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Aquest cap de setmana s'ha visualitzat en dos escenaris diferents que Canal TE
i L'Ebre TV ja tenen tancat un acord per unir-se en una única televisió, molt aviat.
El primer lloc on va fer-se públic va ser l'Ametlla de Mar, a la festa dels
Ebrelíders. El segon escenari on també es va fer oficial l’acord va ser en el marc
de l'entrega de premis de la Festa del futbol i de l’esport ebrenc, la festa anual
esportiva de final de temporada que organitza Imagina Ràdio, al pavelló firal de
Remolins. Totes dues televisions remaran en una mateixa direcció.

P3

Canal TE i L’Ebre TV, inici d'un camí junts

Terres de l’Ebre. Baix Ebre i Montsià volen
estalviar més d'1 milió d'euros amb un ens
únic per gestionar polítiques ambientals.

P4

Esports. L’Olímpic de Móra avisa que arribarà
fins el final per a presentar les seues
al.legacions després de la decisió del comité
pel partit de juvenils. P10

Terres de l’Ebre. ERC demana al Govern un
lloc a les Terres de l'Ebre per pagar l'IVA i
l'IRPF a l'Agència Tributària de Catalunya. 
.               P8Av
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Divendres passat, a la Contrapunta de l'Ametlla de Mar, va tenir lloc l'acte de cloenda de la quarta edició dels premis EBRELÍDERS, els premis populars de les Terres de l'Ebre. Un any
més han estat els ciutadans els qui han decidit, amb els seus vots i la seva constància a l´hora de participar i donar-li força al concurs,  qui ha estat el mereixedor d'endur-se el guardó
d´ebrenc de l'any, qui ha tingut una activitat destacada en el món de l'esport, o en la cultura o quina ha estat la iniciativa empresarial més innovadora. Els guardons ja estan en mans
dels seus guanyadors. P3 

Ebrelíders: Fins la propera!
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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 

OOPPIINNIIÓÓ

És sorprenent que cada vegada que el portaveu
municipal d'ERC, Adam Tomàs, publica un arti-
cle d'opinió, no tingui cap altre argument que el
de carregar contra l'acció de govern per tot allò
que es fa des de l'ajuntament, tant si n'estan d'a-
cord com si no. Assegura sense cap reserva
que l'equip de govern té “sequera d'idees”, però
quan es tracta de parlar de l'activitat del seu
grup municipal no pot evitar fer una contínua
referència al grup de CiU, en això es basa la
seva oposició, pel que sembla, en parlar (mal-
parlar) del que fan els qui governen per tapar les
pròpies mancances. En els seus textos aparei-
xen més vegades les sigles de CiU que les del
seu propi partit.
Més sorprenent encara és com defineixen la
seva funció a l'oposició, diuen que fan propos-
tes constructives (es podria discutir si aquest
adjectiu seria gratuït) “sense abandonar el con-
trol i la denúncia del que ens ha semblat immo-
ral respecte de l'acció de govern de CiU”. Ja
hem arribat al cap del carrer, la principal missió
del seu grup és donar lliçons de moral, perquè
es veu que estan per sobre del bé i del mal.
Si tenen la clau de quines són les accions
morals i quines no, potser se l'haurien d'aplicar
de tant en tant, perquè ens fa l'afecte que
aquest control només es fa de cara enfora o
amb allò que els interessa. Argumentar amb
fal·làcies segurament no és immoral, però fa
que el discurs polític estigui buit i s'acaba arri-
bant a conclusions errònies. S'acaba engan-
yant.
Comença pel cas de la ITV com a mostra d'a-
questa línia d'acció moral. D'entrada recordant
que l'estació d'ITV d'Amposta la va adjudicar la
Generalitat en època del govern tripartit i
segueix dient que l'estació ha estat gairebé dos
anys tancada perquè estava afectada per un
procés judicial. Les veritats a mitges també són
mentides. Ha estat dos anys tancada precisa-
ment perquè, en l'adjudicació, del conseller
Josep Huguet d'Esquerra Republicana, o el seu

departament
van cometre
presumpta -
ment irregula-
ritats en les
bases per
adjudicar-les; i
la conseqüèn-
cia d'haver fet
les coses tan
malament és
que l'estació
de la ITV ha
estat en suspensió cautelar. Finalment s'ha
pogut posar en funcionament gràcies a que l'ac-
tual conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig,
s'ha preocupat de desbloquejar aquesta situa-
ció. Això ho ometen volent fer entendre que les
irregularitats les ha comès l'equip de govern de
l'Ajuntament d'Amposta? Esperem que no.
Continuen amb el relat de la seva acció exem-
plar dient que des de l'equip de govern fem nos-
tra la seva proposta de traslladar els estudis
d'Amposta Ràdio a un lloc més cèntric de la ciu-
tat. Ells ho portaven al programa, no ho hem
buscat però ens ho creiem perquè tenen la clau
de la conducta moral i es pressuposa.
L'equip de CiU ho portàvem al programa de les
eleccions del maig de 2011. Ho han buscat i no
ho han trobat, de manera que ja donen per
suposat que no hi era. Aquest era el punt clau
de l'àrea de Mitjans de Comunicació en les
darreres eleccions municipals, els hi podem faci-
litar el programa o els hi podem recomanar que
busquin millor, però no és necessari, hi ha altres
prioritats. Les seves, ja ho hem vist, donar
lliçons de moral a base d'arguments fal·laços.
Les nostres, aclarir el que calgui per a que no
enganyin més a la ciutadania, i seguir el nostre
camí treballant pel bé d'Amposta.

Manel Ferré Montañés
Alcalde d'Amposta

Sant Jaume d’Enveja viurà demà dissabte una jornada històrica
dedicada al seu jugador, al seu ídol, Edu Albacar. 
Per l’ascens a Primera divisió amb l’Elx, una fita històrica per
al jugador, però també per a la localitat, s’han organitzat un
seguit d’actes per a demà dissabte durant la tarde. Serà un dia
d’emoció per a la localitat del Montsià. 

Divendres passat fou la cloenda d'Ebrelíders
2012, uns Premis que segueixen tenint una
acceptació extraordinària com s'ha compro-
vat amb la participació de les últimes edi-
cions. Uns Premis que segueixen estant valo-
rats de forma positiva per ser una iniciativa
original i singular i que ha permès destacar la
feina de gent del territori.
Cal dir que sense la gent que s'ha implicat
amb aquest projecte, una vegada més, votant
i participant d'una forma directa o indirecta,

res hagués pogut ser com reialment ha estat.
L'emoció que es va viure en diferents
moments de la Gala fou considerable. I
merescuda. Es notava sentiment i que, a
més, s'estava fent territori. La cloenda va ser
el reflex del que han estat els Ebreliders i, a
la vegada, un impuls per ja pensar en els pro-
pers. Seguirem lluitant per fer les coses ben
fetes. Aquest ha de ser l'objectiu generalitzat
de les Terres de l'Ebre. Els Ebreliders, d'a-
questa forma, podran premiar-ho.

Editorial

Gràcies, un any més!
8 de juny: Pels drets socials i contra

la repressió, la solidaritat és 
la nostra millor arma

Opinió

Sant Jaume, amb el seu ídol

Amposta ràdio i ITV, una única manera 
de fer mala oposició

Opinió

Gent sense casa i cases
sense gent, una de cada qua-
tre persones en edat de tre-
ballar a l’atur (2 de cada 4 si
són menors de 25 anys), reta-
llades en serveis públics
essencials per garantir la dig-
nitat de les persones, refor-
mes de les pensions, allarga-
ment de l’edat de jubilació,
reformes laborals que preca-
ritzen els drets dels treballa-
dors o pujades d’impostos a
les classes populars mentre
les rendes del capital evadei-
xen per diverses vies les
seves obligacions fiscals, són
alguns dels elements que
configuren l’actual context
social. Context encara més
insultant si tenim en compte
els casos de corrupció, la
manipulació mediàtica dels
grans grups editorials, la
porta giratòria entre política i
sector privat o els indults del
govern central cap a polítics,
policies i banquers condem-
nats per una justícia que no
pot ser tot lo independent
que seria desitjable en un sis-
tema mínimament democrà-
tic.
Davant d’aquesta situació de
subordinació de la majoria de
la població vers els interes-
sos de les èlits financeres,
polítiques i empresarials, no
és d’estranyar que cada cop
hi hagi una oposició més
forta de la ciutadania respec-
te aquesta gradual pèrdua de
drets i empobriment genera-
litzat. L’eclosió del 15M, la
mobilització diària dels afec-
tats per les hipoteques o les
3 vagues generals en els
darrers 2 anys són l’exemple
de que molta gent no està
disposada a prescindir dels
drets adquirits arran dècades
de lluita i sacrificis.
En resposta a aquesta opo-
sició de part de la societat,
és evident que el poder, esti-
gui situat a Brussel·les,
Berlín, Madrid o Barcelona,
no està disposat a veure alte-
rada la seva agenda privatit-
zadora de transferència de
riquesa de les, fins fa poc,
nombroses classes mitjanes
cap a les minoritàries i
influents classes altes.
Ho hem vist, entre d’altres
moments, el maig de 2011 a
la Plaça Catalunya de
Barcelona, durant el febrer de
2012 a la primavera valencia-
na o en la darrera vaga gene-
ral a Tarragona, quan un nen
de 13 anys va ser brutalment
agredit per un agent antiava-
lots dels Mossos. Casos en
què la denúncia de la injustí-
cia i la proposta d’alternati-
ves han estat brutalment
reprimides per part d’unes
institucions que diuen que
ens representen. Repressió
que, amb la finalitat de silen-
ciar les veus discordants, ha
suposat empresonaments
preventius, detencions injusti-
ficades i centenars de ferits.
S’ha acabat la impunitat!
Aquestes van ser les paraules
de Felip Puig poc després de
prendre possessió com a
Conseller d’Interior i abans de

dirigir lamentables opera-
cions com el violent desallot-
jament dels indignats de
Plaça Catalunya o les cons-
tants contradiccions i manipu-
lacions en el cas d’ Esther
Quintana, barcelonina que va
perdre un ull arran de l’actua-
ció de la Brigada Mòbil dels
Mossos d’Esquadra durant la
vaga general del 14N. 
Paraules que no van passar
desaperceudes i que van ser
fàcilment assumides per
comandaments policials com
Sergi Pla, ex Comissari de
Recursos Operatius, qui no va
reparar en dir públicament
que Gandhi també hauria
rebut si hagués estat assegut
a Plaça Catalunya el 27 de
maig de 2011.
Des de Madrid, la reforma del
Codi Penal que està prepa-
rant Alberto Ruiz-Gallardón,
Ministre de Justícia, no fa
més que aprofundir en aques-
ta dinàmica: dificultar els
drets de reunió i manifestació
i endurir les penes d’aquells
que s’atreveixin a exercir-los.
Les Terres de l’Ebre no hem
estat exemptes d’aquesta
dinàmica. Malgrat el caràcter
totalment pacífic dels col·lec-
tius mobilitzats al territori en
defensa dels drets democrà-
tics i socials, els seus inte-
grants hem hagut d’afrontar
quantioses sancions adminis-
tratives i despeses judicials
per fets tant banals i inofen-
sius com penjar cartells o
ballar una performance
durant la manifestació del
14N.

Davant d’aquesta situació d’o-
fec econòmic al que ens
volen sotmetre, col·lectius
com el Casal Popular Lo
Panxampla de Tortosa, el
Centre Social Autogestionat
lo Maset de Deltebre,
Acampada 15M, la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, Arran, la CUP o el
Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans, hem consti-
tuït el Grup de Suport Contra
la Repressió de les Terres
de l’Ebre. L’objectiu és clar:
des de l’autogestió, la solida-
ritat entre col·lectius i la
durabilitat d’unes lluites, les
nostres, que considerem legí-
times i necessàries. No
podem permetre que una per-
sona o col·lectiu hagi d’aban-
donar les seves reivindica-
cions per culpa de les deci-
sions arbitràries de responsa-
bles polítics i policials.
Pel bé de les generacions
presents i futures, perquè
puguem viure en una societat
en la què disposar d’un sos-
tre i una feina o en la què
anar al metge, a l’escola o a
la universitat no sigui un privi-
legi a l’abast de pocs, us hi
esperem.

Ni retallades, ni repressió.

Jordi Morales Valldepérez
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La Contrapunta de l'Ametlla
de Mar va ser l'escenari
escollit, aquest any, per
acollir la quarta edició de la
gala dels Ebrelíders 2012.
El port maritim de la Cala es
va omplir de llum i música
per fer de l'entrega tot una
festa. A partir de les 19h de
la tarde la colla de caste-
llers los xics Caleros van
començar a amenitzar la
jornada amb els seus cas-
tells mentrestant anava arri-
bant tot el públic assistent. 
Fou a partir de les 20h quan
començàvem a reconeìxer
a finalistes  i guanyadors,
donant cabuda també a
agraïments, parlaments, i
música al llarg de la Gala.
Els grups de les Terres de

l'Ebre, Xeic i els Sirgadors
van actuar i amenitzar la nit.
Recordem que els guanya-
dors foren: en la categoria
Ebrenc de l’Any, Juanjo
Rovira; Maior, Glòria
Espuny; Joventut, Xavi
Llambrich; Empreses i
Indústria, Mistral Bonsai;
Comerç local, l’Hort d’Arsis;
Projecció cultural, la colla
castellera Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta;
Gastronomia i Turisme, lli-
bre de receptes de
l’Associació de dones de la
Cava; Món Associatiu,
Animanaturalis; Premi
Pataca, imputats pel cas de
la Cooperativa de l’Aldea; In
Memoriam, Pau Miret;
Esports Individual, Josep
Gombau; i Esports Col.lec-
tiu, Itziar Mulet i Roser
Fornos.

Durant la nit van haver-hi
moments força emotius.
Sandro Rosell, president del
Barça i amic de Juanjo
Rovira, va estar a l’acte i va
lliurar-li el premi com a
Ebrenc de l’Any, juntament
amb el Secretari General de
Comunicació, Josep Martí,
que era qui els lliurava en
aquesta categoria (imatge
de la foto).
En resum, centenars de per-
sones es van aplegar a
l’Ametlla per donar reconei-
xement al talent, impuls i
trajectòria de persones, ins-
titucions i associacions del
nostre territori.  
La Gala Ebreliders ja s’ha
pogut veure durant la set-
mana a Canal TE, i aquest
cap de setmana es podrà
tornar a fer a les 13 i a les
20 h, dissabte i diumenge.

Ebrelíders, Nit d’emocions
Divendres passat, tots els finalistes i guanyadors ja tenen el seu guardó

ACTUALITAT

La Gala d’Ebreliders, a la
Cala,  va ser presidida pel
Secretari General de
Comunicació, Josep Martí. I
va ser en aquest context
quan els principals respon-
sables dels dos canals de
TDT, Joan Antó i Josep
Maria Arasa, de Canal TE i
L’Ebre TV, van confirmar l'a-

cord de les dues televisions
per unir-se en un sol projec-
te, tot aprofitant a la vega-
da per presentar el nou
logotip de Canal TE. Una
readaptació del que ja tenia
el Canal TE, ja que serà
aquesta marca la que conti-
nuarà donant nom al projec-
te àudiovisual únic. Un pro-

jecte que, d'altra banda, té
com estratègia paral.lela el
llançament d'un gran Portal
Àudiovisual Local, en el que
serà el gran referent de les
Terres de l'Ebre a internet.
El segon escenari on
també es va fer públic l'a-

cord, va ser en el marc de
l'entrega de premis de 'Tots
els gols', la festa anual
esportiva de final de tempo-
rada que organitza Imagina
Ràdio, emissora del Grup
L'EBRE. En aquesta festa,
celebrada al pavelló firal de

Remolins, també es va
difondre entre entre els
centenars d'assistents que
la suma de professionals,
programes, recursos tèc-
nics i audiència (prop de
20.000 televidents diaris
registrats en l'últim

Baròmetre de la comunica-
ció de manera acumulada),
donarà un gran salt cap
endavant per a la comuni-
cació local del territori,
amb el servei públic i el
compromís territorial com
a banderes principals.

Canal TE i l’Ebre TV
anuncien que ja està
tancat l’acord d’unió
Es va fer públic a la Gala d’Ebrelíders,

divendres, i dissabte a la Festa del futbol i
de l’esport ebrenc, d’Imagina Ràdio
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A la presentació han assis-
tit el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, i el president
del Consell Comarcal del
Montsià, Joan Martín. 
Per a Soler, aquest nou ens
“compleix tres objectius
prioritaris: una disminució
de costos, una reducció de
les estructures administra-
tives que són prescindibles

i un avançament en la cohe-
sió territorial de les Terres
de l'Ebre”. 
El president ha manifestat
que “amb aquests tres
objectius s'ha de confor-
mar un ens que inclogui
gran part de les competèn-
cies locals en temes
ambientals, entre els quals,
gestió de residus, control
de mosquit, mosca negra i
altres plagues, assistència
tècnica en sanejament,
etc”. En la mateixa
línia, el president del
Consell Comarcal del
Montsià, Joan Martín, ha
destacat que “la creació de
l'ens de polítiques ambien-
tals ve avalada per dos
estudis que donen solidesa
i viabilitat econòmica amb
els conseqüents estalvis al
projecte”. 
Els estudis es van presen-
tar als alcaldes de les dos
comarques la setmana
passada en el marc de la

reunió del consell d'alcal-
des.  Quatre grans àrees
de servei Aquest ens, que
es pretén que esdevingui
operatiu el proper 1 de
gener de 2014 i que tingui
la seva seu social i adminis-
trativa al Montsià, presen-
tarà quatre àrees de funcio-

nament. Una primera de
salubritat pública que
inclourà el tractament de
mosquit, de la mosca
negra i altres plagues, una
segona àrea formada per
la gestió directa dels resi-
dus i la seva recollida, una
tercera àrea d'assistència

tècnica en temes diversos
com sanejament, eficiència
energètica, protecció civil,
etc. i, finalment, una quarta
àrea d'entorn natural i terri-
tori que tractarà la promo-
ció o planificació de temes
forestals i altres àmbits
naturals. 

Els consells comarcals
del Baix Ebre i del
Montsià han presentat
un nou ens de polítiques
ambientals. Un ens que
inclourà gran part de
les funcions en matèria
ambiental d'àmbit local
per tal d'aprofitar eco-
nomies d'escala i reduir
costos als consells
comarcals i ajunta-
ments. 

Sant Carles de la Ràpita
(ACN).- L'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià) s'enfronta a un
cas similar al que va escla-
tar fa uns mesos al veí
municipi d'Alcanar des-
prés que el Tribunal

Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) hagi
declarat nul·la la llicència
urbanística d'un bloc de
136 pisos i el mateix nom-
bre de places d'aparca-
ment al nucli urbà.
Construït per la promotora

de Sabadell Arriaz SA, que
va rebre llicència munici-
pal l'any 2006, l'edifici
ocuparia part d'una plaça i
una via pública. El jutjat
Contenciós Administratiu
de Tarragona ha ordenat
l'execució de la sentència.

L'alcalde, Joan Martín
Masdéu, ha anunciat un
recurs per intentar legalit-

zar l'immoble i confia que
no s'hagi d'enderrocar
íntegrament. 

Es coneix una sentència 
que il.legalitza un bloc de 

136 pisos a Sant Carles de la Ràpita
El cas el va destapar el diari digital aguaita.cat

La diputada al Parlament
i primera secretària del
PSC a les Terres de
l'Ebre, Núria Ventura, ha
traslladat al Parlament la
preocupació de diferents
ajuntaments del Montsià,
el Baix Ebre, la Terra Alta
i la Ribera d'Ebre, que tot
i tenir construïdes esta-
cions per al tractament
d'aigües residuals conti-
nuen en desús. Ventura
demana que es posin en
marxa "de manera imme-
diata" i també que es
construeixin les que
estan pendents, incloses
en el pla de depuradores
de l'ACA. 

El  PSC demana
la construcció

de depuradores

El portaveu d'ERC al
Congrés, Alfred Bosch,
tres membres de la
Plataforma ciutadana en
defensa de les Terres del
Sénia i el regidor
d'Alcanar, Josep Manel
Martí, s’han reunit amb el
ministre d'Indústria,
Energia, Turisme, José
Manuel Soria, per valorar
la situació del projecte
Castor. Tant Bosch com
Martí han qualificat de
positiva la reunió ja que
han pogut expressar de
manera directa, segons
subratllen, totes les preo-
cupacions que genera la
posada en funcionament
de la planta de gas i també
les diferents contradic-
cions que ha mostrat el
govern espanyol.

Valoració del
projecte Castor

El Consell Comarcal del Baix Ebre i el del Montsià
impulsen un nou ens de polítiques ambientals

Donarà solidesa i viabilitat econòmica

ACTUALITAT
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L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha
començat destacant la
bona entesa entre els dos
partits que conformen l'e-
quip de govern, ERC i PSC,
perquè “hem sabut crear
un projecte en comú per
intentar que Deltebre sigui
la capital del Delta” mentre
afegia que “esperem que
els propers dos anys
siguin molts millors que els
que acabem de passar”.
Per la seva banda, José
Emilio Bertomeu, subratlla-
va mentre que “a partir del
15 de juny res no canviarà,
els projectes continuaran
sent els mateixos i la linia
de treball de l'equip de
govern també es man-
tindrà, l'obra de govern
serà la que vam engegar

ara fa dos anys”. 
De les inversions fetes
aquests dos anys, Aspa ha
destacat que “tot i la crisi
hem continuat avançant
com ho demostra la posa-
da en marxa del Centre de
Desenvolupament i Atenció
Precoç als Infants (CDIAP),
el Centre Residencial “La
Duna” d'Atenció Integral a
Persones amb
Discapacitat Intel·lectual
,el Centre de Tecnificació
Esportiva de la Piragua
“Martí Calvo”, el Casal de
l'Esport “Lo Salat”, les
obres de millora de
l'Urbanització de Riumar
així com la creació d'una
regidoria específica, les
noves dependències de la
Policia local i Jutjat de Pau
o la creació del cos de
voluntaris de Protecció
Civil, entre d'altres” mentre
que Bertomeu afegia “de
les obres de futur cal des-
tacar la construcció del
gimnàs de l'escola

l'Assumpció, la urbanitza-
ció de l'avinguda Esportiva
així com la d'altres carrers
de la població i la creació
de nous parcs infantils” 
Finalment han avançat el
canvis que es produiran al
cartipàs municipal, des-
prés que José Emilio

Bertomeu prengui posses-
sió de l'Alcaldia de
Deltebre demà dissabte,
Gervasi Aspa a més de pri-
mer tinent d'Alcalde serà
regidor de Gestió i
Planificació del Territori,
Joan Alginet assumirà les
regidories de Turisme i

Comerç, mentre Òscar
Martín es convertirà en
regidor de Riumar, Sónia
Bertomeu s'ocuparà de la
regidoria de Medi Ambient
i Rural i la regidoria de
Protocol es portarà direc-
tament des de l'Alcaldia.

Relleus en l’alcaldia de
Deltebre.

Cedida

ICV ha reclamat al
Govern que aturi les
obres del regadiu del
canal Xerta-Sénia per
poder analitzar la seva
viabilitat econòmica i
ambiental. Arran la difu-
sió de l'informe de la
Fiscalia General de
l'Estat que qüestiona el
projecte i l'identifica amb
un possible transvasa-
ment de l'Ebre, el ecoso-
cialistes han presentat
una proposta de resolu-
ció al Parlament dema-
nant, concretament, que
es posi en marxa la pri-
mera fase ja construïda
al mateix temps que
encarregar una auditoria
sobre la seva execució.
Creuen que cal redimen-
sionar el regadiu a les
necessitats reals dels
pagesos i reconeixen,
després de defensar-ho
quan estaven al Govern,
que el canal telescòpic
no evitaria un possible
transvasament.

ICV demana aturar
les obres del 
Xerta-Sénia

Balanç de la primera part de legislatura que clourà
amb el canvi d’alcaldia a Deltebre

A destacar la bona entesa entre els dos partits ERC i PSC. El relleu serà demà

ACTUALITAT
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El pressupost d'aquesta
obra estava valorat en
441.531,74 E (IVA no
inclòs) i suposava l'inici
d'un projecte més ambi-
ciós: la construcció de la
futura residència per a la
gent gran, que substituiria

l'actual residència d'avis
del carrer Jacint
Verdaguer. Esquerra ha
destacat que les obres del
mur es van acabar tot just
abans de la celebració de
les últimes eleccions muni-
cipals, però després d'a-
questa data no s'hi ha fet
cap actuació més. 'Davant
la incredulitat de molts
veïns en veure un mur que
no tanca res, des
d'Esquerra hem pensat
que era el moment de
demanar explicacions
sobre el que està passant
tal com ja vam fer en el
darrer Ple' ha afirmat Adam
Tomàs, portaveu del Grup
Municipal. Malgrat que el
govern de CiU sempre ha
justificat el retard d'aques-
tes obres per la manca de
finançament del
Departament de Benestar
Social i Família a l'hora de
concertar les places, la
preocupació, segons

Tomàs, és una altra: 'els
terrenys on s'ha de cons-
truir la residència encara
no són de titularitat munici-
pal'. Així, segons el porta-
veu republicà, 'el mur es va
construir de forma precipi-
tada, passant per davant
dels tràmits administratius

necessaris per al desenvo-
lupament urbanístic, amb
un acord verbal entre els
propietaris dels terrenys
afectats, i en cap cas no es
va subscriure per escrit. A
més, el desenvolupament
del pla parcial del sector
residencial Valletes 2 està

totalment aturat'. Aquesta
situació obligarà, segons
Tomàs, 'a cercar acords
amb els propietaris dels
terrenys en una negociació
en la qual l'Ajuntament està
en desavantatge, ja que el
fet de tenir el mur construït
suposa un llast'. 

El grup municipal
d'Esquerra d'Amposta,
ha recordat en roda de
premsa que el passat
20 de juliol de 2010,
l'alcalde d'Amposta,
mitjançant la
Fundació Privada de
Serveis Socials del
Montsià (FUSS-
MONT), va adjudicar
el contracte per fer
l'obra de tancament
del solar d'equipa-
ments del Polígon
Valletes 2 d'Amposta.

REDACCIÓ

Amb els cinc vots favora-
bles de l'equip de govern
(CiU i PSC) i el vot contra-
ri del grup a l'oposició (IA-
FIC), el darrer ple munici-
pal extraordinari  del 31
de maig va donar llum
verd a un pressupostos
de 2013 d'un import total
de 17,8 d'euros, el que

representa un increment
de l'11'74% respecte al
pressupost anterior. Els
comptes municipals d'
enguany donen continuï-
tat a l' increment dels
ingressos consolidat en
els darrers anys, degut
fonamentalment a l'aug-
ment dels impostos direc-

tes a la indústria nuclear.
La partida que experimen-
ta un major creixement és
la d'inversions, un 55%
superior a l'any 2012.
Entre l'Ajuntament -4,3
milions d'euros- i Ascó
Serveis -1,8 milions d'eu-
ros-, el consistori ha pres-
supostat una cinquantena

d'actuacions en diversos
àmbits del municipi, de
les que sobresurten l'a-
rranjament de diversos
carrers i zones del casc
antic, la construcció de la
nova plaça Carmel
Biarnès o diverses actua-
cions de millora als 'per-
xes' o el Castell d'Ascó,
recentment adquirit pel
consistori, entre d'altres.
A aquesta xifra s'hi haurà
d'afegir també les inver-
sions pressupostades
durant el 2012 i que
actualment estan en curs
o en execució, que for-
men part d'un romanent

de tresoreria que supera
els 4 milions d'euros i que
també es destinarà a
inversió.
El pressupost 2013, d'al-
tra banda,  manté les polí-
tiques socials del consis-
tori, tant pel que fa a les
subvencions a associa-
cions, a particulars o a
obres, com pel que fa al
Pla No T'Aturis, l'eina del
consistori per afavorir les
famílies amb especials
dificultats d'ocupació,
estimular la contractació
a les empreses del muni-
cipi i becar els estudiants
d'Ascó. 

L’Ajuntament d’Ascó aprova un
pressupost de 17,8 MEUR

La partida d’inversions experimenta un major creixement

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) ha iniciat manio-
bres de desembassa-
ment al sistema de pan-
tans de Mequinensa,
Riba-roja d'Ebre i Flix
per crear capacitat de
resguard i contenir l'a-
vinguda d'aigua que
baixa per l'eix central
del riu des de la zona de
Navarra i l'Aragó arran
els episodis de fortes
precipitacions. Les
comportes d'aquests
embassaments deixen
córrer, en aquests
moments i segons les
dades de la CHE, un
cabal de 950 metres
cúbics per segon en
una operació que s'a-
llargarà encara uns
quants dies. 

Crescuda 
del riu Ebre

Unió de Pagesos aposta
per augmentar la
comercialització dels
cítrics que es produei-
xen a Catalunya dins del
seu mercat. Consideren
que l'actual estratègia
de destinar la major
part de la producció a
l'exportació comporta
unes despeses d'es-
tructura i comercialitza-
ció que no cobreixen els
costos d'elaborar el
producte. És una de les
qüestions que es va
abordar aquest dilluns a
l'assemblea informativa
que es va fer a Santa
Bàrbara (Montsià). l

UP i els
cítrics

ERC d’Amposta retreu a CiU que s’hagi gastat «gairebé
500.000 euros amb un mur electoralista»

ACTUALITAT
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Aspa, que també és presi-
dent de la Federació de
l'Ebre d'ERC, ha explicat que
han presentat una moció a
tots els municipis el contin-
gut de la qual es va aprovar
a l'Assemblea General de
l'Associació de Municpis per
la Independència (AMI). La
moció denuncia 'l'asfíxia
financera que ens aplica el
Govern de Madrid, tant pel
que fa a les inversions com
pel que fa a la gestió ordinà-
ria de cada dia; les limita-

cions que s'imposen per Llei
i que suposen un greu obsta-
cle per al desenvolupament
de l'autonomia dels ajunta-
ments i dels serveis que
hem de donar als nostres
ciutadans, i també el greu
espoli que patim i que ens
priva d'aixecar el cap en
aquesta greu crisi econòmi-
ca global'. 
La moció demana 'poder
exercir la sobirania fiscal des
dels municipis i, per tant, ini-
ciar els mecanismes per pro-
cedir al pagament de
l'Impost sobre la Renda a les
Persones Físiques (IRPF) i
I'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) de l'ajuntament a
I'Agència Tributària de
Catalunya, en els propers
mesos'.
El president republicà ha
demanat a la Delegació
del Govern de la
Generalitat de les Terres
de l'Ebre 'que, al més aviat
possible, habiliti un lloc o
oficina de l'Agència
Tributària de Catalunya a
les Terres de l'Ebre, per-
què tant les institucions
com les empreses i perso-

nes físiques puguem
pagar aquí aquests impos-
tos i no a la capital de pro-
víncia'. 
L'alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, ha explicat
els problemes que han tin-
gut un cop aprovada la
moció per portar-la a
terme. Segons Gas, a la
web de l'Agència
Tributària Catalana aparei-

xen tres oficines liquidado-
res amb seu a Amposta,
Tortosa i Gandesa, que
coincideixen amb les dels
Registradores de la
Propiedad, però en dema-
nar informació sobre com
fer el pagament van con-
testar 'que, malgrat que
han rebut diverses deman-
des per fer-ho, ningú no
els ha assessorat ni expli-

cat com poder rebre
aquests ingressos'. Gas
ha demanat voluntat políti-
ca al Govern de Catalunya
i que, d'acord amb els
compromisos adquirits
amb l'AMI 'faciliti o habiliti
una oficina a les Terres de
l'Ebre perquè el proper
mes puguem fer els
ingressos de l'IVA i l'IRPF
aquí mateix'. 

ERC demana al Govern un lloc a les 
Terres de l’Ebre per pagar l’IVA i l’IRPF

Els alcaldes d'Esquerra
de Benifallet, Jordi
Monclús; de l'Aldea, Dani
Andreu; de Roquetes;
Francesc Gas i de
Deltebre, Gervasi Aspa, a
més del regidor tortosí,
Josep Felip Monclús, han
demanat aquest dijous
davant la seu de la
Delegació del Govern de
la Generalitat de les
Terres de l'Ebre la sobira-
nia fiscal de Catalunya.

A l’Agència Tributària de Catalunya

La moció denuncia l’asfixia financera que aplica el Govern de Madrid

REDACCIÓ

L'Agència de l'Habitatge
de Catalunya ha signat
aquest dijous un conveni
per promoure el servei
d'assessorament sobre el
deute hipotecari,
l'Ofideute, a la comarca
del Montsià. 
L'objectiu de la
Generalitat és col·laborar
amb els ens locals i
comarcals per atendre
les famílies amb proble-
mes de pagament dels
préstecs hipotecaris dels
pisos de residència princi-
pal.  L'acord de col·labo-
ració per implantar el ser-
vei de mediació hipotecà-
ria l'han signat el secreta-

ri d'Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat,
Carles Sala, i el president
del Consell Comarcal del
Montsià, Joan Martín.
El servei d'Ofideute de la
Generalitat funciona des
de gener de 2010 per
intercedir entre les famí-
lies amb deutes hipoteca-
ris i els bancs titulars dels
préstecs. El desplega-
ment del servei
d'Ofideute en el territori
ha estat progressiu i el
nombre de casos atesos
s'ha anat incrementant
clarament des de juny de
2012. 
A tot Catalunya, s'han

atès fins ara 3.693 famí-
lies, de les quals 22 per-
tanyen al Montsià i 336
pertanyen a la demarca-
ció de Tarragona. S'han
iniciat un total de 2.706
mediacions,  d'aquestes
14 al Montsià i 274 a
comarques tarragonines,
i s'ha arribat a 637
acords pactats per amb-
dues parts a tot
Catalunya i s'ha evitat,
així el desnonament. 
En aquests moments,
Ofideute té 1.526 expe-
dients d'intermediació en
tràmit per intentar trobar
una solució amb les enti-
tats financeres. A la

demarcació de Tarragona
s'han evitat 50 desnona-
ments  (3 al Montsià) i

actualment hi ha 187
expedients en tràmit (11
al Montsià).  

El servei de mediació hipotecària 
Ofideute s’amplia al Montsià

Signatura del conveni ahir dijous

Els afectats per la secció
de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre) batallen als
jutjats per evitar que
prosperin els recursos de
la Generalitat per aixecar
les imputacions en el cas
sobre l'exdirector gene-
ral de Política Financera,
Ferran Sicart, el cap
d'inspecció, Pau Benito, i
l'inspector Ramon
Cortacans. Després que
la jutgessa de Tortosa
desestimés un primer
recurs de reforma, l'ad-
vocat de la Generalitat
n'ha cursat un
d'apel·lació. A més de l'o-
posició mostrada per
Fiscalia, l'Associació
d'Afectats ha impugnat el
recurs davant l'Audiència
de Tarragona. Recorden
que els imputats, com a
responsables de la
supervisió financera de
l'entitat, poden tenir res-
ponsabilitats en la fallida.

Batalla als
Jutjats pel cas

de la
Cooperativa

aldeana

La Guàrdia Civil ha detin-
gut un empresari d'una
editorial valenciana pre-
sumptament implicat en
el cas de les autoescoles
de les Terres de l'Ebre
per suborn i tràfic d'in-
fluències, investigat per
un jutjat de Tortosa.
L'home va demanar a un
administrador d'Hisenda
de Llíria perquè anul·lés
un requeriment que s'ha-
via fet a la seva dona,
arran d'unes deduccions
fiscals que no li correspo-
nien, segons han explicat
a l'ACN fonts properes al
cas. Els tres - J.A.S., de
59 anys; A.E.T, de 54
anys i A.P.M.A., de 48
anys- han estat detin-
guts, mentre que s'han
imputat tres persones
més. Es tracta d'una
administradora d'Hisenda,
un cap de Renda i una
responsable de la delega-
ció d'Hisenda de
Catarroja.

Detenció en
el cas de les
autoescoles

ACTUALITAT
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El grup de recuperació i
difusió del patrimoni
tradicional i etnològic
Espai de So celebrarà
aquest dissabte 15 de
juny la seva primera
ballada de jotes a Tortosa,
el que es coneix com a
"boreo", una cercavila amb
dolçainers, tabalers i
sacaires amb sopar
popular com a fí de festa.
A l'activitat hi prendran
part grups provinents de
les Terres de l'Ebre i
també del País Valencià,
com són la Rondalla de
Sofia de la Ribera (Delta
de l'Ebre), la Rondalla
d'Espai de So (Tortosa) o
el So d'Alacant (País

Valencià), amb el suport
de balladors i balladores
de Godall, Sant Jaume
d'Enveja, Campredó,
Tortosa, Amposta, Móra
d'Ebre, Sant Carles de la
Ràpita i Crevillent. Així, el
dissabte 15 de juny la
plaça de Sant Joan
s'omplirà de música i
dansa de les 20.30 hores
de la tarda fins a les 23.30
hores de la nit. Per
participar en el sopar
popular cal inscriure's
prèviament tot fent una
reserva al telèfon 658
463 706, fins avui a la
tarda. El preu del sopar és
de 8 euros per persona.
Des de Festes de

l'Ajuntament de Tortosa,
s’ha valorat molt
especialment la tasca feta
per Espai de So en

benefici de la recuperació
i el manteniment de les
tradicions a Tortosa i a les
Terres de l'Ebre.

El 9 de juny,  la Cala es convertí en una de les capitals del Corpus al territori

Batudes de porcs senglars

L'alcalde de Rasquera,
Bernat Pellisa, farà avui
divendres al vespre efectiva
la seva promesa de deixa
l'alcaldia donant pas al
càrrec a la segona tinent
d'alcalde, Dolors Subirats.
I, amb la seva marxa, ha
anunciat, quedarà enterrat
el projecte que ha
catapultat el municipi
internacionalment: la

plantació de cànnabis per a
una associació
d'autoconsum. Segons
Pellisa, la iniciativa és ara
"inviable", no només per la
resolució en contra del
contenciós administratiu
presentat pel govern
espanyol, sinó perquè no
aconseguir la majoria
suficient del 75% dels
veïns. 

Adéu a l’acaldia i a la plantació

La Plataforma Trens Dignes
denuncia que viatjar des de
Tortosa a Tarragona en tren
a partir de l'any 2015, un
cop estigui adaptat l'ample
de via del Corredor
Mediterrani a l'ample de via
internacional, requerirà als
viatgers efectuar dos
transbordaments abans
d'arribar a la seva
destinació. Així ho ha posat
públicament de manifest la
Plataforma Trens Dignes a
les Terres de l'Ebre, qui ha

anunciat un cicle de
conferències per informar
la ciutadania d'aquesta
situació i acordar noves
formes de mobilització. Per
pal·liar aquesta situació,
reclamen que s'adapti
també a l'ample europeu el
tram entre Tortosa i l'Aldea
(Baix Ebre), allargar el
tercer fil de Tarragona
ciutat fins Vila-seca
(Tarragonès) amb un
'bypass' i un segon enllaç a
l'Arboç. 

2015: dos transbordaments

Cinc agrupacions de veïns i
veïnes van elaborar prop
d'un quilòmetre de
recorreguts florals que van
transcórrer, com és
habitual, pels carrers
Andreu Llambrich, Bruch,
Prim, Plaça Nova, Pau
Casals i Llibertat, oferint als
visitants tota mena de
dissenys  on el color i
l'originalitat van despertar
veritable admiració. 
En els darrers anys, més
enllà de la gran quantitat de
visitants que rep la població
el dia de Corpus, s'ha
detectat que molts visitants
decideixen viure la festa
des de dins, i ja el dissabte
a la nit, és molta la gent que
passeja encuriosida pels
processos de confecció de
les catifes i inclús molts

d'ells s'afegeixen als
treballs. A l'Ametlla de Mar
ja fa molts anys que les
catifes han deixat d'estar
totalment confeccionades
amb flors i s'utilitzen altres
materials com la mata o la
fulla de xiprer, el marro de
cafè, la grava acolorida o
d'altres productes similars.
L'Àrea Municipal de Turisme
ajuda a les agrupacions de
veïns amb 4.400 Û, que els
veïns utilitzen per adquirir el
material, mentre que amb
l'objectiu de donar
continuïtat a la tradició i
implicar als joves de la vila,
també subvenciona amb
1.100Û els alumnes de 3r
d'ESO de l'institut Mare de
Déu de la Candelera que, a
canvi d'aquest ajut al viatge
de final de curs, es
reparteixen per tot el
recorregut donant suport i
ajudant en la confecció de
les catifes. 
“El fet que els alumnes
d'ESO ajudin en el disseny i
elaboració de els catifes és
un manera d'intentar
garantir la implicació dels
joves i el relleu
generacional, a llarg
termini, d'aquesta tradició”
explicava Vicent Martí,
regidor de l'Àrea Municipal
de Turisme.
Tancà la celebració la
processó pel recorregut de
les catifes amb la
tradicional participació dels
nens i nenes que han fet la
1a. Comunió.

Disseny i color a les Catifes de
Corpus de l'Ametlla de Mar

Una setmana més tard
del previst a causa dels
forts vents que es van
registrar el dia de
Corpus, el diumenge
les catifes de corpus
van arribar  a la seva
29a. edició després
d'una nit intensa de
treballs, a la Cala.

Espai de So presenta a Tortosa,
la proposta «Boreo»

A l’activitat hi prendran part grups provinents de les Terres de l’Ebre i del País Valencià

ACTUALITAT

REDACCIO

Malestar entre els
caçadors de les
comarques tarragonines
per la pressió d'haver
d'anar a fer batudes davant
la proliferació de senglars i
els danys que ocasionen
no sols als camps sinó
sobretot en accidents de
trànsit. Les societats de
caça són, per llei,
responsables dels danys

en accidents que ocasionin
els animals salvatges
d'aquell coto. Això fa, però,
que les assegurances
collin les societats amb
l'amenaça d'incrementar
les pòlisses. En el conjunt
del Camp i l'Ebre es fan
fins a 200 judicis a l'any
perquè els caçadors
paguin els danys causats
en vehicles. 

Avui divendres, a les 19:30 hores, BASSA La Papereria a
Móra d'Ebre, acollirà una "doble sessió" de presentacions,
tal com feien antigament els cinemes: "El càtar
imperfecte", de Víctor Amela, i "M'agrada el sexe!", de
Roser Amills. 

Actualitat

Deltebre acollirà el
dimecres, 19 de juny, la
Jornada "Restauració i
Salut a la Mediterrània.
L'acreditació AMED" a
Deltebre que correspon a
les sigles que identifiquen
als establiments promotors
de l'Alimentació
Mediterrània. AMED és un
projecte impulsat pel
Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya,
en col·laboració amb la
Fundació Mediterrània i
entitats locals que té com a

objectiu mantenir i
fomentar el consum
d'aliments i preparacions
saludables pròpies de
l'àrea mediterrània en
l'àmbit de la restauració
col·lectiva. Es tracta,
doncs, d'acreditar i
identificar, gratuïtament,
aquells establiments que
reuneixen unes
característiques vinculades
al model d'alimentació
mediterrània, per tal de
poder menjar fora de casa
de forma saludable. 

Deltebre amb l’acreditació AMED

Científics de l'IRTA han detec-
tat al Delta dos exemplars
d'una nova espècie invasora,
el cranc blau americà. És el
primer cop que es documen-
ta l'existència de poblacions
de 'Callinectes sapidus' a la
Mediterrània occidental.
Aquesta espècie és originà-
ria dels estuaris i les aigües

atlàntiques del continent
americà, però se n'havia
localitzat a les costes de
l'Atlàntic , al Bàltic o la
Mediterrània oriental. Amb el
seguiment d'aquesta espè-
cie a la zona, es podrà veure
si la població s'hi acaba esta-
blint i quins serien els seus
efectes.

Nova espècie invasora al Delta

Cinc agrupacions de veïns i veïnes van elaborar prop d’un
quilòmetre de recorregut de catifes, amb diferents motius

representats
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

D’aquesta forma, l’Olímpic,
campió sobre el terreny de
joc, es queda sense el títol i
sense l’ascens. L’Alcanar n’és
el campió. 
L’Olimpic ja ha avisat que
recorrerà al comité
d’Apel.lació i que, si és neces-
sari, anirà al Tribunal Català
de l’Esport. “Arribarem fins el
final. Considerem que és molt
injust el que està passant. I
seguim pensant que va haver
premeditació en l’alineació de
l’nfantil en el darrer partit, per

a poder donar una altra opció
a l’Alcanar en el cas que la
Rapitenca guanyés sobre el
terreny de joc, com va pas-
sar. Es la nostra opinió i lluita-
rem fins el final per a defen-
sar-la. Creiem que tot plegat
és una vergonya i que s’ha
jugat amb la il.lusió de tot un

club, en aquest cas el nostre.
Era la nostra prioritat, que el
juvenil pugués pujar i està-
vem molt il.lusionats. I si bé
és cert que depeniem de
nosaltres i no vam guanyar,
cal dir que l’altre resultat ens
va beneficiar. Però la possibi-
litat de que hi hagués una

impugnació ens priva del títol
i de l’ascens que desitjàvem”,
deien des de l’Olímpic. Les
mateixes fonts morenques
afegien que “lluitarem fins el
final davant d’aquesta injusti-
cia”. 
A l’espera de les noves
al.legacions morenques, la
pilota està ara al sostre del
CD Alcanar per saber si, pres-
supostàriament, decideix
pujar. Des de Móra deien que
“no és un ascens net. Es un
ascens de despatxos i és per
a no tenir la consciència tran-
quil.la”. 
D’altra banda, des de la
Ràpita, sobre la sanció rebu-
da de 9 mesos d’inhabilitació
al coordinador i els 500
euros de multa, es deia que
“farem un recurs perquè
veiem totalment despropor-
cionada aquesta sanció. A
més, ens diuen que vam
actuar de mala fe. ¿Amb què i
amb qui es basen per a dir
això? De mala fe assegurem
que no va haver-ne per la nos-
tra part i cal recordar que
vam guanyar al camp. O
sigui, de mala fe, res”.

«Lluitarem fins el final»

El comitè de competició
ha decidit donar com a
guanyador del partit de
juvenils Rapitenca-Alca-
nar a l’equip visitant per
l’alineació indeguda del
local. Així mateix, ha de-
cidit inhabilitar el coordi-
nador del futbol base ra-
pitenc per 9 mesos, per
l’alineació d’un jugador
que no podia jugar se-
gons la reglamentació. I
500 euros de multa.

EL COMITÈ VA DONAR GUANYADOR A L’ALCANAR, DEL PARTIT DE JUVENILS

L’Olímpic avisa que anirà a Apel.lació i també, si és necessari, al Tribunal Català de l’Esport

M.V.

L’Olímpic celebrava l’ascens, després del partit a Gandesa.

Estava al Vinaròs i també interessa a altres clubs

Sergi José podria tornar
UE RAPITENCA

La Rapitenca ja ha anunciat
el fitxatge del porter Josué i de
Mauri (la Cava) i d’Ike (Valls). A
hores d’ara, la plantilla està co-
posada per: Raül i Josué (por-
ters), Yélamos, Julio, Miguel,
David Lopez, Mauri, Cristian,
Barrufet, Gasparin, Munta,
Zambrano, Raül Teixidó, Fe-
rran, Pol (Olimpic), Ike, Alexis,
Javi Ramos i José Mari. Així
mateix, es pot dir que la Rapi-
tenca tindria interés en Aleix
(Roquetenc) i també en poder
recuperar al davanter local
Sergi José, que estava al Vi-
naròs i que també interessa a
altres equips de la comarca
com la Cava.

Totes aquestes gestions en-
tren dins de la recerca d’un da-
vanter que podria tancar la
plantilla.

Pugen quatre juvenils a fer la
pretemporada i també el da-
vanter del juvenil Ivan que en-
trenarà durant la campanya

amb el primer equip. Hi haurà
diversos jugadors fent la pre-
temporada, com podria ser el
cas de Martí (Catalònia).

El FC Ascó jugarà diumen-
ge la final de la Primera catala-
na per decidir qui serà el cam-
pió de la categoria. A Vilanova,
l’Ascó s’enfrontarà al Cerdan-
yola.

L’assemblea, divendres dia 21

Coke i Callarisa (Rapitenca),
interessen a l’Amposta

ALEIX TAMBÉ

Els jugadors del CF Amposta
que  continuen i han renovat
per a la temporada 2013-
2014 són: Joan Pérez, José
Ramon, Joab, Ferran, Jony,
Óscar, Dani Bel, Albert Arnau
i Sergi Ventura. Gustavo
havia de parlar ahir i es con-
fia en què també pugui reno-
var. Han estat baixa, el por-
ter Jonatan Lérida, Dani
Fatsini i Uliaque així com
David Blanco. Quant a incor-
poracions, es comenta que

pot haver-hi interés en Aleix
(Roquetenc), David Callarisa i
fins i tot el porter Coke
(Rapitenca). No hi ha res con-
firmat però és una possibili-
tat. D'altra banda, informem
que el divendres 21 de juny a
les 21 hores en primera, i a
les 21.15 hores en segona
convocatòria, es celebrarà a
l'edifici del Casal d'Amposta,
l'Assemblea Extraordinària
de socis del Club de Futbol
Amposta.

Demà dissabte (17
h) a la Sala d’actes
del Montepio de
Conductors (Avinguda
C a t a l u n y a ) ,
començaran els
actes de cloenda
de la commemora-
ció del centenari
del club. Després
de la salutació del
president Ximo
Rambla, es projec-
tarà un video de 27
minuts amb imatges retros-
pectives de la història del
club.
A les 18.15 h es preveu el
lliurament de la insignia d’or
del CD Tortosa a: Pahuet,
Ximo Ricart, Josep Gabriel
Torres, Manolo Adell, Ismael
Antó, Josep Angel Odena,
José Llorca Seguí, Manuel
Ferré (qepe), Marianao Toha
(qepe), Salvador Moreno i a
Josep Lluís Margalef.
Posteriorment, hi haurà un
parlament de cloenda a
càrrec de l’alcalde Ferran

Bel. I a les 19.15 h inaugura-
ció de l’exposició de fotogra-
fies ‘Centenari del CD
Tortosa 1909-2009’ al
Centre Civic de Ferreries on
romandrà on romandrà ober-
ta durant unes setmanes. 
D’altra banda, recordar que
divendres passat,
l’Ajuntament de Tortosa va
lliurar la medalla d’or de la
ciutat al CD Tortosa en un
acte força emotiu en el que
va haver-hi record per a totes
les persones que han format
part del club.

Cloenda dels actes del
centenari

CD TORTOSA. DEMÀ DISSABTE

Es època de fitxatges. I tot
i la crisi, el futbol continua viu
i batega amb força. El mer-
cat, en la primera setmana
després d’acabar-se les lli-
gues, està força interessant.
S’ha donat el tret de sortida i
ningú ha perdut el temps.

Es llei de mercat. Els clubs
parlen i conversen amb els
jugadors que els poden inte-
ressar. I sempre amb assos
baix la mànega per si en falla
un, ne pot haver-hi un altre. Hi
ha jugadors que també es-
colten a uns i als altres. I en-
mig de tot això, els conflictes
de sempre. “Aquest jugador
m’interesa i ja és el segon
que aquell altre club em to-
ca...”. 

D’entrada, cal valorar que
hi ha diners per cobrar i fins
que això es faci, als jugadors
no els interessa dir que estan
negociant amb un altre
equip. Penso que una solu-
ció, com dic cada any, passa
per afrontar-ho de cara i per
exposar-ho. I no costa res
que pugui haver-hi més dià-
leg entre els clubs. Si al final
sé sap tot igualment i més en
un mercat reduit com el nos-
tre. I saber-se per saber-se,
més val que una cosa se sà-
pigue abans. En qualsevol
cas, es presenten unes set-
manes interessants. Avui,
com podeu comprovar els
bons aficionats, a Més Ebre
n’és la primera. 

Les formes

L’opinió de Michel

Oriol Romeu va aclarir dime-
cres que la seua il.lusió és se-
guir al Chelsea i que primer ha
de parlar amb Mourinho, el
nou tècnic de l’equip londi-
nenc. “A mi m’agradaria conti-

nuar. I del Celta l’únic que puc
dir és que a mi no se m’ha di-
rigit ningú”. Els rumors del
possible fitxatge pel Celta ani-
rien lligats a la incorporació a
la banqueta de Luis Enrique.

Oriol Romeu diu que primer 
ha de parlar amb Mourinho

Sobre els rumors que el col.loquen al Celta

«»
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El Catalònia estarà molt pendent de l’eliminatòria del Catllar, del partit
de tornada de diumenge. A l’anada, diumenge passat, el Catllar va guan-
yar 1-0. Diumenge vinent, a les instal.lacions esportives del CF Girona
(12 h) es disputarà la tornada. L’equip tarragoní marxa demà la tarda per
fer nit a la capital gironina. I el mateix diumenge, a les nou del matí, un
autocar carregat d’aficionats es desplaça fins a Girona per animar el seu
equip. No seran els únics ànims que té el Catllar. Tota l’afició del Catalò-
nia també estarà amb ells i és que el Cata necessita que pugi el Catllar
per salvar el descens que a hores d’ara té per compensació. En el cas
que el Catllar pergui, l’opció que li queda al Cata és que aconseguieix
l’ascens l’Olot, a la Segona B, i que llavors també pugi a Primera catala-
na l’Almacelles. Amb aquesta combinació el Cata se salvaria. D’altra ban-
da, informar que Oscar Rumense continuarà com a entrenador amb un
altre amb el que formarà el tàndem tècnic. No serà Sisco Paredes. El
club ha decidit que la seua etapa al Catalònia ha acabat. Sisco podria in-
corporar-se a l’Ebre Escola, club que té a Secun Arrastraria com a nou
coordinador. També podria tenir una proposta del futbol base de la Ra-
pitenca. De la plantilla, s’està parlant amb els jugadors i que podria ha-
ver-hi interés amb Javi Asin (R. Bítem). No és l’únic club que por tenir-lo. 

El Catalònia anima a El Catllar!
SISCO PAREDES NO SEGUEIX AL TÀNDEM TÈCNIC

La UE Deltebre va celebrar
una assemblea extraordinària
en la que el propi president va
comunicar que, per motius
professionals, no pot seguir al
capdavant del club. “Estic part
de la setmana fora del munici-
pi, per un tema laboral, i la ve-
ritat és que no em puc dedicar
de la forma necessària que
exigeix el càrrec”, deia Carlos
Garcia el qual afegia “no obs-

tant, seguiré a la directiva, aju-
dant amb el possible. Porto
quatre anys i crec que hem fet
coses ben fetes però ens fal-
ten aspectes per millorar com
ho és l’esportiu i el social”. En
l’assemblea també es va infor-
mar que es treballa per la tem-
porada vinent i de que Salva-
dor Miralles està
confeccionant la plantilla i ges-
tionant l’arribada del nou tèc-

nic. També que hi ha un grup
de directius que està focalit-
zant la seua gestió en trobar
el nou president. I, tot i que
aquest encara no estigui, el
club continua el seu funciona-
ment i ja pensa en el futur.

Es confia que en la propera
assemblea, abans del dia 15
de juliol, es pugui conèixer el
nou president. Pel que respec-
te el nou tècnic, ja s’ha parlat

amb un i en breu s’ha de fer
amb un altre per tal de poder
arribar a una entesa i, d’a-
questa forma, ja planificar tots
plegats la nova temporada. El
filial cal dir que podria no com-
petir la lliga propera. Com
sembla que tampoc ho faran
altres equips de la Quarta ca-
talana que tenen intencions de
retirar-se. 

Relleu presidencial a la UE Deltebre
CARLOS GARCIA, PER MOTIUS PROFESSIONALS, DEIXA EL CÀRREC 

La setmana passada ja vam informar que Mauri deixava el CD la Cava
per a fitxar amb la Rapitenca. També ho ha fet el porter Josué Andreu
que la temporada vinent estarà a la plantilla d’Antoni Teixidó. D’aquesta
forma, les gestions de la Cava, entre d’altres, van encaminades a fitxar
un porter. De moment, s’han efectuat amb un porter de categoria su-
perior i que podria arribar a fitxar en els propers dies. Cal esperar. Tam-
bé hi ha altres gestions iniciades amb altres jugadors per a poder po-
tenciar la plantilla. D’altra banda, ja hi ha un bon nombre de renovacions
confirmades. Entre elles les de Jaime o Carlos Herrero, jugadors que
han pogut tenir propostes d’equips de categoria superior.

Josué, juntament amb Mauri,
ha fitxat amb la Rapitenca

HERRERO I JAIME SEGUEIXEN A LA CAVA

Alfons Royo seguirà entrenant l’Alcanar. Una temporada en què l’Alca-
nar pot tenir un juvenil a Preferent (s’ha de confirmar) i el filial a Terce-
ra catalana. De la plantilla, diversos jugadors de l’Alcanar han rebut
ofertes d’altres clubs. Però es confia en què es quedin. També es
confia en què pugui tornar David Blanco, després del seu pas per
l’Amposta. David, però, també té una proposta d’un altre equip. D’al-
tra banda, Ximo Talarn seguirà al Roquetenc. Un Roquetenc que té la
baixa de Ramon Zaragoza i que sap que a Aleix el vol mitja comarca.
Marc Prades també té propostes. Quim Bru (Camarles), podria fitxar.
Poden interessar Borrull i els germans Vilanova (Tortosa).

Alfons Royo seguirà a Alcanar i Ximo
Talarn al Roquetenc

RENOVEN

El Tortosa, amb Nando Crespo, treballa per a confeccionar la plantilla,
dins dels paràmetres amb els que es pot moure tenint en compte la
qüestió pressupostarària com  una prioritat. Dins de les gestions, una d’e-
lles és amb el pichichi Aleix (28 gols), amb qui s’havia de parlar ahir. Aleix
està a l’agenda de diversos equips (Rapitenca, Amposta, Gandesa, la Ca-
va, Roquetenc....). Així mateix, el Tortosa ha pogut tenir interés en Calla-
risa, que també interessa a l’Amposta, a l’Alcanar i Jesús i Maria, entre
d’altres. I per Xavi Molas (Alcanar). De les baixes, Alex Accensi ho serà
perquè marxa a Polònia mentre que els germans Bartolomé van al R. Bí-
tem. Angel i Joel Crespo, si no es queden, també podrien anar. 

El Tortosa també s’interessa 
per Aleix Robert

I PER XAVI MOLAS (ALCANAR)

El davanter colombià Luis
Alfonso, que va arribar a
l’Ampolla durant el campionat,
no seguirà al conjunt de
Miquel Cotaina. Tampoc ho
farà, segons fonts del club,
l’ulldeconenc Ivan Abat men-
tre que Dani i Jesús, per qües-
tions de feina, tampoc segui-
ran. Hi ha interés amb els
caleros Xavi i Edgar i s’espera
poder incorporar un davanter.
Per acabar dir que es treballa
en la renovació de Brigi.

Luis Alfonso no segueix a l’Ampolla
ES TREBALLA EN LA RENOVACIÓ DE BRIGI

Toni Ruiz.

CANAL TE

Guillermo Camarero ha estat aquesta temporada al Sant Mateu, de
la Primera regional de Castelló. El tècnic va estar dimarts a Canalt TE
on va explicar que té una proposta per a seguir del club del Maestrat
i que podria seguir un any més, amb la diferència (respecte l’any pas-
sat) que per a la lliga propera es podria fer ell la plantilla des de l’ini-
ci. En el cas que es confirmi la renovació de Camarero pel Sant Ma-
teu, podrien haver-hi diversos jugadors ebrencs que anessin al club
castellonenc. Entre ells, s’ha especulat que Marc Alegre pot ser-ne un.
Marc no continua al R.-Bítem. Camarero, al programa de Canal TE, va
aclarir que seguiria al Sant Mateu si no hi ha cap proposta ebrenca
que pugui ser engrescadora. Entre altres coses, no va ocultar que li
agradaria entrenar algun dia el CD Tortosa.

Camarero té la proposta per seguir
MARC ALEGRE PODRIA ANAR AL SANT MATEU

El Jesús i Maria ha pujat a Prime-
ra catalana. I, fins ara, segueix
treballant per apuntalar la planti-
lla. Segons el que pugui faltar re-
forçar i si hi ha alguna baixa, fit-
xarà. En aquest sentit van
encaminades les gestions, totes
elles amb jugadors consolidats i
de qualitat. N’hi una amb un da-
vanter que no s’ha pogut concre-
tar i d’altres que estan camí de
fer-se. Quant a les baixes, falta
saber que farà Geira que podria
no seguir pel fet que considera
que ha acabat la seua etapa al
club mentre que Nico ha tingut

converses amb el Perelló. I tam-
bé cal esperar. Pier, per la seua
part, seguirà un any més. 

Dels contactes establerts, n’a-
nirem informant en les properes
edicions de Més Ebre. Són con-
tactes amb jugadors del nostre
futbol i també del tarragoní.

Però, a més d’aquestes possi-
bles novetats, i a expenses de
saber si continua com a presi-
dent Oscar Ròdenes, la novetats
que podria existir més important
és la incorporació de Toni Ruiz a
la directiva, amb càrrec per a
concretar. Ruiz té assemblea de

socis avui als Muntells, on és el
president. I podria arribar a plan-
tejar-se el fitxatge amb el Jesús i
Maria, per aportar la seua expe-
riència directiva en el club de l’Au-
be, en un projecte del tot ambi-
ciós a la Primera catalana. 

Toni Ruiz es pot incorporar a la UD Jesús i Maria
A la junta directiva, en càrrec encara per concretar

SEGONA CATALANA

Ha estat una de les noticies
més impactants dels darrers
dies. Paco Also, tota una institu-
ció al Remolins-Bítem, amb més
de 38 anys de dedicació directi-
va, ha decidit plegar. Aquesta és
la decisió a hores d’ara i que sem-
bla irreversible. Així ho ha comuni-
cat Paco als companys de junta.
Per tant, un abans i un després a

l’entitat de Bítem. Paco era més
que un directiu. S’encarregava
del material, gestionava també el
futbol base i estava tots els dies
al camp. Però el cansament i el
desgast li han comportat aquesta
decisió. Un dels ‘grans’ del nostre
futbol que ho deixa. Només el
temps ens dirà si un dia hi tornarà
o no. D’altra banda, de la plantilla,

Javi Asin i Adell (ho deixa per
questions personals) són baixes
confirmades. N’hi poden haver-hi
més. Ja hi ha compromís amb els
germans Bartolomé (Tortosa) i
amb dos jugadors més per incor-
porar-se. Renova bona part de l’e-
quip. Es el cas, entre altres, de
Povill, Puig, Jota, Emili, S. Ruiz,
Ubalde o Costa.

Paco Also decideix deixar la
vinculació directiva 

UN ‘GRAN’ QUE HO DEIXA. DESPRÉS DE 38 ANYS

Javi Asin i Adell són baixa.
Edgar i Víctor Bartolomé i
(Tortosa) s’incorporaran

Plantilla

Després de guanyar a
Corbera, el Jesús i Maria

visitarà diumenge la
Canonja (11.45 h), en la

segona ronda.

Copa Catalunya

Garcia seguirà vinculat al
club, a la seua junta

directiva

Directiu

Paco Also deixa el futbol. 

CANAL TE
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Josep Maria Rovira ha fet una bona feina amb l’Olímpic, equip al que
va arribar ara fa una any. Però no seguirà. El fet que, durant el cam-
pionat, el juvenil hagi estat prioritari ha creat un distanciament que
potser ha fet que el tècnic hagi considerat que el primer equip s’ha
vist un xic desprotegit, en algun moment. Rafel Castellví, fins ara al
cadet, serà el tècnic. Rafel fou jugador de l’Olímpic. Fins a sis juve-
nils pugen. El porter Marc Castellví, que es va especular que podia
anar a la Rapitenca, seguirà. 

Rafel Castellví entrenarà l’Olímpic
ROVIRA NO SEGUEIX

La junta directiva del CE Perelló sofreix, en part, unes rotacions entre els
socis, cada dos anys. David Pallarés ha estat el president les darreres tem-
porades però ara ha acabat el mandat. I ja té el relleu. Es tracta de Lluís
Casanova, que serà el president de l’entitat a partir d’ara. Casanova va ser
porter de l’equip perellonenc. I ja ha parlat amb el tècnic i es preveu que
hi hagia continuitat. Molinos seguirà i també els jugadors. Fins i tot Tudela
que va anunciar que no ho faria. I el propi Gallego que, per la lesió, no ho
tenia clar i ara sembla que podria continuar. S’estan fent gestions per in-
corporar un davanter. Es el cas de Nico, del Jesús i Maria, amb qui s’ha
parlat i s’està pendent de resposta. D’altra banda, al CD Horta, el presi-
dent Benjamin Amposta, tal com va anunciar-ho, ho deixa. Però sembla ser
que hi haurà relleu. El seu cunyat continua i ho faria amb un grup de joves
que tenen ganes de que es mantingui l’equip en competició. 

Lluís Casanova, nou president al Perelló

BENJAMIN NO CONTINUARÀ A HORTA

UE ALDEANA

No és una situació nova, quan
s’acaba la temporada. Sobre
tot els darrers anys. I el Pinell
és qui l’està vivint. La setmana
passada es va fer una assem-
blea de socis en la que la junta
directiva del club va informar
que si no apareixen altres
directius per donar suport i
ajudar els actuals, automàtica-
ment dimitiran i deixaran el
club. 
Per tant, ha començat el
compte enrera. Ahir dijous, ofi-
cialment, no hi havia cap soci
que s’hagués manifestat per
entrar a la junta directiva. La
cita serà aquesta nit. Amb una

nova assemblea. Fonts del
club han explicat a Més Ebre
que “si avui no apareix ningú
per posar-se a la junta i poder
ampliar-la, la nostra dimissió
serà immediata. Llavors porta-
rem les claus del club a
l’Ajuntament. El que no potser
és que sempre estem els
mateixos i que cada vegada hi
hagi menys gent per tirar
endavant l’entitat”. Sobre si
perilla la continuïtat del futbol,
des de la junta es deia que “ja
fa temps que ho venim dient. I
la veritat, a hores d’ara, ho
veiem complicat que pugui
haver-hi futbol al Pinell”.

Perilla la continuïtat del CF Pinell
La junta, si avui a l’assemblea no té més suports, avisa que dimiteix i que portarà les claus a l’Ajuntament

INCERTESA

Sense dubte, el Gandesa és el millor equip
d’aquesta categoria. Per què? Molt fàcil.
Ha quedat en un promig de cinquena posi-
ció en les darreres set últimes tempora-
des. La pitjor va ser (2010-11) quan cal
considerar que li van marxar nou jugadors
importants; un setè lloc, un sisè, dos cin-
quenes places i dues vegades a la quarta.
Amb una població de poc més de 3000
habitants, està donant una lliçó a tot el fut-
bol ebrenc per mils de motius. Mantenen una filosofia del futbol
molt clara; futbol de casa, amb jugadors de Gandesa i de la
vora. Un club sanejat, aposten per la joventut i una cantera que
de la mà de Rafel Navarro dóna fruits tots els anys. La tempo-
rada passada es podria dir que fou el campió moral. Solament
el van superar quatre equips que tenien money i jugadors de
calibre. L’anterior va fer una segona volta sensacional quedant
empatat amb el Jesús i Maria, un tercer i l’altre quart. Com una
població petita, potser la que més de la categoria, pot tenir un
equip durant 13 anys seguits a la categoria? Doncs per tot el
que ja he esmentat. En aquests anys, és el segon equip que
més ha particicpat en la Segona catalana (antiga Primera regio-
nal).  
El Gandesa es podria dir que és el Vila-real d’aquesta categoria
pel seu futbol, per la seua estructura de cantera, per fer bé les
coses. Sense dubte, els clubs els fan persones com Joaquim
Roda o Alegret que ho han demostrat al R. Bítem o al
Roquetenc. En el cas del Gandesa hi ha un personatge que cal
considerar, el president José Lorenzo Diego. Ell és d’un poble
de Zamora, Otero de Bodas, que pertany a la comarca de
Sanabria, població amb molta emprenedoria que té gairebé
més restaurants a Madrid que habitants té al poble. Diego
porta 12 anys amb la mateixa cultura i amb el suport d’una
directiva formada per nou persones que estan amb ell des de
l’inici, un fet que té molt de mèrit i que és una altra de les claus
de l’èxit. S’ha rodejat de bons entrenadors, Pitu, Angel Garcia i
ara Enric Aleixendri que ja portarà quatre temporades i que
serà el mister més veterà en un equip a la categoria (per la con-
tinuïtat). 
Si seguim analitzant les claus del Gandesa penso que una d’e-
lles ha estat en tenir les idees clares. Quan es fitxa a un juga-
dor, primer s’analitza i es busquen referències de l’aspecte per-
sonal. Fitxa el mateix president, amb el tècnic. Un president
que és cunyat de Pablo i Javi Monzon i que té un gran ull per
fitxar. També cal considerar que el tècnic ha tingut ofertes d’al-
tres equips com el Tortosa i ha preferit seguir. I hi ha jugadors,
com quatre la lliga passada, que van tenir ofertes del Tortosa i
van voler quedar-se a Gandesa.  Per què? perquè hi estan a
gust, és una familia i això es de mostra cada temporada amb
els resultats. I en les dues últimes temporades, puc dir que és
l’equip que millor futbol ha practicat de promig, i no només ho
asseguro jo, ho diuen altres tècnics de la categoria. Els seus
jugadors són jòvens, mitjana de 23 anys, corren, fan un futbol
atractiu i estan molt identificats amb una fidel afició que és molt
passional i que està amb l’equip, com la de l’Alcanar o la del
Jesús i Maria. I que també va fora de casa. Al camp del Tortosa
hi havien tants aficionats de Gandesa com de Tortosa. La tem-
porada que ha acabat, hi ha deu jugadors que han marcat entre
2 i 14 gols. Això significa que són d’equip. I cal dir que no és
la primera vegada que això passa. Gran Gandesa, gran presi-
dent, gran directiva, gran equip, gran futbol, gran estructura
esportiva i tot això tenint en compte, i que li dóna més valor,
les distàncies amb les que es troba geogràficament i les dificul-
tats que això suposa. Potser trau el millor ratio futbol base/fut-
bol primer equip del territori ebrenc davant d’altres clubs més
poderosos. Amb això queda demostrat que hi ha miracles en
el futbol. O que es poden aconseguir. Aquest club porta 13
temporades demostrant-ho i sent un referent en tots els sen-
tits.
ALEIX, PROP DEL GANDESA. Menys el Madrid o el Barça
tots els equips de l’Ebre el volen fitxar. Té cinc ofertes sobre la
taula, Rapitenca, la Cava, Amposta, Tortosa, Roquetenc i
Gandesa. Aquest darrer és un candidat seriós per fitxar a Aleix.
Podria influir en la contractació que el mister del Gandesa viu
en la mateixa població que Aleix: Els Reguers. Aquest jugador
ha marcat 107 gols en quatre temporades. O el que és el
mateix, 26 dianes per lliga. Una garantia.
PRIMER ELS CANDIDATS DE LA SEGONA CATALANA.
Tinc una debilitat per la Segona catalana. Es la meua favorita.
La temporada passada vaig encertar amb el Jesús i Maria com
a candidat abans de començar la temporada. Vaig fallar amb la
Cava que vaig dir que seria el campió. 
Primera travessa que faig, per la lliga vinent a Segona catala-
na: cap equip d’aquestes terres pujarà. I explicaré més enda-
vant perquè. Dins d’unes setmanes, informe especial d’aques-
ta categoria. Estiguin atents. .
RODA DE BERA, RENUNCIES CONTINUEN. El Roda Berà
vol continuar en aquesta categoria, tot que tenen en compte
que “a Tercera catalana feiem més taquillatge i més recaptació

El Gandesa, el millor equip de Segona catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció d’un partit del Pinell, d’aquesta temporada.

Toni Sanchez, nou tècnic
La setmana passada parlàvem de que Ramon Barbosa no seguia a l’Al-
deana. I que tampoc ho farà Emilio Alegre, secretari tècnic des de la tem-
porada anterior. S’inicia, per tant, una nova etapa al club aldeà. I aques-
ta setmana ja s’ha conegut qui és el nou entrenador. Es el cas de Toni
Sanchez, que durant aquesta temporada ha estat al cos tècnic de l’Am-
posta i que en l’anterior ho havia estat en el del Tortosa. Toni, a més, va
entrenar a l’Ulldecona a la Primera regional, anys enrera. El nou entrena-
dor ja s’ha posat a treballar per a la nova etapa. Finalment, dir que les
12 hores que s’havien de disputar demà s’han suspés i que la UE Aldea-
na farà la festa final de temporada demà dissabte amb un sopar. 

NARCIS, PENDENT DE CONFIRMAR A L’AMETLLA

Anton Flores no segueix a Sant Jaume

Anton Flores no seguirà entrenant el Sant Jaume. El tècnic ha deci-
dit que ha acabat una altra etapa amb el club i ja va informar-ho a la
junta directiva. Aquesta ha parlat ja amb Francesc Parra, que fou ju-
gador del Sant Jaume i que aquesta temporada ha entrenat el juve-
nil de la Rapitenca. De moment, però, res confirmat.

Tampoc està confirmada la continuïtat de Narcis a l’Ametlla. Els ju-
gadors Xavi i Edgar estan en converses amb l’Ampolla i podria haver-
hi alguna baixa més pel que respecta la plantilla del primer equip. 

Narcís està en converses amb la directiva però la seua renovació,
fins al moment, no s’ha produit i estaria pendent de diverses cir-
cumstàncies per a poder produir-se. 

en les rifes, teniem menys despesa amb els desplaçaments, així com en els arbitratges. Som un equip seriós que ens agrada complir amb
el pactat amb els jugadors. Però si no trobem patrocinador, haurem de renunciar a jugar a Segona”. La setmana passada els vaig donar un
nom, R. Bítem, que s’ho va poder plantejar al seu dia. Ara s’ho planteja el Roda. No és una casualitat que dos equips vulguin pendre una
decisió. Es una realitat. Els asseguro que seguiran però aquesta incògnita serà el futur de molts clubs. El Vendrell ja va advertir-ho fa vuit
anys. 
LA MILLOR DECISIÓ A TORTOSA HA ESTAT que el nom de l’estadi es digui Josep Otero. Vaig tenir molta alegria en conèixer la noticia.
Un jugador mitic que va nèixer l’any 28, l’any en que va nèixer el futbol a la primera divisió.
TORNA LIZASO AL FLIX? Es una broma o una innocentada. El van destituir quan anava ben encaminat per a l’ascens. I des de la seua
marxa, l’equip va anar a menys. No sabem si Lizaso tornarà però els hi diré de bona font que hi ha conversacions perquè torni. Lizaso té
una oferta també d’un equip de Segona catalana de la zona de Tarragona.
GRAN COTAINA. Vaig dir que salvaria l’Ampolla i així va ser. Va pujar el CE Ascó, l’Ampolla i aquesta campanya ha salvat l’equip. 16 tem-
porades com a mister, el més veterà d’aquestes Terres de l’Ebre. Ha renovat. Serà la quarta temporada. Felicitats, Miquel!
NO ÉS BO ESTAR A PRIMERA CATALANA. L’equip que puja de la Segona catalana viu una alegria d’un any, però les conseqüències són
immediates. Es baixa de seguida. Els hi ha passat als equips que han baixat, Reddis (tres campanyes), Valls (dues), Morell (només una). Són
casos com al seu dia a la Preferent li va succeir al Catllar, Camp Clar, Cambrils, Vilaseca...tots van tornar a Primera regional en poc temps.
Catalònia, Roquetenc, R. Bítem...en total, fins a set equips que van estar a Primera catalana o Preferent i que avui són de Segona catalana.
EL MILLOR EQUIP DE FUTBOL D’AQUESTES COMARQUES ES: el cuer de la categoria infantil. El Sant Jaume. No ha guanyat cap par-
tit i ha encaixat 273 gols. N’ha marcat quatre. M’agenollo davant d’aquests joves jugadors que surten cada diumenge a jugar a futbol sense
importar el resultat. Crec que és un exemple d’esportivitat sortir a jugar sabent que anaven a rebre una golejada: 12 gols encaixats per par-
tit. 
EDU ALBACAR, EL YEYE D’AQUESTA COMARCA. Encara recordo aquell Elx dels seixanta amb Pazos, Casco, Canós, Marcial, Iborra,
Vavá, Romero, Llompart, Lico, Lezcano...era l’equip yeye de les melenes com les que en alguna ocasió ha portat Edu Albacar. Un jugador
gran, Edu, que per les seues venes porta sang ebrenca, santjaumera. Es noticia per ascendir a Primera. Fa uns anys li vaig fer una entre-
vista quan jugava a l’Hèrcules, per a la pàgina web de la Sénia, perquè cal recordar que va jugar-hi dues temporades. Em va cridar molt
aquest comentari que va fer-li el tècnic que tenia, Javi Lòpez, que després va fitxar pel Nàstic. Edu, d’ell, deia que “és molt serio. No es casa
amb ningú. Jo vaig tenir una baixada durant uns partits i em va dir que m’estava relaxant. I em va tenir vuit partits sense convocar-me, asse-
gurant que el jugador que posava al meu lloc era inferior. Allò va ser un aprenentatge. Em vaig posar les piles i aviat vaig recuperar la titu-
laritat. En aquella entrevista tenia el gran somni de jugar a Primera. Si, el somni l’ha complert a còpia de treball. Demà, Sant Jaume li retrà
un homenatge. Informar que té la seua pròpia web. http://www.edualbacar.com/index.php
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El passat 8 i 9 de juny la pati-
nadora Núria Gas del Club
Patí L’Aldea aconseguia la
medalla d’or a la ciutat de
Girona. Allí es va disputar el
campionat de Catalunya de
patinatge artístic en catego-
ria júnior.
Al pavelló gironí van compe-
tir 26 patinadores i 10 pati-
nadors que pertenyien a dife-
rents clubs de les quatre
territorials catalanes:
Barcelona, Girona, Lleida i

Tarragona. La patinadora
aldeana va ser l’única patina-
dora en lliure de la província
de Tarragona i va ser la que
va aconseguir el primer lloc.
El primer dia de la competi-

ció Núria va aconseguir el
segon lloc amb un exercici
correcte. El diumenge va
patinar el programa lliure
amb uns excel.lents exerci-
cis de molta dificultat, això
sumat a una original i treba-
llada coreografia, creada pel

seu entrenador Manel
Villarroya, li van donar el lloc
més alt del pòdium. 
El segon i tercer lloc respec-
tivament van ser per a Nàdia
Alsinet i Sara Castillo, les
dues de la territorial de
Barcelona.
La propera cita per a la pati-
nadora serà el campionat
d’Espanya a Lloret de Mar
els dies 12 i 13 de juliol.
Amb aquesta patinadora el
Club Patí L’Aldea continua

una bona temporada si tenim
en compte el tercer lloc al
campionat de Catalunya
aconseguit per la patinadora
Elisa Tomàs en categoria
cadet el passat 19 de maig a
Tremp i el cinquè de David
Arasa en categoria juvenil al
Català que es va cel.lebrar a
Reus el 26 de maig.

Núria Gas, campiona de Catalunya
LA PATINADORA DE L’ALDEA TORNA A BRILLAR

El Club Esportiu Montaspre de Bítem organizarà demà dissabte, a
partir de les 18 h, la tercera edició de la ‘Cursa i Marxa de la Mar-
cenca'. La part competitiva, de 21'5 quilòmetres, serà la dotzena
prova puntuable per al Circuit Ebrenc de Curses de Muntanya. L’or-
ganització també ha preparat una part no competitiva, de 12'5
quilòmetres. El recorreguts aniran per senderes, camins i algun
tram de barranc per les seGéunts zones: Rocasses, Tancats, Co-
rralisses, Caragol, Cabellera, Cim de Montaspre, Mas de Lledó i Ca-
mí de Salva-aigües. Com ha passat en altres proves del circuit, s’es-
pera un bon nivell de participació en la prova d’aquest certamen
que ja està plenament consolidat. 

III Cursa i Marxa de la Marcenca

DEMÀ DISSABTE, A BÍTEM

El primer partit de la final (for-
mat 3x1) va ser Ascó-la Sénia.
El partit va acabar amb un 1-4
favorable als seniencs. Poste-
riorment, el Santa Bàrbara va
vèncer l’Ascó, en aquest cas
per 3-2. Arribava el partit deci-
siu que permetria guanyar la
Copa als planers. Avançat el
mateix, el Santa va decidir

amb els gols de David i de
Blai. Destacar el detall de la
Sénia, que com un bon equip
que va demostrar ser al camp,
també va ser-ho fora, ja que
després de perdre la final, va
esperar-se per veure com do-
naven la Copa al cadet del
Santa Bàrbara. Un gran detall,
molt esportiu.

El Santa Bàrbara és el campió en
guanyar l’Ascó i la Sénia

COPA PRIMAVERA CADET

Més de 250 esportistes es van
concentrar aquest dissabte a les
instal.lacions esportives de San-
ta Bàrbara per participar al VI
Torneig de futbol base Vila de
Santa Bàrbara.
Tot i que la climatologia no va
acompanyar en alguns mo-
ments del dia, el torneig es va
continuar disputant i es va veure
un altíssim nivell competitiu a
ambdós categories, Aleví de 1r
any i Aleví de 2n. Cal recordar
que participaven 16 equips de 9
clubs, essent el FC Barcelona,
Valencia CF, Villarreal CF, Club
Gimnàstic de Tarragona, CF
Reus Deportiu, CE Santes
Creus, EF Montcada i Reixac, UE
Rapitenca i CF Santa Bàrbara. 
El torneig va tenir un nivell de
competició considerable, em-
portant-se la victòria final el FC

Barcelona en categoria Aleví de
primer any i el CF Reus Deportiu
en Aleví de segon any, ambdós
guanyant a la final al Club
Gimnàstic de Tarragona que,
malauradament i tot i arribar a la
final de les dues categories, no
es va poder emportar cap pri-
mer premi. El podi el van com-
pletar el CF Reus Deportiu a la
categoria de primer any i el CF
Santa Bàrbara a la de segon
any, sent aquesta la millor classi-
ficació de la història per part de
l'amfitrió del torneig. 
Cal dir però que el prestigi d'a-
quest torneig ve donat per la bo-
na organització del mateix, amb
més de 60 persones vinculades
al seu bon funcionament, bàsica-
ment pares, mares i familiars
dels jugadors així com la vincula-
ció directa del CF Santa Bàrba-

ra. També compta amb el suport
incondicional dels comerços i
empreses del municipi, així com
de la Regidoria d'Esports de l'A-
juntament, la Diputació de Tarra-
gona i el Consell Comarcal, que
fan possible any rere any que
aquest esdeveniment no s'aturi i
rebi bons elogis. 
Tant el Regidor d'Esports de l'A-
juntament de Santa Bàrbara Eric
Bel, com el President del CF
Santa Bàrbara Lucas Roig, mos-
tren el seu orgull davant aquest
torneig que cada any intenta su-
perar l'anterior i que, gràcies a la

bona disposició de familiars dels
jugadors, ha aconseguit el pres-
tigi actual. També destaquen
aquest torneig com una platafor-
ma essencial per tal de fomen-
tar l'esport del futbol entre els
més joves.

Torneig futbol base Vila de Santa Bàrbara
Va ser la sisena edició

DISSABTE PASSAT

Aquest any han estat 16 els
equips seniors i 8 els infantils
els que han format part del
torneig que dóna tret a l’inici
estival dels diferents campio-
nats que es celebren al nostre
territori ebrenc.

Els resultats van ser els
seguents:
La final que es va disputar a
les 20'30h del diumenge,
davant de més de 400 perso-
nes, la va guanyar l'equip de
CREPERIA ESQUITX (Reus)

per 5-0, equip format per
jugadors del camp de tarrago-
na, i que van oferir un gran
espectacle per tot el públic
present.
Campió: CREPERIA ESQUITX
(Reus);  Subcampió: KDK ( La

Sènia); Tercer Nofre
(Ulldecona); Quart: Escobeitor
Allín (Masdenverge). Millor
equip local: Lo Manet.  Maxim
golejador: David Callarisa (
KDK ) amb 6 gols.
En la categoria infantil, el

titol va ser l'equip dels
Mostruos S.A, format per
jugadors locals i alguns de l'in-
fantil A de la Rapitenca, i que
es va imposar per un clar 6-2
al Barmans.

24 h de futbol sala El Gimnàs
de Santa Bàrbara

EL CAP DE SETMANA PASSAT
Creperia Esquitx (Reus)

va ser el campió

Guanyador

Barça (aleví de 1r any) i
Reus (de segon) van 
ser-ne els campions.

Campions

El Club Patí l’Aldea
segueix assolint grans

resultats

Gran moment
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Per tercer any consecutiu el
Centre d'Esports Tortosa jun-
tament amb l'Ajuntament de
l'Ampolla van celebrar el tor-
neig d'Handbol Platja aquest
passat dissabte dia 8 de juny. 
L'esdeveniment es va dur a
terme a la platja de les Avella-
nes on es van muntar i distri-
buir quatre camps d'aquesta
modalitat de l'handbol i es van
anar realitzant partits simulta-

nis durant tot el dia. Pel matí
va ser el torn per als equips
de categoria escolar (preben-
jamí, benjamí i aleví) i a la tar-
da es van disputar les catego-
ries des de infantil fins a
veterans, tant masculí com fe-
mení. Cada any hi ha més
equips, i en aquest s'hi van
aplegar un total de 52, majo-
ritàriament del territori com
ara l'Ascó, l'Amposta, el Pere-

lló o el mateix Centre d'Es-
ports Tortosa i d'algun altre
del País Valencià com el Vina-
rós i de l'àrea de Barcelona.

TOP-4
Aquest cap de setmana el ju-
venil masculí disputa el TOP4
de Segona catalana a Tortosa,
al pavelló del Temple. Els hora-
ris són els següents:
Dissabte 15

18.00h. 1a semifinal.
CET - H Terrassa
20.00h. 2a semifinal.
H Igualada - JH La Llagosta

Diumenge 16
17.00 3r i 4t lloc
19.00 FINAL

Èxit rotund de l’handbol platja
DISSABTE A LA PLATJA DE LES AVELLANES

La UE Remolins-Bitem de
categoría Alevi, que militava a
la Tercera Divisió Grup nº 20,
va enfrontar-se al CF Arnes,
en la promoció d'ascens a
Segona Divisió, amb els resul-
tats de 4 a 2 a l'anada a
Bitem, i amb un 3 a 4 a la tor-
nada a Vallderroures, aconse-
guint així un fet històric de
l'ascens d'un Alevi de l'enti-
tat.El passat dissabte dia 8 de
juny, aprofitant la celebració
de la final de la Copa
Primavera a Bitem, es va fer
l'entrega i reconeixement de

l'Ascens de categoría a l'e-
quip i cos tècnic. Per part de
la Federació, a mans de José
Tomás, Michel Otero i Miquel
Piñol, se'ls va entregar la
Copa de l'Ascens, i per part
de la regidora d'esports de
l’EMD de Bitem, Matilde Cugat
i la tinent d'Alcalde Lourdes
Mauri, van fer entrega de les
medalles conmemoratives de
l'ascens a tota la plantilla que
posteriorment ho va celebrar
amb els pares i afició.
Des del club s’ha volgut desta-
car la labor del tècnic Sisco

Martí i el seu ajudant Pau
Rios, a l’igual que el treball
dels jugadors: Adrià Prieto,
Arnau Padrosa, Àngel Pino,
Pau Virgili, Sergi Mestre,
Aimar Aixendri, Gabino
Aixendri, Paco García,
Ussama Charef, Francesc
Montolio, Aaron Gomez,
Ossama Sanhaji, Xavi Ariño,
Juanma Castro. Així mateix
s’ha volgut agraïr el suport
dels pares i familiars. I ja s’ha
comunicat que una nova edi-
ció del Campus està en
marxa a Bítem.

Ascens de l’aleví de la 
UE R.Bítem

I TOT A PUNT PER UNA NOVA EDICIÓ DEL CAMPUS A BITEM

La competició es va celebrar
en aigües de l'estany de Banyo-
les el 8 i 9 de Juny. Bona parti-
cipació amb  430 remers i 450
embarcacions,  amb una forta
representació dels remers dels
clubs de les Terres de l'Ebre,
Club de Rem Tortosa, Club
Nautic Amposta, Club Nàutic
Sant Carles de la Ràpita i el
Club de Rem Delta de Sant Jau-
me d'Enveja. El guanyador ab-
solut de la competició fou l'e-
quip amfitrió, el Club Natació
Banyoles amb 14 medalles

d'or al medaller, acompanyant-
lo al podi el Club de Rem Torto-
sa, segon classificat amb 12
medalles d'or, 10 medalles de
plata i 6 medalles de bronze i el
Club Nautic Amposta, tercer
classificat amb 11 medalles
d'or, 13 medalles de plata i 6
medalles de bronze.

Destacar també la bona par-
ticipació dels remers de Sant
Carles de la Ràpita que van
conquerir una meritòria 5ena
posició final per clubs amb qua-
tre medalles de plata i sobretot

amb la presencia de 44 re-
mers, un augment important
respecte anys anteriors. El
Club de Rem Tortosa es va im-
posra en la prova reina mascu-
lina el 8+ absolut i el Club Nau-

tic Amposta ho ha fet en la pro-
ba reina en categoria femenina
guanyant el 8+ absolut femení. 

La propera competició serà
el  Campionat d'Espanya de
Rem Olímpic en categoria juve-

nil i sènior que es celebrarà a
Sevilla del 28 al 30 d’aquest
mes de juny.

Campionat de Catalunya de Rem Olímpic
Exitosa participació ebrenca

A BANYOLES

L’Ulldecona va guanyar la Co-
pa Catalana de twirling que va te-
nir lloc el cap de setmana passat
a Tortosa, organitzada pel club
local, que fou el segon classifi-
cat. El CT Deltebre fou tercer, se-
guit de l’Amposta i Santa Bàrba-
ra (la Granadella va ser un club
invitat). En individuals, infantil, van
vèncer Therese Correa (Ulldeco-

na) i Èric Queral (Deltebre); en ca-
det Paula Bitis (Ulldecona); en jú-
nior Laia Díaz (Ulldecona) i Marc
Hierro (Deltebre) i en sénior Lore-
na Cases (Tortosa) i Sergi Cata-
lán (Ulldecona). En 2 bastons in-
fantil, va guanyar Èric Queral
(Deltebre); en cadet Paula Bitis
(Ulldecona); en júnior Laia Díaz
(Ulldecona) i en sénior Sergi Ca-

talán (Ulldecona). Per parelles, en
infantil, es van imposar Therese
Correa-Amira Grigoriu (Ulldeco-
na); en cadet Madalina Negrea-
Paula Bitis (Uldecona); en júnior
Laia Bertomeu-Marc Hierro (Del-
tebre) i en sénior Laia Díaz-Sergi
Catalan (Ulldecona). Per equips,
en infantil va vèncer Ulldecona B;
en cadet i júnior Tortosa i en sè-
nior Ulldecona. Per grups, en in-
fantil va guanyar Ulldecona i en
júnior Tortosa.

La competició va comptar
amb la presència de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel; la represen-

tant territorial de l’Esport, Cinta
Espuny; el vicepresident de la Di-
putació de Tarragona, Pere Pani-
sello; el president del Consell Co-
marcal del BE, Lluis Soler; el
representant de l’EMD de Jesús,
Josep Sales; el gerent de Torto-
sa Esports, Xavi Nadal; el presi-
dent de la FECT, Ruben Pueyo, i
el president del club organitza-
dor, Joan M. Mompel. 

Va haver un ampli seguiment
d’aficionats i també mediàtic en
una competició que va comptar
amb una organització excel.lent,
a l’alçada de les circumstàncies.

Copa Catalana de 
twirling

ULLDECONA VA SER-NE EL GUANYADOR

El guanyador fou el 
CN Banyoles, seguit del

CR Tortosa i del 
C N Amposta

Podi

Demà i diumenge, al
Pavelló del Temple, es

disputa el TOP4 juvenil
masculí de Segona

catalana

TOP-4

Remers del Club Nàutic Amposta.
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  DIANA MAR

XAVIER NADAL. DIRECTOR DELS ESTUDIS CAFE A AMPOSTA

El 2012, les Terres de
l'Ebre ampliaven la seva
oferta universitària amb l'as-
sentament al territori de
l'Escola Universitària de la
Salut i l'Esport (EUSES).
Una nova proposta univer-
sitària que portava el grau
en Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport (CAFE) a
Amposta i el grau de
Fisioteràpia a Tortosa. Han
passat dos anys, i avui el
Més Ebre xerra amb el
director dels estudis de
CAFE a Amposta, Xavier
Nadal.
MÉS EBRE: En el seu
Moment l'Escola
Universitària de la Salut i
l'Esport (EUSES) va arribar
al territori com a centre pri-
vat en procés d'adscripció a
la Universitat Rovira i Virgili
(URV). Aquesta adscripció,
ja és una realitat?
XAVIER NADAL: Tal i com
hi consta a la memòria de la
Universitat Rovira i Virgili, el
Centre EUSES Terres de
l'Ebre ja forma part dintre
de l'amplia oferta acadèmi-
ca de la Universitat Pública
de Tarragona. Què vol dir
que som un centre adscrit?
Vol dir que la educació que
oferim és semiprivada i
exclusiva, amb una millor
possibilitat de recursos per
atendre als alumnes en
totes les seves necessitats,
però que alhora tenim el
suport de la URV i el títol
final de Grau serà expedit
per la Universitat Rovira i
Virgili.
ME: A partir del 4 de juny
s'ha iniciat el període de
preinscripció a EUSES
Terres de l'Ebre. Quines són
les previsions per a
enguany?
XN: Com a escola univer-

sitària oferim 60 places tant
al Grau de Fisioteràpia com
al Grau de Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport,
aquest primer any acadè-
mic ha estat molt positiu
amb 40 alumnes matricu-
lats al Grau de Fisioteràpia i
35 alumnes al Grau de
CAFE. Per al proper any
acadèmic, que començarà
dintre de tres mesos, tenim
unes previsions molt positi-
ves on el nostre principal
objectiu es tenir un incre-
ment en el nombre de les
matrícules, fet que pareix
que s'acabarà produint. 
ME: L'Escola Universitària
de la Salut i l'Esport
(EUSES) s'implanta a les
Terres de l'Ebre, després
que la Generalitat desesti-
més el projecte per implan-
tar els estudis de l' Institut
nacional d'Educació Física
de Catalunya (INEFC) amb
una seu compartida entre
Cambrils i Amposta. Quan
es paga de matrícula? La
crisis afecta a la matricula-
ció?
XN: Cada un dels Graus té
un cost diferent, ja que va
en relació als recursos
materials i de les
instal·lacions que fan falta
per desenvolupar l'activitat
de manera òptima. El Grau
de CAFE està al voltant dels
6700Û anuals, inclosa la
part pública que paguen els
alumnes per tenir els matei-
xos drets i deures que qual-
sevol alumne URV. Per l'al-
tra part el Grau de
Fisioteràpia estaríem par-
lant de 5800Ûanuals aproxi-
madament. Molt possible-
ment la crisis afecti a la
matriculació, som cons-
cients que un desemborsa-
ment d'aquestes quantitats

en els temps que corren es
un gran esforç per a les
famílies amb estudiants a
casa, però a la vegada
tenen una gran oportunitat
per estudiar a prop de casa
i es poden estalviar tota la
despesa d'anar a viure a
altres ciutats per estudiar. 
ME: Els estudis que EUSES
imparteix a les Terres de
l'Ebre. On es fan? 
XN: El Centre EUSES Terres
de l'Ebre com a tal, també
està situat a la Ciutat de
Salt a Girona, on aquest any
a part d'oferir el dos Graus
universitaris per excel·lèn-
cia de la nostra escola, han
ampliat la seva oferta
acadèmica donant als estu-
diants un complement
acadèmic mitjançant els
postgraus universitaris. Els
estudis de CAFE també els
podem trobar al INEFC de
Lleida, INEFC de Barcelona,
a la Universitat de Vic i a la
Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona. Mentre que
altres seus on s'imparteixen
els estudis de Fisioteràpia
els podem localitzar a Reus
amb la URV, a la Universitat
Ramon Llull, al Centre ads-
crit de Blanquerna a la UB,
entre d'altres. 
ME: EUSES Terres de l'Ebre
arrencava el curs un 17  de
setembre de 2012, amb
seus provisionals a les dues
ciutat. A hores d'ara ja es
compta amb seus definiti-
ves?
XN: El grau de CAFE, el prò-

xim any acadèmic, és a dir,

a partir de l'agost comptarà
amb un edifici totalment
nou, destinat exclusivament
al bon desenvolupament de
l'àmbit formatiu dels nostre
alumnat. Aquest nou edifici
ciutat al carrer Joan
Sebastià Arbó serà el com-
plement idoni a les magnifi-

ques instal·lacions esporti-

ves que compta la Ciutat
d'Amposta. Respecte el
grau de Fisioteràpia, estem
ubicats a l'edifici Seminari
de Tortosa, on tenim a la
nostra disposició un pavelló
sencer; a part d'oferir als
nostres alumnes els millors
centres de pràctiques de
les Terres de l'Ebre
(Hospital Verge de la Cinta,
Clínica Terres de l'Ebre,
Hospital de la Santa Creu de
Jesús, etc).
ME: Com a director dels
estudis de CAFE a Amposta
que els hi diries a aquells

estudiants que vulguin
matricular-se per cursar el
estudis el proper any? 

XN: Animar-los a que facin
una visita per les nostres
instal·lacions, que ens vin-
guin a conèixer; a l'equip
directiu, al claustre de pro-
fessors, els podem asses-
sorar.  Ara tenen una gran
oportunitat de cursar els
graus de CAFE i
Fisioteràpia de qualitat a les
nostres terres, uns estudis
universitaris amb moltes
perspectives de futur.

«El pròxim any acadèmic, el grau de CAFE,
comptarà amb un edifici nou, destinat a la

bona formació dels nostres alumnes»
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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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
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

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

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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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

PREPARACIÓ:
Deixar les mongetes a remul la cober tes amb

abundant aigua durant 10-12 hores.
Pelar les patates i tallar-les en daus petits. Posar

les cloïsses en aigua amb una mica de sal o sucre
i deixar-les uns 5-10 minuts perquè deixin anar la
possible sorra que puguin contenir dins.

Posar al foc una cassola amb les mongetes co-
bertes per aigua.

Quan comenci a bul l ir, l levar l 'escuma fins que
l'aigua quedi neta. A continuació, afegir l'oli, les fu-
l les de llorer i agregar una mica més d'aigua fins a
cobrir de nou les mongetes.

Quan bulli de nou afegir les patates i deixar a foc
lent fins que les mongetes estiguin tendres.

Mentre es fan les mongetes prepararem la base
amb les cloïsses. En una altra cassola a part posa-
rem una mica d'oli d'oliva verge a escalfar i afegi-
rem les dents d'al l  ben picats. Quan comencin a
daurar afegirem les cloïsses prèviament escorregu-
des i taparem. Deixem uns minuts i quan estiguin
obertes se'ls afegeix una mica de vi blanc i el “fu-
met” de peix, afegim també el julivert picat, deixem
que bulli una mica i reservem.

Finalment quan les mongetes est iguin gairebé
tendres afegim les cloïsses i deixem que es barre-
gin els sabors. Posar a gust de sal.

Deixar reposar almenys una hora, sempre
estarà més sabròs.

«Primentons i Tomates»
Avui: Mongetes amb cloïsses en salsa verda

BAR / RESTAURANT L’ESQUIROL - AMPOSTA

Plat de la setmana.

INGREDIENTS:

• 1kg de mongetes “blanques ronyó”

• 500 gr de cloïsses

• 0,4 kg de patates

• Vi blanc

• 4 dents d'all

• 2 fulles de llorer

• “Fumet” de peix o una pastilla de concen-

trat de peix.

• Julivert picat.

• 100 cc d'oli d'oliva verge.

• Sal.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada estarà mig ennuvolat en general, amb nuvolositat més com-
pacte al vessant nord del Pirineu. Al llarg del matí minvarà la nuvolositat
fins a quedar serè o poc ennuvolat. A partir de migdia creixeran nuvolades
al Pirineu, on quedarà entre mig i molt ennuvolat. A partir de mitja tarda
també arribaran alguns intervals de núvols per l'oest del país.

Precipitacions
De matinada no es descarta alguna precipitació feble i aïllada a punts del
quadrant nord-oest.
Durant la tarda són possibles ruixats febles i aïllats al Pirineu occidental i
no se'n descarten a la resta de la serralada. Les acumulacions seran min-
ses (menys de 5 mm en 24 hores).

Temperatures
Les temperatures seran similars o lleugerament més baixes, tant les míni-
mes com les màximes.
Les mínimes es mouran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC al
Prepirineu, entre 12 i 17 ºC a la depressió Central i al prelitoral, i entre 15
i 20 ºC al Litoral. Les màximes arribaran a valors d'entre 21 i 26 ºC al
Pirineu, entre 24 i 29 ºC al litoral, i entre 29 i 34 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona en general, tot i que amb algunes boirines de matinada al litoral sud
i a valls del Pirineu.

Vent
El vent serà fluix i de direcció variable fins a primera hora del matí i al final
del dia. La resta de la jornada bufarà de component sud, fluix amb cops
moderats. Tot i així, fins a mig matí bufarà tramuntana entre fluixa i mode-
rada a l'Empordà amb cops forts al nord del cap de Creus.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 16°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18. (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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/.

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un moment excel·lent per emanar-te i per
transformar la teva vida .Respecte a la salut ,
no et deixis endur per cap excés o acabaràs
sentint certa intranquil·litat.  

Taure
20/4 al 19/5

Posaràs les piles a la teva parella perquè can-
viï una sèrie se coses. Respecte a la salut, el
trànsit de Venus per la teva casa cinc et fa
sentir-te millor psíquicament i físicament.   

Bessons
20/5 al 21/6

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb
el sexe oposat d'una manera oberta i distesa.
Mart et posa dur a tenir una actitud mental
massa activa, una mica precipitada.

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva tres augmenta
les teves relacions i et dóna més oportuni-
tats de conèixer gent nova que satisfaci les
teves expectatives.

Lleó
22/7 al 22/8

En els assumptes d'amor , de vegades , ho
comences tot amb molt entusiasme i energia i
et canses massa aviat. Intenta anar una mica
més tranquil.

Verge
23/8 al 21/9

Si reflexiones sobre les experiències que estàs
vivint  dintre de la teva vida sentimental veuràs
que tens motius per rectificar. Avui et sentiràs
a gust amb tu mateix.

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor no camines desorientat
, però potser encara no és el moment, espera
una mica més. Preocupa't de tenir un bon
estat de forma i una cuidada imatge personal.

Escorpí
22/10 al 21/11

No discuteixis amb la teva parella , el bon humor
és el millor vehicle per al teu benestar interior. Si
millores el teu estat físic  la teva personalitat es
veu reforçada.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor transmets energia però és recoma-
nable que també transmetis tranquil·litat. Una
temporada amb una dieta depurativa i antitoxi-
nes arreglaria els teus problemes.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor , avui tindràs un esperit
bastant aventurer i trauràs a relluir el teu bon
humor. Busca temps d'on puguis per fer una
mica d'exercici físic.

Aquari
20/1 al 18/2

Vés amb compte amb el trànsit de Mart per la
teva casa quatre ja que indica un període conflic-
tiu i ple de discussions dintre de les teves rela-
cions de família.

Peixos
19/2 al 20/3

El temor a no sentir-te comprès pot causar-te
una inestabilitat emocional. Respecte a la salut
, encara que el teu cos estigui actiu busca la
pau interior.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

                                                                                          



DIVENDRES 14 DE JUNY DE 2013 23ccllaassssiiffiiccaattsswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIA�

        

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 .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. 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
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

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
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. 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 Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

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 

607 538 304

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87
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Posteriorment a la misa, va
fer-se una ofrena al cemen-
tiri als socis absents, en un
dels instants de més
rellevància per la vessant
emotiva, per poder
reconèixer a persones que
van pertànyer a

l'Associació i que, lògica-
ment, van lluitar i treballar
per ella mentre van estar
en vida.
Més tard, es va descobrir

una placa commemorativa
en memòria dels fundadors
de l'Associació, per immor-
talitzar la seua gestió i tot
el que ha comportat la
mateixa. 
Va ser un altre gran
moment d'un dia ple de

sentiment.
L'epicentre dels actes fou
el dinar de germanor que
va concentrar més de 500
persones al Casal, gaudint

de la col.laboració d'uns i
altres perquè la trobada
pugués tenir la dimensió i
repercusió que mereixia
amb un dinar multitudinari i
que fou presidit per l'alcal-
de de Camarles, Joan
Curto, i per Jordi Pujol, pre-
sident de l'Associació de
Veïns dels Lligallos.
Durant el mateix, es van fer
els parlaments i en acabar
es va tancar una jornada
històrica i emotiva i que
encoratja a pensar en la
vinent i que, a més, va
demostrar que els Lligallos
tenen molta vida en l’actua-
litat. 

Emoció i record als Lligallos

L'Associació Veins dels
Lligallos va celebrar la
Festa del soci el cap de
setmana passat. Una
Festa que té una cita
anual i que en aquesta
ocasió va ser més
emotiva que mai pel
record i el sentiment
amb què es va viure.
Dins dels actes previs-
tos, primer es va fer
una misa commemora-
tiva i que, com és habi-
tual, és el punt d'inici
d'una jornada que, diu-
menge, va generar
moments valuosos
emocionalment parlant
pel record i pels reco-
neixements que van
efectuar-se.

Diumenge van viure la seua Festa amb una jornada carregada de sentiment

UN GRAN DIA!

La jornada va tenir la cloenda amb un dinar
al que van assistir més de 500 persones

ACTUALITAT

MV

              


