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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Departament de
Cultura torna al renovat
palau Oliver de Boteller de
Tortosa després de 23
mesos d'obres.

P5
L'Ajuntament de Tortosa
ultima l'obertura del
museu de la ciutat després
de les obres als pavellons
de l'escorxador.

P6

Societat

«L’Amposta de principis
del XX». Una retrobada
amb el passat a través de
la festa «El Mercat a la
Plaça».

P9
Esports

Santi Palanca, nou tècnic de
la Rapitenca.

P10

El president d'ERC Joan Puigcercòs serà l'encarregat d'inaugurar aquesta tarda DELTAFIRA 2010, XXXI Fira Multisectorial, Mostra
d'Arts i Oficis Tradicionals i II Mostra de Ramaderia autòctona del municipi de Deltebre. El programa d'actes de DELTAFIRA, que
amb una superfície de 17.500 metres quadrats i un centenar d'expositors, ajuda, una edició més, a promoure el millor de l'eco-
nomia, el comerç, la gastronomia i el turisme local. També destaquen la sèrie d'actes culturals, lúdics i esportius que l'Ajuntament
i diferents entitats de Deltebre han programat com a complement a la mostra. P3

DELTAFIRA 2010

Els restauradors rapitencs combinaran diferents tipus de peix i marisc de la llotja rapi-
tenca amb productes típics del Delta. El resultat serà l’elaboració de receptes com un
salpicó de pop roquer amb carxofes, un milfulls d’anguila xapada amb muselina d’all i
pebre o uns callos de rap i escrita amb salsa. Uns plats que es podran degustar acom-
panyats de caves catalans o vins de la DO Terra Alta i que seran cuinats pels diferents
restaurants de la localitat, per la Confraria de Pescadors Verge del Carme i per altres
empreses agroalimentàries que hi col·laboren. Tot això i més, el cap de setmana del 5 i
6 de juny a Sant Carles de la Ràpita. P4

TASTAMAR, Festa del Mar a la Ràpita 
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

L'Agrupació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG) dóna suport a la resolució del Parlament de Catalunya en de-
fensa de l'Estatut i reclama la renovació del Tribunal Constitucional. L'ACPG, formada per  125 publicacions gra-
tuïtes i 105 diaris digitals, s'adhereix a la Resolució conjunta en defensa de l'Estatut de Catalunya aprovada amb
més del 85% dels diputats i diputades de la Cambra catalana i demana que davant la situació anòmala en que
es troba el Tribunal Constitucional, aquest hauria de reconèixer la seva incapacitat o la impossibilitat de dictar
sentència. Aquesta adhesió de l'Associació Catalana de la Premsa Gratuïta és una continuïtat al suport que
l'ACPG va donar el passat mes de gener a l'editorial «Per la Dignitat de Catalunya» i és una mostra més d'un sen-
timent compartit per la societat catalana en defensa de l'Estatut votat en referèndum. 

La desena edició del cam-
pionat aleví de futbol-7
Danone Nations Cup (DNC)
ha arribat aquest cap de
setmana a terres catala-
nes amb la celebració de
la Fase Catalunya de la
competició.
32 equips procedents d’a-
rreu de Catalunya s’han
donat cita a les
instal·lacions municipals
de Vilanova i la Geltrú en
una intensa i apassionant
jornada marcada per l’am-
bient de festa i el fair play
de tots els conjunts parti-
cipants.
Una vegada acabada la
fase de classificació cele-
brada durant el matí, els
equips F.Marcet, FE
Vilanova i la Geltrú,
Romulo Tronchoni CF, FP
Calella, UE Castellar, EC
Granollers UEI, St.Cugat
Esport i EF Calella s’han
classificat per
a la fase final després d’a-
cabar en primera posició
dels seus respectius
grups.
Ja a la tarda, la Fundación
Marcet s’ha proclamat
campió al véncer amb
autoritat a la FPEF Caella

per 3 a 1 a la gran final.
Després de la victòria del
Juventud Sallista a la Fase
Balears, els vermells es
converteixen així en el
segon equip classificat per
a la Final Estatal
(Barcelona, 19-20 de Juny)
on es decidirà el conjunt
representant a la Final
Mundial de la DNC 2010
que tindrà lloc a Sud Àfri-
ca.
Paral·lelament a la compe-
tició, integrants de la
Selecció Nacional de
Mutilats de Sierra Leone
han participat en el partit
amistós Compromiso
Social Danone que una
vegada més ha tornat a
ser exemple d’integració i
esperit de superació
davant d’una grada entre-
gada a les habilitats i sim-
patia dels jugadors afri-
cans. Tots els participants
de la Fase Catalunya,
segona de les fases classi-
ficatòries previstes per a
la present edició, han
estat obsequiats amb
regals i producte gentilesa
de la marca Danone.

El CD Tortosa participa en la Danone
Nations Cup aleví Futbol-7

La notícia

La paraula crisi ha esdevingut omnipresent
en la nostra societat actual, un virus del que
tothom s'hi pot contagiar. 
Aquesta afirmació catastròfica és fàcil de

inter ior i tzar,
cert. Però el
que tampoc
podem fer és
q u e d a r - n o s
immòbils, pre-
ocupats i tan-
cats a casa,
no en treu-
riem res i
encara seria
pitjor. Doncs

bé, del no quedar-se a casa i mirar endavant
tracta aquesta editorial. 
Deltebre n'és un exemple d’aquella dita: «al
mal temps, bona cara», engegant un any

més, la fira multisectorial DELTAFIRA 2010,
que enguany presenta com a novetat la
Mostra d'Arts i Oficis Tradicionals i el Dinar
de la Gent Gran. Davant la davallada
d'expositors de la fira comercial,
l'Ajuntament ha decidit donar més protago-
nisme a les associacions i entitats del muni-
cipi. Ocuparan la meitat del pavelló firal. E n
total 25 entitats del poble posaran un stand
a la Deltafira per donar-se a conèixer a la ciu-
tadania i per exposar i difondre les activitats
que duen a terme. 
Aquest fet és molt més trascendental del que
sembla i al que s'ha de tenir molt en compte
de cara al nostre futur, aquest és només un
exemple però molt significatiu i extrapolable
a mil i una situacions: s'ha demanat un
esforç a la societat civil i aquesta ha respòs,
ara només cal esperar que igual que la socie-
tat civil, «la resta» també ho faci.

Editorial

«Al mal temps, bona cara»

L’Ajuntament de Deltebre ha
decidit donar més protagonisme
a les associacions i entitats del
municipi. Ocuparan la meitat
del pavelló firal. En total 25 enti-
tats posaran un stand a
DELTAFIRA per donar-se a conèi-
xer a la ciutadania.

Aleví del CD Tortosa, present a la Danone Nations Cup.

Cedida

MÉS EBRE s’afegeix



DIVENDRES 21
DE MAIG
DE 2010 3

diarimés
ebreen portada

www.mesebre.catwww.mesebre.cat

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva
sessió del dia 17 de maig de 2010, va aprovar el projecte tècnic
redactat per a fer la urbanització parcial d'Hostasol (3ª fase, sec-
tor 1) de L'Aldea (Baix Ebre), promogut per l'Ajuntament de
L'Aldea, i redactat per l'arquitecte Sr. Albert Guilera i Sabadell.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila,
per un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclama-
cions o al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part
d'aquesta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit
de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no
es formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els
tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 18 de maig de 2010.

L'Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó

Aquest divendres obre por-
tes una nova edició de la
fira multisectorial de
Deltebre, DELTAFIRA 2010,
que enguany presenta com
a novetat la Mostra
d'Arts i Oficis Tradicionals i
el Dinar de la Gent Gran.
Davant la davallada
d'expositors de la fira

comercial, l'Ajuntament ha
decidit donar més
protagonisme a les associa-
cions i entitats del municipi
que ocuparan la meitat
de pavelló firal. En total 25

entitats del poble muntaran
un estand a la DELTAFIRA

per donar-se a conèixer a la
ciutadania i per exposar i
difondre les activitats
que duen a terme.

Les entitats són també una
part important de la Mostra
d'Arts i Oficis Tradicionals ja
que a través de diversos
tallers mostraran en directe
antics oficis i feines tradicio-
nals del poble. 
Es mostraran feines com
l'elaboració de sabó de
casa, fer espardenyes de
cordill, fer graneres, fer
matalassos i altres feines
relacionades amb la conser-
va del menjar com embote-

llar tomàquet o fer xapadi-
llos, entre d'altres.
L'objectiu de la mostra és
ensenyar i recuperar alguns
dels oficis i feines, tradicio-
nals del nostre poble, i que
poc a poc es van perdent.
La Mostra d'Arts i Oficis
Tradicionals es completarà
també amb diverses exposi-
cions de fotos antigues,
artesania i de vestimenta
tradicional. 
La mostra estarà oberta

totes les tardes de 18 a 21
hores. 
Una altra de les novetats de
la DELTAFIRA és el dinar de la
Gent Gran, un dinar popular,
al qual s'han inscrit ja més
de 400 persones i que vol
servir d'homenatge a aques-
ta generació que han lluitat i
treballat per fer de Deltebre
el municipi que és actual-
ment.
També cal destacar que en
el marc de DELTAFIRA es farà
la II Mostra de Ramaderia
Autòctona i que al recinte
firal s'exposaran els foto-
grafies del X Concurs de
Fotografia Paisatgística de
les Terres de l'Ebre.
El programa de la DELTAFIRA

2010 es completa amb
altres activitats com la
presentació del llibre Mans
de Fang de Francesca
Aliern, el llibre 113 Paraules
per salvar de Josep Lluís
Carod Rovira, o la presenta-
ció de l'Associació de
Dones Rurals de Tarragona i
Terres de l'Ebre, Adorter.
També cal destacar el
concert de Crator, dissabte
22 a les 23 hores, la XIII
Trobada de Puntaires, i la
Ballada i audició de sarda-
nes que es farà diumenge.
Per últim cal destacar
que en el marc de la
DELTAFIRA es farà la xerrada
«El futur dels bous a les
Terres de l'Ebre» a càrrec
de l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre.

Obre portes la 31a. DELTAFIRA i Mostra
d’Arts i Oficis de Deltebre

La 31a DELTAFIRA i Mostra
d'Arts i Oficis
Tradicionals compta
amb un ample progra-
ma cultural adreçat a un
públic molt variat. Entre
les activitats destaca la
presentació del llibre
Mans de Fang de
Francesca Aliern, el lli-
bre 113 Paraules per
salvar de Josep Lluïs
Carod Rovira, o la pre-
sentació de l'Associació
de Dones Rurals de
Tarragona i Terres de
l'Ebre, Adorter. A la
Mostra d'Arts i Oficis
Tradicionals es mostra-
ran feines com l'elabo-
ració de sabó de casa i
lleixiu, fer espardenyes
de cordill, fer graneres,
fer matalassos i altres
feines relacionades amb
la conserva del menjar
com embotellar tomà-
quet o fer xapadillos,
entre d'altres.

La inauguració anirà a càrrec del líder republicà Joan Puicercòs 

Hi hauran altres activitats com concerts, trobada de puntaires i sardanes

TG

Tot enllestit per una nova edició de DELTAFIRA.

Un total de 25 entitats del municipi
muntaran un stand per donar-se a
conèixer a la ciutadania.

Un toc social

www.guiate.cat
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Sant Carles de la Ràpita
afronta un intens mes
d’activitats gastronòmi-
ques i esportives que
posaran en relleu els
principals atractius del
municipi.  En aquest con-
text, l’Ajuntament orga-
nitza al juny diferents
esdeveniments per pro-
mocionar la seva gastro-
nomia des de diversos
angles. 
La Diada del Tasta Mar,
per a promocionar tota
aquesta varietat i con-
trast de productes; la
regidoria de Turisme ha
organitzat aquesta Diada
el pròxim 5 de juny, una

jornada per a gaudir de
la gastronomia de la
zona. Per nomès, 5
euros, tot el qual s´acos-
ti comprovarà de prime-
ra mà les bones mane-
res dels productes del
Col.lectiu de Cuina, amb
degustacions de tot
tipus de plats mariners
acompanyats dels
millors vins de les Terres
de l’Ebre i caves cata-
lans. De la mateixa
forma, els dos primers
caps de setmana de juny
s’organitza la Ruta del
Tast, una peregrinació
pel diferents bars de la
població per conèixer la
gran varietat de prodc-
tes del mar que oferei-
xen, en forma de tapes i
el saber fer dels restau-
radors. Per a
aquells que prefereixin
delectar-se amb els plats
de cuina dels millors
xefs de Sant Carles de la
Ràpita, del 5 al 30 de
juny, se celebra
paral.lelament les XIX
Jornades del Gust.
Durant aquests dies, tant

els habitants locals i els
visitants podran gaudir
de la cuina dels diferents
participants. 
Per si no fos poc, coinci-
dint amb bona part d’
aquests esdeveniments
gastronòmics, els dies 5

i 6 de juny se celebren
les Jornades de Portes
Obertes de l’Estació
Nàutica de Sant Carles
de la Ràpita. 
Per tan sols 5 euros, tot-
hom que vulgui i pugui
gaudir de qualsevol de

les 16 activitats nàuti-
ques que ofereixen a
l’estació. Ski nàutic,
Parasailing o snorkel,
entre unes altres, esta-
ran a l’abast de tots
aquells que s´acostin a
provar-ho.

Una oportunitat per
conèixer els productes
típics del mar i de la te-
rra, i també l´oferta d’
activitats nàutiques del
municipi.

REDACCIÓ

La presentació es va dur a terme al restaurant Mar de foc del municipi.
Cedida

Amb motiu de la celebra-
ció, el 15 de maig, del Dia
internacional de la família,
l'àrea de Qualitat

de Vida de l'Ajuntament de
Roquetes, juntament amb
el Centre Obert Xirinxina
va organitzar la segona
edició del concurs de
dibuix al voltant d'aquesta
temàtica; enguany, sota el
lema Els millors moments
amb la meva família. En

aquest concurs, adreçat
als escolars del municipi,
van participar més de
cinc-cents xiquets
i xiquetes de les escoles
M. Marcel·lí Domingo i
Raval de Cristo, i també
alumnes del Centre
Obert. Així, divendres 14

de maig, la sala polivalent
de la biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà va
acollir l'exposició dels

dibuixos participants i l'en-
trega dels premis corres-
ponents a aquesta segona
edició.

Roquetes celebra el Dia
Internacional de la Familia

Fou el passat 15 de maig

REDACCIÓ

El diputat de CiU,
Francesc Sancho, ha dit
que aquest projecte va
arrencar fa 10 anys,
quan es va iniciar el pro-
cés per garantir un reco-
rregut íntegre d'us quoti-
dià al temps que es van
prevenir usos turístics
amb carril bici. 
Per aconseguir aquesta
continuïtat a tot el Delta,
era «imprescindible» la
construcció d'un pont
entre Deltebre i Sant
Jaum. Francesc Sancho
ha dit que l'obra del pont
«és ja una realitat en
marxa, lenta, però una
realitat».

Construcció de
l’anella viària

del Delta

El PSC de les Terres de
l'Ebre ha criticat la deci-
sió de CiU de dur al
Consell de Garanties
Estatutàries el projecte
de la Llei de vegueries,
decisió que ha comparat
amb el fet que el PP por-
tés l'Estatut al Tribunal
Constitucional (TC). El
president del PSC a
l'Ebre, Joan Sabaté, i el
primer secretari, Antoni
Sabaté, consideren
aquesta iniciativa «força
greu» perquè denota
«una actitud antidemocrà-
tica de la dreta catalana i
espanyola», portant als
tribunals «allò que no han
pogut guanyar».

El PSC critica
la decisió de

CiU 

Activitats populars gastronòmiques 
Sant Carles de la Ràpita realitza diferents jornades el cap de setmana del 5 i 6 de juny
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En els últims dos anys s'han
rehabilitat els pavellons que
han d'acollir les noves
instal·lacions museístiques i
s'han urbanitzat els vials inte-
riors del recinte. Els tècnics
de l'àrea de Cultura ja han ini-
ciat el trasllat del fons artístic
mentre que s'està redactant
el projecte museològic i
museogràfic del nou Museu
de Tortosa, requisit preceptiu
per sol·licitar el seu reconei-
xement a la Generalitat i fer-lo
operatiu. L'edifici de
l'Escorxador municipal, obra
de l'arquitecte Pau Monguió i

Segura, va ser construït
entre els anys 1904 i 1906.
Va estar operatiu com a
escorxador fins a finals de
1997. Està catalogat com a
Bé Cultural d'Interès Local
(BCIL). El conjunt de l'antic
Escorxador forma un recinte

delimitat pels edificis i un mur
de mamposteria i té una
forma rectangular de 100,3
x 55,2 metres amb una
superfície de 5.533,4 m2.
L'interior del recinte està for-
mat per carrers, patis i 16
pavellons. La superfície cons-

truïda total és de 3.022 m2,
mentre que els vials ocupen
2.610 m2. L'any 1998 s'ini-
cià una primera fase de res-
tauració, amb la recuperació
de la volumetria original, les
façanes amb els elements
originals i el tancament primi-
geni. El desembre de 2007
es va adjudicar a l'empresa
Urcotex els treballs de reha-
biitació dels pavellons 1, 11 i
12. El pavelló 1, amb una
superfície de 176 m2, està
destinat a dependències per
als serveis municipals de
Cultura; el seu trasllat per-
metrà alliberar els despatxos
que ara ocupen al Teatre
Auditori Felip Pedrell. El pave-
lló 11 (155 m2) serà la sala
de reserva, amb un catàleg
que supera les 5.000 peces.
I el pavelló més gran, el 12,
l'ocuparà la sala de muntatge
(58 m2), la sala multimèdia
(59 m2) i la sala d'exposició
(334 m2). El pressupost d'a-
questa actuació ha estat de
1.196.274 euros, dels quals

el 73,2 % ha estat finançat
per l'Ajuntament i la resta pel
Departament de Cultura. El
projecte ha estat redactat
pels arquitectes Bernat
Fernández, Isabel Pascual i
Ramon Valls. L'any 2009,
l'Ajuntament va abordar la
urbanització de tots els vials
interiors, cobrint tota la
superfície amb pedra
d'Ulldecona i soterrant els
serveis d'electricitat, teleco-
municacions, aigua, clave-
gueram i climatització.
Aquesta inversió, amb un
cost de 883.326, es va
finançar amb càrrec als
fons FEIL. Segons Ferran
Bel, independentment que
encara queden alguns
pavellons per rehabilitar,
«ja disposem de les
instal·lacions suficients
per fer operatiu el Museu».
Ferran Bel ha afegit que
una vegada entri en funcio-
nament el Museu de
Tortosa, la ciutat guanyarà
en oferta cultural.

Obertura del museu de Tortosa desprès
de les obres de l’escorxador

L'Ajuntament de Tortosa
ja ha posat les bases
del futur Museu de la
ciutat, que s'ubicarà a
l'antic Escorxador
municipal, al barri de
Remolins. 

L’espai ha estat els dos últims anys en obres

REDACCIÓ

L’ edifici és obra de l’arquitecte Pau Monguió.

Cedida

La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) i
Greenpeace han qualificat
«d’inacceptable» l'actitud
de l'alcalde d'Ascó, Rafel
Vidal, d'optar per la cons-
trucció del magatzem cen-
tralitzat de residus radio-
actius. Les dues organitza-
cions creuen que es tracta
d'una sortida al moment
polític «feble» al que s'en-
fronta Vidal. Sergi Saladié,
portaveu de la CANC, ha
afirmat que Rafael Vidal
intenta «ocultar les seves
frustracions polítiques»
amb un projecte «persona-
lista i megalòman» com és
el cementiri nuclear. 

«Inacceptable
l’actitud de

l’alcalde d’Ascó»

La companyia elèctrica
Endesa ha dut a terme
aquest dijous un desem-
bassament controlat al
tram final del riu Ebre,
aigües avall del pantà de
Flix (Ribera d'Ebre), amb
l'objectiu de frenar-hi la pro-
liferació d'algues i macrò-
fits. La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE), òrgan gestor de la
conca ebrenca, ha autorit-
zat aquest desembassa-
ment, que es va dur a
terme entre les nou del
matí i les onze de la nit, i
que assolirà un cabal
màxim de 1.350 metres
cúbics per segon.

Desembassament
controlat a l’Ebre

La ciutat d'Amposta s'ha
convertit en una altra can-
didatura de les Terres de
l'Ebre per a poder acollir

la seu universitària
d'INEFC prevista a la
demarcació de Tarragona.
El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, va visitar dilluns
al matí l'Ajuntament
ampostí per conèixer de
primera mà els detalls del

projecte i donar-li el seu
suport. Salvadó es mos-
trava  convençut que el
consell rector, que ha d'a-
valuar la candidatura,
tindrà en compte les
potencialitats tècniques
del projecte d'Amposta i
ha fet una crida a la socie-

tat civil i les institucions
del territori a donar-li
suport. L'alcalde d'
Amposta  (imatge de la

foto) va fer  una exposició
dient que «no parlem de
projectes, sinó de realitats
que ja funcionen».

Amposta, candidatura a l’Ebre
per acollir la seu d’INEFC

La capital del Montsià compta amb infraestructures de primer ordre

REDACCIÓ
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Durant aquests dos anys,
l'edifici ha experimentat
una remodelació global i
ha passat de ser un equi-
pament «que no complia
cap normativa», en parau-
les del mateix director
territorial de Cultura,
Xavier Vega, a ser un edi-
fici «funcional» de tres
plantes i 1.440 metres

quadrats de superfície
útil. 
«Teníem molt de joc per-
què l'únic que es conser-
vava de l'edifici original
era la façana principal i
és l'únic que hem hagut
de respectar», va assen-

yalar Vega, que va remar-
car que, amb la reforma,
al marge d'aconseguir un
espai òptim per treballar i
donar servei al públic,
també s'ha creat una sala
d'exposicions de 200
metres quadrats, que

portarà el nom de Joan
Cid i Mulet, i una sala de
conferències amb vuitan-
ta places, que portarà el
nom del poeta tortosí,
Gerard Vergés. 
«Són dos equipaments al
servei de la ciutat», va dir

el director territorial de
Cultura, que va avançar
que la sala d'exposicions
s'inaugurarà el 18 de juny
amb una exposició del
pintor tortosí Benet
Espuny. La inversió del
Departament de Cultura
en la reforma del Palau
Oliver de Boteller ha estat
d'1,8 milions d'euros. 
A la planta baixa hi ha la
recepció i la sala d'expo-
sicions; a la primera, una
zona de magatzems i
arxiu; a la segona se
situen diversos despat-
xos, entre els quals hi ha
el del director dels ser-
veis, i al tercer pis hi ha la
central de biblioteques i
el servei de patrimoni.
El Palau Oliver de Boteller
data del segle XV i, el
1962, Frederic Llorca va
construir l'edifici actual,
que conserva la façana
original, que es va traslla-
dar de la vora del riu al
carrer Doctor Ferran. 

Remodelació global del 
Palau Oliver de Boteller de Tortosa

Després de dos anys
instal·lats provisional-
ment al Palau Montagut
de Tortosa, seu de la
Comunitat de Regants
de l'Esquerra de l'Ebre,
els serveis territorials
de Cultura a les Terres
de l'Ebre tornen a tindre
els despatxos al Palau
Oliver de Boteller, al
carrer doctor Ferran. 

La inversió del Departament de Cultura en la reforma ha estat d’1.8 MEUR 

REDACCIÓ

Façana de l’edifici.
Cedida

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha aprovat,
amb els únics vots a favor
de l'equip de govern de
CiU, l'expedient per treure
de nou a concurs l'explota-
ció de l'escorxador, tancat
des de finals del 2009
després que l'empresa
concessionària fes fallida
deixant un forat de
520.000 euros al consis-
tori.  Amb l'argument d'a-
treure empreses interessa-
des, l'equip de govern ha
fixat en només 3.000
euros mensuals la quota
que hauria d'assumir el
nou concessionari. 

Tret a concurs
l’explotació de

l’escorxador
d’Amposta

El nou tram adaptat de la
Via Verda a la comarca de
la Terra Alta consta de cinc
quilòmetres delimitats a la
part dreta per vorades de
fusta de 12 centímetres
d'alçada i es troba situat
entre Bot i el santuari de la
Fontcalda, prop de Prat de
Comte. L'entrada als
túnels i els creuaments de
camins s'han senyalitzat
amb paviment tàctil i ban-
des rugoses al terra que
diferencien els encreua-
ments de les entrades a
punts foscos. Per altra
banda, els paviments de
pedra natural indiquen que
ens trobem en una àrea de
descans.

Inauguració
d’un nou tram
de la Via Verda

El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, encapçala la
comitiva dels represen-
tants territorials del
Govern que van visitar ahir
20 de maig les
instal·lacions que l'empre-

sa catalana FAIGES té a
Daimiel (Ciudad Real). En
concret, Lluís Salvadó i els
directors territorials
d'Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, Antoni
Espanya; d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep F. Monclús, i Medi
Ambient i Habitatge, Víctor
Gimeno, acompanyats pel
president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José

Luis Móra, foren rebuts pel
president honorífic del
GRUP FAIGES, Francisco
Faiges, i la consellera dele-
gada, Cinta Faiges. 
La visita va permetre als
representants del Govern a
les Terres de l'Ebre conèi-
xer de primera mà les ins-
tal·lacions d'aquesta
empresa agroalimentària,
des de la planta envasado-
ra fins la refineria, passant

pels sistemes de filtres i
emmagatzematge amb
què compten. U n e s
instal·lacions modernes i
competitives, que són el
precedent de la planta que

el GRUP FAIGES pretén ins-
tal·lar a mig termini al polí-
gon industrial Catalunya
Sud, i que suposarà la
renovació i ampliació de
l'antiga planta IDEAL SL.

Visita a l’empresa catalana Faiges, a Daimiel
El delegat del Govern a TE, Lluís Salvadó, encapçala la visita

REDACCIÓ
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El Projecte d'Intervenció
Integral al nucli urbà de La
Cala ha estat redactat
tenint en consideració que
la principal problemàtica
de la població es troba al
nucli antic, amb edifica-
cions i carrers en mal
estat, manca d'equipa-
ments i d'accessibilitat i,
sobretot, manca d'espais
públics i zones verdes.
Tots aquests factors estan
provocant el tancament de

comerços, el desplaça-
ment progressiu de la
població autòctona cap a
la perifèria i la concentra-
ció de població immigrada
amb recursos econòmics i
culturals baixos. Per
aquests motius, l'ajunta-

ment vol emprendre una
rehabilitació a gran escala
del nucli antic de la pobla-
ció. Es pretén resoldre els
problemes específics de
l'àrea i aprofitar la oportu-
nitat per tornar a configu-
rar un municipi vertebrat,

recuperant el concepte
popular de centre del
poble, així com també una
identitat pròpia, basada en
la memòria, i a on els seus
ciutadans disposin de l'en-
torn i les eines adequades
per afrontar els reptes pre-

sents i de futur. En síntesi,
el projecte presentat per
l'ajuntament pretén assolir
tres objectius: la regenera-
ció de l'espai públic per
donar prioritat d'ús dels
carrers i places als via-
nants, creant espais de
relació i esbarjo per a la
vida dels ciutadans, millo-
rant la imatge urbana i
potenciant la vida social
en el barri, a base d'esta-
blir els mitjans i les infraes-
tructures necessàries per
a l'accessibilitat de les
persones al medi, la com-
plementació dels equipa-
ments culturals i socials
amb programes i contin-
guts que activin la vida
social del barri i atenguin
les necessitats d'educació
i promoció cultural dels
ciutadans al mateix temps
que ofereixen un servei
d'atenció i cura als sec-
tors més necessitats de la
població i l'impuls de l'acti-
vitat social i econòmica,
promocionant i dinamit-
zant l'activitat comercial,
fomentant el treball i l'acti-
vitat emprenedora, millo-
rant i potenciant l'activitat
del teixit associatiu.

L’Ametlla de Mar opta 
a la Llei de Barris

L'ajuntament de
l'Ametlla de Mar s'ha
presentat per segon
any consecutiu a la
convocatòria per a
optar a l'ajut que pre-
veu la Llei 2/2004 de 4
de juny de millora de
barris, àrees urbanes i
viles que requereixen
una atenció especial
per a municipis de
menys de 10.000 habi-
tants després que l'any
passat la seva sol·lici-
tud fos denegada. 

Amb un Projecte d’Intervenció Integral al nucli urbà valorat en 4MEUR

És el segon any que la Cala es presenta a la convocatòria per optar a l’ajut

REDACCIÓ

Panoràmica de l’Ametlla de Mar.
CEDIDA

El president del Parlament
de Catalunya, Ernest
Benach, de visita aquest
dimecres 19 de maig a les
Terres de l'Ebre ha cone-
gut de primera mà la can-
didatura del programa
MaB de la UNESCO a les
Terres de l'Ebre. El dele-
gat del Govern, Lluís
Salvadó, ha donat a conèi-
xer al president del
Parlament la candidatura,

juntament amb la resta de
membres del comitè exe-
cutiu: els representants
dels diversos departa-
ments del Govern com
Antoni Sabaté (PTOP),
Víctor Gimeno (MAH),
Antoni Espanya (DAR),
Josep Monclús (DIUE) i
Genoveva Margalef
(IDECE), amb el president
de la Cambra de Comerç
de Tortosa, José Luis
Mora; el president del
CODE, Antoni Montagut; el
patró de la Fundació
Privada Montsià, Josep
Caparrós i el coordinador
del Consell per a la

Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre, Josep Canício.
Així, amb un vídeo s'ha
mostrat al president del
Parlament l'important
patrimoni natural i paisat-
gístic amb què compten
les Terres de l'Ebre, convi-
vint en harmonia amb l'ac-
tivitat humana. Una mos-
tra que «ha de reconèixer
la gent de les Terres de
l'Ebre i que hem de donar
a conèixer a la resta del
món, perquè aquests
valors ens poden ajudar a
construir una economia
pròspera» - ha destacat el
delegat del Govern.

Es presenta la candidatura del programa MaB de la
UNESCO a TE al president del Parlament de Catalunya

L’Ebre com a Reserva de la Biosfera augmenta els suports

REDACCIÓ

Els ecologistes assegu-
ren que la reducció de
quotes de captura de ton-
yina roja fa inviable la
seva pesca. Oceana ha
tornat a reclamar el «tan-
cament immediat» de la
pesqueria de tonyina roja
mitjançant encerclament,
en motiu de l'inici de la
temporada autoritzada de
captures que comença
aquest cap de setmana i
s'allarga fins el dia 15 de
juny. Segons l'entitat con-
servacionista, l'espècie
«està desapareixent» -
amb una caiguda de la
població al 15% de la xifra
original, asseguren- i la
quota pesquera fixada per
a tot el Mediterrani i
l'Atlàntic Est ha estat
reduïda a 13.500,
«massa baixa per a ser
rendible». Per pal·liar-ho,
insisteixen en reclamar la
creació de reserves en
les principals zones de
reproducció al
Mediterrani.

Els ecologistes es
pronuncien sobre

la tonyina roja

El document d'al·lega-
cions, de 220 pàgines,
planteja que el projecte
suposa una activitat
«potencialment contami-
nant de l'atmosfera i el
sòl», «gran productora de
residus perillosos», atesa
la seva inscripció al
Registre de productors de
residus tòxics i perillosos
de la Comunitat
Valenciana. «No és accep-
table que la utilitat pública
es justifiqui en base a un
interès general que evi-
dentment no existeix, per
bé que estem parlant
exclusivament de l'interès
estatal i també, natural-
ment, de l'interès general
del sector del gas que,
amb la materialització del
projecte Castor d'emma-
gatzematge de gas natu-
ral, es dividirà la suculenta
tallada del pastís», argu-
menten des de l'entitat.

Document
d’al.legacions al
Projecte Castor
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Vuit veïns d'Alcanar han
declarat davant el jutjat
d'Amposta aquest passat
17 de maig pels fets suc-
ceits a l'octubre de l'any
2007, en plena temporada
de caça en barraca. 
El denunciant ha estat
Eberhard Schneider, presi-
dent de l'associació  Bird
Protection Committee, que
es trobava en aquells
moments a les Terres de
l'Ebre realitzant per a la
Unió Europea un estudi
sobre la caça en barraca,
una modalitat cinegètica
prohibida però que per con-
tra està molt arrelada al

Territori, en concret al
Montsià.  
Segons la seva declaració,
després de realitzar dife-
rents fotografies d'una
barraca va patir la persecu-
ció en cotxes de diversos
caçadors; una situació que
es va repetir els dos dies
següents i que va acabar
amb uns aldarulls a Alcanar,
en els que va patir una
agressió i danys en la seva
càmera i el cotxe que con-
duïa, segons la denúncia
que va presentar davant la
Guàrdia Civil. Pel que
fa als acusats alguns van
negar la seva intervenció en

els fets. D'altres, tot i adme-
tre-ho, van argumentar el
nerviosisme existent entre
els aficionats per la «perse-
cució sistemàtica» a la que
són sotmesos,  «especial-
ment pel Cos d'Agents
Rurals». 
Així, el mateix denunciant
només va poder identificar
a tres d'aquestes persones
com a presents el dia dels
fets. Entre els acusats hi
havia membres de
l'Associació Cinegètica de
Barraquers de Catalunya i

entre els testimonis de l'a-
cusació, el responsable
dels Agents Rurals a les
Terres de l'Ebre, Miquel
Àngel Garcia, amb qui els

caçadors mantenen unes
relacions molt tenses. La
fiscalia i l'acusació particu-
lar van demanar diferents
penes de multa per amena-
ces, coaccions, danys i
lesions, entre altres. 
Per la seva banda, la defen-
sa va demanar l'absolució
de tots els processats.
Mentre en una sala es duia
a terme el judici de faltes,
en d'altres dependències
dels jutjats d'Amposta hi
havia, el pasta 17 de maig,
més barraquers, cridats a
declarar pel jutge per les
denúncies de la passada
temporada de caça. 
Tot i que l'Audiència
Provincial de Tarragona va
determinar l'any passat que
aquest tipus de caça prohi-
bida constituïa una falta
administrativa i no un delic-
te, els Agents Rurals i la
Fiscalia han tornat a portar
les denúncies per la via
penal. 

Vuit veïns d’Alcanar
declaren davant el jutge per

agressions
La defensa demana l’absolució de tots els
precessats i la fiscalia diferents penes

Una alumna de l’IES Ramón Berenguer guanya el
Premi Ciutat d’Amposta de recerca de Batxillerat
El treball titulat «Aproximació a l'estudi de dos ecosistemes
aquàtics al Delta de l'Ebre» de l'alumna de l'IES Ramon
Berenguer IV ha obtingut el Premi Ciutat d'Amposta de recer-
ca de Batxillerat que s'ha entregat aquesta setmana i que
enguany arriba a la tercera edició. Els organitzadors, la regi-
doria d'ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta i l'Antena
del Coneixement de la URV, han coincidit que aquest guardó
pretén «premiar la cultura de l'esforç».

Els propers 12 i 13 de
juny tindrà lloc la celebra-
ció de la XVIII edició de la
Cursa del Llop-Iltirca, una
de les proves de resistèn-
cia més dures d'entre les
que es realitzen anual-
ment a nivell fins i tot
internacional, que tindrà
en aquesta ocasió 6 eta-
pes repartides durant tot
el cap de setmana i que
demanaran dels partici-
pants més de 24 hores
d'esforç continu.
Aquestes etapes inclou-
ran ciclisme de llarga
distància, cursa de mun-
tanya, caiac de mar, caiac
de riu, mitja marató (puja-
da a Caro), i travessa del
Port amb BTT. 

Els participants podran
formalitzar les inscrip-
cions en cinc modalitats
diferents depenent del
grau d'exigència de
cadascuna d'elles. 
Durant la presentació de
la prova, aprofitant que
l’Ajuntament de Tortosa
és un dels organitzadors
actius de la cursa, l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel,
va voler agrair a tots els
col·laboradors i al patroci-
nador, la seva implicació
en l’esdeveniment, així
com als voluntaris i
voluntàries (amb una
punta de participació
durant els dos dies de la
cursa d'unes 200 perso-
nes repartides en les dife-
rents tasques).

La Cursa del Llop ultima detalls per a enguany

REDACCIÓ

Miquel Cano i Tamayo ha
estat el guanyador del
concurs de disseny de
cartells de la XVII Mostra
de Jazz de Tortosa.
L’obra guanyadora pre-
senta una composició en
colors liles i marrons que
recrea amb una línia ima-
ginativa i divertida a una
cantant de jazz. 
El jurat ha valorat tant
l'aspecte artístic com el
tècnic. 
A part del guanyador, que
rebrà un premi en
metàl·lic de 700 euros,
una selecció dels millors
cartells presentats for-
marà part també d'una

exposició pública en el
Bar Sport de Tortosa.
L'edició d'aquest any de
la Mostra, organitzada
per la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament
de Tortosa i Acadèmic,
tindrà lloc del 28 de juny
al 4 de juliol de 2010.  
La Mostra de Jazz de
Tortosa, que enguany
celebra la seva 17a. edi-
ció, s'inclou dins de la
programació musical
estable de la ciutat i és
un referent entre els
amants de jazz de la zona
on conflueixen el sud de
Catalunya, el nord del
País Valencià i la franja
aragonesa. 

La XVII Mostra de Jazz de Tortosa ja té cartell
Amposta enllesteix els
darrers detalls per cele-
brar l’emblemàtica festa
«El Mercat a la Plaça» que
des del seu inici ha esde-
vingut una de les activitats
més importants del pro-

grama commemoratiu del
Centenari del títol de
Ciutat a Amposta (1908-
2008), a partir del Reial
Decret de 19 de maig de
l'any 1908, atorgat pel rei
Alfons XIII. 
El Mercat es realitza a la
plaça Espanya (plaça de

l'Ajuntament) i carrers del

nucli antic d'Amposta.
Aquesta festa es tracta de
la recreació històrica del
mercat de queviures i arte-
sans de principis de segle
XX a Amposta, un dels
més importants del sud de
Catalunya en aquella
època. Organitzada per

l’Àrea de Cultura i Festes
de l'Ajuntament d'Amposta
les activitats proposades
per enguany, per als dies
22 i 23 són:
Cercaviles, concerts de
les bandes de música,
corals, jotes, jocs tradicio-
nals, visites guiades,
exposicions, tallers,
espectacles de teatre,

música i dansa, activitats
que es faran pels carrers i
places del nucli antic, ins-
pirades en l'Amposta de
principis del segle XX. Un
programa molt interessant
que inclou tots els públics
i que ha comptat amb la
col·laboració de nombro-
ses entitats socio-cultu-
rals.

L’Amposta de principis del XX

Els dies 22 i 23 de maig,
Amposta acollirà un any
més un dels esdeven-
ments més destacats
dels actes commemora-
tius del Centenari del
títol de Ciutat
d’Amposta, la festa «El
Mercat a la Plaça» una
recreació històrica del
mercat del municipi de
principis de segle XX.

La recreació busca la màxima fidelitat amb l’època pel que fa a decorats i vestits

REDACCIÓ

Darrera aquesta iniciativa hi ha la tasca de molts
ampostins i ampostines que s’han encarregat de
recopilar informació d’aquell temps.

Un gran valor social

Imatge d’arxiu de la Plaça del Mercat de principis de S. XX.
cedida

REDACCIÓ

«Els aficionats es
senten perseguits pels
Agents Rurals»

Persecució

Aquesta festa ha esdevingut la celebració més
emblemàtica del programa d’actes del Centenari
de la Ciutat d’Amposta

El Mercat a la Plaça, activitat estrella
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La jornada servirà per retre
homenatge a un davanter
de Benifallet que va debu-
tar amb 15 anys amb el pri-
mer equip del Tortosa i
que, des de llavors, en
aquella jornada contra el
Castelldefels, va iniciar una
trajectòria que ha esdevin-
gut estelar per al club de la
capital del Baix Ebre, sent
el jugador que més partits
ha disputat amb la sama-
rreta roig-i-blanca. La cita,
demà a l’estadi. 

Un Torneig amb nom de crack

Demà dissabte al matí,
a l’estadi de Tortosa,
es celebrarà el I Tor-
neig Prebenjamí Josep
Lluís Margalef amb la
participació de vuit
equips. El Torneig por-
ta el nom de l’històric
jugador roig-i-blanc.

ACTUALITAT

Demà es celebra el primer torneig José Luis Margalef, a Tortosa, en categoria prebenjamí

M.V.

En el torneig que es
disputarà demà a l’Estadi

Municipal de la Capital
del Baix Ebre, hi prenen

part els prebenjamins dels
clubs en els que ha jugat el
davanter benifalletenc en
la seua carrera esportiva:

Tortosa, Benicarló,
Vinaròs, Ulldecona, Ascó,

Rapitenca i Benifallet.

Participants

La setmana passada ja
avançàvem que la junta directi-
va de la Rapitenca havia co-
mençat a fer gestions per fitxar
un nou tècnic. Un entrenador
experimentat i que avui ja es
pot fer públic. Es tracta de San-
ti Palanca, exentrenador del
Reus i del Vilanova, equip en el
que va estar 6 temporades.
Com a jugador, Palanca va

pertànyer al Nàstic, a l’Espan-
yol i al Sabadell, aquest dos da-
rrers a Primera divisió. Va jugar
també amb el Tortosa i amb el
CD la Cava, en el final d’una
campanya.

Palanca deia que «m’ha
agradat la il.lusió que he vist
amb la directiva de la Rapiten-
ca per iniciar un nou projecte i
poder tornar a l’equip a la cate-
goria que l’afició desitja. I amb

aquesta intenció he fitxar, per
treballar al màxim per recupe-
rar la categoria i tornar a la Ter-
cera divisió». Serà un any, el
proper, en el que encara hi
haurà tres ascensos directes a
Tercera, abans de la reestruc-
turació. 

Ja han començat les conver-
ses amb els jugadors, amb els
que poden seguir i amb els que
poden arribar. 

Santi Palanca, nou tècnic de la UE Rapitenca
El tècnic ja ha arribat a una entesa amb la directiva que presideix Tomàs José

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Palanca entrenarà la Rapitenca.
Cedida

Santi Palanca:

«M’ha il.lusionat el que

m’han plantejat i vinc amb

ganes de lluitar per

l’ascens i, d’aquesta forma,

recuperar la categoria

perduda»

Il.lusió

Aquesta setmana hem po-
gut saber que el CD Tortosa
pot tenir un candidatura. Es
tracta d’una que, tal com es
preveia, està formada per per-
sones que estan vinculades al
futbol base. Ja han pogut mani-
festar el seu interés al club, tot
i que, com és lògic, volen sa-
ber informacions bàsiques
com és l’estat de comptes ac-
tual. Una vegada puguin dispo-
sar-ne i analitzen la situació, es

podria fer oficial aquesta candi-
datura. 

En principi, sembla compli-
cat que en surtin d’altres. No
obstant, si és així, es podria mi-
rar d’unir esforços o, si arribés
a succeir, hi haurien eleccions.
Un fet que, insistim, sembla del
tot complicat a hores d’ara.

Per tant, caldrà esperar
però la rumorologia que ha en-
voltat aquest afer darrerament
podria ser que s’arribés a com-
plir.

D’altra banda, pel que res-
pecta el primer equip roig-i-
blanc, dir que diumenge pas-
sat va perdre contra el Sants
(1-2) i, a la vegada, va perdre
una bona ocasió per apuntalar
la permanència. L’equip, un xic
intermitent, va saber reaccio-
nar i a la segona meitat, amb
l’1-2, tenint dues opcions per
empatar, una d’elles clara amb
un penal que Alberto no va
transformar.

Diumenge (12 h), el Tortosa

es desplaça al camp del Rubí,
un equip acomodat en la vuite-
na plaça. Seria important pun-
tuar per, després d’aquesta jor-
nada, quan només en
mancarien dues, conservar la
distància actual amb el quinzè
classificat. Ho seria pel tema
de les compensacions. Els re-
sultats de les promocions d’as-
cens, en els partits d’anada, no
han estat del tot favorables.
Per tant, no es pot badar. El
Tortosa és tretzè.

El CD Tortosa ja té una candidatura
Ja ho ha comunicat al club però falta acabar de perfilar-se

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El Tortosa juvenil va per-
dre en la seua visita al camp
de la Gramenet (2-1). Es va
avançar aviat amb un gol de
Pol, però acte seguit, la
Grama va empatar i, al mi-
nut 48, va establir el 2-1.

Un altre cop cal lamentar
manca d’efectivitat en les
ocasions i, a més, errades
puntuals que van tornar a

pagar-se cares. La precipi-
tació i el fet d’anar contrare-
llotge són els pitjors ene-
mics d’un equip carregat
d’il.lusió però que no pot
veure premiat el seu treball
amb un bon resultat que, a
hores d’ara, li donaria op-
cions de permanència.
Aquestes segueixen compli-
cades. Demà, partit clau,
decisiu, contra el Lleida B. 

Les errades condemnen
El juvenil perd al camp de la Gramenet (2-1)

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

La setmana passada em
vaig assabentar que s’orga-
nitzava un torneig de futbol
base, en categoria preben-
jamí, i que portaria el nom
de José Luis Margalef. Sa-
tisfactori saber-ho i, sobre
tot, merescut. Sóc dels que
penso que estem en una
societat amb poca memò-
ria i que hi ha trajectòries i
persones, en qualsevol am-
bit, que mai han de ser obli-
dades. José Luis Margalef
és un dels casos.

Quan vaig començar a
anar al futbol, recordo a un
jugador de l’Ampolla que
feia molts de gols: Esteve.
Un gran golejador. Després
van haver-hi d’altres ca-
rismàtics per les seues
condicions com Rafa Martí-
nez o Manolo Verdiell. Però,
enmig d’ells ells, va aparèi-
xer un geni de Benifallet,
del carrer Escaleta. La can-
tera roig-i-blanca fabricava
jugadors que amb el Sen-
yor Otero a la banqueta te-
nien l’opció de jugar amb el
primer equip. Margalef en
va ser un. Espectacular.
Anar a veure el Dertusa i
comprovar com agafava la
pilota i marxava com un co-
et cap a la porteria rival era
un goig. Posteriorment, el
mateix, ho feia amb el pri-
mer equip. Il.lusió i moca-
dors a l’estadi amb els seus
gols. 

Pichichi i jugador esti-
mat. El CD Tortosa havia de
recordar-lo per tot el que va
aportar. Aquest torneig
sempre ens permetrà re-
cordar el crack roig-i-blanc,
sinònim de qualitat, bondat
i humilitat. Un gran jugador,
un gran amic. Gràcies José
Luis per ser com ets!

José Luis
Margalef

L’opinió de Michel

A les 9.45 hores es farà la
presentació dels equips i

l’acte inaugural. Els
partits es jugaran de les

10.15 hores fins les 13.30
quan es farà el lliurament

de trofeus.

Horaris
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La junta de la UE Aldeana ja va informar temps enrera que no tenia
intencions de continuar la temporada vinent. Han passat els dies i
cap alternativa directiva ha aparegut oficialment. Per aquest motiu,
la junta directiva ha convocat una assemblea per al divendres dia
28 per tal de poder parlar-ne altre cop amb els socis davant de la
situació actual. D’altra banda, l’Aldeana va perdre amb el Torredem-
barra (0-1) en un duel en què «vam tenir ocasions suficients per
obrir el marcador. No vam fer-ho i, posteriorment, quan vam rebre
el seu gol, ja vam jugar un xic precipitats», deia Josep Papaseit, tèc-
nic aldeà. L’Aldeana visita demà el cuer Icomar. I després rebrà
l’Ampolla amb l’objectiu de poder acabar en la tretzena plaça que
potser una garantia davant dels descensos compensats.

La UE Aldeana celebrarà una assemblea
per aclarir el futur directiu del club

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Guillermo Camarero, tècnic del Catalònia, dissabte, en acabar
el derbi a Bítem, va manifestar que no continuarà entrenant el Ca-
talònia: «crec que el cicle s’ha acabat i ara és moment de renova-
ció i de que arribi una altra persona per tirar endavant un altra eta-
pa. He de dir que han estat possiblement els millors anys des que
sóc entrenador i m’emporto un gran record d’aquesta estada a Je-
sús, un club que m’ha tractat força bé i al que li desitjo el millor».
D’aquesta forma, diumenge, serà jornada de comiats. Segons ha
informat la junta, també s’acomia Joan Gisbert. El partit, contra el
Reddis, ha estat qualificat com a dia del club. S’ha fet una crida a
l’afició perquè estigui amb l’equip en el darrer partit a casa. 

Abans es farà públic un reconeixement per la vinculació esta-
blerta entre el CF Catalònia i el Grup d’Entitats i Iniciativa Social Icà-
ria, que pertany al Verge de la Cinta.

Guillermo Camarero no continua
entrenant el Jesús Catalònia

XIMO TALARN AGAFA EL RELLEU A LA BANQUETA

La directiva del Remolins-Bítem vol efectuar un reconeixe-
ment a la plantilla del primer equip per haver fet història. Per
això hi haurà, en el partit contra el Vila-seca (17 h), una jornada
de portes obertes. La tarda, a més, potser més emotiva si te-
nim en compte que una ensopegada del Reddis al camp del Ca-
talònia (i una victòria dels de Nacho) faria que el Remolins-Bítem
fos campió una jornada abans d’acabar-se el campionat. 

Per tant, serà un diumenge de mòbils per saber el que pas-
sa a la Santa Creu, en un partit que començarà 30 minuts més
tard, un fet que pot mantenir la intriga fins ben avançada la tar-
da de diumenge. El filial del Bítem jugarà posteriorment, o si-
gui, a les 19 hores, i per això l’ambient podrà estar sostingut
segons el que pugui passar a Jesús. 

Diumenge, jornada de mòbils per
saber notícies de la Santa Creu

REDACCIÓ

UE REMOLINS-BÍTEM

L’Ulldecona, en les quinze jornades de la segona volta, seria el
quart classificat amb 31 punts (el Reddis el primer amb 36, el R.
Bítem segon amb 34 i l’Alcanar es mantindria tercer amb 32). Ha
guanyat els darrers quatre partits i, amb jugadors recuperats,
està demostrant les seues condicions. Les adversitats en forma
de baixes i altres qüestions que han afectat el club l’han minvat en
moments puntuals de la temporada. Però està acabant en una
dinàmica positiva i amb juvenils a l’equip, ja pensant en el futur. La
Cava, per la seua part, ha perdut pistonada després de la derro-
ta a Bítem i el que va suposar-li. Diumenge, els de Rogelio van go-
lejar per 5-1 amb gols de Brusca, Albert (2), Yassin i Dani. Diumen-
ge, derbi del Montsià entre la Sénia i l’Ulldecona. 

L’Ulldecona afronta els darrers
partits amb una dinàmica positiva

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla necessitava esvair dubtes per la possibilitat de que
puguin haver-hi tres compensacions amb descensos tarrago-
nins de la Preferent. I diumenge va obtenir-ho amb el triomf al
camp de l’Ascó. Bargalló i Vallés, al primer temps, i Kuki, a
les acaballes del segon, van signar els gols. Els ampolleros
van fer valdre l’efectivitat que els ha mancat en les últimes
quatre jornades en les que no havien puntuat, un fet que els
havia complicat la seua classificació. Els d’Angel Garcia van
estar ben posats, jugant amb molta serietat, sent conscients
del que hi havia en joc. Diumenge vinent, davant l’Hospitalet,
en el darrer partit a casa, han d’acabar d’apuntalar la dotze-
na plaça, mirant fins i tot de millorar-la amb un altre triomf.

L’Ampolla apuntala la salvació al
camp de l’Ascó (0-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va empatar
a casa (0-0) amb el Catllar.
D’aquesta forma, segueix en
zona de descens però enca-
ra amb opcions de poder
salvar-se. Falten 180 minuts
per poder aconseguir-ho.
Diumenge visita el Vista Ale-
gre, equip que és tercer i
que es juga les possibilitats
d’accedir a la segona plaça,

per disputar la promoció
d’ascens a la Primera catala-
na. No serà un partit asse-
quible però s’ha d’intentar
puntuar i arribar a la darrera
jornada (diumenge 29, 12
hores) per cremar el darrer
cartuxt davant el Camp Clar,
rival directe en la lluita per la
permanència. 

Per tant, cal sumar el mà-
xim nombre de punts dels

sis que manquen i esperar
combinacions per poder elu-
dir les cinc últimes places.
No és un empresa fàcil però
la dinàmica de la segona vol-
ta permet tenir esperances
de poder aconseguir-la. 

L’ansietat i l’obligació són
els pitjors enemics per al Ro-
quetenc, com per la resta
d’equips implicats en la per-
manència. Així va ser dissab-

te passat quan en un partit
travat i marcat pel vent, els
locals van tenir massa difi-
cultats per l’acceleració del
moment. No obstant, en els

darrers vint minuts van gau-
dir d’opcions per haver po-
gut decidir el duel al seu fa-
vor. No va ser així i l’empat
va deixar un mal cos perquè
no facilitava efectuar un altre
pas endavant en el camí con-
trarrelllotge que dur el Ro-
quetenc en el que portem de
la segona volta.

El déficit de la primera era
important. No obstant, els
propers 180 minuts decidi-
ran el futur i la permanència
a la Preferent de l’equip que
entrena Guillermo Camarero. 

180 minuts per a la permanència
El Roquetenc mereixia més però no passa de l’empat amb el Catllar

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El Remolins-Bítem va tornar
a guanyar en el darrers mi-
nuts i, d’aquesta manera, se-
gueix sent líder del grup. Va
ser en el derbi contra el Ca-
talònia (1-0), un partit travat i
condicionat pel vent en el que
l’empat hagués estat el més

just. Els locals van avisar
amb dues opcions a la prime-
ra meitat, per mitjà d’Emili i
de Marc. Posteriorment, el
Catalònia, amb el vent a favor
al primer temps, va saber si-
tuar-se i controlar la situació
en l’aspecte defensiu. A la re-
presa, la dinàmica no va can-
viar. El vent va perjudicar i no

van haver-hi opcions clares,
en general. Malgrat això, cal
destacar que va haver-hi mol-
ta intensitat i lluita pels dos ri-
vals. 

En el darrer tram del duel,
el Catalònia no passava angú-
nies i, tot i que sense tenir
arribada, jugava més al camp
contrari. Malgrat això, una ac-

ció per la dreta de Nacho va
propiciar una centrada i l’anti-
cipació de Sergio Ruiz. Era
l’1-0 i l’euforia. La victòria as-
segura la promoció d’ascens
pels de Bítem, un fet històric
i que, diumenge, es podrà
gaudir amb una jornada de
portes obertes en el darrer
partit de lliga a casa.

El Remolins-Bítem ja fa història
assegurant la promoció d’ascens

Un gol de Sergio Ruiz (minut 88) va decidir el derbi amb el Catalònia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar no ha perdut en
les darreres deu jornades
(vuit victòries i dos empats).
Dissabte, en festes, va gole-
jar el Valls en un partit que va
encarrilar-lo al primer temps.
Toni, aprofitant una passada
d’Oscar, obria el marcador.
Al minut 25, Oscar fou qui va
assistir a Alberto qui s’antici-

pava a la defensa amb una
rematada al primer pal. Era
el 2-0. I poc abans del des-
cans, el propi Oscar assolia
el tercer gol amb una vaseli-
na que va fer vibrar als aficio-
nats presents a la Fanecada.
El davanter de la Salsadella
establia el 4-0 a l’inici de la
represa i certificava una gole-
jada de l’Alcanar que ha aca-

bat la temporada d’una for-
ma immillorable.

El partit ja no va tenir més
incidència, excepte dues atu-
rades de Rodri que van gene-
rar més aplaudiments d’una
graderia entregada. Una d’e-
lles fou en el llançament d’un
penal de Cazorla.

L’Alcanar, fidel al seu ob-
jectiu, va acabar jugant amb

juvenils i amb un gran nom-
bre de jugadors locals.

La satisfacció és justifica-
da. A més de l’èxit esportiu,
s’ha complert l’objectiu d’es-
tar entre els cinc primers, la
directiva en destaca l’econò-
mic assolint els compromi-
sos establerts a l’inici de la
temporada. L’Alcanar, tercer,
visitarà la Cava. 

El CD Alcanar fa més gran la Festa
Va golejar, en festes, el Valls (4-0) i es manté en la tercera plaça. La ratxa és històrica

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Povill, porter del Roquetenc.

ME

Resten dues jornades. Hi
ha enfrontaments entre
rivals directes i, per tant,
s’ha de sumar i esperar.
El proper partit és al
camp del Vista Alegre. El
darrer, amb el Camp Clar

Vista Alegre

Diumenge, a l’estadi de
Bítem, jornada de portes
obertes pel darrer partit
de la lliga a casa (17 h)

Portes obertes
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Una plaça de descens pendent de resoldre’s. El filial del Remo-
lins-Bítem és qui està en aquesta, a hores d’ara. Diumenge pas-
sat va empatar a Batea (1-1) en un partit en què segons locals,
«vam perdonar, a més d’un penal no xiulat al nostre favor que fou
molt clar». No obstant, també admetien que «a darrera hora, per
compensar, no l’àrbitre no va xiular-ne un a la nostra àrea que
també va ser-ho». Els de Bítem, amb 24 punts, rebran diumen-
ge el Camarles (19.15 h) i acabaran a Masdenverge. El Benifa-
llet, setzè (26), ha de jugar diumenge amb el Perelló i després
rebrà l’Horta. El Vilalba, quinzè (28), juga a casa amb el Batea i
visitarà el Camarles. Per tant, tot per concretar-se i mirant de
reül la tercera plaça per la cua per si hi ha una compensació. 

La plaça de descens també comportarà
emoció en les dues jornades que manquen

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala, del partit contra el S.
Bàrbara, comentava que «vam jugar molt seriosos, en gene-
ral, tant en defensa com en atac. Ens vam avançar amb un
gol de Manel i a la represa vam insistir més en el domini i vam
tenir dues o tres ocasions molt clares, però no vam marcar
fins al minut 20 quan Sam va fer el 2-0. Ells van pressionar
durant uns 10 minuts quan nosaltres ho vam passar mala-
ment, però després vam tornar-ho a controlar vam aguantar
l’avantatge». Balfegó afegia que «el Sta.Bàrbara em va sem-
blar un equip amb molta potència al davant i que l’any vinent,
si manté el bloc, penso que s’haurà de tenir molt en comp-
te». L’Ametlla, amb juvenils en les darreres setmanes, és
sisena. Visita el Pinell i rebrà el campió, en el comiat. 

L’Ametlla es retroba amb la victòria a
casa guanyant el S. Bàrbara (2-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Més interessant es posa la Tercera regional quan manquen
tres jornades pel final. El Flix va guanyar el Roquetenc i man-
té la segona plaça, més prop de l’ascens i també amb possi-
bilitats de ser campió. Està a quatre punts de líder i a set de
la quarta plaça quan en manquen nou. Per tant, un gran pas
endavant. La tercera plaça segueix del tot oberta. El Tivenys
guanyava 2-0 (gols de Pau) però el Campredó, que s’hi juga-
va les seues possibilitats, va empatar amb els gols de falta
de Martí i el de Paquito. Jordi, porter del Campredó, va fer
una gran intervenció aturant un penal en temps afegit. Una
aturada que dóna vida als d’Edu que demà rebran el Móra la
Nova en un duel en què hi ha tres equips implicats. 

El Móra la Nova recupera la tercera
posició després de l’empat del Tivenys

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Horta és quart a cinc punts de la segona plaça. Ja no té opcions
perquè l’Olímpic sumarà una victòria en la darrera jornada (contra
l’Aldeana B) però ha dibuixat una trajectòria ascendent en el cam-
pionat que cal destacar. En el darrer partit, en la jornada passa-
da, va desfer-se del filial de la Rapitenca amb gols de Manero (2)
i de Dani. Sergi José va marcar el gol dels rapitencs. El fet que la
Rapitenca agafi jugadors del primer equip podria ser motiu d’es-
tudi per si reialment, en segons quins casos, és correcte alinear-
los i més en una campanya en la que en un partit no va poder fer
equip i això va significar una victòria del rival sense jugar. No obs-
tant, els de la Terra Alta van acabar guanyant i, d’aquesta forma,
s’aparca qualsevol polèmica al respecte. L’Horta rebrà el filial de
l’Amposta i acabarà el campionat jugant a Benifallet. 

L’Horta segueix en la quarta plaça
després de guanyar la Rapitenca (3-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La setmana passada informà-
vem que el futur de la directi-
va del Santa Bàrbara podia
ser incert si no apareixien
nous membres per a la
col.laborar en la junta i com-
partir les funcions. 
Durant els darrers dies, ja
s’han trobat les solucions i la

continuïtat ja està garantida.
Segons fonts consultades,
Joan Barceló serà el coordi-
nador del futbol base i, per
tant, una de les persones que
s’implica en la nou estructura
directiva, un fet que permetrà
repartir competències.
Així mateix, ja es comença a
planificar el primer equip amb

l’intent de renovar tota la
plantilla i d’efectuar, dins de
les possibilitats econòmi-
ques, alguns fitxatges per tal
de millorar la classificació d’a-
questa temporada.
Cal dir, per últim, que la plan-
tilla actual ha tingut adversi-
tats en forma de baixes amb
lesions de llarga durada. 

La continuïtat directiva del 
Santa Bàrbara ja està garantida

Joan Barceló serà el coordinador del futbol base 
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Falten dues jornades i la
segona plaça segueix ober-
ta. El Perelló l’ocupa, amb
igualtat de punts amb
l’Olímpic, pel golaverage
particular. 
Els de Harry van haver de
suar diumenge passat per
superar un Vilalba necessitat
i que va vendre cara la
derrota (2-1). Montes i Franc
Moreno, en la recta final, van

fer els gols. El segon fou
celebrat amb molta euforia
pel que significava. I és que
el Perelló dpèn d’ell per tor-
nar a fer història. Diumenge
rebrà el Benifallet (segon
partit seguit a casa) i aca-
barà la lliga a Batea. Tot i
que serà la darrera jornada,
els de Gaspar són competi-
tius i voldran acomiadar-se
de l’afició amb un bon partit.
Per tant, tot està obert.

L’Olímpic, per la seua part,
va golejar el Pinell (4-0) en
un duel que es va decidir a la
segona meitat, quan els
locals van imposar-se
davant d’un Pinell minvat de
forces per baixes com la de
Ruben, lesionat. El primer
temps fou igualat però l’1-0,
al minut 42, fruit d’una inde-
cisió del porter pinellà, va
obrir el duel a favor d’un
Olímpic que va ser superior

al segon.
Els morencs, que han fet
una temporada extraordinà-
ria i més si tenim en compte
que a les cinc jornades
només tenien un punt (serien
líders en la segona volta),
visiten demà el campió. Es
el seu darrer partit perquè
en la darrera jornada no
jugaran perquè havien d’en-
frontar-se a l’Aldeana. 

Perelló i Olímpic mantenen el frec a frec
quan manquen dues jornades pel final

Els de Harri van vèncer el Vilalba i els de Narcís, el Pinell
REDACCIÓ

LLUITA PER LA SEGONA PLAÇA

El Jesús i Maria ja acumula
més rècords en la tempora-
da del rècord. Són anècdo-
tes per a la història però, a la
vegada, un incentiu per a un
equip que va ser campió a
falta de sis jornades i que,
posteriorment, tot i l’ensurt
del Perelló i la primera part a
Batea, no ha cedit la seua

dinàmica guanyadora. A
Masdenverge, l’equip local
va  estar més posat al pri-
mer temps, quan estava ferc
i motivat per sorpendre al
campió. Així va avançar-se
en dues ocasions amb els
gols de Pau i d’Edu.
Ferreres, a la sortida d’un
córner, havia fet el 2-1.
A la represa, però, el Jesús i

Maria va sortir molt connec-
tat i, d’aquesta forma, pres-
sionant a la zona ampla va
poder entrar en el partit.
Esmel va recuperar una pilo-
ta i va assistir a Ivan que, sól
a boca de canó, va fer el 2-
2. 
El Masdenverge no podia
sortir del darrera i per això
va haver de defensar prop

de la seua porteria. Una
bona acció del pichichi
Ferreres va generar el 2-3. I
arran d’un penal, ja en temps
afegit, Ivan va fer el 2-4. 
Amb 85 punts, el J. i Maria ja
supera la puntuació que va
obtenir al seu dia i el Santa
Bàrbara. I que fins aquesta
setmana era la referència a
la Segona regional ebrenca.

Més rècords per al 
campió històric

El Jesús i Maria ja té 85 punts i ha marcat més de 100 gols
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Masdenverge va
avançar-se en dues
ocasions però a la
represa el líder va
imposar-se (2-4)

Partit

La propera jornada
potser clau i és que
l’Olímpic visita el
campió. El Perelló juga
amb el Benifallet.

Una final

Dissabte, dia 29, a l’Al-
dea, es farà la cloenda de
la temporada del futbol fe-
mení ebrenc amb una tro-
bada dels equips que han
disputat enguany la lliga de
futbol 7. Hi haurà partits
pel matí, i a la tarda es ju-
garan les semifinals i la fi-
nal. Durant el dia està pre-
vist que el president de
FCF Jordi Casals hi sigui a
l’Aldea. 

Cloenda temporada
futbol femení

El dia 29 de maig

Miquel Bes ha estat un tècnic gandesà que en les darre-
res dues temporades ha entrenat l’equip de la seua localitat,
a la Primera regional. En la vinent, no seguirà. Segons han
informat fonts directives, «la junta li va plantejar la renovació
però ell va decidir que aquesta etapa ja havia acabat, consi-
derant també que en aquesta temporada l’equip podia tenir
més aspiracions i que reialment no ha lluitat per les places
que podia fer-ho. Un fet que destaca la seua honestedat i
professionalitat». La junta del club de la capital de la Terra Al-
ta afegia que «estem molt safisfets amb el seu lliurament i
treball, un entrenador serio i responsable que té un gran fu-
tur a les banquetes, perquè està molt preparat». El Gandesa
ja ha iniciat gestions i ha contactat amb un entrenador veterà
que aquesta temporada ha estat inactiu al futbol regional. 

Miquel Bes no seguirà a la banqueta del
Gandesa, la temporada vinent

Primera regional

Una acció d’un partit del S. Bàrbara, d’aquesta temporada.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Jesús i Maria-Olímpic (18 h)
diumenge

Perelló-Benifallet (18 h)
Vilalba-Batea (18 h)

S. Bàrbara-Deltebre (18 h)
R. Bitem-Camarles (19.15 h)

Corbera-Rapitenca (17 h)
Horta-Amposta (17 h)

RESULTATS
32a jornada Segona regional

Camarles-Aldeana (retirat) 3-0 

Masdenverge-Jesús i Maria 2-4

Batea-Rem. Bítem 1-1

Horta-Rapitenca 3-1

Olímpic-Pinell 4-0

Deltebre-Corbera 2-1

Perelló-Vilalba 2-1

Ametlla-S. Bàrbara 2-0

Amposta-Benifallet 6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 32 101 36 85

2. Perelló 32 73 44 66

3. Olímpic 32 69 37 66

4. Horta 32 65 35 61

5. Pinell 32 64 42 59

6. Ametlla 32 59 43 57

7. Batea 32 58 39 51

8. Camarles 32 52 56 51

9. S. Bàrbara 32 67 48 43

10. Deltebre 32 56 58 42

11. Corbera 32 60 55 41

12. Amposta 31 53 50 41

13. Rapitenca 31 62 56 36

14. Masdenverge 32 38 60 32

15. Vilalba 32 36 64 28

16. Benifallet 32 50 79 26

17. Rem. Bítem 32 39 74 24

18. Aldeana (retirat) 32 20 146 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Móra Nova (17 h)
Roquetenc-Torre Espanyol (16.30 h)

Alcanar-Flix (18 h)
Jesús i Maria-Benissanet (16 h)

Catalònia-Arnes (17 h)
diumenge

Atlas Tortosa-Tivenys (19.15 h)
Tivissa-Godall (17 h)

Rasquera-Ulldecona (18 h)
Fatarella-Ginestar (17 h)

RESULTATS
31a jornada Tercera regional

Ulldecona-Jesús i Maria 2-1
Arnes-Rasquera 5-0
Tivissa-Torre Espanyol 6-0
Tivenys-Campredó 2-2
Flix-Roquetenc 2-0
Benissanet-Alcanar 0-1
Ginestar-Catalònia 2-6
Fatarella-Mora Nova 1-2
Godall-Atlas 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 31 3 36 69

2. Flix 31 85 39 65

3. Mora Nova 31 52 28 60

4. Tivenys 31 80 42 58

5. Campredó  31 56 31 57

6. Alcanar  31 51 35 56

7. Ginestar 31 81 53 52

8. Godall 31 64 50 52

9. Catalònia 31 60 44 50

10. Benissanet 31 45 48 42

11. Tivissa 31 62 70 42

12. Atlas 31 49 42 41

13. Fatarella 31 45 72 33

14. Rasquera 31 54 82 31

15. Arnes 31 43 68 27

16. Ulldecona 31 42 64 25

17. Jesús i Maria 31 38 89 19

18. Torre Espanyol 31 20 117 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Sénia-Ulldecona (17 h)
Icomar-Aldeana 817 h)

Torred.-Gandesa (16.30 h)
diumenge

R. Bítem-Vilaseca (17 h)
Catalònia-Reddis (17.30 h)

la Cava-Alcanar (17 h)
Valls-Ascó (16.30 h)

Ampolla-Hospitalet (17 h)
Canonja-Cambrils U (11.45h)

RESULTATS

32 jornada, Primera regional

Reddis-la Sénia 1-0

Alcanar-Valls 4-0

R. Bítem-Catalònia     1-0

Aldeana-Torredem. 0-1

Cambrils U-Vilaseca     1-0

Hospitalet-Icomar 2-2

Ascó-Ampolla 0-3

Gandesa-Canonja 4-1

Ulldecona-la Cava     5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 32 90 48 69

2. Reddis 32 75 33 67

3. Alcanar 32 70 38 61

4. Ascó 32 64 44 58

5. Valls 32 67 52 58

6. La Cava 32 65 50 56

7. Ulldecona 32 63 57 53

8. Gandesa 32 61 49 51

9. la Sénia 32 47 43 45

10. Torredembarra 32 51 56 44

11. Catalònia 32 64 46 41

12. Ampolla 32 43 47 40

13. Canonja 32 42 69 37

14. Aldeana 32 42 59 33

15. Cambrils U. 32 41 75 31

16. Hospitalet 32 38 67 27

17. Vilaseca 32 27 55 26

18. Icomar 32 31 93 16

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Camp Clar-Pub. Cases

Alcarràs-Sitges

V.Alegre-Roquetenc (diu 12 h)

Catllar-Martorell

Ol. Can Fatjó-Torreforta

S. Ildefons-Canyelles

Mollerussa-Viladecans

Cambrils-Horta

Morell-Cervera

RESULTATS

33 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Catllar 0-0

Alcarràs-Cambrils 3-0

Torreforta-S. Ildefons 3-0

Horta-Camp Clar 2-0

Pub. Cases-Vista Alegre 1-0

Martorell-Ol. Can Fatjó 2-2

Canyelles-Mollerussa 2-2

Viladecans-Morell 1-2

Cervera-Sitges 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ol. Can Fatjó 32 71 33 75

2. Horta 32 54 19 63

3. Vista Alegre 32 65 39 60

4. Pub. Cases 32 52 55 49

5. S. Ildefons 32 64 49 48

6. Cervera 32 47 48 48

7. Torreforta 32 42 32 46

8. Catlar 32 40 54 45

9. Canyelles  32 60 66 44

10. Alcarràs 32 46 45 42

11. Morell 32 41 43 41

12. Mollerussa 32 51 55 41

13. Cambrils 32 42 47 39

14. Sitges 32 43 49 38

15. Roquetenc 32 38 48 38

16. Camp Clar 32 52 56 37

17. Viladecans 32 37 49 37

18. Martorell 32 34 92 7

Regional preferent

Una acció del derbi entre la UE Remolins-Bítem i el Catalònia.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Un gol de Sergio Ruiz en
els darrers minuts permet
a la UE Remolins-Bítem
seguir liderant la
classificació.

Gol d’or
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 38 25 11 2 75 16 86
2. Reus 38 25 8 5 69 23 83
3. Santboià 38 20 10 8 68 46 70
4. Prat 38 19 10 9 60 33 67
5. Cornellà 38 16 13 9 43 41 61
6. Manlleu 38 15 15 8 53 39 60
7. Llagostera 38 15 11 12 58 42 56
8. Europa 38 16 15 10 56 51 54
9. Balaguer 38 13 13 12 55 48 52
10. Amposta 38 13 13 12 55 48 52
11. Castelldefels 38 13 8 17 52 62 47
12. Palamós 38 13 7 18 42 55 46
13. Pobla Mafumet 38 12 10 16 47 54 46
14. Vilanova  38 12 10 16 50 54 46
15. Cassà 38 11 11 16 50 61 44
16. Benavent 38 11 10 17 48 69 43
17. Premià 38 9 9 20 35 53 36
18. Rapitenca 38 9 7 22 46 71 34
19. Blanes 38 7 6 25 43 85 27
20. Olesa 38 5 11 22 30 75 26  

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

Cornellà-Balaguer 0-0
Premià-Blanes 2-0
Rapitenca-Prat                       0-0
Castelldefels-Hospitalet 0-2
Vilanova-Santboià 2-0
Cassà-Pobla Mafumet 2-0
Llagostera-Olesa 4-1
Reus-Amposta 1-0
Europa-Palamós 0-1
Manlleu-Benavent 1-3

PRÒXIMA JORNADA 
Masnou-Sants

Gramenet-Vilassar
Iberiana-Tàrrega

Igualada-S. Cristobal
Guíxols-Peralada

Marianao-Poble Sec
Muntanyesa-Banyoles
Montcada-Santfeliuenc

Mataró-Vilafranca
Rubí-Tortosa

RESULTATS
35 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Iberiana 2-0

Vilassar-Masnou 1-2

Poble Sec-Guíxols 1-1

Santfeliuenc-Muntanyesa 1-1

Rubí-Mataró 7-3

Tortosa-Sants 1-2

Tàrrega-Gramenet 1-1

Peralada-Igualada 1-1

Banyoles-Marianao 2-5

Vilafranca-Montcada 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 35 54 26 72

2. Muntanyesa 35 51 32 65

3. Masnou 35 60 41 61

4. Santfeliuenc 35 48 40 58

5. Gramenet 35 59 38 58

6. Igualada 35 50 46 57

7. S. Cristobal 35 45 36 56

8. Rubí 35 65 47 53

9. Sants 35 53 44 52

10. Tàrrega 35 42 40 48

11. Poble Sec 35 57 61 45

12. Guíxols 35 41 42 44

13. Tortosa 35 39 46 44

14. Peralada 35 44 57 43

15. Iberiana 35 52 59 39

16. Montcada 35 42 52 39

17. Marianao 35 45 61 36

18. Banyoles 35 32 60 35

19. Vilassar 35 37 62 34

20. Mataró 35 39 65 21
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A la cita van inscriure’s 284
atletes, dels quals 75 no van
poder finalitzar la triple
prova de 226 quilòmetres:
natació (3.8Km), ciclisme (
180Km) i la prova a peu
(42.2Km). Daniel Fernández
(C.N.PRAT-TRIATLO) va fer
un temps de 9:15:48; seguit
per Carlos Santasusana
(C.N.MANRESA), amb
9:30:38 i Andoni Ibarbia
(AZKOITIKO T. T.), amb
9:34:17. En femení, Itsaso
Leunda (GARRAITZ KIROL
TALDEA), parant el cronòme-

tre a 11:41:03; el
segon lloc va ser
per Sara Fernandez

(C.D.TRITALAVERA), amb
11:51:07; per darrera, Silvia
Rodríguez (AGUAVERDE)

amb un temps final de
12:14:42. Per equips, el pri-
mer classificat va ser el CN
PRAT TRIATLÓ; en segon
lloc el CN Manresa i en ter-
cera posició el Club Triatló
Vallirana. De les Terres de
l’Ebre hi van participar un
total de 8 triatletes, per
ordre d’arribada: Jose Maria
Lluis (C.N.PRAT-TRIATLO),

d’Amposta, que finalitzà en
13a posició amb un temps
de 10:32:14; Alex Estela
(CLUB TRIESPORT.ES), de
Flix, amb 11:10:03 i en la
posició 34; Vicent Garcia
(CLUB ESPORTIU DE LA
CALA) de l’Ametlla de Mar,
amb un temps de 11:30:20
i en 45è lloc; Alvar Casanova
(C.N.REUS PLOMS), de

l’Ampolla, amb 13:35:57 i
en la posició 171. Tot i que
no finalitzaren la cursa,
també van participar els
ebrencs Joan Marc Fons,
d’Amposta; Oriol Maciá, de
l’Ampolla i el tortosí Marc
Treso. El fort vent que bufa-
va a la zona va fer que la
prova esdevingués molt
més dura de l’habitual, fet
que accentuà les baixes i
condicionà, entre d’altres
coses, a que el primer clas-
sificat arribés a meta gaire-
bé una hora més tard que
l’any anterior. La prova de
natació, de 3.8Km, es va
realitzar en un espai rectan-
gular traçat pel Port Natural
del Fangar on els partici-
pants hi van haver de fer
dues voltes. La de ciclisme,
de 180Km, es va realitzar
per un circuit de 30 Km (6
voltes al circuit) en un 90%
del recorregut tallat al tràfic.
La carrera a peu es va
traçar per un circuit mixt
d’asfalt i terra de 7Km, on
els atletes va haver de fer-hi
6 voltes per recórrer els
42,2 Km.

Catalunya s’emporta la Copa Nacions
a l’Ironcat de l’Ampolla

Els triatletes Da-
niel Fernandez i Itsaso
Leunda van ser els
guanyadors de la se-
tena edició de la pro-
va de triatló Ironcat
celebrada dissabte a
l’Ampolla.

ACTUALITAT

Daniel Fernandez i Itsaso Leunda van ser els guanyadors de la setena edició
REDACCIÓ

-Victoria Larriere va impo-
sar-se en la vintena edició del
Torneig Internacional de Tennis
Femení Ciutat de Tortosa. Va
vèncer a An Sophie Mestach.
Tot i el vent, la final fou extra-
ordinària i una cloenda sensa-
cional al prestigiós torneig.
-Albert Montañés va caure
eliminat en la primera ronda
del torneig de Niza, contra l’u-
crainès Alexander Dolgopolov.
-Adam Raga va acabar en la
segona posició en la tercera
prova, ceebrada a Lleó. Toni
Bou fou el primer i, d’aquesta
manera, manté la primera
plaça de la general en la que
l’ulldeconenc és segon. La
propera cita serà el 24 d’octu-
bre a Cordova. Es preveu deci-
siva.
-El CH Amposta va passar a
les semifinals de la Copa
Catalunya sense jugar la torna-
da perquè el rival no va voler
fer-ho, tot i presentar-se. El
rival a semis serà el
Castelldefels. D’altra banda,
Alba Simón debutarà avui
amb la selecció espanyola

sub-20 contra Suïsa. Un fet
històric per l’esport ebrenc.
-Les Jornades APASA es
celebren aquesta setmana. Hi
pendran part 120 persones
amb discapacitat intelectual,
entre 4 i 75 anys, que podran
gaudir de pràctques esporti-
ves.
-II Marató de Futbol sala a
l’Aldea els dies 11 i 12 de juny.
Al portal www.cfsaldea.com
poden efectuar-se les inscrip-
cions.
-Amposta fou cinquè,
Tortosa, setè, i la Ràpita
vintè en l’Open de Banyoles
de Rem, el cap de setmana
passat.
-La X Cursa de Paüls es
celebrarà diumenge, dins del
circuit de les Terres de l’Ebre.
Serà la novena cita.
-Tortosa acollirà diumenge la
Copa Federació de Twirling en
la que a més del club amfitrió
hi seran: Amposta, Cervera,
Badalona, Can Parellada,
Deltebre, Alfacs, Maçanet,
Magraners, Valls, Ulldecona i
Vilobí. 

Victoria Larriere s’imposa en el 
Torneig Internacional de Tennis de Tortosa

MÉS ESPORTS

El proper dissabte, dia 29
de maig, la junta directiva
del CF Ampolla organitzarà
el segon torneig de futbol
base Vila de l’Ampolla, en
categoria aleví-futbol 11.
Es el segon any en què
aquesta trobada de futbol
base tindrà lloc en el camp
de futbol ampollero. Aquest
any ha estat unes setmanes
més tard que l’anterior per
poder agrupar tots els
equips que es desitjava per
tenir un cartell de luxe i que
referma l’interés de la direc-
tiva del club de l’Ampolla
per potenciar el torneig i, a
la vegada, el futbol base de
la localitat. Amb un torneig
com aquest, és la millor
forma de fer-ho, sense
dubte. La setmana vinent
oferirem els horaris. 

II Torneig
de futbol

base 
Vila de

l’Ampolla
REDACCIÓ

Entrega de trofeus., dissabte a l’Ampolla.

Cedida

El passat dissabte, 15 de maig es va disputar la última jor-
nada del campionat comarcal de Futbol-7 Benjamí del Baix
Ebre dels Jocs Esportius Escolars 2009-2010 en la que han
participat un total de 21 equips. La final, que van jugar-la els
dos representants del CD Tortosa, el vencedor a la lliga regu-
lar al grup A, el CD Tortosa-Margalef, i el del grup B, el CD
Tortosa-Otero, va guanyar-la el primer pel resultat de 10-0 en
un partit disputat al camp de la Santa Creu de Jesús.

El CD Tortosa-Margalef guanya el
campionat comarcal de futbol-7 benjamí

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL BAIX EBRE

CD Tortosa Otero.
Cedida

CD Tortosa Margalef.
Cedida
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: ANNA AÏDA MARTÍ i ARASA, MEDALLISTA INTERNACIONAL

Té 16 anys i ja està consi-
derada com una Esportista
d’Alt Nivell per les institu-
cions esportives de Cata-
lunya i Espanya. Pertany al
Club Natació Tortosa i la
seua trajectòria és
excel.lent, amb un gran fu-
tur.

Pregunta: L’estatal de Mà-
laga, de fa unes setmanes,
un altre èxit per al teu curri-
culum.
Resposta: Sí. Estic molt
contenta dels resultats
obtinguts amb els 50m
papallona perquè vaig ba-
tre millor marca personal
però crec que amb els
100m papallona ho ha-
guès pogut fer molt mi-
llor.
P: 16 anys, molts d’èxits,
on està el sostre d’aquesta
jove esportista tortosina?
N’hi ha?
R: Espero que si hi ha
sostre encara estigui molt
lluny. De moment la meva
projecció és bastant bo-
na, encara que he de rec-
tificar molta tècnica de
nado i això en part és bo,
perquè vol dir que tinc
bastant marge de millora i
per tant puc rebaixar més
els meus temps.
P: De tots, de quin guardes
millor record? Per què?
R: Del Campionat d'Euro-
pa júnior 2009 a Praga
(República Txeca). Va ser
molt emocionant la meda-
lla de bronze del relleu de
4x100estils. Anàvem molt
juntes amb les quartes
(Polonia), l'arribada no

va ser massa fàcil de veu-
re i justament el marcador
va deixar de funcionar.
Quan vàrem veure el re-
sultat va ser el moment
de glòria més gran des de
que nado (la grada gaire-
bé s'enfonsa de l'alegria).
P: Es un somni fet realitat
tot el que estàs fent?
R: Sí. Realment estic molt
sorpresa de mi mateixa,
si el primer dia que vaig
entrar per la porta de la
piscina m'arriben a dir tot
el que m'esperava no m’-
ho hagués cregut. Tot i
això el somni de tot neda-
dor està anant a unes
Olimpiades, així que fins
que no ho aconsegueixi
no podré dir que el somni
s'ha fet realitat.
P: Bé, i tot això tenint en
compte que et vas iniciar
en la natació de forma gai-
rebé casual, no?
R: Sí, la veritat és que si.
Tenia dues tardes lliures i
em volia inscriure a algu-
na altra activitat extraes-
colar i justament van venir
des del Club Natació Tor-
tosa a repartir tríptics
amb informació i vaig de-
cidir apuntar-m'hi. També
em va incitar anar-hi per-
què és un esport molt
complert i l'aigua m'agra-
da molt.
P: Qui ha influit més en la
teua trajectòria, fins ara?
R: Molta gent, però els
principals han sigut l'en-
trenador Xavi Matheu, els
meus pares i germà, els
meus amics i les meves
ganes de millora cons-

tants.
P: I sense poder entrenar
de la forma adequada...si-
no, de que parlariem ara?
R: De la piscina està clar!!!
Realment les instal·la-
cions són molt justetes
però gràcies a ella puc dir
que estic on estic. Espero
que amb la nova piscina la
gent s'anime a anar-hi i
poder tenir una flota més
extensa, perquè quan
més gent hi ha a un club,
l'esport és molt més di-
vertit.
P: Tens cap idol en el món

de la natació? I en el de
l’esport en general?
R: En el món de la natació
gairebé el meu idol es Mi-
chael Phelps, és impres-
sionant aquest noi! I de
l'esport en general Puyol!
P: Com és un dia en la vida
d’Anna Aïda, una esportista
ebrenca en l’elit? És molt di-
ferent a les noies de seua
edat? 
R: Si i no a la vegada. Em
considero igual que totes
les noies de la meva edat
però amb la única diferen-
cia de que jo tinc menys

temps per a fer vida so-
cial i estudiar perquè estic
constantment a la piscina
o al gimnàs entrenant.
Faig 3 sessions d'entrena-
ment diàries.
P: A banda de la natació,
passatemps preferit?
R: Formo part de la Banda
Municipal de música de
Tortosa, toco la flauta tra-
vessera des que tenia 7
anys.
P: Un actor?
R: Daniel Radcliffe
P: Darrera pel.lícula?
R: Alicia al país de les ma-

ravelles en 3D.
P: Color?
R: Verd
P: Com vius els triomfs del
Barça?
R: Estic super orgullosa
de ser del Barça!!!
P: Fa poc vas ser escollida
millor esportista de Torto-
sa. En la teua carrera es-
portiva, quin és el proper
repte?
R: Poder participar als
Jocs Olímpics de la Joven-
tut que se celebraran el
proper agost a Singapo-
re.
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto 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
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Sopa de carabassa, llagostins i cansalada, una recepta senzilla i 
deliciosa que ens porta de l'hort a la taula

Ingredients:
1 kg de carbassa
4 escalunyes
2 litres d’aigua mineral
80 ml d’oli extra verge

d’oliva
12 llagostins
12 làmines molt f ines

de cansalada grassa ibè-
rica salada (que us la ta-
llin a màquina)

Sal i pebre blanc.

Pelar la carbassa i fer-
la a daus petits i  regu-
lars. Pelar i picar molt fi-
nes les escalunyes.
Pelar i partir cada llagos-
t í  i  embol icar cada tal l

amb una làmina de can-
salada (reservar a la ne-
vera).

En una ol la i  amb la
meitat d’oli calent, sofre-
gir suament l ’escalunya
picada; ha de quedar just
enrossida, 3 minuts. Afe-
gir-hi els daus de carbas-
sa, salpebrar i continuar
sobregint i remenant du-
rant 2 minuts més. Tirar-
hi l’aigua mineral bullent,
tapar i deixar bullir a mig
foc durant 10 minuts, afi-
nar de sal. Apar tar del
foc, afegir a l’olla l’altra
meitat de l ’o l i .  Amb un
túrmi, tr i turar molt f i  i
passar pel x inès. Per
servir la sopa, només
queda cuinar els farce-
llets de llagostí i cansa-

lada, marcar-los mig mi-
nut per cada costat i po-
sar- los dins la sopa.El
pr incipal component de
la carabassa és l 'aigua,
seguit de carbohidrats.
Proporciona una quanti -
tat considerable de fibra,
provitamina A, v itamina
C, potassi i magnesi i en
menor proporció folats,
calci, ferro i zinc. 

La dada cuiriosa és l’ori-
gen d’aquesta hortalissa,
una planta originaria de
Mèxic on creix de forma
salvatge i que portà Co-
lon al Vell Continent. 
El seu cultiu es va esten-
dre de tal forma que
sols 50 anys més tard ja
es cultivava a tota Euro-
pa.

«Primentons i Tomates». Avui: Sopa de Carabassa

Com va dir un amic;
aquesta sopa fa que
la vida de milions de
culleres tingi sentit.
El fet d'introduïr els
llagostins i la cansa-
lada fan d'aquest
plat un primer plat
de luxe.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
La cuina vermella

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

L'amor  ha cobrat una gran importància en la teva vida
i avui estaràs  romàntic  i molt galant  amb la teva pare-
lla. No obstant això, hauràs  de donar-te  temps per a
tot  i no descurar  els teus assumptes  de treball.  

Taure
20/4 al 19/5

No voldràs fer gens avorrit ni tampoc allò que limita la
teva llibertat, no obstant això,  hauràs de complir amb
totes  les teves  obligacions  de treball. El teu estat de
salut  seguirà  exigint moltes cures  i atencions.

Bessons
20/5 al 21/6

Si les coses marxen  bé en la teva relació  sentimental
, no ho facis  malbé  amb coquetejos   que només  et
causaran disgustos  i problemes. Tindràs  sort  si et
dediques  a qüestions  artístiques, moda o estètica.   

Cranc
22/6 al 21/7

El dia serà estupend  per posar-te a decorar  la teva
casa o simplement canviar  els  mobles de lloc, això
et farà  sentir  diferent  i millor. Intenta que l'ambient
familiar  estigui tranquil,  harmoniós i molt feliç.

Lleó
22/7 al 22/8

Deixa sortir  els teus gustos  refinats  i el teu sentit
de l'elegància . Envolta't  de bones  companyies  i
accepta  les invitacions  que et facin.  No et quedis
sol, això et faria sentir-te desanimat  i preocupat..   

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs  molta  sort  si et dediques  a coses relacio-
nades amb l'art en qualsevol  de les seves formes.
En l'econòmic, obtindràs més guanys  i encara que
no seran molt grans , et faran sentir molt millor. 

Balança
22/9 al 22/10

Estaràs ple d'encant  i de refinament  i desitjaràs agra-
dar. Això et donarà  molt bons resultats. Però no t'hauràs
de deixar  dur per les circumstàncies ni pels camins
fàcils , així que reforça't  i cerca  coses importants. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Si es dóna una separació has d'acceptar-la , no oblidis
que si algú  s'allunya de tu és perquè  no li importes i
tu no has de sofrir per algú  que no val la pena . En tot
moment , actua amb sentit  comú. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Ara més que mai tens el do de fer amistats, però  no
has de permetre que les amistats i la vida social
comencin a jugar un paper més important  que la teva
família, la parella i el teu treball .No funcionarà . 

Capricorn
21/12 al 19/01

En la teva vida professional o laboral s'estan presentant
una sèrie circumstàncies afortunades  i estàs obtenint
moltes ajudes i suports , per això  mateix  no has de
deixar-te amargar per pors  o pensaments  trists. 

Aquari
20/1 al 18/2

Omple't  de sensibilitat  i de cortesia  i tracta d'augmen-
tar els intercanvis humans, perquè  trauràs molt profit
d'això. Si ets lliure, en un viatge  a l'estranger podràs
conèixer  a l'amor de la teva vida . Cuida els diners. 

Peixos
19/2 al 20/3

Seguiràs  rebent diners , ja sigui per les teves pròpies
accions  o per ajuda de parella, socis o amics . Si et
sents sol, parla seriosament amb la teva parella i digues-
li  el que et molesta. Si ets lliure, aviat arribarà algú. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54  (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Rafecas Renau, Joan Josep Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327  

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 12°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel serè o poc ennuvolat per algun núvol alt i prim en general.
A partir de migdia creixeran alguns núvols d'evolució a punts de muntanya,
sobretot de la meitat est. Al vessant nord del Pirineu el cel estarà entre mig
i molt ennuvolat al principi i al final del dia i la resta del dia estarà serè o poc
ennuvolat. A l'extrem nord-est augmentarà la nuvolositat a partir del vespre. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
lleugerament més altes.
Temperatures mínimes entre 11 i 16 ºC al litoral, entre 3 i els 8 ºC al Pirineu,
i entre 7 i 12 ºC a la resta.
Màximes entre 20 i 25 ºC al litoral i al Pirineu, i entre 25 i 30 ºC a la resta,
puntualment més altes a Ponent. 

Visibilitat: 
bona, si bé de matinada es formarà alguna boirina a punts de l'interior. 

Vent: 
al nord de l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada, més
reforçada a l'inici del dia quan hi haurà cops forts. A la resta del territori, al
principi i final del jorn el vent serà fluix i variable, amb predomini del terral
al litoral i del vent de component est a Ponent. Al centre del dia girarà a com-
ponent sud fluix amb cops moderats. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
al nord del cap de Creus hi haurà tramuntana moderada amb cops forts al
matí i entre fluixa i moderada la resta de la jornada. A la resta bufarà de
component nord i oest de matinada i a la nit, i de component sud fluix amb
cops moderats al centre de la jornada.
De maror a marejol al nord del cap de Creus i marejol a la resta. Mar de fons
del nord. 

Costa Central:
terral matinal i nocturn fluix. Al centre del dia el vent serà fluix amb cops
moderats de component sud, de migjorn a garbí.
Arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
terral matinal i nocturn fluix. Al centre del dia el vent serà fluix amb cops
moderats de component sud, entre migjorn i xaloc.
Arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o
sin muebles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

 

  

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Tel. 977 445 527

 

         

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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Carrer 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

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

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Amb aquesta manifestació
es vol demanar a la
Comissió Europea que
insti el govern espanyol a
complir les directrius
ambientals sobre aigua i
fixi els cabals mínims dels
rius de la Península
Ibèrica. La PDE porta molt
temps demanant que es
determini un cabal
mediambiental per al tram
final del riu Ebre, fet molt
important si tenim en
compte que aquest cabal
marcarà el futur del nostre
Delta. Aquesta situació ha
estat posada sobre la
taula infinitat de vegades.
Així, recordarem quan

aquest passat més de
gener, el portaveu de la
Plataforma demanava
explícitament a
l'Ajuntament de Tortosa
que recolzés la causa. En
aquells moments l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel es
va comprometre a
col·laborar amb la PDE,
anunciant la convocatòria
d'una cimera d'alcaldes
ebrencs. Des de llavors
han passat quatre mesos i
hem hagut d'assistir a
diversos episodis certa-
ment tristos al veure com
per desavinences entre
partits, finalment no és va
poder dur a terme la cime-
ra, fet que ja en el seu
moment la Plataforma va
titllar de «lamentable».
Però lluny de desanimar-
se, s'ha continuat treba-
llant de manera intensa i,
aquest proper diumenge a
Barcelona es tornaran a
sentir les veus del territori
ebrenc. Molts autobusos
estan preparats per portar
als manifestants fins a la
Ciutat Comptal, i altres
que aniran amb cotxe.
Sobre la convocatòria,
Manolo Tomàs, Portaveu
de la Plataforma, comen-
tava «estem fora de termi-
ni i encara rebem adhe-
sions a la manifestació,

tothom tindrà cabuda» i
pel que fa a la participació
de dirigents polítics del
territori, aquí, Tomàs ha
volgut aclarir «esperem
tenir representació de tots
els color però no li exigi-
rem a ningú», tot i que
«ens entristeix veure que
el criteri dels nostres polí-
tics respon més a consig-
nes externes i no tant a
les necessitats reals del
territori». Pel que fa a les
direccions de partit de les
nostres terres, han confir-
mat ERC i ICV. Qui també
s'ha adherit a la manifes-
tació és la Cambra de

Comerç de Tortosa.
«La manifestació espera
no desmerèixer», apunti-
llava Tomàs, i el seu objec-
tiu té dos punts bàsics.
D'una banda, que l'Estat i
la Generalitat respecten
les directrius europees pel
que fa a l'aigua i  per l'al-
tra, el dimarts vinent, es
celebrarà una conferència
de ministres de
Mediambient a Barcelona
per tractar temes de l'ai-
gua a la Mediterrània. I la
Plataforma realitzarà una
roda de premsa per tal
que els agents que hi
intervindran coneguin de

primera ma la realitat del
Delta de l'Ebre. Cada
manifestació té alguna
peculiarita i la d'aquest 30
de maig no serà menys,
així, pel que fa a la distri-
bució dels missatges de
les pancartes i les perso-
nes que les encapçalaran,
enguany els dirigents polí-
tics portaran la tercera

pancarta que farà referèn-
cia a les directives
ambientals, de manera
que la primera estarà
encapçalada per la socie-
tat civil qui realment és la
protagonista d'aquesta
lluita perquè de fet «tots
els partits en algun
moment han estat a favor
d'un trasvassament».

CLARS COM L’AIGUA!

La Plataforma en defensa
de l’Ebre, amb l’objectiu
que la realitat del Delta si-
gui compresa i atesa per
l’Estat i la Generalitat, ha
convocat una manifesta-
ció per aquest proper 30
de maig a Barcelona. Els
autobusos sortiran des
d’Aragó, Lleida i les Te-
rres de l’Ebre.

L’objectiu de la PDE és que el govern espanyol respecti les directrius que vénen d’Europa sobre l’aigua

DIANA MAR

«Ens entristeix veure que el criteri dels nostres

polítics respon més a consignes externes, i no

tant a les necessitats reals del territori»,

Manolo Tomàs, portaveu de la PDE.

Participació política de les TE

30 DE MAIG: MANIFESTACIÓ PER DEFENSAR EL CABAL MEDIAMBIENTAL DE L’EBRE

«Aquest cop, la primera pancarta que

encapçalarà la manifestació la portaran

representants de  la societat civil»

La primera pancarta

EN LLOGUER

TOT MOBLAT

             


