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Iniciatives solidàries; emprenedors; gent que supera les seues pròpies marques, o, simplement, persones que treballen per fer unes Terres de l'Ebre millors,
van ser protagonistes divendres a Alcanar, en l'acte de lliurament dels premis Ebrelíders 2013. Els guardons van ser elegits pels internautes, amb gairebé
64.000 vots. La gala de premis Ebrelíders 2013 va donar a conèixer els guanyadors de les deu categories.
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Terres de l’Ebre. L’aposta de Canal Terres de
l’Ebre situa la televisió com el mitjà més seguit
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Esports. El Deltebre es juga l’ascens demà
dissabte al camp de l’Hospitalet. A l’anada,
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Actualitat. Tortosa completa els 3 primers
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.

10.000 exemplars 

26.000 lectors 

El diputat d’ERC, Dionís
Guiteras, ha preguntat el
conseller d’Agricultura
durant la sessió de control
del Ple sobre el decret d’a-
gricultura ecològica que
està preparant la Comissió
Europea per derogar el
Decret 834/2007, del con-
seller. Guiteras ha demanat
al conseller que faci el pos-
sible per convèncer el minis-
tre espanyol d’exercir el seu
dret de veto sobre aquesta
iniciativa.

Guiteras ha explicat que ‘a
partir del nou Tractat de
Lisboa la Comissió ja no ha
de consultar al sector les
seves opinions, els seus
decrets, i aquest mètode el
que està fent és perjudicar i
posar en perill la sostenibili-
tat d’un sector, el sector de
l’agricultura ecològica a
Europa, que tot i que va
començar fa anys es va
desenvolupant i creixent
constantment’.

El diputat d’ERC, portaveu a
la comissió d’agricultura, ha
destacat que ‘a través d’a-
quest decret, on s’estan
valorant coses que no tenen
res a veure amb el sector
del productes ecològics,
com una teòrica tornada als
orígens, al que ens obliguen
és a desaparèixer’. I per
què? O com ho fan? Doncs,
perquè es facin una idea,
una explotació ramadera a
Catalunya, a l’Estat espan-
yol i a Europa, a partir d’a-
quest decret, si s’aprova
així, el que farà és que obli-
garan al productor que un
90 per cent de l’aliment que
li doni en aquell animal sigui
de producció pròpia. Això
és impossible, és absoluta-
ment impossible. Per tant,

com que no ho podrà fer
haurà de deixar l’explotació.
Això afecta també als joves
ramaders i agricultors que
volen incorporar-se, que són
la força i la potència del sec-
tor, que ho dinamitza, i com
que ha de ser una finca
exclusivament cent per cent
ecològica no podran com-
partir un tros de la finca dels
seus pares, per exemple, o
no podrà complementar els
seus ingressos a través
d’una part de l’explotació
convencional i l’altra ecolò-
gica. Però també afecta als
països del tercer món on
amb els convenis internacio-
nals de correlació i de reco-
neixement de certificació el
que farà serà que, per
exemple, cooperatives de
cafetals a Centre Amèrica el
fet de tenir per a la seva ali-
mentació per al seu consum
porcs convencionals o
cabres convencionals, per-
què o els poden mantenir,
resulta que perdran la seva
certificació.

Guiteras ha assegurat que
el Ministeri d’Agricultura
espanyol està a favor de
defensar el sector, per tant,
estan en contra d’aquest
decret però no vol aplicar el
seu dret a veto. El diputat
d’ERC ha dit al conseller que
‘li demanem des d’ERC i de
fet tot el sector de la pro-
ducció catalana ecològica li
demana,  que faci tot el pos-
sible per convèncer el minis-
teri que canviï d’opinió i
exerceixi el seu dret a veto
per evitar que s’apliqui
aquest decret nefast pel
sector català de producció
ecològica’.

ERC vol que el Ministeri espanyol veti
el decret de producció ecològica de la

comissió europea

Actualitat

Divendres passat fou la cloenda d'Ebrelíders
2013, 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 ori-
ginal 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 meres-
cuda. Es notava sentiment i que, a més, s'es-
tava 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 propers.
Seguirem lluitant per fer les coses ben fetes.
Aquest ha de ser l'objectiu generalitzat de les
Terres de l'Ebre. Els Ebreliders, d'aquesta
forma, podran premiar-ho.

Editorial

Ebreliders: Fins la propera

La irrupció en política d'alguns nous partits
està fent que en les últimes setmanes apa-
reguen certs debats en la meua vida que
fins a dia d'avui estaven silenciats. De
sobte, gent que defense el repartiment de
la riquesa i les rendes bàsiques, ara també
recolzen liberalitzar certs àmbits com la
possessió d'armes. Tot açò al fil de la
democràcia radical, del repartiment de
poder. Al final, si l'Estat té armes i poder,
la població hauria de comptar amb els
mateixos mitjans.
Però clar, jo em pregunto si no és millor
limitar el poder de l'Estat que proporcionar
llibertat radical a la ciutadania en alguns
aspectes. Les armes, les drogues, l'enri-
quiment desmesurat, les limitacions vials...
Realment val la pena donar llibertat en
aquests aspectes? Qui té una arma pot
matar una altra persona, amb les drogues
danyes el teu propi cos, l'enriquiment des-
mesurat porte indiscutiblement explotació,
les limitacions vials salven vides. Al final
que és més important: la llibertat o la vida?
Penso que el que hauríem de buscar és la
radicalitat democràtica per altres aspec-
tes, el poder limitar el poder que tenen
sobre nosaltres. Vivim en una democràcia
on guanyar unes eleccions done total lliber-
tat i impunitat per a fer el que vulguen
durant 4 anys. On els partits polítics poden
presentar un programa electoral amb el
que netejar-se la merda del cul al dia
següent de les eleccions. On el Rei pot
decidir abdicar en plena crisi-estafa i es
traurà una quantitat irreverent de diners
per a la coronació del "principito" mentre la
gent passe fam.
Doncs per a mi la discussió està en poder
decidir tot això. En poder opinar sobre si el
càrrec de cap d'estat ha de ser hereditari
o, inclòs, en si l'home ha de tindre prioritat
sobre la dona en esta herència. Per a mi la
discussió està en poder fotre fora a un
govern que només ha fet el programa elec-
toral per a guanyar unes eleccions i que
l'incompleix dia a dia. Per a mi la discussió
està en poder opinar sobre a que es desti-
nen els diners dels meus impostos ja que
jo no vull que vagen a coronacions ostento-
ses o Castors innecessaris, vull que vagen
a hospitals, educació i famílies que ho
necessiten.

Això entenc jo com a radicalitat democràti-
ca, el poder decidir i opinar a les urnes
sobre el que es farà. Tindre opció a
referèndums, eleccions anticipades i vota-
cions per a tot allò que siga transcenden-
tal en l'organització social. No necessito lli-
bertat per posseir una escopeta i pegar-li
un tir a la primera persona que no faça el
que jo crec democràtic. Necessito radicali-
tat democràtica per a poder opinar, per a
poder canviar les coses des del pacifisme
més bàsic, des de l'opinió i la força del
vot. La necessito per saber que és el que
opine la societat i actuar en conseqüència
ja que jo no tinc perquè tindre la veritat
absoluta i, al final, la democràcia és accep-
tar l'opinió majoritària a risc que eixa no
siga la mateixa que la meua. 

Marta Sorlí Portaveu Comarcal de
COMPROMÍS Maestrat-Els Ports

Armes contra el poder
Opinió
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Iniciatives solidàries;
emprenedors; gent que
supera les seues pròpies
marques, o, simplement,
persones que treballen
per fer unes Terres de
l'Ebre millors, van ser pro-
tagonistes divendres a
Alcanar, en l'acte de lliura-
ment dels premis
Ebrelíders 2013. Els guar-
dons van ser elegits pels
internautes, amb gairebé
64.000 vots. La gala de
premis Ebrelíders 2013
va donar a conèixer els
guanyadors de les deu
categories. La més desta-
cada d'aquestes, la
d'Ebrenc de l'Any, va
correspondre al delegat

de Creu Roja Paco Túnez,
que va ser un dels que van
assistir els damnificats
per la catàstrofe natural
de les Filipines. En la cate-
goria de mèrit empresa-
rial, el premi va ser per al
restaurant Les Moles, en
l'any que han aconseguit
la seua primera estrella
Michelin. El de projecció
cultural va ser per al pro-
jecte educatiu l'Akadèmia
de Tortosa; el del món
associatiu, per al Banc de
Sang i Teixits de les
Terres de l'Ebre; el d'am-
baixador ebrenc va anar a
parar al músic Joan
Rovira; pel que fa als
esports, el premi en l'àm-
bit col.lectiu va ser per al
club ciclista de Jesús,
mentre que l'individual va
ser per al futbolista Edu

Albacar i el maior de l'any
va ser per a la tortosina
Cinta Llasat, molt lligada a
diverses iniciatives
socials de la capital del
Baix Ebre. La llista de pre-
mis es va completar amb
el reconeixement a les
persones que van morir
durant l'any passat, i que
va recordar la figura de
Valentín Faura. A més, el
premi salabror va posar
de manifest el rebuig al
projecte gasístic del
Castor, amb la concessió
del guardó a l'empresa
impulsora Escal UGS. La
gala de lliurament dels
premis es podrà veure de
manera íntegra avui diven-
dres a partir de les 18 h
de la tarda, i durant el cap
de setmana.

Paco Túnez, Ebrenc de l’Any 
per votació popular

Els guanyadors es van conèixer a la Gala, a Alcanar

ACTUALITAT

ESPECIAL

Francisco Túnez Maria Cinta Llasat Edu Albacar

Club Ciclista Jesús
Restaurant 
“Les Moles” L’Akademia Tortosa

Banc de Sang 
i Teixits Valentín Faura Joan Rovira

La Gala es podrà veure avui divendres,
demà i diumenge a les 

18 hores al Canal Terres de l’Ebre
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L’aposta pels continguts infor-
matius que ha fet Canal
Terres de l’Ebre ha situat la
televisió local com el mitjà
més seguit pels ciutadans a
l’hora d’informar-se del que
passa al seu municipi (50%).
És una dada excepcional, que
no passa a cap altre lloc de
Catalunya, segons destaca i
subratlla l’estudi d’audiència
fet públic a finals de la setma-
na passada per la consultora
Labrand, per encar̀rec de La
Xarxa.
Canal Terres de l’Ebre s’ha
convertit en molt poc temps
en el mitjà informatiu de refe-
rència a la vegueria, grac̀ies a
que ha assolit un share del
13% i una estimació
d’audiència de 26.000 teles-
pectadors. El programa més
valorat és L’Ebre Notícies,

informatiu que miren diar̀ia-
ment, de dilluns a divendres,
un de cada quatre ebrencs
(33%), desprès d’haver estar
més de quatre anys consecu-
tius en antena. També els pro-
grames de reportatges i
entrevistes, i els magazines,
sumen audiències del 30%.
Comparativament, Canal
Terres de l’Ebre eś el segon
mitjà en catala ̀ més seguit al
territori desprès de TV3,
superant 8TV i el canal 3/24.
I el setè del raǹquing general
en relació a totes les TDT que
es veuen al territori, superant
a Canal Plus, La 2 o Sport 3.
Els seus competidors direc-
tes són ja mitjans nacionals
en catala,̀ mentre que el seu
competidor local queda per
sota del lloc 25 del raǹquing
amb un share del 3% i 6.000
espectadors.
Amb un share del 13% i
26.000 televidents, Canal
Terres de l’Ebre quadruplica la
segona televisió ebrenca

c/ Bisbe Serra, núm 6,
43.500 TORTOSA Telèfon;
977 443699
L’estudi d’audiència, de
5.000 trucades telefòniques,
es va fer entre finals d’abril i
principis de maig, amb el
finançament de la Diputació
de Barcelona. La Xarxa va

escollir la consultora
Labrand, amb seu a
Barcelona, perquè disposa de
clients com La Caixa, Bassat
o Nestlé, que podrien entrar
enguany al mercat publicitari
de la televisió de proximitat,
que globalment té un share
nacional de l’11% de mitjana.

L’audiència ha premiat al
procés d’unió de dos televi-
sions de proximitat, només
sis mesos desprès de posar
en marxa la nova programa-
ció. L’Ebre TV, abans de la
unió, tenia una audiència de
10.000 espectadors, i l’antic
Canal TE prop de 9.000. La
bona notícia és que han
sumat audiències obtenint
7.000 nous espectadors. Un
reforçament molt important
que es produeix quan el
Ministeri d’Indústria de José
Manuel Soria acaba de propo-
sar al Govern que tanque un
múltiplex de TV3 (el de l’HD),
o sinó, que tanque les televi-
sions locals per alliberar
espai radioelèctric necessari
per a la telefonia 4G. El direc-
tor també ha volgut agrair als
treballadors la faena feta fins
ara; i als socis, “l’aposta
empresarial responsable” per
renunciar a una freqüència i
destinar “tots els recursos
propis” a un projecte conjunt. 

El Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de
Tarragona ha ratificat la
suspensió del servei de
rehabilitació que prestava
la Fundació Privada Terra
Alta Segle XXI a Batea
(Terra Alta). L'entitat havia
sol·licitat a la jutgessa que
suspengués cautelarment
l'efectivitat de la mesura
presa per l'alcalde,
Joaquim Paladella, orde-
nant el cessament del ser-
vei per manca de llicència
d'activitat. La interlocutò-
ria, que justifica la necessi-
tat de fer prevaldre els inte-
ressos públics i els de ter-
cers, considera que
l'Ajuntament ha d'impedir
el funcionament d'activitats
que s'exerciten "de forma
clandestina" i es duen a
terme en instal·lacions que
"no compleixen la normati-
va tècnica en matèria de
seguretat".

Suspensió del servei
de rehabilitació de la
Fundació Terra Alta
Segle XXI de Batea

L’aposta informativa de Canal  Terres de l’Ebre situa la
televisió com el mitjà més seguit per a informar-se

El 50 % dels ebrencs s’informen a través de la televisió de proximitat, i Canal TE obté el millor registre de Catalunya

FCC Serveis Ciutadans serà l’encarregada de prestar aquest servei, amb la subcontractació d’una empresa municipal. Es preveu un estalvi de 43,88%

ACTUALITAT

Dilluns comença la gestió externa del servei d’enllumenat públic a l’Ametlla

El proper dilluns dia 16 de juny
comença el període de presta-
ció del servei de manteniment
de les instal·lacions de l’enllu-
menat públic del municipi per
part de l’empresa adjudicatària
Fomento de Construcciones Y
Contratas Serveis Ciutadans.
L’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar va decidir externalitzar
aquest servei a la recerca
d’una millor gestió, d’un estalvi
econòmic i d’una inversió que
no gravés les arques munici-
pals i fes possible la modernit-
zació de la xarxa.  L’empresa
seleccionada després d’haver
convocat el corresponent con-
curs per l’adjudicació d’aquest

servei per una concessió de 15
anys, ha estat FCC , la qual
invertirà en les millores d’estal-
vi i d’eficiència energètica que
necessita l’enllumenat públic
de l’Ametlla. Tot i que des de
l’Ajuntament de moment se
seguiran acceptant i tramitant
les necessitats dels ciutadans,
per a qualsevol incidència amb
el servei d’enllumenat es podrà
contactar, ja sigui mitjançant
via telefònica trucant al número
d’emergències  24h 977 55 06
03 o via correu electrònic a
en l l umenat .amet l l a@fcc .es .
Segons Ruben Lallana, regidor
de Territori i Sostenibilitat,
“aquesta és unes practica que

estan portant a terme molts
pobles i ciutats, ja que fa pos-
sible una capacitat d’invertir
que reverteix en un estalvi
energètic i implementar el ser-
vei amb millores”. Durant els
propers 5 mesos es duran a
terme els treballs de renovació
de l’enllumenat previstos en el
contracte, així com la implanta-
ció dels nous sistemes de ges-
tió del servei, que comportaran
una millora significativa en la
qualitat del servei. Al llarg d’a-
quest període s’anirà informant
puntualment del desenvolupa-
ment dels  treballs que es
duguin a terme.

1500 racions a la XXa Diada
dels Fideus Rossejats
D’altra banda, la XXa Diada dels
Fideus Rossejats va aglutinar aquest
diumenge, 8 de juny, centenars de
persones que van degustar 1500
racions de fideus rossejats. A més,
2000 tapes, de cavalla amb esca-
betx, sardina arrebossada, i seitons
amb vinagre, acompanyats de 2000

tasts de vins D.O Terra Alta que van
seduir els paladars dels participants.
Els guanyadors van ser Teresa
Domènech, Carme Domènech, Mari
Carme Comes, Ricardo Borràs,
Amadeu Comes, Ingrid Borràs entre
els quals es van repartir aquests sis
premis de 150 euros cadascun.
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Segons les dades del PSC,
“hi ha fins a 112
incompliments”

Desacord

A falta d'un any per comple-
tar el mandat municipal
(2011-2015), l'equip de
govern de l'Ajuntament de
Tortosa ha presentat l'estat
d'execució del Pla
d'Actuació Municipal (PAM),
el full de ruta que defineix
les accions que té previst
executar durant els quatre
anys classificades per
anualitats i per regidories.
“Tres anys després, el grau
de compliment del PAM és
del 90,38 per cent”. En
xifres absolutes, cal recor-
dar que el PAM preveia 420
actuacions per a aquests
tres primers anys, que
s'han vist incrementades
en 86 durant l'últim any, al
temps que se n'han supri-
mit 7. De les 499 actua-
cions resultants 359
(71,94%) ja han finalitzat,
92 (18,44%) estan execu-
tant-se, i 48 (9,62%) enca-
ra no s'han iniciat. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, que
ha comparegut acompan-
yat de la 1a tinent d'alcal-
de, Meritxell Roigé, ha

explicat els detalls del grau
d'acompliment del PAM.
L'alcalde ha expressat la
seva “satisfacció per l'ele-
vat grau d'acompliment del
PAM i ha refermat la seva
voluntat d'executar totes
les actuacions previstes en
l'últim any de mandat”. Bel
ha volgut fer un reconeixe-
ment “a tot l'equip de
govern per l'esforç en la
consecució dels objectius
marcats”. Al llarg d'aquests
tres primers anys del man-
dat s'han incorporat noves
actuacions, però ha estat
en l'últim exercici quan s'ha
produït el registre més
important (86). L'alcalde ha
recordat que “l'adopció de
noves accions demostra el
dinamisme del PAM i la pro-
activitat de tot l'equip de
govern, ja que estan repar-
tides en totes les àrees de
gestió i afecten tots els
barris i pobles del munici-
pi”. Pel que fa a actuacions
descartades, l'alcalde n'ha
posat d'exemple algunes
com l'aparcament soterrat
de la plaça Mossèn Sol,
que ha derivat en nova
actuació amb el projecte
d'urbanització de la matei-

xa plaça. “Altres actuacions
descartades són fruit de
normatives superiors, com
la impossibilitat de donar
compliment al compromís
de constuir l'EMD dels
Reguers, per la nova llei de
Racionaliltzació i
Sostenibilitat de
l'Administració Local
(LRSAL) impulsada pel
Govern de l'Estat. Tampoc
pot prosperar, de moment,
la possibilitat que Tortosa
pugui acollir-se a una nova
Llei de Barris, amb el barri
de Sant Jaume, fins que no
torni a haver una nova con-
vocatòria”. Respecte a

altres projectes com l'ad-
quisició d'habitatges i
locals davant la Catedral,
l'alcalde ha dit que es con-
tinua avançant i negociant
amb els propietaris. Pel
que fa al projecte del com-
plex d'aigües, Bel ha recor-
dat que s'està en la fase
d'intercanvi d'informació
amb els portaveus munici-
pals.

Dades del PSC
D’altra banda, segons les
dades del PSC, extretes
d'un estudi que han enca-
rregat sobre el PAM a lli-
cenciats en ciències políti-

ques, “de les més de 400
accions del PAM se n'han
fet 142, un 34,47%, i hi ha
fins a 112 incompliments,
un 27%”. 
A més, pels socialistes hi
ha “136 accions que són
"fum", ja sigui perquè les
fan altres Administracions,
com és el Corredor
Mediterrani; perquè no es
pot avaluar el seu compli-
ment, com és avançar en
les converses per un cen-
tre tecnològic; perquè són
accions que han de ser d'o-
bligat compliment, com és
la millora de l'atenció direc-
ta al ciutadà per part dels
regidors; o perquè hi ha
accions repetides, com és
la zona d'oci al pont del
tren. D'accions pendents,
segons els socialistes, que-
darien 22, que estan pre-
vistes per fer al 2015”. 

Francesc Miró ha estat
presentat com a candidat
del PSC a l’alcaldia
d’Amposta: “després de
28 anys de govern mono-
color de CiU caracteritzat
per poques llums i moltes
ombres, apostem pel
canvi serè, seriós i res-
ponsable”. Un altre dels

reptes per a Miró és recu-
perar el paper de capital
territorial d’Amposta. “El
nostre municipi ha de
recuperar aquest liderat-
ge per donar suport als
nostres municipis, un lide-
ratge que malauradament
no tenim ni a Amposta ni
a Tortosa,en què tots dos

governs es dediquen a
anar fent i no pensen en
el conjunt del territori” 
L’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros,
que ha volgut ser a
Amposta per “fer pinya al
costat de la candidatura
de l’amic Paco destacant
el seu compromís de tre-

ballar per donar a
Amposta “un paper impor-
tant en els jocs del
Mediterrani que s’han de
celebrar a Tarragona el
2017”. Tant Ballesteros
com Miró, finalment, han
volgut destacar la feina
feta pel fins ara candidat,
Antoni Espanya.

Crisi al govern municipal
de Ginestar, a la Ribera
d'Ebre. Quatre dels cinc
regidors socialistes han
renunciat al càrrec en ple
extraordinari, celebrat
aquest dimarts a la nit.
Així, el grup del PSC es
troba al govern amb
només l'alcalde al capda-
vant i un únic regidor que
li dóna suport. Josep
Maria Domènech, que
porta set anys a l'alcaldia,
ha assegurat que se sent
"molt tranquil". Ha tret
ferro a les desavinences
internes en el seu grup i
ha assegurat que podrà
tornar a formar govern
amb la llista de suplents.
CiU, però, diu que aquests
també són crítics amb l'al-
calde, veu poc viable
aquesta opció i augura
que s'hagi d'acabar fent
una comissió externa,
extrem que l'alcalde nega
amb fermesa.
"No farem cap gestora",
ha refermat l'alcalde, con-
vençut que "de governar,
es governarà". Molt tran-
quil i aparentment optimis-
ta, Domènech afronta,
amb el suport d'un únic
regidor, Joan Francesc
Torà, un nou i delicat esce-
nari polític, després de la
renúncia de quatre del
total de sis escons que té
el PSC al consistori gines-
tarol.
Maria Antònia Margalef -
primera tinent d'alcalde-,
Carlos Brull, Montserrat
Margalef, i Xavier Torà són
els quatre regidors sor-
tints. 
A l'alcalde la renúncia no li
ha vingut de nou. "De fet,
ja m'havien anunciat la
seva decisió fa dos mesos
i mig", ha reconegut l'al-
calde, el qual fuig d'estudi
en relació a les desavinen-
ces en el grup.

“L’alcalde de
Ginestar es
queda sol”

L’Ajuntament de Tortosa completa els 3 primers anys del
Pla Actuació Municipal «amb un compliment del 90%»
“El PAM és un document viu i dinàmic que en el seus tres primers anys d'aquest mandat ha incorporat 122 noves actuacions” 

L’alcalde de Tarragona ha donat suport a la candidatura

ACTUALITAT

Francesc Miró, “l’alternativa socialista pel canvi serè a Amposta”
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El grup municipal d’ERC de
Deltebre ha volgut contestar
les recents acusacions del
principal grup de l’oposició
del municipi sobre unes
actuacions dutes a terme a
Riumar. El portaveu del grup
municipal d’ERC, Gervasi
Aspa, després d’afirmar que
‘les acusacions disten molt
de la veritat’, ha advertit al
portaveu de l’oposició que
‘és legítim ser ambiciós i
tenim l’obligació de ser-ho,
però és encara més neces-
sari ser modestos, i això és
el que s’ha de demanar als
responsables polítics en les
seves responsabilitats, que
són, en definitiva, el seu mitjà
de vida’.
Segons Aspa, el grup munici-
pal d’ERC creu que els habi-
tants de Deltebre, i sobretot
els de Riumar, han de tenir ‘la
legítima esperança de veure
dignificada aquella part del
municipi que havia estat més
abandonada fins ara i que
s’ha de convertir en l’emble-

ma turístic del municipi’. És
per això que s’ha emprès
una obra que ha exigit i exi-
geix una gestió complexa.
Una obra que, segons el por-
taveu republicà, ‘es mou
entre la preocupació i l’espe-
rança per acabar amb un
greu i vell problema urbanís-
tic i d’imatge’. 
Aspa ha explicat que ‘l’actua-
ció urbanística segueix fil per
randa els tempos establerts
per l’Administració i l’asses-
soria juridicoeconòmica de
l’Ajuntament’.
Després de deixar clar
aquests aspectes, el grup
municipal d’ERC ha negat
rotundament les opinions for-
mulades per l’oposició sobre
la legalitat i transparència de
les accions dutes a terme.
Gervasi Aspa ha explicat
que, primer, es van aturar les
obres de Riumar sobre la
base d’uns informes en què
s’exposava que l’empresa
executora no estava fent-ho
de manera correcta.
Després, es van requerir
informes per avaluar tant
l’import de l’obra mal execu-
tada com el cost de reparar-
ho i, segons Aspa, ‘no hi pot

haver tardança en el requeri-
ment econòmic, perquè tant
la Diputació de Tarragona
com els tècnics municipals,
malgrat els seus esforços,
van trigar força a tenir enlles-
tits aquests informes’.
D’igual manera, segons
Aspa, ‘llavors es van respec-
tar taxativament els terminis
establerts perquè la UTE exe-
cutora de les obres elaborés
i presentés els seus infor-
mes’. Una vegada fets tots
aquests passos, segons
Aspa, ‘es van aplicar amb
tota claredat les millores ofe-
rides a criteri de l’Ajuntament

i segons l’oferiment de l’em-
presa en la licitació de l’o-
bra’. Davant d’aquestes expli-
cacions, les acusacions de
‘mala gestió i obscuritat’ for-
mulades des del grup de l’o-
posició, segons Aspa, ‘ han
quedat una vegada més en
evidència’.
El grup d’ERC de Deltebre
també ha volgut desmentir
rotundament les acusacions
de sobrecost de l’obra. El
cost de Riumar s’ha vist
incrementat en 278.000 € i,
segons Aspa, ‘de la reclama-
ció a la  UTE Transcornejo
Canalitzacions Pagà s’espe-

ra recuperar un import de
328.000 €, que és el cost
de l’avaluació de l’obra mal
executada i tornada a execu-
tar’. Segons Aspa, ‘ni de ben
lluny han estat els euros que
afirma CiU; de fet, és infinita-
ment menor als sobrecostos
que CiU ens va regalar a tots
els ciutadans de Deltebre
amb la construcció d’una pis-
cina pavelló que va triplicar el
seu cost original, i que va
recaure en les costelles de
tots els contribuents’.
El grup municipal d’ERC de
Deltebre posa a disposició
de qualsevol persona que
vulgui consultar-les aquestes
dades. El portaveu municipal
Gervasi Aspa ha afirmat que
‘l’obligació que tenim és de
governar el nostre poble i
aplicar tots els projectes que
el facin avançar tot i els
moments de dificultat econò-
mica actuals, i així mirem de
fer-ho’.

Una representació de la
Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia exposà ahir dijous
la problemàtica relaciona-
da amb el projecte
Castor davant la
Comissió de Ciències del
Consell Valencià de
Cultura de la Generalitat

Valenciana. 
L'entitat abordarà el cas
des de les perspectives
mediambiental, social i
econòmica d'una activitat
que va ocasionar prop de
600 terratrèmols a la
zona arran dels treballs
d'injecció de gas efec-
tuats per Escal UGS. 

La Plataforma ha mostrat
la seva predisposició a
explicar els impactes del
Castor sobre el territori
del Sénia i ha valorat l'in-
terès del Consell de
conèixer les implicacions
del projecte des de la
perspectiva ciutadana i
associativa.

«ERC defensa que els veïns de Deltebre 
tenen dret que es dignifiqui Riumar»

I desmenteix les acusacions de l’oposició

La Plataforma del Sénia va manifestar-ho, ahir dijous

ACTUALITAT

Oposició al Castor davant el Consell Valencià de Cultura

“Ni de ben lluny han
estat els euros que

afirma CiU”

Sobrecost

Unió de Pagesos tornarà a
treure els tractors per
carrers i carreteres de
Catalunya, els pròxims
dies 20 i 21 de juny, per
exigir al Departament
d'Agricultura que canviï les
seves prioritats a l'hora de
distribuir els ajuts euro-
peus del Pla de
Desenvolupament Rural
(PDR) 2014-2020. Més
enllà de criticar una reduc-
ció del pressupost en un
23,4%, el sindicat agrari
creu que la Generalitat no
ha valorat en el reparti-
ment la importància de la
modernització de les
explotacions, la incorpora-
ció de la gent jove, de les
zones de muntanya i desa-
favorides o els ajuts agro-
ambientals. Això perjudi-
carà, especialment, con-
reus com l'arròs i l'olivera
a les Terres de l'Ebre, que
poden perdre uns 11
milions d'euros.

Unió de Pagesos
es torna a
mobilitzar

Davant de les denúncies efec-
tuades pels tres sindicats
ebrencs, ICV TE informa que
“hem presentat una sèrie d'i-
niciatives parlamentàries per-
què el Govern de la
Generalitat es comprometi a
publicar i dur a terme el Pla
Estratègic de les TE: una pro-
posta de resolució sobre el
mateix, la qual s'haurà de
votar; una bateria de precs i
preguntes i la compareixença
del conseller Puig”. Pel que fa
la resolució que s'haurà de
votar per tots els grups, ICV-
EUiA exigeix que s'entregui el
Pla a tots els agents econò-
mics i socials del territori.

ICV Ebre demana
que es publiqui el
Pla Estratègic
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EN UN MINUT

-La sala Metro d'Amposta
ha anunciat que tanca por-
tes definitivament el 14 d'a-
gost.

-L’ens comarcal del Baix
Ebre ha iniciat aquesta set-
mana el cinquè grup de for-
mació del programa d’inser-
ció laboral de l’Aula Activa a
la seu del Consell Comarcal.
Aquest cinquè grup esta ̀ for-
mat per 14 alumnes que, en
el transcurs de 50 hores,
optimitzaran i ampliaran les
seves oportunitats d’accés
al mercat de treball
mitjançant estratègies de
busca intensiva a través de
recursos TIC.

-Els Mossos d'Esquadra
van detenir el passat 3 de
juny sis persones d'entre 25
i 43 anys, de nacionalitat
romanesa i veïns de l'Aldea i
Amposta per cometre un
total de 16 robatoris amb
força en domicilis de diver-
ses localitats del Baix Ebre,
el Montsià i el Baix Camp.

-Tortosa acollirà, demà dis-
sabte 14 de juny, els actes
de celebració a Catalunya
del Dia Mundial de Donant
de Sang.

-La nova Reina de les fes-
tes de la Cinta és Júlia
Audí Serret, en representa-
ció de l'Ordre dela
Cucafera, mentre que la
Reina infantil és Àngela
Calduch Hierro, d'Amics i
Amigues de la Unesco.
Enguany hi ha 62 pubilles i
43 pubilletes. Les dues rei-
nes van resultar escollides
en votació, en l'acte que va
tenir lloc divendres passat al
Teatre Auditori Felip Pedrell.

-La Generalitat
Valenciana exigirà un nou
Pla Hidrològic Nacional que
solucione definitivament el
dèficit hídric i la situació de
sequera que pateix el País
Valencià.

-Les Jornades Musicals a
l'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona, que han pro-
gramat una desena de con-
certs al llarg de l'estiu, van
donar el tret de sortida amb
l'actuació de Guillamino. 
Abans de l'actuació també
hi va haver temps per a l'en-
lairament de castells, dins
de la campanya internacio-
nal Catalans want to vote.

-Mobilització Som Escola,
per demà dissabte 14 de
juny.

Més notícies

La tarda del diumenge 8
de juny de 2014, es va fer
la inauguració oficial de
les 2es Jornades
Gastronòmiques de la
Patata organitzades pel
Comerç Agrupat de
Roquetes (CAR), on 10
restaurants i bars de la
ciutat oferiran fins al 30
de juny, menús especials
que tindran com a prota-
gonista la patata. L'acte
inaugural va anar a càrrec
de l'Alcalde de Roquetes,
Paco Gas Ferré; el
President del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler Panisello; el
President de la
Confederació de Comerç
de Catalunya a les Terres
de l'Ebre, Pascual Chacón
Sánchez i la Presidenta
del CAR, Olívia Lacueva
Monllau.
En l'acte inaugural cele-
brat a l'Av. Port de Caro,
es va instal.lar un total de
17 carpes on els restau-
rants i bars participants
en les Jornades
Gastronòmiques de la
Patata, van oferir al públic
assistent una gran varie-

tat de receptes fetes amb
patata, venent tiquets per
degustar 3 tapes i 2 con-
sumicions al preu de 5
euros.
Un cop acabats els parla-
ments oficials es va fer la
presentació de les pubi-
lles del CAR per a les
Festes Majors de
Roquetes 2014 i tot
seguit va tindre lloc l'ac-
tuació en directe de La
Small-Band Orquestra i
Big Band Joves Intèrprets

Terres Ebre/Tarragona,
mentre les diferents auto-
ritats visitaven una exhibi-
ció de ball a càrrec del
Club de Ball Esportiu
Making Dance de
Roquetes i finalment l'a-
companyament musical
dels Grallers de la Lira i
Diables Lucífers de
Roquetes.
El president de l’ens
comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, manifestava
que “és una iniciativa

engrescadora que posa
de relleu un producte
característic de la zona
amb la finalitat de dinamit-
zar l’activitat dels restau-
radors i dels comerços”.
Enguany l’esdeveniment
s’ha traslladat a causa de
l’èxit de la primera edició,
que es va celebrar al
recinte del mercat munici-
pal.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre ha
destacat que “la nostra és

una comarca única que es
defineix a partir de dife-
rents atractius, com ara
la gastronomia i el turis-
me, que ens donen reco-
neixement i esplendor”.
En aquest sentit, Soler ha
afegit que “si treballem en
la línia correcta i ens ho
creiem, som una comarca
invencible”. Soler també
ha explicat que actual-
ment l’ens comarcal
encapçala el projecte Baix
Ebre Avant per tal de dina-
mitzar els sectors turístic
i agroalimentari de la
comarca.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre
també també va visitar
Alfara de Carles on ha
assistí a la festivitat en
honor al patró Sant Julià.

Jornades Gastronòmiques de la 
Patata de Roquetes

Les Jornades s’allargaran fins al proper 30 de juny als diferents bars i restaurants de la població

SEGONA EDICIÓ

ACTUALITAT

El president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Gervasi
Aspa, ha fet saber que el
seu partit presentarà a
tots els ajuntaments i
consells comarcals de les
Terres de l’Ebre on té
representació una moció
que ‘rebutja la imposició
del regnat de Felip VI a la
ciutadania’. Aspa ha
recordat que l’abdicació
del rei Juan Carlos I és
una reacció davant la crisi
institucional que viu
l’Estat espanyol i que  té
un doble objectiu: ‘d’una
banda, s’intenta perpe-
tuar una institució monàr-
quica caduca, retrògra-
da, prescindible i irres-
ponsable constitucional-

ment; de l’altra, es vol
avortar com sigui el pro-
cés democràtic d’autode-
terminació de Catalunya’.
Aspa ha deixat clar que
’s’ha imposat per la via
ràpida Felipe VI, sense
tenir en compte l’opinió
de la ciutadania, sense
cap debat de fons i impe-
dint l’exercici del dret a
decidir’. 
El president de la
Federació de l’Ebre d’ERC
ha defensat un model que
iguali la ciutadania davant
la llei, ‘perquè el poder
mai no pot ser dinàstic
sinó que s’ha de fonamen-
tar sobre el principi
democràtic i la voluntat
popular’. Aspa ha emmar-
cat el vot negatiu del seu
partit al Congrés de

Diputats en ‘la solidaritat
que oferim als republi-
cans espanyols, alhora
que els demanem que
ells respectin i donin
suport a la consulta del 9
de novembre’. Segons
Aspa, però, el més impor-
tant per a ERC és ‘el com-
promís i la lleialtat amb
una República catalana
de ciutadans lliures,
iguals i sobirans’.
La moció republicana que
es presentarà a les insti-
tucions de les Terres de
l’Ebre defensa el dret a
decidir, el referèndum del
9 de novembre i la
República catalana i s’hi
inclouen quatre acords: el
primer rebutja ‘la imposi-
ció del Regnat de Felip VI
a la ciutadania, com a fór-

mula de pervivència d'una
institució monàrquica
caduca, retrògrada, pres-
cindible i irresponsable
constitucionalment’; el
segon ‘exigeix a totes les
institucions de l'Estat i al
nou rei imposat respecte
a la democràcia, respec-
te al dret a decidir el futur
polític del poble català i a
no utilitzar la llei ni la
força per impedir la lliure
expressió de la ciutadania
a les urnes’; el tercer
acord també exigeix el
respecte de les institu-
cions de l'Estat i de Felipe
VI a la consulta del 9 de
novembre. Per últim, la
moció dóna suport que
Catalunya esdevingui un
nou Estat d'Europa, en
forma de República cata-

lana, basada en els princi-
pis de llibertat, igualtat i
fraternitat.
Esquerra també presen-
tarà a les institucions de
les Terres de l’Ebre una
moció en suport de
Jaume Sastre, professor
de  secundària i membre
de l’Assemblea de
Docents de les Illes
Balears, que des del dia
8 de maig de 2014 està
duent a terme una vaga
de fam en defensa de l’e-
ducació i per demanar al
president de les Illes
Balears que obri un pro-
cés de negociació amb
l’objectiu de solucionar el
conflicte educatiu en què
estan immersos des de
fa molts mesos a les Illes
Balears.

ERC presenta als ajuntaments ebrencs una moció en
què rebutja la imposició del regnat de Felip VI

Menús especials amb 

la patata com a

protagonista

La moció també defensa el dret a decidir, el referèndum del 9 de novembre i la República catalana
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L’objectiu de la Festa del
Mar és apropar a la pobla-
ció de la Ràpita i de les
Terres de l’Ebre a la mar,
descobrint el gran ventall
d’activitats de lleure i oci
que es poden realitzar a la
Badia dels Alfacs. En
aquest espai, un dels
ports naturals més grans
d’Europa, troben un verita-
ble paradís els practicants
de surf d’estel, caiac, vela
lleugera i de creuer, wind-
surfistes i navegants de
tota mena.
El diumenge, se celebrarà
la Travessia per la Badia
dels Alfacs en caiac, vela
lleugera, paddle surf i
veler, i com a novetat

d’enguany també nedant
3.800m.
Gràcies a la col·laboració
amb  l’entitat barcelonina
Ocean Factory, -organitza-
dors de la travessia
nedant-, s’espera que la
Festa superi els 200 parti-
cipants. Cal destacar que
aquesta travessia compta
amb el suport logístic del
Club Nàutic Sant Carles
de la Ràpita i les regido-
ries de Turisme i
d’Esports de l’Ajuntament
de la Ràpita, per la qual
cosa l’organització fa
èmfasi en la seguretat de
la travessia fent-la apta
per públics de totes les
edats.

II Recreació històrica. La Guerra del Francès (1808-1814)

Aquest cap de setmana

El restaurant Les Moles
d'Ulldecona, al capdavant del
qual hi ha Jeroni Castell, ha
guanyat el Premi Cuiners i
Restauradors de la quarta edi-
ció dels Premis Gastronòmics
Llorenç Torrado, que anual-
ment concedeix l'Ajuntament i
Fira Tortosa. En la categoria
Productors i Comerciants, el
guanyador ha estat Nice Fruit.
El premi Divulgadors se l'ha
emportat Enric Canut. I, final-
ment, el nou premi Terres de
l'Ebre ha estat per al Grup
Balfegó. El proper diluns 16 de
juny (19h) es lliuraran aquests
guardons en un acte institucio-
nal al Centre Cívic Ferreries,
que estarà presidit per l'alcade

de Tortosa, Ferran Bel, i pel
president de Fira Tortosa, Emili
Lehmann. 
L'acte començarà amb una
xerrada del gastrònom Pep
Nogué sobre la trajectòria de
Llorenç Torrado.
En la seva quarta edició els
Premis gastronòmics Llorenç
Torrado seran novament un
reconeixement a professionals
i empreses dels Països
Catalans que amb la seva feina
contribueixen a posar en valor
la gastronomia del nostre país,
bé sigui des de la cuina i la res-
tauració, des de la producció i
l'elaboració de productes ali-
mentaris de qualitat, o des de
la formació i la divulgació.

Premis Llorenç Torrado

El projecte històric no és
només de ciutat, “és més
complex, vam decidir que
cada dos anys oferiríem un
fragment del nostre passat,
en un punt com és el castell
de Amposta, la seva proximi-
tat al mar i al riu ha estat vital
en moltíssims moments de la
historia del mon. Volem
representar amb aquests
esdeveniments a totes les
nostres ciutats, pobles,
terres, aigües, és a dir a les
Terres de l' Ebre, que han
estat trepitjades per moltes
civilitzacions. Les seves cul-
tures ens han format, i les
seves batalles ens han mar-
cat. Volem que totes les
edats coneguin les seves
arrels”, informen des de la La
Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns.
Perquè aquest projecte sigui
cada dia més potent “el nos-
tre treball en xarxa ens per-
met trobar moltíssimes per-
sones que comparteixen les
nostres il.lusions i que ens
permet establir llaços d'unió,
la connexió amb els
Cavallers de Llíria el primer
any, ens ha permès traçar 

conveni amb possiblement
l’associació més prestigiosa
d'Espanya i una de les més
referents del món. Només
dir-vos que hem retardat una
setmana la recreació perquè
tenen un important esdeveni-
ment de l'1 al 8 de Juny - 70
Aniversari Desembarcament
de Normandia - BAYEUX
(França ) amb la presència de
molts dels representants del
món entre ells François 

Hollande i Obama. Estem
parlant de l’ASSOCIACIÓ
CULTURAL D'AMICS DEL
MUSEU HISTÒRIC MILITAR
DE VALÈNCIA que disposa de
convenis amb el ministeri de
defensa entre altres”.
Els seus més de 15 anys
d'experiència permeten
comptar amb un molt bon
"germà gran que ens apor-
tarà moltíssim. Voldríem feli-
citar al seu president: Ramón

Javier Planells Sáez pel seu
compromís de col . laboració
que ens permetrà a les nos-
tres terres comptar amb
mestres que ens ajudaran a
aconseguir millorar” .
“Aquest any commemorem
el bicentenari de La Guerra
del Francès, pels catalans, o
la Campanya d'Espanya, pels
francesos, o la Guerra de la
Independència Espanyola,
pels espanyols, o la Guerra
Peninsular, pels portuguesos
i els anglosaxons, fou un con-
flicte bèl.lic entre Espanya i el
Primer Imperi Francès que
s'inicià el 1808 amb l'entrada
de les tropes napoleòniques,
i que conclogué el 1814.
Volem que totes les perso-
nes, empreses, administra-
cions que estiguin interessa-
des en què Terres de l' Ebre
donen a conèixer la seva
història s'uneixen a nosal-
tres. És un projecte que
volem unir el món de l'educa-
ció, investigació, teatralitza-
ció, comerç, turisme i gaudir
d’un bon espectacle, amb llui-
tes, conferències, música,
exposicions...coneixerem
com vivien a l’any 1814”.

«Per saber on vaig he de saber d’on vinc»

La Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns
presenta la II Recreació
Històrica, centrada en la
Guerra del Francès. D’avui
fins diumenge.

Festa del Mar a la Ràpita

ACTUALITAT

Móra d'Ebre ha celebrat aquest
cap de setmana del 7 i 8 de
juny la 26a Fira del Caçador,
Cazafir 2014. Es tracta del
segon certamen més veterà
de Catalunya de la seua espe-
cialitat, després del de Taradell
(Osona). La mostra cinegètica
aplega parades d'exposició i
venda de material per al caça-
dor, animals de repoblació de
vedats, gossos, productes
d'artesania i agroalimentaris. El
recinte firal acull diversos
estands i activitats vinculats

amb el sector, com ara exhibi-
cions de gossos de caça, una
mostra de cuina de productes
de la caça, exhibicions de tir,
de vehicles tot terreny, etc.
La fira d'enguany ha traslladat
la seua data de celebració al
primer cap de setmana de
juny, en comptes de la data tra-
dicional de celebració del
segon cap de setmana de
setembre. L'organització ha
justificat aquest canvi en el fet
que la data actual és més idò-
nia per al sector.

Segona edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs
i el Marisc de Deltebre, amb gairebé tot el mes de juny per
degustar els menús especials i molt complets - al preu únic
de 25€ - on hi ha present tant el marisc com l’arròs.

Actualitat

La XXI edició de la Mostra de
Jazz de Tortosa ha presentat
ja el seu programa, que
incorpora actuacions de luxe
com les de Paquito d'Rivera
(guanyador de 12 premis
Grammy) i de Carmen Paris.
El regidor de Cultura de
l'Ajutntament de Tortosa,
Joaquín del Pino, acompan-
yat pel director de la Mostra,
Xavier Bertomeu, han pre-
sentat les principals caracte-
rístiques d'aquesta edició
2014, que inclou, com és
habitual, un seguit d'activi-
tats paralel·les als concerts

entre les quals destaca la ja
tradicional Mostra de Cuina
Cajún, que ha arribat a asso-
lir ja 11 anys dins del conjunt
de l'oferta del festival musi-
cal per excelència de
Tortosa.
L'exposició de cartells de l'e-
dició 2014 al Bar Sport, l'ex-
posició fotogràfica de Jordi
Vidal "Salvat pel rock'n'roll" a
l'Antic Escorxador, i la Jazz
Fira Disc al carrer Cervantes
són altres de les propostes
de la Mostra en aquesta edi-
ció, que se celebrarà del 30
de juny al 5 de juliol.

XXI Mostra de Jazz de Tortosa

Cazafir 2014, a Móra d’Ebre

Des d’avui i fins
diumenge, a

Amposta, zona del
Castell

Romeria de S. Bernabé, a Jesús
L’EMD de Jesús, com tots
els anys, celebrarà demà
dissabte, 14 de juny, la
Romeria de Sant Bernabé.
A les 18:30h, concentració
de cavalls, tractors i
carruatges a la Plaça del
pati de la Immaculada, i
sortida en Romeria a l’er-

mita de Sant Bernabé.
L’acte estarà amenitzat per
Gralles i Tabals de Jesús.
A continuació, a les 19:30h,
celebració de la MISSA a
l’ermita oficiada per
Mossèn Francesc Vives
Seguidament, GRAN
FESTA POPULAR.
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CRAC de la setmana: Paco Túnez, Ebrenc de l’Any
MICHEL VIÑAS

“UN PREMI COMPARTIT AMB TOTES LES PERSONES DE LA CREU ROJA”
Paco Túnez és de Tortosa i
és un dels delegats d'e-
mergències que Creu Roja
va enviar a Filipines per
col·laborar en la catàstrofe
del tifó Haiyan. Forma part
de l'equip de Resposta
Immediata d'Emergències i
està especialitzat en sane-
jament. Túnez té una dilata-
da experiència a la Creu
Roja i en assistir en trage-
dies naturals d'aquesta
indole com la d'Hahiti del
2010. Aquest era el mis-
satge de la candidatura de
Túnez en els Ebreliders. Ell
ha estat l’Ebrenc de l’Any
amb 2761 vots. Divendres
a la Gala I és el nostre crac
de la setmana.
Més Ebre: Ha passat una
setmana, com es viu sent
Ebrenc de l'Any?
Paco Túnez: Bé, d'una
part ets sents orgullós d'a-
quest reconeixement i d'al-
tra, és un repte i responsa-
bilitat per continuar treba-
llant pel territori..   
ME: Vostè ha donat molt
en misió solidària. Diriem
que d'alguna manera, la
societat ho compensa amb
tants de vots.
PT: Encara que molts vots
són de persones vincula-
des a la Creu Roja, em
consta que també hi ha
molts vots de persones
que no tenen aquesta rela-
ció, i per tant, és un
recolçament general per
aquesta tasca de volunta-
riat.   
ME: El premi, ha tingut
repercussió durant la set-
mana?
PT: He tingut moltes felici-
tacions pel premi, encara
que per mi, el premi ja era
estar entre els tres finalis-

tes.
ME: Emoció i sentiment és
el que creen aquests pre-
mis. Què és el que desta-
caria?
PT: Emoció de rebre
aquest reconeixement, ja
que havia persones que
tant al premi Ebrenc de
l'any com a altres catego-
ries, han fet molt per les
nostres Terres, són un
bons ambaixadors de les
mateixes o han fet i fan
accions de solidaritat
importants. Quan em vam
dir que estava entre les
persones candidates a
Ebrenc de l'any, va ser una
sorpresa i, encara que per
algun moment et passa pel
cap la il·lusió de poder ser
el guanyador, de seguida
ho pensava bé i creia que

no podia ser. 
ME: A nivell de Creu Roja,
fins quin punt ha rebut feli-
citacions.
PT: A nivell de Catalunya,
he rebut la felicitació del
President de Creu Roja
Catalunya, Coordinador
Autonòmic, President de
Creu Roja Tarragona i
President de Creu Roja
Tortosa i de molts com-
panys i companyes amb
qui comparteixo acció
voluntària. I, encara que a
les votacions no ho vaig fer
molt extensiu a altres llocs,
les xarxes socials van molt
ràpid i també m'han felici-
tat d'altres llocs d'Espanya,
sudamèrica i Filipines.
ME: Encoratjat per a la
propera 'aventura' solidà-
ria, reforçat per a poder

fer-la?
PT: Les accions en
emergències cada vegada
són més complexes i algu-
nes de risc. Les manifesta-
cions d'ànim d'altres perso-
nes, conegudes o no cone-
gudes, com poden ser els
comentaris que he rebut a
EbreLíders, a altres mitjans
de comunicació i, obvia-
ment amb aquest premi,
reforcen per poder conti-
nuar les accions humanità-
ries.
ME: Normalment crèiem
que quan fem alguna cosa
a vancia de res, ningú ho
valora...I amb Ebreliders
veiem que no és així.
PT: Si, EbreLíders dóna
aquesta oportunitat i ho
agraeixo. És una bona
oportunitat per donar a

conèixer què fa la Creu
Roja a nivell internacional
en emergències i que algu-
na persona del Territori fa
aquesta feina i moltes
vegades actúa com a
ambaixador de les nostres
Terres. Però això no fa obli-
dar que a les nostres
Terres també hi ha perso-
nes que pateixen i que, des
del primer moment, des de

la Creu Roja treballem per
aquestes persones més
vulnerables; el patiment no
té fronteres.
ME: La Gala, un bon final a
un premis que es consoli-
den i que són un gran
al.licient per la societat
ebrenca, com s'està
demostrant.
PT: La Gala EbreLíders
està consolidada i s'està
fent un referent aglutinador
de la societat de les
comarques ebrenques. I no
està només el premi
Ebrenc de l'any, vull recor-
dar que hi ha altres catego-
ries que recullen l'activitat
de les persones que for-
men part d'aquesta socie-
tat ebrenca.
ME: Vols afegir alguan
cosa?
PT: Agraïr les persones
que van votar i donar
suport a aquesta activitat.
Com ja vaig dir, encara que
el premi vagi al meu nom,
per mi és compartit amb
totes les persones que for-
men part de la Creu Roja. I
no podem oblidar les fami-
lies dels voluntaris o tèc-
nics que, encara que direc-
tament no formen part de
la Creu Roja, donen suport,
un suport que és molt
important.

“La Gala Ebrelíders s’està fent referent

aglutinador de la societat de les 

comarques ebrenques”

YASMINA CURTO
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El Camarles també reballa per a la nova temporada. Amb
molta il.lusió per a poder fer un paper digne en una nova
campanya en la que gaudirà de camp de gespa artificial.
Per això que hi ha molta il.lusió. Una de les gestions que
s’ha fet ha estat la de Sergio Ruiz, davanter experimentat
que ha estat els darrers anys al Remolins- Bítem. La
directiva ja ha parlat amb Sergio que contestarà en els
propers dies per a definir el seu fitxatge amb el conjunt
camarlenc. No és la única opció de té Sergio. Un altre
club de Segona catalana també l’ha trucat. 

Sergio Ruiz, en negociacions 
amb el Camarles

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Sergi José, dels que pot tornar

Sam i Regolf, prop de la Rapitenca
JUGAVEN A L’AMPOLLA

La Rapitenca es manté en la ma-
teixa tesitura de setmanes ante-
riors. Treballant en la confecció
de la nova plantilla i esperant ‘as-
semblea de socis per informar-
ne. S’ ha confirmat la baixa de
Barrufet i, en canvi, en el capitol
d’altes, es poden produir les del
central Sam i Cristian Regolf,
tots dos jugadors de l’Ampolla.
Entre d’altres. Es confia parlar
amb Sergi José, aquesta tempo-
rada al Vinaròs, i també amb d’al-
tres jugadors locals com elcas

de Manel Subirats que, no obs-
tant, pot tenir altres propostes
fins i tot de la Comunitat Valen-
ciana. Felipe si que es preveu
que torne. 

A la plana 19, entrevista
amb Agustí Zaera, tècnic
del cadet rapitenc que ha
pujat a Divisió d’honor. 

Cadet

El porter Selu no seguirà. No ha hagut acord

El Tortosa anuncia les baixes
TAMBÉ RENOVACIONS

Les baixes anunciades són:
Borrull, Marc Rambla, Robert
Pujol, Alex Guarch, Maikel, Al-
bert Verge, Sandu i Ferran For-
né. Renovats: Gerard Estrella,
Moha, Cristian Ventura, Pau Val-
maña, Monge, Javier Asin, Joel
i David Vilanova. S’està parlant
amb Vilanova, té altres propos-
tes, i amb Pere es farà la set-
mana vinent. De les baixes hi ha
jugadors que ja tenen propos-
tes com el cas de Maikel (L’Am-

polla) o Borrull mentre que Alex
Guarch ja ha fitxat amb el R. Bí-
tem. No hi ha confirmacions
d’altres gestions que es poden
estar fent com les de Povill, Ca-
llarisa, José Ramon, Albert Ar-
nau, Fouat o Xavi Anell, que
sembla que a més de l’Ampos-
ta interessa també a l’Ascó i a
dos clubs més. Amb el porter
Selu no ha hagut entesa i no se-
guirà. La Cava podria ser la
seua destinació. 

Barrufet, natural de Bneis-
sanet, és un centrecampista
que ha fet una labor molt com-
petitiva els darrers anys a la
Rapitenca, adaptant-se a les
posicions que li tocava, tant a
l’eix defensiu com de pivot al
centre del camp. Ha estat un
jugador cotitzat en les darre-
res setmanes perquè també
es comentava que podia haver
estat en tractes amb el Jesús i
Maria. 

De l’equip de la capital del
Montsià cal dir que hi ha un

bon nombre de jugadors de
l’Amposta en l’agenda d’altres
equips i per això es preveu cer-
ta renovació, tot i que el mer-
cat no està molt sobrat d’efec-
tius per a la Primera catalana. 
Ja s’ha confirmat el retorn

de Marcel així com les renova-
cions d’Iniesta, Jonatan, Dani
Bel, Uliaque, Calsina, Cristo i
Batalla. Hi ha intencions de que
continui Gustavo però s’ha d’a-
cabar de parlar, així com Mi-
guel amb qui el tècnic ja ha
conversat i ha d’acabar de de-
cidir. De Callarisa també s’es-
pera resposta.

Barrufet fitxarà amb l’Amposta

Joan Barrufet ha jugat els
darrers anys a la Rapitenca.
La temporada vinent coinci-
drirà amb Teixidó altre cop,
però serà a l’Amposta. 
Barrufet que sonava per a

l’Ascó i també per al Gande-
sa, tenia proposta de la Ra-
pitenca per a renovar, però
ha acceptat la de l’Amposta.

HA ESTAT A LA RAPITENCA ELS DARRERS ANYS

Callarisa, que també interessa al Tortosa, en l’agenda

M.V.

Barrufet jugava amb la Rapitenca. 

Iniesta, Jonatan, Dani
Bel, Uliaque, Calsina,
Cristo i Batalla són de

les renovacions
existents a hores d’ara. 

Renovacions

Fa un parell de mesos, dona-
va la meua opinió sobre el
que podia passar aquest es-
tiu. Vaig dir que seria mo-
gut....i ja es comença a notar.
El mercat està alterat com
feia anys que no passava. I és
que amb les retallades de
tots els clubs, tots havien d’a-
nar a ‘pescar’ a les mateixes
aigues i clar, no hi ha tan de
peix per a tots.
Puc manifestar que conei-

xo un davanter que ha tingut
fins a cinc ofertes de clubs di-
ferents. Es normal. No hi ha
molts jugadors i era de pre-
veure que, determinats ca-
sos, puguessin tenir nombro-
ses ofertes. Però, malgrat els

grans movi-
ments, encar
a ens que-
den sorpre-
ses per con-
templar de
jugadors que estaran aparau-
lats amb un equip i fitxaran
per un altre. A la captura. No
hi haurà treva. I és que dilluns,
sense anar més lluny, en un
bar prop de casa meua, hi ha-
via diverses taules ocupades
per directius i jugadors. Visc
en un lloc estratègic on des
de la finestra de casa es po-
den veure moviments a la ca-
feteria de l’Hotel. Em queda
molt per veure encara des de
la finestra. 

Arriba l’estiu....

El porter Raül Jimenez (La Cava), fitxatge mediàtic

El Jesús i Maria apunta alt
QUATRE FITXATGES

El Jesús i Maria ha començat
un pla renove ambiciós per co-
mençar la nova etapa. Aquesta
setmana ha anunciatr el fitxatge
del porter Raül Jiménez (la Ca-
va), Raül Gonzalez (Catllar), Al-
bert Martorell (Catllar) i Carlos
Herrero, que va jugar amb la Ca-
va com a central. 
El porter Raül Jimenez ha es-

tat el fitxatge ‘bomba’. Un porter
experimentat. Raül Teixidó tam-
bé continua així com el pichichi

Ferreres, que ha tingut un bon
nombre de propostes, i Ivan. Ju-
gadors que han interessat a al-
tres clubs però que seguiran.  

Es preveu un altre fitxatge
mediàtic en els propers

dies, si no fallen les
negociacions

Un altre

Jordi Gil
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Narcís, jugador perellonenc, interessa al CD al Cava. Es un dels fit-
xatges pevistos a més d’un porter (Selu), que és obligat una vegada
no segueix Aitor i tampoc Raül Jimenez. Ja hi ha gestions avançades
amb un, amb projecció, i aviat es podrien concretar. També hi ha
converses amb dos jugadors de banda, esquerrans, amb els que
pot haver-hi interès, tot i que principalment un és complicat que pu-
gui acabar incorporant-se. Ruibal, Jaime, Roger, Ferran, Agustí, Ma-
rio i Pardo són jugadors renovats.  Yuri i Pau Vila són baixa. Quatre
juvenils passen al primer equip. Narcís és nét d’un central emblemà-
tic que va tenir el CD la Cava a Tercera: Miquel Alimbau. 

Narcís Franch (Perelló), en l’òrbita 
al CD la Cava

CD LA CAVA. TAMBÉ EL PORTER SELU (TORTOSA)

El davanter Pol Bladé, que ha jugat a la Rapitenca, és nou davanter
del Gandesa per a la temporada vinent. Pol, natural de Benissanet, ha-
via sonat com a possible per altres equips, però s’ha decidit per al
Gandesa. L’equip gandesà segueix treballant en les renovacions i tam-
bé en fer més incorporacions, com un exjugador de l’Ascó.

CE Perelló. Tudela, que ha fitxat a la Canonja, és baixa. El tècnic
Molinos va fer una proposta esportiva per a la nova temporada i no
ha hagut acord. Per tant, no seguirà. Es comenta que l’aposta potser
un altre tècnic de la casa, dels planters. Estaria pendent de confirmar. 

Pol Bladé s’incorpora 
al Gandesa de Rafel Navarro

MOLINOS NO SEGUIRÀ AL PERELLÓ

L’Ampolla, a més de la del porter Aitor, ha confirmat la incorpo-
ració del canoner Héctor, procedent de l’Ametlla. Hi ha més con-
verses iniciades, entre elles amb dos exjugadors del Tortosa que
no continuen i alguna més per apuntalar la defensa. Les baixes
ja confirmades són les del central Sam, que segurament fitxarà
a la Rapitenca i Marcel que torna a l’Amposta. 
Gordo, per la seua part, podria anar al Roquetenc, tot i que tam-
bé el Remolins-Bítem està darrera. Podria haver-hi alguna baixa
més, tot pendent de les gestions que es puguin fer en els pro-
pers dies.   

L’Ampolla incorpora al 
defensa calero Hector

S’AFEGEIX AL PORTER AITOR ARASA

Ja vam explicar la setmana
passada que Enric és el nou
entrenador del Catalònia.
Torna a casa, a la Santa
Creu on es va formar com a
jugador, abans d’anar a la
Sénia i al Tortosa, i on va
viure, posteriorment, anys
gloriosos amb l’ascens a
Preferent. Ara torna com a
entrenador.
L’arribada d’Enric ha creat
molta il.lusió al CF
Catalònia. El tècnic diu que
“m’agrada que sigui així.
Aquesta il.lusió és una moti-
vació o una pressió afegida

per a treballar més i poder
estar a l’alçada de les
expectatives que hi ha a
hores d’ara”. 
La base de la plantilla, amb
els jugadors que el tècnic
vol, ha renovat i s’espera
poder fer quatre o cinc
incorporacions en les que
s’està treballant. Les con-
verses estan encaminades
amb jugadors que estan en
el punt de mira també d’al-
tres clubs i per això caldrà
esperar per a efectuar-les.
D’altra banda, qui torna
també al club és el porter

Pau Alegria, que en els
darrers anys ha estat amb
Enric a Gandesa. 
“Fins al moment, el que puc
dir és que estic molt satis-
fet de com va tot. Estem
treballant bé i amb Albert i
Adrià, que són les persones
del club amb les que he par-
lat, ens entenem perfecta-
ment i, a més, transmeten
la realitat actual d’una enti-
tat que ja ha complert amb
els jugadors i que està fent
una bona feina en els
darrers anys”. 

“Hi ha il.lusió i això és una motivació afegida”
Enric Aleixendri comença una nova etapa amb el Catalònia

TORNA A CASA

Renova el gruix de la
plantilla, tot i que en
alguns casos hi havia

jugadors que tenien altres
propostes. Segueixen el

porter Fran, Iniesta,
Ondazabal, Cosido,

Rovira, Cristian, Eugeni...

Renovació

L’Alcanar s’havia intere-
samb un vel conegut com
José Fernando Mora o fins
tot amb Nacho Pérez amb
qui també s’ha parlat. Però
cal d’aquestes opcions s’ha
concretat i les gestions
posteriors han estat amb
Santi Forner, ex de la Cava,
amb qui podia haver-hi inte-
rés, però cal dir que, a la
vegada, una altra opció,

potser més ferma a hores
d’ara, és la de Beto (Beni-
carló). Es comenta que po-
dria tornar Edu Aguilar.
A la junta, tal com vam

dir, amb Josep Queral com
a president, continua i han
hagut diverses incopora-
cions, i també alguna baixa
com la del vicepresident Mi-
quel Reverté.

El filial està pendent del Deltebre. Si puja, se sal- varà. Si no, baixarà.  

L’Alcanar ha de decidir el nou tècnic
SANTI FORNER ES UNA OPCIÓ PERÒ TAMBÉ ESTÀ LA DE BETO (BENICARLÓ)

El davanter Angel San-
chez seguirà al R. Bítem.
Àngel i Joel Crespo havien
tingut una trucada de
l’Amposta, però el goda-
llenc seguirà i Crespo ha
de contestar demà i tam-
bé podria fer-ho. El R. Bí-
tem ja té la novetat d’Alex
(Tortosa) mentre que Gor-
do, davanter que va estar
a l’Ampolla, està en l’òrbi-

ta com també ho està a la
del Roquetenc. Un bon
nombre de jugadors han
tingut converses amb el
Tortosa però el més pro-
bable és que continuin a
Bítem. En principi, Llaó,
Jota, Segura i Emili també
seguiran. Chechu, entre-
nant amb el Nàstic, ha
parlat amb la Rapitenca.
Finalment, dir que Angel

Portilla, tècnic del filial,
marxa al futbol base del
Tortosa. S’ha contactat
amb Iñaki Cubells per a
poder entrenar el filial.

Àngel Sanchez segueix al R.Bítem
ALEX GUARCH (TORTOSA) FITXA

Després d’unes temporades
complicades, on fins i tot hi
havia incertesa per la conti-
nuitat del club, va aparèixer
un grup de joves patriòtics
que es van fer càrrec de
l’entitat. Alguns ja hi estaven
o havien estat a  la directiva
i d’altres, membres del filial,
s’incorporaven. La gestió ha
estat efectiva i a més de po-
der salvar la cateoria en els
darrers anys s’ha sanejat el
club i els jugadors estan al
dia de cobrament. 

El Catalònia,
al dia

Eric Fernandez va haver de dei-
xar el futbol ara fa un any per
una qüestió de salut. El jugador
de Sant Jaume, que pertanyia a
la Cava, es veia oblidat a penjar
les botes amb 21 anys. Li van
fer un trasplant de fetge que ini-

cialment requeria reós.  Però,
amb el temps, amb paciència, el
diagnòstic inicial ha canviat i l’e-
volució ha estat satisfactòria per
a que Eric pugui tornar a jugar.
“Estic molt il.lusionat. Tornar a

jugar a futbol era el que més vo-

lia i desitjava. I estic molt con-
tent. Tornaré a entrenar amb la
Cava i,a  la vegada, em plantejo
agafar un equip de futbol base.
La vida m’ha canviat. Estava sa-
tisfet de com va anar tot, ara fa
un any, però el fet de poder tor-

nar a jugar em fa tornar a tenir
il.lusió”. 
Eric és jove i té molt per da-

vant. 
Els seus ulls tornen a brillar i és
que podrà tornar a fer el que
més li agrada: jugar a futbol.

Els ulls d’Eric Fernàndez tornen a brillar
El jugador, que va haver de deixar el futbol, podrà tornar a jugar

ACTUALITAT

Eric Fernandez.

Enric Aleixendri.
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Si el Deltebre puja, se
salvarà l’Alcanar B

Descens

Molts jugadors han rebut de la Rapitenca, Tortosa i Amposta diverses trucades.
Ells escolten perquè els agrada sentir-se estimats; només els diré que al final
aquesta temporada els equips van molt just de money però existeixen els mira-
cles de pagar quantitats astronòmiques per ser competitius en la propera cam-
panya. Són dies en què els presidents, secretaris tècnics i entrenadors d'aques-
tes comarques treballen incansablement. Un entrenador a un president li va dir:
"Que poc em valores? No m'has augmentat ni l’ICP. Faig de tot, et busco jugadors,
perdo una hora al telèfon tots els dies”. Però res d’increment de siu. En general, són dies de fitxatges
i aquí no hi ha Messis ni Ronaldos per fitxar però si vendre il·lusions a jugadors encara calgui trair l'e-
quip de tota la vida, encara que calgui desmantellar altres equips. Tot val, això és la selva.

MISSATGE ENTRE UN JUGADOR I UN ENTRENADOR. Que un jugador sigui baixa a un equip pot-
ser normal quan acabi la temporada. Però que a Facebook posi a caldo a aquest entrenador, encara
que sigui de forma encoberta, no ho veig ètic. Però bé cadascú pot fer el que vulgui. Existeix la lliber-
tat d'expressió. No dic noms. Només faltaria ficar més llenya al foc.

JESUS   I MARIA: I SI CAL FITXARAN A NEYMAR. Aquest equip no sé d'on treu tant money per fit-
xar sota dels arrossars o sota les pedres. De moment les altes són Albert Martorell (Perelló), Raül
Gonzalez (Catllar) i el porter Raül Jiménez (La Cava). Falten més fitxatges i tots seran de campanetes.
Un gran porter Raül, ex Rapitenca, una gran defensa gairebé tota serà nova, un mig camp amb Se-
bas i una davantera de categoria: José Maria Monfort, Raul Teixidó, Ferreres i Ivan Gonzalez. Algú dub-
ta que poden marcar 100 gols? Però en aquesta llista falta Neymar. Tot arribarà senyors.
LIO A ALCANAR, Diuen que seguirà l'actual junta però tinc un rumor que podria arribar nova gent,

el que està clar és que el que passa en aquesta entitat és per escriure un llibre perquè aquí va cadas-
cun per una banda, el primer equip per un camí, el futbol base per l'altre, el filial també. I a més, sa-
ben saben quants equips hi ha a Alcanar de veterans?  Doncs 2. Alcanar i Canareu. Quina pena que
tots aquests equips no s'uneixin tots junts en un front comú.
CANONER FATSINI es retira un gran jugador. 25 anys a l'entitat del Catalònia com a jugador. Amb

33 anys l'edat de Jesucrist deixa aquest club, penja les botes. Complidor en els entrenaments, ele-
gant amb la pilota i els seus girs que de vegades semblava que ballava un tango. A les botes té dina-
mita pel seu potent xut i gran part de gols els ha marcat de falta, assatjant-lo mentre. Només ha es-
tat infidel un cop al seu equip, quan va marxar a Pinell. Gran jugador que deixa una aroma genuí en
aquesta entitat.
TORTOSA TOT TÉ PODER. Diuen que el Tortosa és el poder doncs serà així perquè a la presenta-

ció de la renovació del tècnic Nando Crespo hi havia molta gent. El president Artur, l'entrenador, Lluís
Fornés, Jordi Margalef, Ximo Talarn i Rogelio. Els asseguro que d’aquesta foto d'aquí a dos anys no-
més quedaran dos. L'onze bàsic de la passada temporada passada del Tortosa només un no ha es-
tat renovat: Ramon Ibáñez. Tres no saben si seguiran: Pere Bosquet, Josep Vilanova i Selu. I de mo-
ment renovats: Gerard Estrella, Moha, Cristian Ventura, Pau Valmaña, Javier Asin, Joel i David Vilanova
de l'onze ideal a més d'Albert Forcadell. Baixes: Borull, Marc Rambla, Robert Pujol, Alex Quart, Mai-
kel, Albert Verge, Sandu i Ferran Forné.Les altes de moment són els juvenils Aleix Salvat, Milan, Car-
les Sahraoui i Lotfi Hashimi
QUANTS JUGADORS DE LA RAPITENCA ANIRAN A AMPOST?. Quants jugadors s'aniran de la Rapi-

tenca a l'Amposta. Un, dos, tres, cinc, mig equip... jo no ho sé, només sé que algun segur doncs Tei-
xido li agrada algun dels seus jugadors a la Rapitenca. Quatre ja han signat per l’Amposta: Marcel Es-
panya (Ampolla) Iniesta, Dani Bel i Jonatan. Hi hauran unes cinc baixes;, Callarisa en caure i Miguel
Reverté vol quedar-se. L'Amposta també ho desitja però ha d'haver fumata blanca entre Teixido i Mi-
guel. Les persones amb el diàleg s'entenen.

RAPITENCA NETEJA TOTAL I UN ENTRENADOR AMB DOS PEBROTS. Aquest equip en la jornada
1 potser a l'equip titular només hi hagi un jugador de l’any anterior. Seguiran pocs jugadors, no serà
una neteja, serà una altra etapa. Els fitxatges estan tancats al 90% els podria donar la llista comple-
ta però no m'ho permeten. Hi hauran dos fitxatges estrelles, diversos joves de 2a catalana, no serà
un equip per ascendir però si per il·lusionar. El míster Garcia Sanjuán té una cosa que cap entrenador
d'aquesta comarca ha fet i ells sí en el Vila-real C en tercera divisió: presentar un bloc com a equip ti-
tular amb sis jugadors de 16 anys, tres de 17 i dos de 18. amb això ja els vaig avançat que ve un
entrenador amb dos....

GANDESA 8 MAGNIFICS I UNA ESTRELLA COM FITXATGE. Vuit dels jugadors que van entrar en
l'onze bàsic han estat renovats: Rojas, Batiste, Genis, Gumiel, Dani, Soriano, Guiu, Dilla, a més de Fre-
de, Marc i Joan Vives. El Gandesa té bona pinta; manté el bloc a més de l'arribada d'un golejador Pol
Blade que va marcar 23 gols en Olimpic fa dues campanyes i la passada va disputar 11 partits en
tercera divisió amb la Rapitenca. Aquest jugador va començar a negociar a dues bandes el 24 de
Maig amb l'actual equip i el Remolins-Bítem.
REMOLINS-BÍTEM AMB VESPA.  Corren bons temps al Remolins-Bítem. De l'equip bàsic han reno-

vat sis jugadors: Josep Llaó, Víctor i Edgar Bartolomé, Àngel Sánchez, Jota, Alfons Povill a més d’E-
mili i Sergi Bel. Queden pendents de l'onze ideal Manel Puig i Joel Crespo que estan a punt de signar
mentre Aaron Navarro i Eric Ubalde gairebé segur s'absentaran sis mesos perquè tenen previst do-
nar la volta al món en vespa (potser s'apunti Paco Also) mentre que Jordi Fabregat està a prova amb
el Nàstic. Els fitxatges seran bons. Tres requisits: bones persones, bons companys i que corrin els
90 minuts. De fer-los bons ja se n’encarregarà Sergi Navarro. Sergi Ruiz que va causar baixa està ne-
gociant amb el Barça. Més o menys, la samarreta és la mateixa. 
LA CAVA PERFILA ELS FITXATGES. Cinc dels jugadors que van estar en l'onze bàsic la passada

temporada han renovat: Roger, Jaume, Ferran, Rubial i Agustí a més de Pardo. El porter del Tortosa
Selu en plenes negociacions.

Nota de Joaquin Celma: Des d’avui i durant les properes setmanes, amb exclussivitat per a Més Ebre, faré un
balanç de la temporada per equips. Avui, a la 18, començo amb l’Ascó, Rapitenca i Amposta. Coleccionable.

Els telèfons trauen fum

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Deltebre i Hospitalet van em-
patar a un gol en el partit d’a-
nada de la promoció d’ascens
(1-1). Un partit travat, igualat,
marcat pel respecte i les po-
ques ocasions. Per tant, tal
com era de preveure, es de-
cidrà a la tornada. Demà dis-
sabte (18 h).
L’Hospitalet, dissabte pas-

sat, es va avançar amb el 0-1,
arran d’un penal. Poc des-
prés, De la Torre va empatar,
també de penal. L’1-1 de la
primera meitat ja fou definitiu.
Robert Cantó, tècnic del

Deltebre, reconeixia que “el
partit va ser bastant travat, en
general. A la primera meitat,
va ser important poder empa-
tar després de rebre el 0-1. I
vam intentar-ho, dominant
més, tot i que sense crear

ocasions. A la segona meitat,
la veritat és que cap dels dos
equips va tenir profunditat. Va
haver-hi molt centrecampisme
i poca fluidesa en el joc, pels
dos costats. Nosaltres vam in-
tentar-ho però com en els da-
rrers partits a casa, ens va
costar”.
Demà es decidirà tot: “se-

gurament, serà un partit més
intens. Nosaltres, fora de ca-
sa, ens hem adaptat millor.
Sabem que el resultat, d’en-
trada, no és bo. I que per això
no podem especular i hem de
sortir a marcar. I així ens hem
de mentalitzar per a fer-ho”.
90 minuts per decidir tota

una temporada.
El Deltebre va tenir la baixa

de Noguera. Abans del partit,
els companys van sortir al

camp amb unes samarretes
amb un missatge d’ànim per
al jugador.
L’Alcanar B està pendent

del Deltebre per salvar-se. Si
puja el Deltebre, els canareus
se salvaran.
Cal destacar el gran am-

bient que hi havia diumenge a
l’estadi, una autèntica festa
del futbol. 

Tot per decidir
El partit d’anada va acabar amb empat a un gol

DEMÀ DISSABTE 18 HORES. PARTIT DE TORNARA PROMOCIÓ D’ASCENS

-Pedro Garcia ha renovat com a entrenador de l’Ull-
decona. S’ha comentat de la possibilitat de que
torni Albert Arnau, que està a l’Amposta i pel que
s’ha interessat el Tortosa. Es un rumor com també
ho és el de l’argentí Nico Aguiar. Tot plegat,per fer
un gran equip en l’any del centenari. Demà al matí
ja es fa una trobada d’exjugadors amb un partit al
camp de l’Ulldecona. Es l’avantsala d’altres esde-
veniments amb motiu del centenari que serà l’any
vinent (vegeu cartell).
Altres noticies de la categoria:

-Toni Sanchez seguirà entrenant a a l’Aldeana.

-Ambròs Segura no segueix a Móra la Nova. S’-
han sentit rumors de que Lizaso podria ser el pro-
per tècnic. També Rovira. Però l’aposta, en una
temporada austera, potser per un entrenador de la
casa, de futbol base.
-L’Ametlla pot sofrir diverses baixes, entre elles

confirmar la d’Hèctor. La continuïtat del tècnic Nar-
cís està pendent de confirmar-se.
-Joan Subirats continuarà entrenant el Santa Bàr-

bara, equip que pot tenir la baixa del davanter Ro-
ger. Amb Carlos Gilabert s’està negociant.

Centenari CF Ulldecona
Demà ja hi ha un partit entre exjugadors

COMENÇA A ACOSTAR-SE
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El CN Banyoles va ser l'únic
que va poder superar als clubs
ebrencs al campionat de
Catalunya de rem, revalidant el
títol aconseguit en la passada
edició. Uns 400 remers de 9
clubs, amb gairebé un centenar
d'embarcacions, en totes les
categories, van participar en la
competició disputada a l'estany
de Banyoles, on el club amfitrió
va acabar amb un botí de 22
medalles d'or, 9 de plata i 7 de
bronze. En segona posició es
va classificar el CR Tortosa
amb 10-10-5, i en tercera el CN   
Amposta, amb 6-13-10. El sisè
va ser el CN   Tarragona, amb
sis de plata i 14 de bronze,
classificant-se a continuació el
CN   Sant Carles de la Ràpita
amb una de plata i tres de bron-

ze i el Club Delta amb una de
plata i dues de bronze.
Les deu medalles d'or del CR
Tortosa, van ser en alevins en
1X Sara Estevez; 2X Sara
Estevez-Elena Cid; 4X Sara
Estevez-Elena Cid-Cinta
Domingo-Georgina Canalda. En
juvenils 2 - Ismael Rifi-Roger
Folqué; 4 - i 4X Roger Folquer-
Ismael Rifi-Pere Toader-Lluís
Blasco. En sènior, 2 - Alex
Sigurbjornssön-Pau Vela; 4X
Pau Vela-Alex Sigurbjorsson-
Albert Tafalla-Xavi Vela; 4 -
Omar Aymerich-Ruben Garcia-
Marc Montany-Xavi Vela; 8 +
Pau vela-alex sigurbjorsson-
Omar aymerich-Albert tafalla-
David Ballester-Marc Montany-
Xavi Vela-Ruben Garcia (tim M ª
Jose Garcia).

Campionat de Catalunya
REMDISSABTE PASSAT

Des de la regidoria d'Esports
de l'Ajuntament de l'Aldea us
informem que avui divendres

13 de juny tindrà lloc al
camp de la UE Aldeana el pri-
mer torneig de 12 hores de

futbol 7 nocturn,amb 180 €
amb premis. El preu per ins-
cripció són 30 €.. Per mes

informació podeu passar per
les oficines del Club.

Torneig Handbol Platja a l’Ampolla

4a edició del torneig d'handbol platja l'Ampolla organitzat
pel Centre d'Esports Tortosa i l'ajuntament de l'Ampolla
amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Ebre.
Participació rècord amb 64 equips inscrits i 87 partits
jugats des de les 9 del matí fins les 21 de la tarda amb
parada de 14 a 16 hores. Es tracta de l'únic torneig d'a-
questa modalitat adreçat a totes les categories, des de
prebenjamí a veterans, de catalunya.
Els guanyadors per categories van ser els següents:
Prebenjamí: 1r Puig Cavaller (Gandesa) 2n Perelló
Benjamí masculí: 1r Ferreries 2n Cinta Curto

Benjamí femení: 1r Perelló 2n Lluís Viñas (Móra d'Ebre)
Aleví masculí: 1r Escola Elisabeth (Salou) 2n Ferreries
Aleví femení: 1r 3 d'abril (Móra la Nova) 2n Ferreries

Infantil masculí: 1r CH Móra la Nova 2n Alcover
Infantil femení: 1r CH Amposta 2n CH Ascó
Cadet masculí: 1r CE Tortosa 2n BM Vinaròs
Cadet femení: 1r CH Ascó 2n CH Móra la Nova
Sènior masculí: 1r Amics d'Amposta 2n CE Tortosa
Sènior femení: 1r CH Ascó 2n CH Amposta

Unes vuit-centes perso-
nes van assistir el passat
dissabte, al lliurament de
premis als millors espor-
tistes ebrencs de la tem-
porada 2013-14 que el
programa Tots els Gols,
d'Imagina Ràdio. Per

vuitè any consecutiu.
Més de cent guardonats
van ser els protagonistes
directes d'una trobada
que s'ha convertit en una
mena de clausura oficial
de la temporada esporti-
va.

La Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) Tortosa
organitzarà el proper dia 14 i
15 de juny la 18a edició de la
Travessia Nocturna Fredes –
Paüls. Aquesta activitat con-
sisteix en resseguir els trams
del GR-7 que uneix aquestes
dues poblacions. Aquesta
travessa normalment es fa
en dues jornades però nosal-
tres proposem fer-la d’una
sola tirada i a la llum de la
lluna plena.

El recorregut serà el de les
edicions anteriors, iniciant la
Travessia al poble de Fredes
(Baix Maestrat), passant
prop del Refugi de Font
Ferrera, pel Refugi de Caro,
Refugi de Clotes i coll de l’en-
rajolada on en aquest punt
es deixarà el GR-7 i es bai-
xarà, resseguint el PR-785 i
el GR-7.6, directament a
Paüls, on finalitzarà la

Travessia a la zona esportiva
de la mateixa població. El
recorregut és de 48 km i de
1.500 m de desnivell positiu.
Durant el trajecte hi haurà
controls de pas i avitualla-
ments líquids i sòlids, desta-
cant un sopar a base de gra-
ellada al Restaurant Pous de
la Neu (Caro) i un esmorzar a
Paüls. Seguint amb l’eco-res-
ponsabilitat, cal destacar
que als avituallaments no es
serviran gots, així que cada
participant haurà de portar el
seu propi recipient per avi-
tuallar-se. 

L’organització fica a disposi-
ció dels participants que així
ho demanin a la inscripció,
un servei de bus Paüls-
Tortosa-Fredes (només ser-
vei anada).
Tots els participants seran
obsequiats amb un record
commemoratiu a Caro, i un

d’exclusiu per a aquells que
arribin a Paüls havent fet tot
el recorregut complert,
també hi haurà premis per
als primers i aquest any, com
a novetat, hi haurà un premi
especial (Tricentenari 1714)
per al primer participant
masculí i femení en passar
pel Km 17,14.

Seguint la tendència de les
últimes edicions, l’organitza-
ció ha previst que hi hagi
més de 500 participants.
L’hora de sortida serà a les
18:00 h del dissabte 14 de
juny des de la plaça de
Fredes.

Festa ‘Tots els Gols’, programa
d’Imagina Ràdio

Travessia Nocturna Fredes-Paüls, aquest cap de setmana DISSABTE PASSAT

I TORNEIG 12 HORES FUTBOL 7 NOCTURN  A L’ALDEA
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Ha arribat el moment de fer balanç. La Rapitenca va baixar a la categoria
que mereix, ni tercera divisió, ni 2a. Catalana encara que la major part de
la història ha militat en aquesta: 37 temporades. La resta 12 a Tercera
divisió, 2 a 1a Catalana, 6 a Preferent i 11 a segona regional. Trista tem-
porada, no pel descens que era possible ja que la tercera divisió no és una
categoria qualsevol, hi ha grans equips i amb un gran potencial a la capi-
tal de Barcelona i equips que eren al pronòstic de quedar per dalt com el
Santboià i que també han baixat. O la històrica Gramanet que era el clàs-
sic de segona divisió i que també ha descendit. Però ningú esperava el
desenllaç final quan a la primera volta l'equip estava en una posició còmoda amb 23 punts
i en el lloc tretzè però la segona va ser una pel·lícula de terror: últim classificat amb només
8 punts juntament amb el Gramanet, dos victòries, dos empats i 40 gols en contra. La dada
és que en la primera volta s'aconseguissin 20 gols i amb 15 a la segona només 8 punts.
Com es va arribar a aquesta situació d'un descens cantat ja en les últimes jornades. Segons
Teixidó que més que entrenador de vegades sembla un filòsof: "Que tres estrelles t'acom-
panyin en la vida l'amor, la salut i els diners". El problema número u va ser que per poder
complir els pagaments haver d'anar donant baixes (Javi Ramos, Iker Romera, David Lopez..)
a més de les ofertes de la Cava per Ferran i Raul amb la qual cosa en els últims quatre
mesos es va trobar el míster que no podia plantejar una tàctica clara per aconseguir punts
en jugar alguns jugadors en posicions que no eren la seva per falta d'efectius i potencial i
malgrat l'arribada de reforços de Pino i Miguel Reverté, aquests no van ser les solucions.
Els fitxatges no van aportar de principi la qualitat necessària i la falta d'un home gol es va
notar ja que va ser una temporada en què els gols els van marcar els migcampistes Ivan
Montané i José Luis Montané amb 4 i 5 gols o el defensa David Lopez que era el màxim arti-
ller fins que va marxar de l'equip, amb tres gols. Per veure la poca resolució de l'equip
només cal contemplar que el primer golejador de la Rapitenca ocupa lloc 47 de la taula dels
golejadors de la tercera divisió. El màxim artiller Manuel Sala del Manlleu va marcar 21 gols,
més de la meitat que tot el conjunt de la Rapitenca amb 14 jugadors que van ser els que
van golejar. L'equip utilitzà un total de 29 jugadors i el bàsic dels jugadors que van jugar
més partits van ser dotze efectius i va estar composat per Damià a la porta; en defensa
Julio Pardo, Mauri, Yélamos i David Lopez; migcamp Barrufet, Alexis, Montané, Cristian,
Marc Vernet, Ivan Montane i en punta Teixidó. La resta de jugadors: Javier Ortega, Ivan
Gasparin, Pol Blade, David Pino, Iker Morera, Raul Jiménez, Martí Panisello, Jose Luis
Rosales, Ivan Paez, Miguel Reverté, Josué Andreu, Javi Ramos, Ferran Roig. Edgar Samper,
Gerard Garcia, Gerard Franch. En l'onze bàsic només quatre van entrar que no van estar a
la plantilla de la passada campanya: Damià, Mauri, Marc Vernet i Ivan Montané. A destacar
Munta, Alexis, Julio i Damià que van ser els més destacables. 
Amb el que es jugava la Rapitenca potser va deure moure fitxa per salvar la categoria. Una
decisió hauria estat cessar el míster Teixido però aquesta no era la solució i segons fonts
de la directiva "Teixidó ha donat tant a la Rapitenca que no mereixia ser cessat". Una altra
incorporar a Monfort (Jesus i Maria), Cristian Regolf (Ampolla) o Ximeno (Alcanar), segur que
amb aquests tres jugadors la Rapitenca no hagués baixat. De totes formes, el millor que li
ha passat a la Rapitenca va ser el descens perquè estar una altra any a la 3a. divisió era
patir esportivament i amb una economia com l’actual no es podien fer miracles. La
Rapitenca a més no va tenir la sort de cara. El president Don Ramon va haver d'apagar focs
de vegades per tots els costats, l’afició cada vegada va acudir menys al camp i la baixada
de socis va ser important. Però la Rapitenca està més viva que mai com a entitat. És la que
té més nombre d'equips 16 i d'aquests 6 a Preferent; dos cadets, dos infantils, 1 juvenil, 1
aleví. A nivell de primer equip, la temporada va ser llarga. El president va haver de fer núme-
mos i més números, el secretari tècnic buscar jugadors sota les pedres a preu de saldo i
amb l'entusiasme i el caràcter de venedor que té, et venderia gabardines a l’estiu i Super
Teixido amb el millor que sabia fer, defensar portal a zero i si cau un gol es podia fer el mira-
cle. Però els miracles aquesta temporada no van ocórrer. En les últimes deu temporades 7
a tercera divisió amb un cinquè lloc en la temporada 2007/2008 i tres a primera catalana i
amb aquests llocs, vuitè, quart i primer, però no es pot demanar més. Nou projecte, noves
il·lusions, nou entrenador, això si el mateix president, el mateix secretari tècnic que són els
apagafocs d'aquesta entitat. La propera temporada amb un equip amb més ebrencs, més
de jugadors de la casa, tornaran les esperances de tenir un equip a la tercera divisió algun
dia, potser no com míster Teixido però qui sap si de mànager general, i potser amb
Fernando Garcia com alcalde d'aquesta localitat i de president Xavi Reverté.

FOTO RAPITENCA: JORDI GIL

UE Rapitenca. Massa fronts oberts

Balanç Temporada. De Joaquin Celma. Coleccionable (1)

Si abans de començar la tempo-
rada algú hagués pronosticat que
l’Amposta en la jornada 34 faltant
vint minuts per acabar l'últim par-
tit corria perill descendir i fins jor-
nada 33 no s'havia guanyat ni un
partit fora del seu terreny i tot
això unit a un míster Nacho ces-
sat i l'arribada d'un entrenador
que estava entrenant a Geòrgia,
ningú s'ho hagués cregut. I és
que la 1a. Catalana és una cate-
goria maleïda, les diferències del
lloc 5 a dels descensos són cada
campanya mínimes, en aquesta
sol una distància de 14 punts.

L'Amposta acabava en la primera volta a meitat taula, lloc 10è amb només cinc partits perduts, 8
empatats i quatre guanyats. I és que aquest conjunt no guanyà el seu primer partit fins a la jornada
6 i el tercer fins a la tretze i és que quan un equip arriba a un terç de la lliga i només en dues oca-
sions ha guanyat és que alguna cosa passava. La temporada continuava i mentre el míster Nacho se
li passà pel cap presentar la dimissió si l'equip no reaccionava, va haver-hi la tempesta uns mesos
però després arribo una altra vegada les borrasques, l'equip en tota la temporada només va ser
capaç una vegada de guanyar dos partits consecutius i a més només es va guanyar un partit fora
del seu terreny. A la jornada 24 la pressió va poder per al míster Nacho que veient que en el vesti-
dor alguns jugadors no donaven el cent per cent va presentar la dimissió i va arribar al seu lloc un
gran entrenador Gerard Saragossa que havia estats diversos equips de lligues estrangeres i en el
Fubol base de l'Espanyol. Va aconseguir alguna cosa gran que l'equip tornés a la intensitat necessà-
ria per aconseguir no baixar de categoria i ho va assolir. L'Amposta va tenir la mala sort de les lesions
de jugadors determinants com Albert Arnau i la més important la del jugador que va arribar com fit-
xatge estrella Aleix Robert després del seu pas pel Tortosa, Roquetenc i Jesus Catalònia. I no va
moure fitxa en incoporar un davanter que fos una garantia per la tranquil·litat. I això que sobraven a
la segona catalana i amb un preu mòdic. Tot això fins que va arribar la possibilitat de fitxar a Miguel
que al final va marcar el gol de la victòria de la permanència a Marianao. Així mateix, l'equip a princi-
pi de temporada potser no va renovar-se suficientement prova d'això que com a jugador nou només
va entrar Victor Calsina a l'onze inicial dels jugadors que estaven en la passada campanya. Aquest
va ser un altre dels handicaps i al final va pagar el plat trencat el de sempre, l'entrenador en aquest
cas Nacho. Una cosa positiva aquesta temporada almenys l’afició ha gaudit com a local, va ser el
tercer millor equip i només va perdre al seu camp dos partits. L'Amposta va tenir com onze bàsic el
porter Diego Becerra, en la defensa José Ramon Vidal, Victor Calsina, Oscar Benet, Jonatan Llorach
i Ferran Simó, al mig camp Isaac Casanova, Gustavo Soriano, Xavi Anell i Dani Bel i com a home
punta Josep Becerra. Tot això juntament Albert Arnau, Joab Fatsini, Alex Iniesta, Aleix Robert, Didac
Rius , Miguel Reverté, Cristian Espuny, Sergi Ventura, Marc Batalla, Daniel Porcar, Josep Ulielque i
Joan Pérez. Un Amposta clàssic d'estar en les categories més altes de Catalunya 10 a tercera divi-
sió, 8 a 1 Catalana, 16 a Preferent, 33 a 1 Regional i 5 en segona. Esperem hagi calma un altre cop
en aquesta entitat on fa tres temporades ja hi va haver a la presidència una mica de traca amb la
marxa de Tarazona no desitjada, la lluita per la presidència de Jordi Perez i Toni Ruiz decidint-se per
un vot. La propera temporada toca el 100 aniversari tant de bo s'acabin les tempestes i surti el sol
per diverses campanyes de pau i bon futbol per una de les millors aficions de la comarca per no dir
gairebé la número u en quantitat.

Si abans de començar la tempo-
rada algú hagués dit que l’Ascó que-
daria a un punt de la promoció, els
jugadors, tècnics i directiva ho ha-
guessin signat amb els ulls tancats.
Però tota la temporada el’Ascó ens
va tenir i amb els ulls molt oberts
per aquesta promoció a Segona di-
visió B, que es va escapar pels pèls.
Els de la Ribera foren fins i tot líders.
No obstant, va poder la pressió. A la
primera volta l’Ascó va quedar se-
gon classificat amb 38 punts i la segona volta 7è amb 30. El seu punt fort va estar a casa, només va cedir
set empats i una derrota. A casa, va ser el quart millor equip de la categoria. El punt fluix va estar fora del seu
terreny amb set derrotes, quatre empats i només 8 victòries. Equip número 9 en camp aliè. L’Ascó va perdre
ell sol el play-off final per l'ascens ja que en tota la campanya va estar molt regular i en cap ocasió va perdre
dos partits seguits. L'únic cop va ser faltant quatre jornades per acabar la lliga amb dues derrotes i un empat,
la victòria in extremis per  -0 davant del cuer Gramenet ja no va servir per a res però aquest resultat ja va de-
mostrar que l'equip estava en hores baixes. La primera volta de l’Ascó va ser meravellosa, només tres enso-
pegades, la segona, cinc. L'equip bàsic ha estat format per Jordi Chiné a la porteria; en defensa, Denis Coch,
Edu Vives, Edgar Canellas, Gerard Roca, Roger Giribenet, mig del camp Sergi Duran, Joan Pijuan, Xavi Gaber-
net i davanters Albert Virgili i Sergi Moreno. Com a reserves David Sangrà, Roger Canadell, Sergi Fuertes, Ar-
mengol, Genis Soldevilla, José Ramon Torres, Sergi Galceran i Gerard Roigé. Dels nous fitxatges van entrar a
l'onze bàsic cinc jugadors Edu Vives, Roger Gibernet, Sergi Duran, Albert Virgili i Sergi Moreno. Cal destacar
el jugador Genis Soldevilla que amb només 15 partits de titular va marcar 8 gols. L’Ascó la propera tempora-
da serà l'únic representant en la 3a divisió d'aquestes terres, un equip que el 1990 era a la categoria més bai-
xa quarta catalana on va militar 18 campanyes, la resta 8 a tercera catalana, 2 a segona, 6 a Prefeferent i 2
en 1 Catalana. La vinent serà la seva tercera a la nacional.

CF Amposta. Tempestats i borrasques

FC Ascó. Es va somiar i es va despertar



El cadet A de la Rapitenca ha
pujat aquesta temporada a la
Divisió d’honor. Una fita histò-
rica al territori, després que
el del Tortosa va aconseguir-
ho fa nou anys. 
Un ascens que, segons el

tècnic, el planer Agustí Zae-
ra, “no entrava dins de les
previsions. L’objectiu era la
permanència i per això lluità-
vem. Potser aquest objectiu
ens va permetre estar allibe-
rats i poder anar progressant
sense pressió, fins que ens
vam veure amb possibili-
tats”.
L’equip va veure aquestes

possibilitats després de Set-
mana Santa. “Però també va
ser llavors quan ens va en-
trar certa ansietat i vam per-
dree dos partits seguits, un

de forma dolorosa contra el
penúltim a casa. Després
ens vam refer i vam arribar a
manca de quatre jornades, a
estar a dos punts del líder
Prat. Teniem enfrontaments
contra rivals directes i els
vam superar i la fortalesa
d’aquests partits ens va per-
metre accedir al primer lloc i
ser campions”. 
Al camp del Torreforta es va
consumar l’ascens i les cele-
bracions (imatge de la foto).
El salt de qualitat és impor-

tant: “estarem en el TOP-16
del futbol català de la cate-
goria. Sortirem, en aquest
sentit, al planol futbolístic. La
Divisió d’Honor és la referèn-
cia per a observadors i re-
presentants i se’n parlarà
molt més de la Ràpita i de la

Rapitenca. En aquesta cate-
goria hi competiran jugadors
que d’aquí uns anys estaran
a Segona o Tercera divisió. I
fins i tot en pot haver-hi algun
que acabi pujant, amb el
temps, a la Primera divisió.
Es un pas important. Com
també ha de ser-ho poder pu-
jar un dia al juvenil a Nacio-
nal. Seria força interessant”,
deia Zaera.
La Rapitenca cal destacar
que tenia el cadet B també a
Preferent, un fet de gran va-
lor i del que ara en sortirà be-
neficiat perquè al cadet A hi
pujaran jugadors que ja són
molt competitius en haver ju-
gat també a la Preferent. 
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El cadet de la Rapitenca, al TOP-16 català
Més Ebre n’ha parlat amb el seu tècnic, Agustí Zaera

PUJA A DIVISIÓ D’HONOR

L’Escola Delta viu moments de
joia. La seua progressió ha estat
espectacular i els resultats així
l’estan avalant. Aquesta tempo-
rada, el juvenil i el cadet han pu-
jat a Preferent, un fet que va ser
llargament celebrat, amb gran
sentiment blanciblau. L’alevi tam-
bé ha pujta de categoria. Més
Ebre n’ha parlat amb Carlos Cas-
tanyo, el president.
Pregunta: Quina evolució!.
Resposta: La veritat és que sí.
L'Escola es va fundar l'any
1997, fruit de la iniciativa de la
regidoria d’Esports de l'Ajunta-
ment de Deltebre i l’acord dels
Clubs CD LA CAVA i UE DELTE-
BRE. L'evolució ha estat cons-
tant, pero de forma més decidi-
da els darrers 4 anys; l'any
2010 teníem 70 xiquets i aques-
ta temporada estem al voltant
dels 250, des de Patufets fins

Juvenil i també futbol femení.
P: Tres ascensos. Quines creu
que són les claus d'aquests re-
sultats?.
R: Els ascensos considero que
han estat fruit d'oferir un projec-
te engrescador, el 80 % de les
plantilles que han aconseguit
l'ascens esta conformat per ju-
gadors del poble, però també
hem pogut comptar amb nois
d'altres pobles (Ampolla, Sant
Jaume) que ens han donat un va-
lor afegit, i ara a l'aconseguir els
ascensos a Preferent volem inci-
dir en aquesta línia.
P: Organigrama de tècnics de ju-
venils i cadets.
R: El màxim responsable técnic
es el nostre coordinador Joan
María Martinez, sotscoordinador
i técnic dels Cadets Mario Ar-
ques, Preparador fisic Pau Ceci-
lia, Entrenadors Juvenil Marc Pe-

rello i Carles Curto.
P: Qui serà el nou president. Va
dir que volia deixar la presidèn-
cia tot i que no es desvincula-
ria...
R: Si, efectivament el proper dia

30 de Juny deixaré de ser Presi-
dent, tot i que no em desvincula-
ré totalment de l'Escola. El nou
President pareix ser que serà
Jordi Bayo , membre actual de la
Junta i que considero que reu-
neix les condiciones per assolir
la Presidencia.
P: Si hi hagués una unió de tot el
futbol base del poble, on es po-
dria arribar? I dels tres clubs en
general.
R: El sentit comú ens diu  que la
suma d'esforços ens donaria
més bons resultats, però aques-
ta qüestió crec que es inviable.
El futbol si és el que és, és pel
seu component sentimental i per
tant aquesta proposta avui per
avui la veig del tot impossible.

P: El Deltebre va 'destacar' que
han fet la promoció sense tenir
futbol base. Que es van quedar
sense.
R: Des de l'Escola fa 4 anys và-
rem rebre per part dels 2 clubs
inicialment promotors de l'Esco-
la la proposta d’adhesió a algú
dels clubs esmentats, ens vam
veure amb la tesitura de prendre
una decisió, a la que l'Assem-
blea de forma majoritaría va ele-
gir que aquesta adhesió es for-
malitzes amb el CD LA CAVA.
Per tant, res a dir respecte a les
manifestacions dels membres
de la UE DELTEBRE.
P: L’Olimpic juvenil va impugnar
el partit contra l’Amposta. Un en-
surt?.

R: Sí, però ens vam informar
i l’Amposta no va cometre cap
irregularetat. Per tant, tot co-
rrecte i cap problema. 
P: Vol afegir alguna cosa?
R: Vull aprofitar aquesta oportu-
nitat per felicitar al cadet de la
UE JESUS I MARIA, ha estat un
digne rival i fins l'ultim partit ha
competit en nosaltres, només el
golaverage general els ha privat
de guanyar el campionat.

L’Escola Delta està de celebració
Amb els ascensos del juvenil i del cadet a Preferent. S’afegiran a l’aleví, també a Preferent

HO COMENTEM AMB CARLOS CASTANYO, EL PRESIDENT FINS EL 30 DE JUNY. ENS ANUNCIA QUI POTSER EL SEU RELLEU
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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
LA SÉNIA

Ajuntament Carrer de Tortosa, 1
Inforsenia C/ Tarragona, 20
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/ De la Democracia, 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
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
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
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
Consell Comarcal Ribera d`Ebre Plaça Sant Roc, 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
ALTRES POBLACIONS

Ajuntament Benifallet  Calle Afores, S/N
Ajuntament de Pinell de Brai Calle Carretera, 16
Ajuntament de Gandesa   Plaça d'Espanya, 1
Consell Comarcal Terra Alta (Gandesa) Bassa d´en Gaire, 1
Ajuntament de Batea  Pl. Catalunya, 1
Ajuntament de Flix    Carrer Major 16
Ajuntament de Mora d`Ebre Plaça de Baix, 1
Ajuntament de Xerta    Plaça Major, 13
Ajuntament Sant Jaume d’Enveja Av. Catalunya 22-30
Ajuntament de Riba-roja Placa de la Vila, 1

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mésebre

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

INGREDIENTS:

· 1 taco de tonyina
· Oli verge de cacauet torrat
· Llavors torrades de sèsam blanc i negre.
· Oli d'oliva, sal i pebre.
· Amanida de rúcula. (fulles d'escarola, dent
de lleó i rúcula, germinats de ceba)
· Guacamole de mandarina (Abocat triturat
amb suc de mandarina, una gota de tabasco,
un all, una mica de ceba i oli d'oliva verge ex-
tra)

PREPARACIÓ:

Passar la tonyina per la planxa molt calenta deixant
cru l'interior.
Untar la tonyina amb l'oli de cacauet i després en-

ganxar-li les llavors de sèsam.
Servir amb l'amanida i el guacamole.

«Primentons i Tomates»
Avui: Tataki de tonyina amb sèsam, 

amanida de rúcula i guacamole de mandarina   

RESTAURANT TALLER DE CUINA CARMEN GUILLEMOT - ALCANAR

Plat de la setmana. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins el migdia estarà entre poc i mig ennuvolat en conjunt, amb núvols més abundants
al Pirineu i a l'oest on localment poden deixar el cel entre mig i molt ennuvolat. A par-
tir de llavors, creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel molt ennu-
volat o cobert. Al final del dia el cel quedarà cobert o molt ennuvolat al vessant nord
del Pirineu.

Precipitacions
De matinada s'esperen algunes precipitacions febles al terç sud. A partir de migdia se
n'esperen en forma de xàfec d'intensitat entre feble i moderada, al Pirineu, Prepirineu
i al quadrant nord-est, on localment poden ser forts, i de forma més aïllada a d'altres
punts del prelitoral. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i puntualment de cala-
marsa. Acumularan quantitats minses o poc abundants, tot i que localment seran abun-
dants. Al final del dia s'esperen algunes precipitacions febles al vessant nord del Pirineu.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars, tot i que podran pujar lleugerament al litoral
sud, mentre que les màximes seran semblants a les del dia anterior o localment més
altes. Les temperatures mínimes oscil·laran entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 14 i 19 ºC
al Prepirineu, depressió Central i al prelitoral i entre 17 i 22 ºC al litoral. Les tempera-
tures màximes es mouran 27 i 32 ºC al litoral i al Pirineu i entre 31 i 36 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en conjunt.

Vent
Al principi i al final de la jornada bufarà vent entre fluix i moderat de tramuntana a
l'Empordà i de mestral a l'extrem sud, mentre que bufarà fluix i de direcció variable a
la resta. Al centre del dia bufarà entre fluix i moderat de component sud al litoral i de
component sud i oest a l'interior.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

35º 18°

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

Renau Audi, Hereus de Manuel   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921     

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé ser
arrogant. Respecte a la salut, pensa que la vida
et regala moltes coses però has de saber apre-
ciar-les. 

Taure
20/4 al 19/5

T'arribaran nous estímuls de tipus sentimentals
i creatiu. Respecte a la salut, estàs en un
moment idoni per treballar el teu cos i posar-lo
en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Et veuràs immers en compromisos de tipus
sentimental que d'alguna manera et molesta-
ran. Avui tens energia de sobres encara que et
pot dur pel camí equivocat. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor algú t'està buscant i vol
estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu estat
físic passa un moment excel·lent i de gran agi-
litat. 

Lleó
22/7 al 22/8

en assumptes d'amor, mentre Mercuri, Urà
i el sol estiguin transitant per la teva casa
vuit veuràs en la teva parella bastant inte-
ressats. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entu-
siasme i les teves ganes de passar-t'ho bé.
Respecte a la salut, el teu humor serà una mica
canviant.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui posaràs damunt la taula tota la teva capacitat
per mantenir viva la passió amb la teva parella. Si el
treball estàs tot el dia assegut pots tenir problemes
d'esquena. 

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella és més sàvia del que et sembla.
Escolta-la i hi sortiràs guanyant. Respecte a la
salut, vés amb compte amb la pressió i l'esgota-
ment laboral.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor t'enduràs una sorpresa on
menys t'ho esperes. A pesar que tot va bé, hi ha
coses que t'inquieten. Amb els diners vés amb
compte amb els teus compromisos.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En l'amor pots ser bastant feliç sempre que no
vulguis abastar-ho tot. Respecte a la salut,
petits canvis en les teves activitats diàries
poden alterar la teva tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

D'aquí endavant les teves estratègies amoroses
han de ser diferents. Respecte a la teva salut,
pensa que molta activitat no es contradiu amb
el fet de dur una vida normal. 

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et dóna
una gran capacitat creativa per materialitzar les
teves pròpies iniciatives. T'interessa viure de forma
tranquil·la. 
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IMMOBILIARIAÑ

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  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/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  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó 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

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 

MOTORÑ

TREBALLÑ

DIVERSOSÑ

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

654 375 373

La Ràpita. C/ Gorria. 
Oficines amb
soterrani i
altell. En llo-
guer al millor
carrer de la
població.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

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

660 58 47 87

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock
y subgeneros:
Prog, psych,
heavy,

etc...Tasamos y
recogemos a
domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com

610 20 33 25

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