quedar a mitja taula. Però aquest
Perelló, en aquesta temporada, va a per totes. Estarà en el podi dels
favorits.
La Sénia és el tercer en discòrdia. Tenir a Chescu i a Pau garantitza
gols a parells i al seu terreny de joc serà complicat guanyar-los. El
millor per a la Sénia és que el mister va renovar amb el club de tota

Trons i llampecs a Tercera catalana.
Camarles, Perelló i la Sénia, màxims favorits

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Un equip ebrenc de
Tercera catalana podria

estar-ne interessat en
fitxar al porter de la
Cala, Norbert Callau

Interès
Norbert Callau, en una imatge d’arxiu.

Albert Saltor (Olimpic), al Flix

Albert Saltor torna al Flix des-
prés del seu pas per l’Olímpic
de Móra d’Ebre. Albert és el da-
rrer reforç efectuat aquesta
setmana i, juntament amb el
porter Kike (Ascó), és el setè
del Flix per la temporada vi-
nent. Ivan Fontana (Almacelles),
Marc Fontanilles (Corbera), Is-
mahil (inactiu però ex del camp-
clar), Marc i Rogero (Benifallet).
L’equip que entrena Albert Liza-
so competirà a la Tercera cata-
lana la temporada vinent. 

Va rebre, dimarts passat, un
dels trofeus acreditatius com a
campió de grup en la lliga pas-
sada. El trofeu (imatge de la fo-
to) es va lliurar en la Nit dels
Campions que va tenir lloc a
Tortosa. Les baixes, de mo-
ment, també són set: Pere Pa-
llejà, Pere Moreno, Miquel Fe-
rrús, Ruben Saladié, Héctor
Lopez, Pol Vega i Jonathan Cer-
velló. Es preveu que en els pro-
pers dies hi hagin més altes en
el primer equip flixenc.

la seua vida. 
Hi ha tres favorits per a la temporada vinent. Però no podem descartar el Flix que està fent un equip competitiu, i tampoc a l’Olímpic, l’Ametlla o el sem-
pre temud Pinell. En aquesta categoria, aquesta propera campanya es presenta vibrant, més que mai, i es veuran partits que poden ser revenges depor-
tives: Olimpic – Pinell, la Sénia–Camarles, els tres punts de la Federació es jugaran al camp; Perelló-Deltebre, Capera voldrà guanyar el seu partit al seu
exequip: Olímpic-Móra Nova, rivalitat total...
Si la temporada passada no es va decidir el descens fins els darrers 30 minuts, en aquesta els descensos poden ser quantiosos. Per dos raons. Poden
baixar de la Primera catalana el Valls i el Torreforta. Uns sense directiva i els altres amb una plantilla que no ha cobrat un euro en tot l’any. Això podria
arrosegar als equips de la Segona catalana. I, per tant, els descensos a la Quarta poden ser de tres, quatre, i fins a cinc. La pregunta del milió: val la
pena l’ascens? En les darreres deu temporades, dels que van pujar, solament Jesús i Maria, R. Bítem i Ascó van assolir consolidar-se en les noves cate-
gories. La resta, Olímpic, la Sénia, Deltebre, Perelló, l’Ametlla i Sant Jaume van pujar com van baixar. Uns en una temporada, els altres, en dos. Per a
gran part dels clubs d’aquesta categoria (la Tercera), o millor dit, per al 99 %, no és rentable la Segona catalana per la competitivitat. Ni penso que tam-
poc ho és que baixen a Quarta.
Solament hi ha una solució. I aquesta la tindran al setembre. Hauran d’esperar fins llavors. Es sorprenent. Els agradarà. L’apaludiran. I potser els clubs
l’haurien de plantejar a la Federació i, si és així i es veu amb bons ulls, espero que aquesta no decideixi el contrari.
Demostrat està en els casos dels ascensos. Jo sugeriria una unió de forces dels clubs perquè pugen dos equips a Segona catalana. S’ha de fer. Canviaria
l’al.licient de la categoria. I el de no baixar-ne cap esperin a la meua columna del mes de setembre. A tots els clubs d’aquesta categoria els desitjo bones
vacances, bons aliments i que tinguin pau al camp en la propera temporada.
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Nit de Campions
Els equips guanyadors, en la temporada 2011/12, van tenir un reconeixement, de la FCF

DIMARTS PASSAT

FOTOS: LS

Dimarts passat, va tenir lloc a
l'Auditori Felip Pedrell de Torto-
sa la Nit de Campions corres-
ponent a la temporada
2011/2012. L'entrega de pre-
mis a tots els campions de lliga
de Terres de l'Ebre en futbol,
futbol sala i futbol femení. L'ac-
te va destacar per la gran as-
sistència de públic i autori-
tats.
Cinta Espuny, RTE, Ferran Bel
Alcalde de Tortosa, Pere Pani-
sello com a Regidor d'Esports,
i representants de la FCF com
el Vicepresident primer Josep
Llaó, el Directiu Tomàs José i el
Delegat ebrenc, Joaquin del Pi-

no foren els encarregats d'en-
tregar els guardons.
A banda de l'entrega de pre-
mis, la Delegació també va vo-
ler donar un diploma a tots els
assistents al I curs de formació
per a directius de clubs que es
va fer a Tortosa el passat mes
de maig.
En el mateix acte, la Federació
va lliurar un premi especial a
Paco Also, Vicepresident de la
UE Remolins Bitem, pels seus
anys de dedicació màxima a
l'entitat i al futbol ebrenc.

FEMENI TORTOSA EBRE 
2ona Catalana

CF ULLDECONA
Futbol 7 Femení 
UE RAPITENCA E
Aleví 3era Divisió
CE ARNES
Aleví 3era Divisió
CF ASCÓ
Aleví 2ona Divisió
UE RAPITENCA B
Infantil 2ona Divisió

EBRE ESCOLA ESP.
Infantil 2ona Divisió
CF JESUS CATALÒNIA
Cadet 1era Divisió
CD TORTOSA
Cadet 1era Divisió
CF ASCÓ
Juvenil 1era Divisió
CF GANDESA
Juvenil 1era Divisió

JD FLIX
4rta Catalana
UD CAMPREDÓ
4rta Catalana
CF AMPOLLA
3era Catalana
UE RAPITENCA
1era Catalana
DELTA SPORTING C.E.FS
2ona Catalana FS

ELS EQUIPS EBRENCS CAMPIONS
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REM

Es va celebrar en aigües
de l’embassament de
Castrelo do Miño
(Ourense), el campionat
d'Espanya de rem olímpic a
les categories juvenil, sub-
23, sènior i veterans.
Amb una magnifica partici-
pació amb mes de 60
clubs i 900 remers, la
prova fou guanyada pel
Circulo de Labradores de
Sevilla, i amb una gran
competició els remers del
Club de Rem Tortosa i del
Club Nautic Amposta que
van obtenir 15 medalles.
El Club de Rem Tortosa va
realitzar una immillorable
competició. Segon classifi-
cat al medaller per clubs,
va presentar onze embar-
cacions a competició acon-
seguint nou medalles: tres

d'or per al 1x JF (L.
Monteso), 1x SBM (D.
Sigurbjornsson)  i el bot   2-
ABM (P. Vela, B.
Sigurbjornsson), dues
medalles de plata per als
bots  1x ABM (A. Tafalla) i
2- ABF (V. Garcia, L.
Monteso) i quatre medalles
de bronze conquerides per
les embarcacions 1x SBF
(V. Garcia), 1x JM (R.
Garcia), 2x ABM O
Aymerich, X. Vela) i el  8+
ABM (D. Sigurbjornsson, O.
Aymerich, J. Montany, P.
Vela, B. Sigurbjornsson, A.
Tafalla, X. Vela, A Forcadell,
tim. Garcia).
Bona participació també
per als remers ampostins.
El Club Nautic Amposta,
classificat en quart lloc
final, va assolir classificar

els nou bots presentats a
la final corresponent, con-
querint cinc medalles, dos
d'or per als bots 2x JF (A.
Cid, A. Castelblanque) i el
2- ABF (M. Alonso, A. Cid),
dues de plata per a les
embarcacions 2- JM (A.
Forcadell, A. Delgado) i 2x
ABM (J Fernandez, F.
Franch), i finalment el bot
4x JF (A. Cid, A.
Castelblanque, L. Roso, A.
Toscas) va obtenir la meda-
lla de bronze.
La propera cita del rem
olímpic es el Campionat
d'Espanya en categoria
aleví, infantil i cadet que es
celebrarà a Sevilla del 6 al
8 de juliol, on es confia que
els petits remers continuen
la línea d'èxits del rem
ebrenc.

Els nostres remers triomfen al
Campionat d’Espanya

Ja s’han obert les inscrip-
cions per a la segona edi-
ció de la ‘Cursa Balcó del
Delta’ que tindrà lloc a
Camarles el proper 7 de
juliol, a la partir de dos
quarts de set de la tarde.
Es tracta de la quarta
prova puntuable per al cir-
cuit Running Series de les
Terres de l’Ebre, que com
els anteriors, constarà
d’un total de 10 quilòme-
tres urbans. La cita està
organitzada per AEC Terra
de Fang i es confian en
què hi hagi una bona parti-
cipació, com ha ocorregut
en altres proves celebra-

des fins al moment. La
foto correspon a la prime-

ra edició, de l’any passat
(trailuec.blogspot.com).

ACTUALITAT

Cursa Balcó del Delta
Serà el proper dia 7 de juliol

Demà dissabte, el Club
Esportiu Montaspre de
Bítem organitzarà la segona
edició de la ‘Cursa i Marxa
de la Marcenca’, dotzena
prova puntuable per al
Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de
l’Ebre. La prova (23 quilòme-
tres) començarà a les
17.30 h i es preveu la parti-

cipació de corredors experi-
mentats en aquesta mena
de curses. Com és habitual,
complementària a la ves-
sant competitiva, s’efec-
tuarà la marxa (13.5 quilò-
metres) per aquells partici-
pants que vulguin gaudir de
l’esport i la natura. Du ran t
el recorregut, els corredors
tindran punts per avituallar-

se, així com diferents con-
trols. En acabar la prova es
farà un sopar per tots els
participants, amb lliurament
de trofeu als guanyadors i el
sorteig dels obsequis. 
Els recorreguts transcorre-
ran per les zones del
cementiri, Pilar, Rocasses,
Estrets, Rubí, Mas de Lladó,
Montaspre i Tancats. 

DEMA DISSABTE

II Cursa de la Marcenca
Organitzada pel Club Montaspre de Bítem

Els propers dies 6, 7 i 8
de juliol, a la platja de les
Avellanes de l’Ampolla,
es disputarà la quinzena
edició de l’”Open de
Futbo Platja” Ciutat de
l’Ampolla. 
La inscripció és de 150
euros, enlloc de 200. Els
premis es mantenen:
1500 euros al primer;
1000 al segon; 600 al
tercer; 300 al quart a
més dels trofeus.

6, 7 I 8 DE JULIOL

15 Open de
Futbol Platja

Jordi Tomàs (Motonàutic
Club Amposta) va aconse-
guir la victòria en la terce-
ra prova del Campionat de
Catalunya de motos aqua-
tiques que es va disputar
en al Canal Olímpic de
Castelldefels. 
Per darrera del pilot de la
capital del Montsià, es van
classificar, per aquest
ordre, Juli Pujol i Roger
Pujol (Gen Roses).
Després d’aquest triomf
en aquesta cita, l’ebrenc
segueix tercer en la classi-
ficació general, encara
que ara ha reduit distàn-
cies respecte el líder provi-
sional, Juli Pujol, i al
segon, Roger Pujol.
Tomàs tornarà a competir
en la quarta prova puntua-
ble per al Campionat de

Catalunya de l’especialitat,
que tindrà com escenari

Deltebre el proper dia 7 de
juliol.

L’ampostí Jordi Tomàs guanya la tercera prova

MOTONAUTICA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
ANGEL RANGEL I ZARAGOZA, JUGADOR RAPITENC DE LA PREMIER AMB EL SWANSEA

Angel Rangel està
aquesta setmana a la
Ràpita. El motiu ha estat
el Campus que va ini-
ciar-se dilluns i que
porta el seu nom. El
jugador del Swansea ha
debutat a la Premier
aquesta temporada. 
Però ha volgut fer el
Campus a la seua locali-
tat per mantenir els vin-
cles i per a poder estar
amb contacte amb els
més joves. Angel farà al
novembre 30 anys.
Seguirà al Swansea. La
seua vida ha canviat
totalment.  No només en
l’aspecte esportiu en el
que gràcies al seu tre-
ball i esforç, i també
sacrificis, ha arribat fins
l’èlit del futbol europeu.
Es pare i el dia 7 de
juliol es casa a Gal.les.
Angel, perseverant i
insistent, ho ha assolit
tot a còpia de treball. Es
un exemple a seguir.

Més Ebre: El debut a la
Premier, què tal?
Angel Rangel: Bé, estic
satisfet, tan a nivell perso-
nal com de l’equip. Hem
acabat onzens i l’adaptació
a la nova categoria, en
general, ha estat bona.
Vam patir durant unes jor-
nades en les que vam acu-
mular una serie de derro-
tes seguides però la veritat
és que vam saber refer-nos
i vam superar-ho.
ME: Nova temporada i nou
tècnic. Un idol com ho era
Laudrup i que ara serà el
teu entrenador. Laudrup té
una proposta de joc. Serà
compatible a la Premier?
AR: Jo penso que sí.
Nosaltres també tenim

jugadors amb un perfil defi-
nit i, en general, ens agra-
da el bon tracte amb la
pilota. Per tant, crec que ell
s’integrarà bé amb el seu
estil, amb la seua propos-
ta, i que entendrem ràpida-
ment la seua filosofia.
Serà, a més, una satisfac-
ció poder-lo tenir com a
tècnic. Quan el Barça va
guanyar la Copa d’Europa a
Wembley, l’any 92, jo tenia
9 anys, i per mi Laudrup
era un idol que ara tindré
com a entrenador.
ME: Tot plegat, ha valgut la
pena. Sacrificis i més sacri-
ficis i una aventura que ha
sortit extraordinariament
bé.
AR: Jo penso que sí. Va
arribar un moment que fer
el salt a la Segona divisió,
aquí a Catalunya, era com-
plicat. Fins i tot em vaig
plantejar, després d’haver
estat a diversos clubs
(Reus, Girona, Terrassa,
Sant Andreu...)  i no poder
progressar amb una altra
categoria, d’acabar el viat-
ge i tornar a la Ràpita per a
jugar amb la Rapitenca,
amb tot l’orgull de fer-ho.
Però en un moment pun-
tual, a través de Roberto
Martínez, un entrenador
que va anar a veure a un
altre jugador, en un partit
que jo també jugava, i li
vaig agradar i va apostar
per mi. Amb ell, em va sor-
gir aquesta possibilitat de
marxar al Swansea i no
m’ho vaig pensar. Tot l’es-
forç ha estat fructifer. Dos
ascensos i enguany debut
a la Premier. Es com un
somni fet realitat. I aquí
estic, preparat per lluitar
per ampliar-lo.
ME: Només ho sap Angel

Rangel el que ha patit....
AR: La veritat és que els
primers dies a Swansea,
sense dominar l’idioma,
van ser molt complicats.
Des de molt petit estava
pràcticament fora de casa,
però llavors estava molt
lluny, molt lluny dels meus
pares, de la familia, del
meu habitat...
No obstant, sempre he
d’estar agrait tota la gent
d’aquesta ciutat gal.lesa.
Em van acollir des del pri-
mer moment com si fos el
seu idol, quan gairebé no
em coneixien. I això va
aplanar el camí.
ME: Nacionalització
gal.lesa?
AR: Podria ser. En les pro-
peres setmanes he de deci-
dir. Fa cinc anys que estic
allà i el dia 7 em caso. Sé
que aquí a Espanya és més
complicat i si no hi ha nove-
tats en un termini curt de
temps, el més probable és
que em nacionalitzi.
ME: Més reptes, compli-
cats?
AR: Bé, el proper repte
seria poder jugar la
Champions. Hem acabat a
cinc punts de poder acce-
dir a la Europa League i,
per tant, qui sap si en la
propera temporada ens
surt una bona campanya i
acabem entre els equips
capdavanters i podem arri-
bar-hi. Es il.lusionant. Un
altre repte.

ME: El Campus.
AR: Bé, va sortir la possibi-
litat de fer-lo aquí a la
Ràpita i aquí el faig.
N’hagués pogut fer un a
Swansea però vaig decidir
venir a la Ràpita perquè és
una activitat amb la meua
gent i, sobre tot, amb els
més joves rapitencs i
ebrencs, en general, per
tal de mantenir els vincles i
és que jo, tot i que m’estic
fent una casa a Swansea,

la veritat és que als estius
baixaré a la Ràpita per
seguir en contacte. El
Campus durarà fins el 20

de juliol i durant aquesta
setmana hi seré per conviu-
re amb els nens que s’hi
han inscrit. 

Fins el 20 de juliol, a la Ràpita,
Campus Angel Rangel. Interessats

per inscriure’s podeu trucar al:
628 151 547 

Campus

Angel va estar dilluns a Canal TE, al Més Esport, amb Michel Viñas.
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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 piñana

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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

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
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 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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«Primentons i Tomates» Avui 4x1

BRASERIABARMANÚ

SUQUET DE PEIX

INGREDIENTS:

Picada d`all i julivert
Pebre Roig
Tomaquet
Farina
Brou de peix
Rap, llus,  mòllera i escamar-

lans de la Ràpita
Oli d`oliva

PREPARACIÓ

En una cassola amb un raig d`oli po-
sar la picada, i el tomaquet i , sofregir,
i afegir el brou de peix i la farina,
quant arranqui el bull, posar el rap, el
llus , la mòllera i els escamarlans, dei-
xar-ho 2 o 3 minuts i bona cuina

RESTAURANT BATISTE

AMANIDA FRESCA DE LLEGUMS

INGREDIENTS:

1 Ostra
1 Espardenya
Cigrons mini
Boniato
Patata violeta
Patata nova
Brandada de bacallà
Trufa d`estiu
Herbes aromàtiques
Oli d`oliva
Sal i pebre

PREPARACIÓ

Muntatge en plat, respectant els
colors dels ingredients

RESTAURANTCAN MAÑÁ

COCTEL DE LLAGOSTÍ A L`AROMA
TROPICAL

INGREDIENTS:

1 Enciam
Llagostins bullits
1 Tall de pinya tropical

SALSA COCTEL: 

Feta amb maionesa, “Ket-
chup”, brandy i suc de toronja

PER A DECORAR: 

Ou ratllat
“huevas de lumpo i capelan”
Rodanxes de taronja

Preparar al plat

HOTEL RESTAURANT JUANITO 

ESCRITA AMB LLAGOSTINS A
L`ALL I PEBRE

INGREDIENTS (4 PERSONES):

4 Llesques de pa fregit
3 Dents d`all
5 Boletes de pebre negre
Fumet , sal, i oli d`oliva
Una escrita trocejada
Llagostins

PREPARACIÓ

A un morter picar les llesques de pa,
l`all i el pebre.

A una cassola amb un rajet d`oli,
afegir tota la picada i sofregir. Afegim
el fumet, i un cop comença a bullir, po-
sem el peix i els llagostins. Deixar-los
2 o 3 minuts i servir.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Gamundi Miret CB   

Av. Colon, 8 (Ferreries) (Tortosa) 977500923 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d'Alcanar) 977737110 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira,               

Plaça Espanya, 5  (St. Carles de la Ràpita)  977740164

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en general. Malgrat això, de matinada i fins a primera hora del matí estarà poc
ennuvolat per núvols baixos al litoral i prelitoral sud i al centre del dia per alguna nuvolada al
Pirineu.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les mínimes seran similars al litoral nord i lleugerament inferiors a la resta. Rondaran entre
13 i 18 ºC al Pirineu, entre 20 i 25 ºC al litoral i entre 16 i 21 ºC. Les màximes seran sem-
blants o lleument més altes i arribaran a valors d'entre 26 i 31 ºC al litoral central i sud, entre
30 i 35 ºC al Pirineu, entre 35 i 40 ºC a ponent, terres de l'Ebre i Prepirineu occidental i entre
32 i 37 ºC a la resta del país.
L'ambient serà molt calorós al centre del dia arreu i xafogós al litoral.

Visibilitat
Bona en general, tret del litoral i prelitoral sud on serà localment regular fins a primeres hores
del matí.

Vent
De matinada bufarà fluix i de direcció variable, tret del litoral nord i litoral i prelitoral sud on
es mantindrà el component sud fluix amb cops moderats. Al centre de la jornada s’imposarà
el vent de sud entre fluix i moderat arreu, amb alguns cops forts al litoral i prelitoral nord, vall
de l'Ebre i ponent. A la nit el vent quedarà fluix i de direcció variable en general, tret del lito-
ral sud on continuarà el vent de component sud fluix.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dintre del la teva vida amorosa avui desitges molta
pau .Vols  deixar enrere els teus problemes
.Respecte a la teva salut ,és aconsellable que no
forcis el teus cos.

Taure
20/4 al 19/5

Certs assumptes de parella tindran una incidèn-
cia molt profunda en tu . Si fas exercici alliberes
tensions i li dones al teu cos una major capaci-
tat de resposta.

Bessons
20/5 al 21/6

Sentimentalment estaràs generós traient de tu
el millor que tens . En el treball  et trobaràs
amb actituds  que et resultaran especialment
molestes i afectaran  el teu estat d'ànim.

Cranc
22/6 al 21/7

No exigeixis que la teva parella  segueixi el teu
camí, No siguis  intransigent . Moment  de gran
confiança en tu mateix que es pot tomar en con-
tra teva si no vas amb compte. 

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Urà i el Sol  per la teva
casa vuit et dóna més seguretat en tu
mateix a l'hora d'abordar  les teves rela-
cions.

Verge
23/8 al 21/9

Estàs en ple període de canvi; d'una banda
, et sents segur , i de l'altra , necessites
reconstruir i donar-li un altre sentit als teus
sentiments.

Balança
22/9 al 22/10

Te les hauràs de veure amb situacions amoroses
una mica complexes per a tu . Mart transitant per
la teva casa quatre t'aconsella ser molt, molt , molt
prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

No és el moment d'arriscar-te en l'amor. Vés
amb compte , o et poden sorprendre . El tràn-
sit de Venus per la teva casa deu sis t'ajuda a
renovar-te, tant físicament com psíquicament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui et plantejaràs les teves relacions senti-
mentals amb un gran esperit de risc. Respecte
a la teva salut , et convé tenir un horari de
somni  més rígid , amb més ordre diari.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes amorosos t'encanta córrer ris-
cos , però ara no és el moment. Calma't . La
teva activitat mental està travessant una etapa
bastant activa.

Aquari
20/1 al 18/2

En els teus assumptes sentimentals no siguis
impacient, dóna-li temps al temps. Respecte a
la teva salut ,no és el moment de desgastar-te.
Relaxa't i descansa el màxim que puguis.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor hauràs de decidir entre escoltar-te a
tu mateix i escoltar a la teva parella. Urà i el Sol
pel teu signe et beneficia i fa que et trobis ale-
gre i optimista. 

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

35º 20°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2

plantes reformada,
3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -

nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .
Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Així, s'ha hagut de sus-
pendre el concert de
piano amb Carles Santos i
Inés Borràs, per motius
personals, però l'organit-
zació està treballant per-
què tots dos músics
actuen durant el mes de
juliol, aprofitant que l'ex-
posició “Acceleració
Bouhaus (1912-2012)
estarà oberta  durant tot
el mes vinent.
Per contra, s'ha recuperat
per al dissabte l'actuació
de la ballarina Sònia
Gómez, que consistirà en
una  dansa-poema amb
una sola cama a partir de
música de l'Ovidi Montllor
i textos de Vicent Andrés
Estellés. Està previst que
actue sobre les vuit del
vespre. Serà al Centre
d'Art Lo Pati d'Amposta.
Abans d'ella hi haurà les
Bouconferències o “anti-
conferències” com les
anomena el director del
festival Miquel Àngel
Marín. És un nou format
de la Bouesia, es faran a

la sala d'actes del Centre
d'Art i hi intervindran Sam
Vila, boueta de només
deu anys, Carles Andreu,
Ferran Sáez Mateu i
Carles Hac Mor. També
cal destacar la dansa
electrònica dels ballarins
Andrés Corchero i Joan
Saura. Diumenge al matí
es farà un recital poètic
caminant pel mig del riu
Ebre a  l'Assut de Xerta a
Tivenys per homenatjar el
canal de l'Esquerra de
l'Ebre. De fet, Bouesia
2012 fa enguany un doble
homenatge: al canal per-
què enguany es complei-
xen els cent anys de la
seua construcció i al
músic nord-americà John
Cage, amb motiu del cen-
tenari del seu naixement.
El canal va accelerar el
progrès econòmic i social
al delta de l'Ebre igual
com John Cage com a
pioner de la música ale-
atòria i electrónica va fer
progressar el panorama
musical contemporani.
El certamen acabarà amb
la revista caminada pels
carrers de Tortosa. Un
recital poètic allí on el
canal de l'Esquerra es fa
subterrani per creuar la
ciutat de Tortosa i un
altre, al Raval de la Llet
on torna a l'aire lliure.

«La Construcció de la casa del Bou» arriba al final

El Festival Bouesia
2012 “La Construcció
de la Casa del Bou”
arriba a la recta final.
El proper cap de set-
mana, 30 de juny i 1 de
juliol, es faran les últi-
mes actuacions o
“acceleracions” previs-
tes, amb alguns canvis
respecte el programa
inicial. 

El certamen acabarà amb la revista caminada pels carrers de Tortosa

UN NOU FORMAT

El festival Bouesia
homenatja el Canal de

l’Esquerra amb un
recital poètic enmig de

l’Assut de Xerta

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


