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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Tortosa estudiarà fer del
Parc Municipal un jardí
botànic amb més de 600
espècies.

P4
Nadal assegura que la
retallada endarrerirà
algunes obres però no
obligarà a retirar
projectes a les Terres de
l'Ebre.

P5

Societat

Modestos Monuments?.
Visita guiada al Monument
dels Brigadistes
Internacionals a Pàndols

P9
Esports

El Remolins-Bítem disputa
l’anada de la promoció
d’ascens, diumenge (18 h).

P11

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va organitzar, durant el passat cap de setmana, el Congrés de Cultura, on es
van oferir als assistents sessions teòriques i diversos tallers pràctics sobre la cuina, els jocs i esports, la música i balls tradicio-
nals, i el bous de les Terres de l’Ebre. Les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià posseeixen una
cultura popular i tradicional que és el reflex de la seva situació geogràfica, al sud el Principat i a la cruïlla dels Països Catalans.
Són un conjunt de creacions que emanen de la comunitat a través de la tradició i amb uns patrons culturals creats i consumits
per les classes populars i que, tradicionalment, han estat elements d’identitat i de cohesió social i un lligam entre les generacions
i la diversitat. L'objectiu, deixar constància de tota aquesta identitat pròpia. P3

Un reclam conjunt a la 
nostra cultura

La multinacional INDO ha decidit anunciar la retirada de l'ERO per al tancament de la seva planta
de Tortosa, amb 31 treballadors, just quan havia de mantenir la primera reunió amb els sindi-
cats al Departament de Treball per abordar la negociació de l'expedient. La direcció ha anun-
ciat que ajorna la decisió fins el dia 11 de juliol del pròxim 2011, un cop hagi valorat novament
les opcions de viabilitat. Els sindicats han rebut amb sorpresa i alegria l'anunci, així com una
victòria de les mobilitzacions i pressions dels treballadors. Amb tot, han reclamat de nou inver-
sions per fer competitiva la planta i han advertit a la direcció que no vulgui utilitzar l'anunci com
una maniobra de distracció.

INDO no tanca portes

ESPECIAL
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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. 

Divendres passat, dins de
les jornades culturals
d’Ascó, va haver-hi una
xerrada col.loqui a la sala
de Plens de l’Ajuntament de
la localitat riberenca. Fou
organitzada per
l’Ajuntament i per la
Joventut Esportiva Ascó
Escola de Futbol, amb el
suport de la Penya Nàstic
de la Ribera. El ponents
foren: Lluís Fàbregas,
Director General del
Nàstic; Luis César
Sampedro, entrenador del
primer equip grana i
Fernando Moran, jugador
del Nàstic. 
Michel Viñas fou el modera-
dor d’aquesta tertúlia en la
que es va parlar principal-
ment del futbol base i de la
seua importància pels
clubs, principalment en

l’actualitat. Va haver-hi inte-
relació amb els assitents i,
tot plegat, com cada any,
la conferència fou molt ben
valorada pels assistents i
organitzadors.
Fa dos anys, també dins de
les jornades culturals
d’Ascó, van estar-hi Santi
Coch, Serrano, jugador lla-
vors del Nàstic, i Albert
Viñas, actual entrenador
del Tortosa. També mode-
rada per Michel Viñas, la
xerrada va concentrar més
d’un centenar d’aficionats a
l’Ajuntament asconenc.
La conclusió és que aques-
ta mena de xerrades i més
amb el nivell professional
existent divendres passat,
són vitals per a la formació
i educació esportiva.
Una llàstima que, a la nos-
tra zona, no n’hi hagin més. 

Cultura i Esport: Xerrada a Ascó

Notícia

Les Terres de l’Ebre són un dels grans paisat-
ges del nostre país. I la seva gent, els
ebrencs i les ebrenques, conscients d’aques-
ta riquesa única, s’han erigit fa temps amb

agents actius
de la salva-
guarda d’a-
quest territori,
sovint exposat
a amenaces
que arriben
des de l’exte-
rior. 
I anant més
enllà, la nos-
tra cultura,
l ’ e x p r e s s i ó

d’una nació, que des de la llengua fins totes
les altres manifestacions ens configuren com
a comunitat diferenciadora (costums, danses,

jocs, gastronomia…). Una diferència reivindi-
cada aquest passat cap de setmana en el
marc del I Congrés Cultura Popular i
Tradicional que es va celebrar a Tortosa.
Aquest tenia per objectiu no només reivindicar
aquestes tradicions sinó també dignificar-les i
situar-les dins de la Cultura del país. La jorna-
da de tallers i taules rodones que va progra-
mar el Departament de Cultura de la
Generalitat va ser tot un èxit.  Més de 150
persones van gaudir de les activitats proposa-
des sota un clima de permanent mobilització
en defensa de la nostra identitat.
Més enllà que algunes siguin menys conegu-
des que altres, podem afirmar que ens tro-
bem en un procés ascendent imparable i això
ha de ser un estímul per continuar treballant,
i sigui especialment necessari aquest esforç
perquè la celebració d´aquest I Congrès sigui
el primer de molts altres més.

Editorial

Defensem la cultura popular, reivindiquem la nostra identitat!

«Ens trobem en un procés 
ascendent imparable i això ha de
ser un estimul per continuar 
treballant. I  sigui especialment
necessari aquest esforç perquè la
celebració d’aquest I Congrès
sigui el primer de molts altres
més»

Lluís Fabregas, Michel Viñas, Luis César i Fernando Moran.

Cedida

El proper 13 de juny el barcelonisme
està cridat a escriure una nova pàgi-
na institucional de la seva història.
No està en joc la continuïtat d'un
model o un altre, ja que fins i tot els
candidats delfins s'han apreuat a dir-
se continuadors i no continuistes.
Val a dir que el club que ens deixa
Laporta es molt millor del que ell va
trobar. A nivell esportiu, el Barça de
les sis copes s'ha consolidat no tant
sols com el millor de la història sinó
com el millor del món. A nivell
econòmic la gestió tampoc ha estat
malament. El Barça que ens deixa
Laporta és un club més humanitari i
preocupat pels problemes de la
humanitat, com ens demostren els
acords aconseguits amb la UNICEF.
Tots aquests fets són indiscutibles.
Ara bé, darrera d'aquesta gestió ins-
titucional impecable hi ha hagut un
president que no ha sabut estar a
l'alçada d'aquesta gestió. El Barça
va demostrar amb els anys daurats
de Nuñez la seva visió integradora
més enllà del nacionalisme tancat
de mires i va expandir la seva massa
social arreu d'Espanya i arreu del
món. El Barça de Laporta no ha

sabut concebre la vessant barcelo-
nista mes enllà dels límits geogrà-
fics del país. Entenc perfectament el
sentiment nacional que pugui tenir
Joan Laporta, però es que resulta
que tenim barcelonistes a Madrid, a
Sevilla, a Extremadura i a Toronto. El
seu abnegat independentisme l'ha
portat a utilitzar la institució en
benefici d'una determinada línia ide-
ològica i això es el més discutible de
la seva gestió. La última gota per
fer vessar el got fou el nomenament
de Cruyff com a president d'honor
del Barça. La coronació al lucre més
absolut i a l'aprofitament més des-
carat que mai s'ha fet del nostre
club. La meva aposta per Sandro no
es ni per adscripció personal ni per
raons purament estètiques. La meva
aposta per Sandro és pel model de
club que defensa i la concepció que
en té del fenomen barcelonista. El
seu model transversal de barcelonis-
me, la seva aposta per mantenir el
club fora de les esferes polítiques
em transvasa una confiança que cap
altre candidat m'ofereix. El veig un
candidat preparat, audaç, amb una
experiència professional acreditada
i amb un gran repte per davant. Fer
pronòstics no m'agrada, però crec
que el barcelonisme l'encertarà si
aposta per Sandro Rossell. Gràcies
president Laporta per aquests anys
plens d'èxits, però ara toca canviar
d'aires. 

Joan Alginet Aliau

Adéu Laporta, ara Sandro

Opinió
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Les Terres de l’Ebre van
reivindicar les seves tradi-
cions en el marc del I
Congrès de Cultura
Popular i Tradicional que
es va celebrar aquest cap
de setmana passat a
Tortosa. El Congrés, inau-
gurat divendres de la mà
del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresseras,
tenia per objectiu no
nomès reinvindicar aques-
tes tradicions sinó també
dignificar-les i situar-les
dins de la cultura del país.
En aquest sentit, el
Departament, amb la
col·laboració d'un grup
d'agents de les diverses
disciplines culturals, van
programar aquest primer
Congrés de Cultura com
una plataforma de diàleg
on hi haguès un intercanvi
i debat continu per
reforçar i dignificar la cul-
tura de les Terres de
l'Ebre. L'objectiu del con-
grés, entre molts d’altres,
era «oferir una mirada
desacomplexada» dels

elements propis de les
nostres terres, per «homo-
logar-los» dins de la cultu-
ra popular i tradicional de
Catalunya. Les sessions
teòriques i els tallers pràc-

tics dels congrés van
girar entorn de quatre
àmbits que marquen la
identitat ebrenca: la gas-
tronomia i cuina tradicio-
nal, coordinada per l’an-

tropòloga Carme Queralt;
els jocs i esports popu-
lars, pel professor d'Inef,
Toni Costes; la música i
els balls tradicionals,
coordinat pel músic Artur
Gaya i les festes amb
bous,  a càrrec del guio-
nista i productor de docu-
mentals, Santi
Valldepérez. «Hem volgut
tractar també els bous
perquè són un tema polè-
mic i de molta actualitat,

que necessita ser presen-
tat a la resta del país amb
un altre enfocament»,
assenyalava el director
dels serveis territorials de
Cultura, Xavier Vega. D’
aquesta manera, més de
250 persones, inscrites
prèviament, van poder
debatre sobre aquests
temes per reforçar la iden-
titat col·lectiva del nostre
territori. 
De cadascun dels blocs

esmentats hi va haver
diferents tallers per a
totes les edats, així com
també taules rodones
amb la participació de
representants de cadas-
cun dels àmbits. 
Al mateix temps, també hi
van haver-hi diferents
actuacions musicals i cer-
caviles a càrrec de les
bandes i xarangues del
territori. «Hi ha un cert
sentiment d’inseguretat
respecte a les manifesta-
cions culturals dels
ebrencs, aquest Congrés
pretèn posar les coses al
seu lloc i parlar de les
nostres tradicions que són
tan catalanes com els cas-
tellers». També s'hi va
poder trobar una exposi-
ció i botiga amb produc-
tes típics. Aquesta activi-
tat fou organitzada, con-
juntament, pels Serveis
Territorials del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació a
les Terres de l'Ebre i per la
Delegació del Govern de
la Generalitat de
Catalunya a les Terres de
l'Ebre i compta amb la
col·laboració de l'Institut
Ramon Muntaner,
l'Ajuntament de Tortosa, la
Fundació Ilercavònia
Futur, l'Institut de Ciències
de l'Educació de la URV, el
Museu Comarcal del
Montsià i el Grup de
Comunicació L'Ebre.

I Congrès de Cultura Popular i
Tradicional de les Terres de l’Ebre

Els passats 28, 29 i 30
de maig es va realitzar
el Congrés de Cultura
Popular i Tradicional de
les Terres de l'Ebre. La
cita fou a Tortosa i als
seus voltants.

Va tenir lloc el passat cap de setmana: 28, 29 i 30 de maig

Objectiu, reivindicar les nostres tradicions que són «tan catalanes com els castellers»

TG

El Congrés fou inaugurat pel conseller Tresserras

«Hem volgut tractar el tema dels
bous perquè són un tema polèmic i
de molta actualitat»

Per un altre enfocament
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L'Ajuntament ha fet una
actuació de millora inte-
gral en els més de
42.000 m2 de superfície
del parc que inclou, entre
d'altres, la reposició d'ele-
ments vegetals, la restau-
ració dels ferms, la reno-
vació de l'enllumenat i el
mobiliari urbà, la rehabili-
tació del llac gran, del sor-
tidor del passeig central i
de la pèrgola, la substitu-
ció de la l'antiga canona-
da de ferro primària de
reg, la reconversió d'una
part del sistema de reg
per aspersió per degoteig
i l'automatització de tot el

reg mitjançant el sistema
de telegestió, la renovació
del parc infantil amb la
creació d'un segon espai
per a jocs d'una franja d'e-
dat més elevada o l'habili-
tació d'un recorregut
esportiu amb elements
per a fer exercici físic. A
destacar també l'actuació
realitzada a la Llotja, la
nova Casa dels Gegants.
Aquí, abans de posar-hi
tots els elements del bes-
tiari i de la cultura popular
i tradicional de la ciutat,
es va renovar la il·lumina-
ció interior de l'edifici
gòtic, es va tancar amb
vidre de seguretat, es va
pavimentar tot el períme-
tre amb llamborda de
pedra natural, es va pro-
cedir a fer la neteja del
teulat i eliminació de gote-
lleres així com el pintat de
les parets interiors.
L'Ajuntament de Tortosa,
en tota l'actuació al parc
municipal, ha tingut per
objectiu posar fi al dete-
riorament actual del prin-
cipal pulmó verd de la ciu-
tat i fer que recuperi l'es-

plendor del parc romàntic-
modernista que va conce-
bre l'arquitecte Joan Abril
fa més de cent anys. 
El projecte de rehabilita-
ció i millora del parc muni-
cipal ha estat executat
per Urbaser per un import

de 687.014 euros. El
finançament d'aquesta
obra s'ha fet amb càrrec
al FEIL. La rehabilitació
del parc municipal es va
plantejar com una actua-
ció integral davant del
deteriorament de múlti-

ples elements del conjunt:
murs, paviments, llac,
mobiliari urbà, faroles,
arbrat, etc. 
L'objectiu era posar fi a la
decadència en què havia
entrat aquest emblemàtic
espai de la ciutat.

L'Ajuntament de
Tortosa ha finalitzat les
obres de rehabilitació i
millora del parc muni-
cipal Teodor González,
les més importants que
s'hi han fet des que es
va construir a finals del
segle XIX. 

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa explicant a la premsa  les millores realitzades.
Cedida

L'encreuament entre la
carretera N-340 i la T-3318
a Alcanar, conegut popular-
ment com a l'Àngol, ha

estat durant anys un punt
negre de la xarxa viària
ebrenca. Després de llar-
gues reivindicacions del
municipi per remodelar l'en-
creuament,  de tramita-
cions, de canvis en el pro-
jecte per part del Ministeri
de Foment i de l'aturada de

les obres  iniciades al 2007
durant mesos, els treballs
es van reprendre definitiva-
ment al juny de l'any passat
i ara són a punt de finalit-
zar.
Segons la Subdelegació
del Govern a Tarragona,
aquests dies només que-

den pendents dels darrers
arranjaments (com la ins-
tal·lació de la senyalització
vertical), amb la previsió
que el pas estigui definitiva-
ment obert al trànsit aques-
ta setmana que ve. 
Amb tot, ja fa dies que la
carretera N-340 discorre
pel pas elevat construït. 
Les obres, amb un pressu-
post de vora  tres milions
d'euros, han suposat
aquesta elevació de la
carretera N-340 i la suavit-
zació del revolt que hi havia
anteriorment, a més d'un
pas per sota per superar-la

i de dues rotondes a banda
i banda per a regular les
incorporacions. L'alcalde
d'Alcanar, Alfons
Montserrat, es mostra
satisfet per la consecució
de l'obra, els resultats i
sobretot, perquè estarà
Durant el temps que han
durat les obres, l'accés a la
N-340 ha estat sovint tallat
i els conductors han hagut
d'accedir tant a la carretera
com a les Cases d'Alcanar
a través dels nombrosos
camins rurals existents, fet
que ha complicat notable-
ment el trànsit a la zona.

A punt de finalitzar 
les obres de l’Àngol

Un punt negre de la xarxa viària ebrenca

REDACCIÓ

El director tècnic de
Protecció Radiològica del
Consell de Seguretat
Nuclear (CSN), Juan Carlos
Lentijo, ha presentat aquest
dilluns un estudi elaborat
amb la col·laboració de
l'Institut de Salut Carlos III de
Madrid que assegura que no
hi ha cap relació entre els
casos de càncer i la proximi-
tat a les instal·lacions nucle-
ars. Lentijo ha assegurat
que després de quatre anys
de treballar-hi, la presentació
de l'estudi en ple procés d'e-
lecció de la ubicació de
Magatzem Temporal
Centralitzat (ATC) és una
casualitat.

«No hi ha cap
tipus de perill»

El Govern destinarà una
partida de 777.922
euros per combatre la
mosca negra a les
comarques afectades de
les Terres de l'Ebre, el
Segrià, el Gironès i el
Baix Empordà. La inver-
sió s'emmarca en el pro-
grama d'actuació corres-
ponent a l'any 2010 que
s'aplica des de fa quatre
anys a aquests territoris,
excepte al Baix Empordà
on es duu a terme des de
l'any passat. Les actua-
cions contra la mosca
negra inclouen prospec-
cions periòdiques i trac-
taments biològics larvici-
des. 

Tractaments
contra la

mosca negra

Millora del Parc municipal Teodor González
L’Ajuntament de Tortosa ha conclòs els treballs de rehabilitació
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La 26ena edició d'aques-
ta celebració tindrà lloc el
proper diumenge 6 de
juny. Per aquest motiu, fa
setmanes que veïns de la
Cala estan posant a punt
els darrers preparatius
d'aquest prop d'un quilò-

metre de catifes. 
A més de les flors, la

curta però intensa tradi-
ció calera constata que

són molts i variats els
materials utilitzats en la
confecció de les catifes.
Marro de cafè, xiprer,
flors silvestres, grava i
clofolla d'arròs serveixen
per dibuixar formes capri-
cioses al terra.
Els dissenys que es plas-
maran els realitzen els
alumnes de 3er d'ESO de
l'IES Mare de Déu de la
Candelera. 
A més, els alumnes
col·laboren en l'elabora-
ció de les catifes i, a
canvi, el Patronat
Municipal de Turisme els
ajuda a finançar el viatge
de final de curs. El
Patronat  destinarà prop
de 12.000 Û a donar
suport a la feina de les
quatre agrupacions veï-
nals existents en la com-
pra de materials i la pro-
moció de la festa. 
Antoni Montagut,  regidor
de Turisme: «des del
Patronat de Turisme tor-

nem a donar suport als
veïns per dur a terme les
catifes. També, des de
l'Ajuntament la brigada
està ajudant a totes les
associacions a preparar
la festa. A més, des del
Patronat volem felicitar
els alumnes que enguany
han fet uns dibuixos pre-
ciosos. Llàstima que
només n'hem pogut triar
cinc o sis».
I després d'un dissabte a
la nit de treball i il·lusió,
l'Ametlla de Mar es des-
pertarà diumenge amb
els carrers del nucli de la
població plens de flors i
colors. 
El mateix diumenge a la
tarda, a partir de les 19h,
tindrà lloc la processó del
Corpus Cristi organitzada
per la Parròquia de la
Purificació on els nens i
nenes de la 1a Comunió
caminaran per sobre les
catifes sota l'atenta mira-
da del públic.

Les catifes de Corpus lluiran un any
més pels carrers de la Cala

La Cala un any més
engalanarà els carrers
del municipi amb les
catifes de flors de
Corpus. Aquesta tradi-
ció sorgida el 1985,
gràcies a la iniciativa
d'uns pocs veïns del
municipi, s'ha convertit
en una cita ineludible
pels caleros i els cente-
nars de visitants que es
desplacen a l'Ametlla
de Mar el dia de Corpus
Cristi.

Enguany es celebra la 26ena edició d’aquesta tradició de l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

Catifes de Corpus de l’Ametlla de Mar.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
convocarà un concurs per
elegir un producte turístic
singular, una empremta de
Tortosa. Tot i que les bases
del concurs encara no s'han
fet públiques, estarà obert a
tots els artesans ebrencs
(amb carnet o que l'estiguin
tramitant), que hauran de
presentar els seus dissenys
l'abril del 2011, i serà
durant la fira Expoebre quan
el jurat farà públics els noms
dels guanyadors.
«Demanem a artesans i dis-
senyadors que creïn pro-
ductes de terrissa, de
palma, etcètera, i amb ele-
ments característics de la
ciutat com ara el riu, el
bestiari, el Renaixement»

Es busca
producte turístic

singular

La convocatòria dels pre-
mis Emprèn en Femení,
de la Diputació de
Tarragona, ha rebut 41
projectes -21 del Camp
de Tarragona i 20 de
Terres de l'Ebre- que
suposa més del doble
dels presentats en l'edi-
ció anterior -19-. Un dels
aspectes que ha motivat
l'increment dels projec-
tes ha estat la difusió que
s'ha realitzat des de la
xarxa d'agents locals d'i-
gualtat i les sessions for-
matives que s'han impar-
tit a Montblanc, l'Arboç,
Tortosa i Amposta, on les
participants han rebut
nocions sobre la redac-
ció del pla d'empresa. 

Emprèn en
femení

L'Ajuntament de Deltebre
finançarà un total de sis
projectes amb el
1.237.289 Euros que li

corresponen del nou Fons
per al Treball i la
Sostenibilitat Local que ha
posat en marxa el govern
d'Espanya per aquest any
2010. La major part dels
diners es destinaran a la
millora d'equipaments
esportius, sanitaris i edu-

catius i un 20 per cent del
pressupost es destinarà a
actuacions d'interès
social. La Junta de
Govern ha adjudicat ja
tots els projectes que
s'hauran d'executar dins
d'enguany: el projecte del
nou Casal de l'Esport, l'a-

dequació de la tanca exte-
rior i rehabilitació dels
vestidors de les
instal·lacions Municipals
del Camp Nou, la
instal·lació de plaques
solars tèrmiques per a la
generació d'aigua
calenta al Camp Nou i al

Camp de l'Aube, la millora
de la il·luminació exterior
al Camp de l'Aube i la
millora i condicionament
del pavelló poliesportiu
municipal per a la cons-
trucció de les noves
dependències sanitàries
mòbils.

1.237.289 Euros del nou Fons per 
al Treball i la Sostenibilitat

L’Ajuntament de Deltebre finançarà 6 projectes

REDACCIÓ
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La Festa es va celebrar a la plaça del Castell el passat 15
de maig des de les 10.30 fins les 14.30 h i va oferir diver-
ses actuacions, ball, música, tallers i jocs per als infants i
les seves famílies.

Altres poblacions catalanes van celebrar el Dia Internacional
de les Famílies amb actuacions, jocs i tallers per a tota la
família. 

Aquest any la festa porta el lema “Som família, fem valors”
perquè la família continua sent el principal espai de socialit-
zació dels infants i, a través de la seva funció educadora,
dóna pautes que permeten construir un sistema de valors
propis que es transmeten a partir de normes de convivèn-
cia familiar.

Per tal de donar suport al desenvolupament de les respon-
sabilitats familiars, des del Departament d'Acció Social i
Ciutadania s'ofereixen dos programes de formació a pares
i mares amb infants 0-16.

E l  C o n g r é s  N a c i o n a l  d e  l a  G e n t  G r a n ,  q u e
c o n v o q u e n  c a d a  q u a t r e  a n y s  e l
D e p a r t a m e n t  d ' A c c i ó  S o c i a l  i  C i u t a d a n i a  i
e l  C o n s e l l  d e  l a  G e n t  G r a n  d e  C a t a l u n y a

( C G G C a t ) ,  a p l e g a  re p re s e n t a n t s  d e  l e s  p e r -
s o n e s  g r a n s  d e  C a t a l u n y a  i  d ' a s s o c i a c i o n s ,
i  p e r s o n e s  e x p e r t e s  i  p ro f e s s i o n a l s  q u e
d u r a n t  d i v e r s e s  j o r n a d e s  d e  t r e b a l l  r e f l e -
x i o n e n  s o b re  l a  r e a l i t a t  q u e  v i u  l a  g e n t
g r a n  a l  n o s t re  p a í s  i  t r a c t e n  e l s  p r i n c i p a l s
t e m e s  q u e  e l s  a f e c t e n .  

L a  i m p o r t à n c i a  d e l  C o n g r é s  r a d i c a  e n  e l  f e t
q u e  s e r v e i x  p e r  o b r i r  e l  d e b a t  s o c i a l  i  p e r -
f i l a r  l a  l í n i a  d e  t r e b a l l  q u e  c a l  s e g u i r  p e r
d o n a r  r e s p o s t a  a  l e s  n e c e s s i t a t s  d ' a v u i  i
d e  d e m à  d e  l a  g e n t  g r a n .  

E l  D e p a r t a m e n t  d ' A c c i ó  S o c i a l  i  C i u t a d a n i a

p e r  a  l a  p re p a r a c i ó  d ' a q u e s t a  s i s e n a  e d i -
c i ó ,  a p o s t a  p e r  u n  p ro c é s  p a r t i c i p a c i ó  i
c o m p t a  a m b  l a  c o l · l a b o r a c i ó  d e l
D e p a r t a m e n t  d ' I n t e r i o r ,  R e l a c i o n s
I n s t i t u c i o n a l s  i  P a r t i c i p a c i ó  i  d e l
D e p a r t a m e n t  d e  G o v e r n a c i ó  i
A d m i n i s t r a c i o n s  P ú b l i q u e s .

A  Te r re s  d e  l ' E b re ,  s ' h a  c e l e b r a t  e l  6 è
C o n g r é s  N a c i o n a l  d e  l a  G e n t  G r a n  a  l e s
s e g ü e n t s  p o b l a c i o n s :

- 29 /04/2010  a  Gandesa
- 2 7 / 0 5 / 2 0 1 0  a  To r t o sa
- 04/06/2010 a Sant Carles de la R à p i t a

La Generalitat obre el procés de participació del 6è Congrés
Nacional de la Gent Gran a les Terres de l'Ebre 

Aquest any se celebrà el 6è Congrés Nacional de
la Gent Gran, es desenvolupa per tot Catalunya
amb diferents tallers i sessions que permetran la
participació de més de 2.000 persones. Al final
del procés, s'aproven unes conclusions, un mani-
fest i tres ponències, que recolliran les deman-
des de la gent gran als poders públics.

Acció Social i Ciutadania celebra a Amposta el Dia
Internacional de les Famílies 

El director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, va presidir els actes del Dia
Internacional de les Famílies, organitzat per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament.

ACTUALITAT

Dia internacional de les families
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En aquesta fase, s'ha ampliat la primera planta amb una
nova ala de 22 habitacions, 20 individuals i 2 de dobles.
La residència disposa de 78 places. Un cop finalitzi la
reforma, tot i que es mantindrà el mateix nombre de pla-
ces, les habitacions seran més amplies i estaran comple-
tament adaptades a les necessitats de les persones amb
mobilitat reduïda.  

En aquesta primera fase, també s'ha creat un nou menja-

dor i una sala d'estar en cada planta i s'ha instal·lat un
nou ascensor. A més, s'han instal·lat plaques solars pel
subministrament d'aigua calenta sanitària i una nova cal-
dera. 

Finalment, s'ha renovat tot el mobiliari, s'han construït
dos nous banys geriàtrics i s'han reformat els espais pel
personal i el magatzem.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha invertit en
aquestes obres 1.109.615,35 euros.

Les obres de millora de la residència Natzaret s'executen
en tres fases per evitar que els treballs afectin al funcio-
nament del centre i als seus residents. Les dues darreres
fases, que es preveu que estiguin enllestides durant el pri-
mer trimestre del 2011, tindran un cost de 1,3 milions
d'euros.

La consellera d'Acció Social i Ciutadania 
inaugura les obres de la residència Natzaret

En la seva visita a les Terres de l'Ebre, la conse-
llera ha inaugurat la primera fase de les obres de
reconversió i millora de la residència de gent
gran Natzaret de Móra d'Ebre.

INAUGURACIÓ

Inauguració obres Natzaret

especial
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L'Estació Nàutica de
Sant Carles de la
Ràpita és una associa-
ció d'empreses, institu-
cions i col.lectius que
s'uneixen per oferir un
ampli ventall de pro-
postes d'oci per gaudir

de Sant Carles de la
Ràpita i del Delta de
l'Ebre.
A l'Estació Nàutica
faciliten, de forma con-
junta i coordinada,
noves experiències i
emocions. Oferexen

una barreja ideal de
mar i muntanya ja que,
a més a més del Delta
de l'Ebre, es pot gaudir
de la natura de mun-
tanya amb rutes per la
Serra del Montsià i pel
Parc Natural dels

Ports.
La Badia dels Alfacs,
situada a Sant Carles
de la Ràpita, és un
medi ideal per als
esports nàutics i
també per a la relaxa-
ció, gràcies a la tran-
quil.litat de les seves
aigües.
L'Estació Nàutica pro-
mou un nou model
turístic basat en la
cooperació, la qualitat
i la sostenibilitat. A
l'Estació Nàutica es
poden reservar les
activitats i paquets
turístics que més s'a-
daptin a les necessi-
tats dels clients, i si és
necessari, assessoren
per crear un viatge fet
a mida. Ofereix una
atenció personalitzada
amb la màxima profes-
sionalitat i especialit-
zació i, a més a més,
està compromesa amb
el medi ambient.

Conveni de col.laboració entre l’Estació
Nàutica i la Cambra de Comerç

El president en fun-
cions de la Cambra de
Comerç de Tortosa,
José Luis Mora, i el
president de
l'Associació Estació
Nàutica Sant Carles de
la Ràpita-Delta de
l'Ebre, Llorenç
Matamoros, han signat
un conveni de col·labo-
ració que preveu, entre
altres, la difusió i pro-
moció conjunta de les
diferents activitats
organitzades per les
dues institucions. A
més, la Cambra es
compromet a donar
suport a l'Estació
Nàutica en l'organitza-
ció de cursos de for-
mació gratuïts.

Preveu la difusió conjunta de les activitats organitzades per les dues entitats

REDACCIÓ

Esports d’aventura que es poden realitzar a l’Estació Nàutica.
Cedida

Els grups del PSC i d'ICV
a l'Ajuntament de Tortosa
han presentat aquest set-
mana, una bateria
d'al·legacions al concurs
per externalitzar el 49%
de les accions de
l'Empresa Municipal de
Serveis Públics (EMSP). El
portaveu del PSC i exal-
calde, Joan Sabaté, va
acusar el govern de CiU i
ERC d'estar «malbara-
tant» l'empresa d'aigües, i
va demanar a Ferran Bel
una rectificació. Sabaté
va fer una crida a la res-
ponsabilitat a la resta dels
regidors del govern muni-
cipal, per evitar una ope-
ració que considera «ruï-
nosa» per al conjunt dels
tortosins. En la mateixa
línia es va manifestar el
portaveu d'ICV, Jaume
Forcadell. De fet, ICV ha
presentat 47 al·legacions,
tot denunciant la valoració
«a la baixa» d'Aigües de
Tortosa i la sobrevalora-
ció del cànon.

PSC i ICV
al.leguen

contra CiU i
ERC

El govern de la
Generalitat va aprovar
dimecres el mapa defini-
tiu de les Zones de
D e s e n v o l u p a m e n t
Prioritari (ZDP) per a l'e-
nergia eòlica a Catalunya.
A partir d'ara, la
instal·lació de parcs
eòlics -és a dir,
instal·lacions de més de
10 MW o més de cinc
aerogeneradors- se cir-
cumscriurà únicament a
aquestes àrees.
Les set ZDP aprovades,
segons el Govern, reunei-
xen els requisits de dispo-
sar de vent suficient,
estar situades en sòl via-
ble des del punt de vista
ambiental, urbanístic i pai-
satgístic, i disposar d'eva-
cuació de la producció
elèctrica. En total, les
zones aprovades sumen
una potència total de 769
MW i s'ubiquen en 37
municipis de deu comar-
ques.

Nou parc eòlic
a Catalunya

El conseller de Política
Territorial i Obres
Públiques, Joaquim
Nadal, ha visitat, acom-
panyat de l'alcalde
d'Horta de Sant Joan,
Àngel Ferràs, la nova
plaça Catalunya, situada
a la travessera de la T-
334, on el DPTOP ha
conclòs recentment
obres de remodelació.
Aquests treballs, que han
comptat amb un pressu-

post de 340.000 euros,
han permès transformar
la plaça i el seu entorn en
un nou espai d'ús ciutadà
i reordenar la canalitza-
ció del trànsit. 
L'obra de la plaça
Catalunya atén una peti-
ció de l'Ajuntament per a
millorar aquest punt de la
travessera i correspon a
una actuació comple-
mentària al condiciona-
ment de l'itinerari entre
Horta de Sant Joan i
Xerta, que va finalitzar el
març passat i ha compor-
tat una inversió de 41
MEUR.

El conseller Nadal visita 
la Terra Alta

La Plaça Catalunya, a Horta

REDACCIÓ
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Sens dubte, la protagonista
d'aquesta inauguració era la
magnífica piscina de la que
podran gaudir les caleres i

els caleros a mitjans de juny.
Les seves mides, 25metres
de llargada x 12.5 d'ampla-
da. A més el recinte on es
troba la piscina allotja una
altra més petita pensada
per als més menuts i per fer
cursos de natació a nadons

i a persones més grans que
no sàpiguen nedar. També
per fer aiguagym i natació
terapèutica. En aquest
mateix nivell de les piscines
es troben les saunes, una
finlandesa i una altra de
vapor, les dutxes bitèrmi-

ques i el jacuzzi, a banda
dels vestidors. 
D'altra banda, a la planta pri-
mera, les sales d'activitats
esportives tenen una conne-
xió visual directa amb
aquest espai que està orien-
tat al sud per aprofitar més

la llum, el que li dota alhora
d'un major confort visual i
tèrmic. 
El recinte també te ascen-
sor i escales toves per facili-
tar l'accés a les persones
amb dificultats de desplaça-
ment o mobilitat. Un com-
plex modern i pràctic d'últi-
ma generació que pel proce-
diment de concurs públic ha
construït l'empresa BECSA i
que s'encarrega de gestio-
nar i explotar per un període
de 30 anys Trèvol La Cala
SA. El cost total de les
obres i l'equipament ha
ascendit a quasi 6 milions
d'euros. 
Andreu Martí, alcalde de la
localitat deia que «és un dia
molt feliç per compartir amb
tot el poble de La Cala,
sense oblidar agrair a tot-
hom que ha aportat el seu
granet de sorra perquè avui
aquest projecte sigui una
realitat. El repte històric que
teníem s'ha materialitzat.
Estic molt satisfet per
aquesta gran infraestructu-
ra, aquest nou servei per fer
esport i salut. Desitjo a tot-
hom que el puguin gaudir i
xalar i que tinguin salut per
fer-ho».

L’Ametlla de Mar inaugura la seva
piscina municipal

El dissabte 29 de maig
va tenir lloc de manera
oficial la inauguració
del nou complex espor-
tiu de l'Ametlla de Mar.
A l'acte hi van assistir
les autoritats munici-
pals encapçalades per
l'alcalde Andreu Martí, i
el regidor d'Esports,
Joan Pere Gómez
Comes, a més de Jordi
Gaseni, representant
territorial de l'Esport de
la Generalitat a les
Terres de l'Ebre. També
van ser presents l'arqui-
tecte de l'obra, Felip
Pich i el gerent del Grup
Trèvol, Josep Lluís
González, a banda dels
representats de les
diferents entitats i clubs
esportius de la localitat
calera.

Es va inaugurar el nou complex esportiu de forma oficial amb la presència de diverses autoritats

Les seves mides, 25 metres de llargada x 12,5 d’ amplada

REDACCIÓ

Descoberta de la placa en el moment de la inauguració.
CEDIDA

Els alumnes de l'Escola
Taller Escorxador han
recollit aquest dimecres
al migdia un diploma que
acredita la formació que
han rebut durant els dos
anys que ha durat l'esco-
la.
Aquesta és la vuitena
escola taller que es rea-
litza a Amposta i ha
donat formació a un total
de 42 alumnes repartits
entre els mòduls de pale-
ta, electricista i jardine-
ria. Entre els treballs que
s'han dut a terme per la

formació i integració
laboral dels alumnes hi
destaquen la rehabilita-
ció de l'antic escorxador
d'Amposta, que esde-
vindrà un centre munici-
pal de polítiques actives
d'ocupació, la construc-
ció del magatzem i seu
del Club de Bitlles
Amposta, el transplanta-
ment d'arbres al passeig
del riu i l'arranjament
dels jardins i horts esco-
lars.
L'acte ha servit, a més,
per acomiadar el projec-
te d'escoles taller del
Departament de Treball
de la Generalitat de
Catalunya ja que el direc-
tor dels serveis territo-

rials de treball, Antonio
Martín, ha anunciat que
les escoles taller aca-
ben, ja que «han estat
més de 25 anys d'aquest
tipus de programes que
ara es replantegen».
Segons Martín, els
motius pels quals no es
continua amb aquest
projecte són que el 80%
dels programes han
estat dedicats a la cons-
trucció que és un sector
que està en una situació
en la que no té sentit
seguir formant profes-
sionals que no tenen
possibilitats d'incorpo-
rar-se i, a més, la gran
masculinització dels
alumnes, dels quals la

gran majoria són homes.
Per la seva banda, l'al-
calde d'Amposta, Manel
Ferré, ha recordat que
aquesta és la vuitena

escola taller que es fa
Amposta i ha destacat el
«sentiment de pèrdua»
davant la finalització d'a-
quest tipus de projectes.

Finalitza la darrera Escola Taller a Amposta
Ha donat formació a un total de 42 alumnes repartits en 3 mòduls diferents

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tortosa
ja ha decidit com aplicarà
el reial decret llei per
reduir el dèficit públic
entre els càrrecs electes
del consistori. 
Segons ha anunciat l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, es reduirà el sou de
l'alcalde i dels regidors
en un 10%, el que supo-
sarà un estalvi anual de
48.106 euros. A més, a
diferència d'altres institu-
cions, la mesura també
afectarà a les retribu-
cions que perceben els
grups municipals -els par-
tits polítics amb repre-
sentació al consistori-
que es reduiran en un
25%. 
Aquesta segona rebaixa
suposarà un estalvi anual
de 15.504 euros. Bel ha
apuntat que l'estalvi total
-inclosa la reducció de
sous al personal de
l'Ajuntament- estarà
entorn els 500.000
euros.

Retallada de sous
a l’Ajuntament de

Tortosa

Amb els ulls posats en la
futura vegueria de
l'Ebre, l'Ajuntament
d'Amposta, on CiU
governa amb majoria
absoluta, va aprovar per
unanimitat però amb
retrets dels uns i dels
altres una moció del
grup municipal
d'Esquerra d'Amposta
(EA-ERC) perquè la
Diputació de Tarragona
descentralitze els seus
serveis a la ciutat, com
ja ha fet a Tortosa, on fa
poc ha obert una oficina.
Concretament, la moció
d'EA-ERC insta
l'Ajuntament a sol·licitar
a la Diputació la seua
implantació a la ciutat i a
facilitar les instal·lacions
necessàries perquè s'u-
biquin aquests nous ser-
veis que s'han de des-
plegar de la futura
vegueria de Terres de
l'Ebre. 

Segueix la
polèmica entorn la
vegueria de l’Ebre
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Una quinzena de col.legiats
de les Terres de l'Ebre es
van mostrar decebuts amb
la solució que proposa la
Secretaria d'Habitatge i
Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya,
davant de la problemàtica
de la impossibilitat de tran-
sacció immobiliària en
milers de cases de la zona
per l’obligatorietat de la
nova normativa de presen-

tar la cèdula d'habitabilitat,
en la majoria dels casos
inexistent i impossible d'a-
conseguir. En una reunió
celebrada aquest passat
dimecres, 2 de juny i des-
prés que la responsable de
la Secretaria d'Habitatge,
Carme Trilla, mantingués
una altra reunió prèvia,
amb els tècnics responsa-
bles d'urbanisme dels dife-
rents municipis de les
Terres de l'Ebre i alguns
alcaldes, responsables d'a-
plicar la llei i gestionar els
processos documentals,
Trilla va informar als

col·legiats sobre les solu-
cions que s'havien decidit
adoptar. Així, els responsa-
bles reiteren l'aplicació de
la llei 18/2007 amb una
disposició transitòria del
decret 55/2009 (per a
implantar d'acord amb els
Ajuntaments) que permet
aconseguir la cèdula a les
cases rústiques anteriors al
11 d'agost del 1984, sem-
pre i quan es pugui demos-
trar la seva condició d'habi-
tatge a través del cadastre,
certificat municipal, llicèn-
cia urbanística d'ús d'habi-
tatge o algun document
acreditatiu d'aquest tipus
que refermi la condició que
s'usa com a habitatge d'a-
cord amb la normativa
vigent en el seu moment. Si
no, es consideraran cases
de camp no habitables i en
cap cas, habitatges pròpia-
ment dits, en terreny rústic.
En les situacions d'habitat-
ges construïts en el marc

de planejaments munici-
pals, plans urbanístics... de
terrenys no consolidats
seran acceptats en la seva
pràctica totalitat, però hi ha
molts municipis que no
tenen aquestes condicions.
Les solucions que es van
aportar en aquesta reunió,
no van convencer als API
tot i que reconeixien que
«l'administració ha tingut
voluntat d'aportar solu-
cions però que no és cons-
cient de la magnitud del
problema, que d'altra
banda ja ve de lluny». Des
de l'administració central
es va comunicar que l'apli-
cació conjunta del nou
decret s'aplicarà a través
dels Ajuntaments a partir
del mes de juny. Però els
agents no estan con-
vençuts i creuen que s'hau-
rien d'aportar més solu-
cions, per la qual cosa no
descarten noves accions al
respecte.

Decepció entre els API per les
solucions aportades pel
departament d’Habitatge
«No són conscients de la magintud del
problema amb les cèdules d’habitabilitat»

REDACCIÓ

El guitarrista vigatà
Quimi Portet serà el prota-
gonista de la festa que
l'Ajutament de Tortosa ha
organitzat per a demà dis-
sabte 5 de juny amb motiu
del lliurament dels premis
Ebremúsik i del 15è aniver-
sari del Teatre Auditori Felip
Pedrell. La tarda, a partir de
les 18 hores, estarà dedica-
da a la Cultura amb ses-
sions de cinema clàssic,
espectacles per als més
menuts, un concert de cam-
bra de l'Escola Municipal de
Música i un altre de
l'Associació 4 + 1, a més
d'una cercavil·la de l'Escola
i de la Banda de Música. A
les 21 hores hi haurà una
baldanada popular que mar-

carà l'inici dels actes vincu-
lats a la 9a edició de
l'Ebremúsik. A partir d'a-
questa hora es faran els
concerts dels guanyadors
del concurs de joves valors
i a les 23.30 és prevista
l'actuació de l'ex-Último de
la Fila. Els regidors de
Joventut, Emili Lehman, i de
Cultura, Joan Caballol, van
presentar el programa d'ac-
tivitats d'aquesta festa
músical i cultural. Els guan-
yadors de l'edició d'en-
guany són el cuartet de
Cambrils EGO, que s'empor-
ten 2.000 euros de premi i
un concert al Vendrell, ciutat
amb la qual l'Ajuntament de
Tortosa ha signat un conve-
ni per promoure joves
valors musicals. 

Ebremúsik i el Felip Pedrell,
de celebració
REDACCIÓ

Demà dissabte, 5 de juny,  a
partir de les 16 h, el Teatre
La Lira Ampostina obrirà un
cop més les seves portes
per acollir la gran festa de la
participació ciutadana: Gala
Fira Tots. Aquesta festa l'or-
ganitza la Federació
d'Amposta d'associacions de
veïns que va néixer fa tres
anys amb la intenció d'unir el
teixit associatiu local i apos-
tar per la millora de les rela-
cions entre les diverses
poblacions de les Terres de
l'Ebre, i «entre tots assolir,
cada dia, objectius mes ale-
vats». Cada dos anys aques-
ta Federació realitza Fira-
Tots, però són molts els pro-
jectes que porten entre mans
aquesta colla de veins. Així,
en el marc de la Gala es pre-
sentarà el portal web, Fira-
Tots.cat que s'ha creat amb
l'objectiu d'estimular la parti-

cipació ciutadana utilitzant
les noves tecnologies. L'eina
permet complementar i enri-
quir els processos i òrgans
presencials de participació,
facilitant la informació i la
comunicació de forma per-
manent. Però com hem dit al

principi, aquesta Gala és una
festa i com a tal comptarà
amb actuacions destacades
com la de la banda ebrenca,
Albert i la Banda dels 13 que
presentaran el seu nou video-
clip «Neda i guarda la roba»,
un monòleg a càrrec de Jordi
Galo o balls tradicionals de
Xile, Equador i dansa oriental.

Arriba la Gala de la participació a Amposta

Els interessats heu d'estar
davant el casal de la Fatarella
a les 9 del matí, anar prepa-
rats per a fer una ruta de difi-
cultat mitjana, on un bon
calçat i anar previstos d'ai-
gua és fonamental. Ara
posem-nos una mica en situa-
ció, ben bé al cor de la de
Batalla de l'Ebre, en un racó
anomenat La vall Closa, pas-
sant entre les impressionants
parets de la Serra de
Pàndols, testimonis no tan
muts de la duresa dels com-
bats d'aquells llargs tres
mesos. Un monument erigit
durant la Batalla del Ebre als
combatents de les Brigades
Internacionals (B.I.) i també
als espanyols, que entre el
10 i el 27 d'agost de 1938
van mantenir la posició de la
Serra de Pàndols, situada

entre les poblacions de
Gandesa i  Pinell de Brai,
repel·lent l'ofensiva de la 4ª

Divisió de Navarra, comanda-
da pel general Camilo Alonso
Vega ajudada per la 84
Divisió del coronel Galera. Es
allà, en un petit replà entre el
bosc, te forma de piràmide
esglaonada, amb tot de
noms gravats en un ciment
que ara fa gairebé setanta-

dos anys va ser fresc. Un
monument que ha arribat als
nostres dies gràcies a una

restauració que va fer un
grup de particulars proce-
dents de diferents llocs de
Catalunya i de la resta de l'es-
tat espanyol, encapçalats per
Àngel Archilla i Ernesto
González de Vilafranca del
Penedès. Remarcable és la
restauració, l'any 2000, d'un

monument d'aquesta índole,
una època que ben poca
gent tenia en boca les parau-
les Memòria Històrica, aquests
dos “vilafranquins” es van deci-
dir a pujar tot el material neces-
sari per un camí a vegades en
penoses circumstàncies, allí
estava un modest monument
amb la base desgastada i
noms que ja havien quasi desa-
paregut. Obstacles tots ells
superats amb paciència, bona
fe i coneixements que en aque-
lla època encara no estaven tan
escampats com ara. A tots ells
se'ls ha d'agrair que en l'actuali-
tat podem apreciar un exemple
de monument fet pels mateixos
soldats que van estar allí l'estiu
del 38. 

Modestos monuments?

L’associació Lo Riu dedi-
cada a l‘estudi del
Patrimoi Arqueològic i
Històric de les Terres de
l’Ebre organitza amb la
col·laboració de l’Institut
Ramon Muntaner (fun-
dació privada dels cen-
tres d’estudis de parla
catalana) una visita
guiada al Monument
dels Brigadistes
Internacionals a Pàndols
demà dia 5 de juny. 

Noms gravats en un ciment que ara fa gairebé setanta-dos anys va estar fresc

REDACCIO

Àngel Archilla i Ernesto González són
els artífexs de que avui puguem gaudir
d’aquest monument restaurat

Dos «vilafranquins»

No era només una
série dels 80 que
emitia TV3...

Els Veïns

Monument dels Brigadistes Internacionals a Pàndols.

REDACCIÓ

La Platja de Riumar
de Deltebre ha estat guar-
donada un any més amb
la Bandera Blava, un dis-
tintiu que atorga la FEE
(Fundació per a la
Educació Ambiental) i que
distingeix la qualitat
ambiental i sanitària de
les platges. 
Per obtenir la Bandera
Blava, la platja de Riumar
ha complert amb tots els
requisits exigits per la
FEE com són la qualitat
de l'aigua de bany i de la
sorra, la presència de

papereres i contenidors
de recollida selectiva, ser-
veis adaptats per als
minusvàlids, servei de
vigilància i socorrisme,
senyalització i informació
per als usuaris, entre d'al-
tres requisits.

Deltebre s’emporta un any més la
bandera  blava

REDACCIÓ

Distingeix la
qualitat ambiental i
sanitària de les
platges

El guardó
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La directiva que presideix
Tomàs José, després del
descens, ja s’ha mobilitzat de
forma clara per seguir. Ha
buscat un nou tècnic, Santi
Palanca, i d’acord amb ell ja
s’han efectuat renovacions i
s’està gestionant l’arribada
de diversos fitxatges.
Per tant, les possibilitats d’un
canvi de junta quedaven
esvaïdes una vegada la direc-
tiva actual va refermar la
seua continuïtat per acabar
l’any de mandat que li queda. 

Malgrat això, un grup de
socis que podria formar una
alternativa directiva s’ha
manifestat i ha parlat amb la
directiva actual.
Dins d’aquest grup de socis
està Xavi Reverté i Ramon

Muñoz, expresident del club
rapitenc. Xavi Reverté expli-
cava que «en les darreres
setmanes, a nivell futbolístic,
es nota certa desil.lusió a la
localitat i hi ha una sensació,
fonamentada amb opinions

de socis del club, que
enguany no es renovaran un
bon nombre de carnets.
Davant d’això, un fet que ens
preocupa molt, vam anar a
parlar amb la junta actual per
exposar que potser seria un
moment oportú perquè hi
pugués haver-hi un relleu». 
Malgrat això, segons Xavi
Reverté, la junta, tal com ja
es coneixia, va respondre
que vol acabar l’any de man-
dat i que té il.lusió i ganes
per tirar endavant el club. I
així està la situació a hores

d’ara.
D’altra banda, els estatuts
indiquen que perquè pugui
haver-hi una moció de censu-
ra, en el cas que n’hi hagi
una, hi ha d’estar-hi d’acord
un 51 % de la massa social,
amb un 25 % de les signatu-
res.
Per tant, en principi, no sem-
bla que ha d’haver-hi cap
canvi i tot seguirà el seu
curs. La conclusió més posi-
tiva és que el club està viu i
que hi ha interés ferm en què
ho continui estant en el futur. 

Alternativa directiva a la Ràpita

Durant la temporada ja
s’ha conegut a la Ràpi-
ta l’existència d’un
grup de socis que po-
dia tenir interés en
agafar el club. Darre-
rament, ho ha manifes-
tat a la junta directiva
actual del club. 

UE RAPITENCA

Un grup de socis es dirigeix a la junta actual per exposar el seu interés en poder agafar el club

M.V.

No obstant, tot queda
igual. La directiva actual

va manifestar que acabarà
l’any de mandat que li
queda i que per això ja

està treballant, creant un
nou projecte per

recuperar la il.lusió

Continua

La junta directiva del CF Am-
posta ha informat aquesta set-
mana que ja es coneixen ofi-
cialment les renovacions de
Gustavo, Jaime, Gerard i José
Ramon. Tal com vam dir la set-
mana passada, el fitxatge ja ofi-
cial és el de Sandu, jove juga-
dor del Roquetenc. 

A partir d’aquí, s’han efec-
tuat més converses amb juga-
dors per a poder renovar, però

cap d’elles, fins al moment, s’-
ha concretat. Caldrà esperar
per conèixer si jugadors com
Yelamos, Cesc o Edgar conti-

nuen o no. 
Ja venim comentant que hi

ha jugadors que poden interes-
sara un altre club que així els
ho ha pogut comunicar.

El tècnic Fran Artiga es con-
fia en què continuï. A Reus es
comenta que si no segueixCas-
tillejo (el Castelló pot tenir in-
terès), Artiga està ben situat
per ser-ne el seu relleu. No obs-
tant, a hores d’ara, només és
un rumor.

Primeres renovacions
Gustavo, Jaime, Gerard i José Ramon seguiran

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Xavi Reverté, un dels socis del grup que ha parlat amb la directiva
actual de la UE Rapitenca, estarà al CANAL TE dilluns (22.30 h.)

CANAL TE

Ja s’han mantingut altres
converses amb altres
jugadors que, de
moment, no han respòs
de forma definitiva

A l’espera

El Tortosa va perdre diumen-
ge passat al Masnou (1-0) i, a
manca d’una jornada, és
quinzè. Una plaça que és, a ho-
res d’ara, de descens per com-
pensació. Per tant, diumenge
vinent (12 h), els de Viñas han
de buscar evitar-la. Han de vèn-
cer el campió, el Vilafranca, i
esperar que o Perelada o Guí-
xols o Montcada no guanyin. 

La nota positiva és que la Ibe-
riana (16è), passi el que passi,

no pot superar el Tortosa. Per
tant, en el cas de no poder evi-
tar aquesta quinzena plaça, els
roig-i-blancs se salvarien amb
un ascens català a la Segona
B. Però, per no dependre de
ningú, s’ha de guanyar. L’em-
presa no sembla fàcil: «estem
molt minvats. Hi ha jugadors
que han marxat i disposem de
moltes baixes. A Masnou ja van
venir fins a cinc juvenils i diu-
menge podria ser que en vin-
guin més. Sabem que hem de

guanyar però a hores d’ara,
amb el final de temporada que
s’està vivint, amb incertesa a ni-
vell directiu pel futur, cal valorar
que és un èxit haver evitat ja les
darreres cinc places», deia el
tècnic Albert Viñas.

D’altra banda, dir que la set-
mana vinent és l’assemblea ex-
traordinària de socis. Durant la
mateixa s’haurà de conèixer si
es presenta oficialment el grup
de socis que s’ha mobilitzat les
darreres setmanes per formar

una junta. 
Recordar per acabar que el

Masnou va celebrar diumenge
passat l’anhelat ascens a Terce-
ra i que per primer cop en els
darrers anys superava el Torto-
sa i no es veia sense opcions
d’aconseguir-lo.

Evitar la quinzena plaça
El Tortosa rebrà el campió, el Vilafranca, amb l’objectiu de guanyar i fugir de les compensacions

REDACCIÓ

CD TORTOSA

Hem d’estar més pendents
que mai de les promocions
d’ascens. I és que avui ja sa-
bem que perquè se salvi el
Roquetenc, es necessitarien
tres ascensos catalans a la
Segona B. Una fita complica-
da però que, actualment, és
possible. Així mateix, si el Tor-
tosa no evita la quinzena
plaça diumenge vinent, neces-
sitarà un ascens català a la

Segona B. 
En els partits d’anada, dis-

putats el cap de setmana pas-
sat, els resultats foren els se-
güents:

Reus-Jerez Caballeros, 2-1
Santboià-Corralejo, 0-0
Azuqueca-Hospitalet, 1-0

El cap de setmana vinent,
la tornada d’aquesta segona
ronda. Després, encara n’hi
ha una altra. 

Seguint les promocions
Partits de tornada, segona ronda

REDACCIÓ

ASCENS A LA SEGONA B

Dissabte, a l’Aldea, es va fer
la cloenda de la temporada de
la competició ebrenca de fut-
bol-7. Va ser una jornada inten-
sa i de gran nivell, com ho ha
estat la lliga. Es van veure
bons partits i molta implicació
per part de tots els equips. 

A les semifinals, la Rapiten-
ca va guanyar a l’Amposta en
un duel molt emocionant. Al
mateix moment, a l’altra part
de camp, la Cava s’imposava

a l’Arnes per 2-1.
En el tercer i quart lloc,

l’Amposta va vèncer l’equip de
la Terra Alta per 3-1.

I en la gran final, la Rapiten-
ca i la Cava van empatar a un
gol. Als penals, la Rapitenca
va adjudicar-se aquest torneig
de cloenda de la campanya.
Aida Moya (Rapitenca) fou es-
collida millor jugadora.

Finalment, dir que la selec-
ció TE jugarà, també a l’Aldea,
contra el Reus, el dia 12. 

Rapitenca, campió
Va imposar-se als penals a la Cava (1-1)

REDACCIÓ

FUTBOL FEMENI

Tal com diem a la plana
següent, a Ascó s’havia
d’efectuar ahir una assem-
blea de socis per saber si
el club tira endavant el pro-
cés de fusió amb el Bena-
vent. I els socis asconencs
van dir que sí en l’esmenta-
da assemblea.  Es una in-
formació de darrera hora
ja confirmada. Per tant, a
partir d’avui, es posa en
marxa la maquinària de
forma oficial i els contac-
tes establerts es podrien
concretar en breu.

De fet, la setmana vi-
nent ja hi ha prevista una
assemblea entre els socis
de l’Ascó i els del Bena-
vent, que se celebarà a As-
có, i allí es poden ultimar
tots els detalls d’aquesta
fusió que en aquests mo-
ments ja està més prop. El
Mollerussa ha estat un
club que també s’ha inte-
ressat però, una vegada
aprovat en assembla, la
possibilitat d’Ascó és la
més ferma  i visible per
unir-se amb el club lleidatà.

S’hauran de concretar
qüestions de tipus econò-
mic i també esportiu però
el projecte va endavant.
Mauro Ravnic podria ser el
nou tècnic del nou CF Ascó
que mantindria jugadors
de la primera plantilla del
Benavent i altres de la
seua. Tot això a expenses
d’estar a Primera catalana
o a Tercera divisió (es ne-
cessitarien dos ascensos
catalans a Segona B per
evitar la compensació). El
futbol ebrenc, d’aquesta
forma, pot tenir més
equips en categories im-
portants. Aquesta és, sen-
se dubte, la millor notícia. 

Ascó diu 
sí a la fusió

L’opinió de Michel

«Hi ha una sensació que un
bon nombre de socis no

renovaran el carnet i,
davant d’això, vam

plantejar a la directiva
actual de si podia ser un

moment oportú perquè hi
hagués un canvi»

Alternativa

El darrer partit de la lliga
serà diumenge a les 12
hores.

Darrer partit
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La directiva del CD la Cava informava aquesta setmana que hi ha
gestions avançades perquè renovi el cos tècnic que han format
Juanjo Ventura i Robert Cantó. «Esperem que aquestes es pu-
guin concretar en els propers dies». I ja s’està treballant per al
futur, pel que respecta a la plantilla. S’ha de mirar endavant, des-
prés d’una temporada positiva en la que l’equip blanciblau ha es-
tat sempre en posicions capdavanteres, acabant en la sisena. El
mal cos ha quedat per la sanció injusta a Mario que va compor-
tar-li 15 partits per una suposada agressió que mai va fer. La di-
rectiva del CD la Cava va adjuntar el video de CANAL TE on es veu
com Mario no estava prop de l’àrbitre. El delegat del comitè tèc-
nic d’àrbitres tarragoní estava allí i va poder decidir.

Gestions avançades al CD la Cava
per a la renovació del cos tècnic

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va tancar la temporada amb un partit  contra la Sénia en-
mig d’un ambient festiu per la bona temporada duta a terme. El resul-
tat no fou favorable i és que els seniencs van estar ferms en defensa
i van saber mantenir l’avantatge (1-2), trencant, d’aquesta forma, la
ratxa d’onze jornades dels canareus. L’Alcanar, no obstant, ja tenia la
tercera plaça assegurada. Una posició privilegiada i que significa la ci-
rereta a un pastís que va iniciar-se fa tres anys amb un projecte loca-
lista i que, amb treball i sacrifici, ha donat estabilitat al club. La gestió
econòmica també ha estat positiva i, per tant, bones vibracions per
al futur. El tècnic que ha encapcelat aquest projecte de forma brillant
ha estat Txiki Reverté. Ell mateix va informar dilluns a Canal TE que
es pronunciaria en els propers dies de si continuava o no entrenant
l’Alcanar. Pel que respecta a la plantilla, Rodri i Alberto han renovat,
es manté la base local, amb la incorporació de joves del juvenil.

Txiki Estellé manifestarà si 
renova o no en els propers dies

PRIMERA REGIONAL. CD ALCANAR

La Penya Anguera va guanyar en la darrera jornada al camp de
l’Espluguenc (0-1). El líder, la Barceloneta, afrontava l’últim partit,
amb dos punts d’avantatge, amb el golaverage particular favora-
ble respecte l’Anguera. El líder va empatar a S.J. Despí i, d’aques-
ta forma, va sumar el punt que li mancava per ser campió. 

La Penya Barcelonista Anguera fou una escola de futbol crea-
da per un directiu del FC Barcelona. Ja és un equip conegut a les
nostres terres perquè va estar-hi en diverses temporades a la
Preferent, enfrontant-se al Roquetenc, Rapitenca o Ascó. Es un
equip jove amb un porter veterà i que disputa els seus partits en
un camp de gespa artificial molt petit. El seu tècnic és Jordi Ar-
gilés, que va estar al Cerdanyola, entre altres. 

Xavi Torres, comentarista de TV3, fou jugador d’aquest club. 

La Penya Anguera ha quedat
subcampió pel golaverage particular

REDACCIÓ

PROMOCIO D’ASCENS

Angel Garcia no continuarà entrenant l’Ampolla. Josep Roca, Direc-
tor Esportiu del club, aclaria que «és un tècnic de categoria supe-
rior, un luxe per al CF l’Ampolla. I la veritat és que estem molt con-
tents del seu treball i li agraim tot el que ha fet. No obstant, per la
temporada vinent, com suposo que la majoria de clubs, haurem de
tornar a ajustar el pressupost i la veritat és que aquesta qüestió és
la que ha condicionat la seua continuïtat. Que quedi clar que no és
que no sigui un tècnic assequible, no obstant hi ha un complement
pels desplaçaments que és lògic però que, a la vegada, complica
la situació tenint en compte, com he dit, que ens hem d’ajustar més
en el pressupost. Ens hagués agradat que fos el tècnic del projec-
te, durant més anys, però la realitat és aquesta».

Angel Garcia no seguirà com a
entrenador del CF l’Ampolla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va empatar contra l’Ampolla en un dia de comiats
(0-0). Ho era del president i de la junta directiva i també dels
jugadors Albert Meca i Sergio Bertomeu. La situació dels al-
deans ja estava clara, sense poder millorar la catorzena
plaça. Una posició que aquesta temporada és de descens per
compensació. Les opcions passen perquè se n’eviten dos.
Una d’elles és que els tres equips catalans pugen a la Sego-
na B i que, a la vegada, el Remolins-Bítem ho fes a la Prefe-
rent. Això salvaria als aldeans que, també poden considerar
que si es confirma el tema d’Ascó, llavors tindrien una altra
alternativa. I amb aquesta i l’ascens del R.-Bítem, també esta-
rien salvats. 

L’Aldeana estarà pendent del
Remolins-Bítem per evitar el descens

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Ja vam dir la setmana pas-
sada que la permanència del
Roquetenc estava complica-
da. Havia de guanyar el Camp
Clar i, a la vegada, havia d’es-
perar una serie de resultats
favorables dels altres partits.
El Roquetenc va vèncer i, a
més, necessitava que el Cam-
brils no guanyés, que tampoc
ho fes el Sitges (tot això va

passar) i que el Mollerussa no
puntués a Cervera i el Vilade-
cans no sumés els tres punts
amb el Sant Ildefons. Aquests
dos darrers no es van pro-
duir. I per això el Roquetenc
acaba el cinquè per la cua,
posició de permanència però
que, a hores d’ara, no ho és
per compensacions. Única-
ment podria ser-ho si els tres
equips catalans pugen a la

Segona B. Complicat. Caldrà
esperar per veure com aca-
ben i saber el futur esportiu
del club de Roquetes. 

En qualsevol cas, tempora-
da irregular amb una segona
volta acceptable però amb
una primera deficitària que ha
acabat condemnant. 

Del partit, dir que tots dos
equips s’hi jugaven la vida. El
Roquetenc va començar-lo

amb més fe i, a més d’un gol
anulat a Nando Crespo, enca-
ra no sabem perquè, va gau-
dir d’un parell d’opcions. A les
acaballes del primer temps,

una centrada magistral de De
la Torre va propiciar el gol de
Lluís (1-0). El davanter de Ro-
quetes ha anat de menys a
més i ha recuperat confiança,
sent important en el darrer
tram de la competició. A la re-
presa, el Camp Clar va inten-
tar-ho, però va fer-ho amb ti-
midesa. Va crear dues
possibilitats però, amb els mi-
nuts, es va diluir i el Roque-
tenc, un xic inquiet, va anar
controlant millor la situació
d’un duel que va acabar sent
poc intens. Javi Asín, al final,

va pentinar una pilota que va
penjar Marc i va establir el 2-
0 definitiu. La resta de resul-
tats van comportar la combi-
nació ja coneguda. A esperar.

La segona part del duel va
oferir moments molt emotius.
Ho foren els comiats de Moi-
sés Cuevas i del capità Nan-
do Crespo. Tots dos, quan
van ser substituïts, van rebre
l’ovació de la matinal. Dos ju-
gadors de Roquetes, criats al
club i que han estat impor-
tants no només a l’entitat si
no que també al territori. 

Faltaran tres ascensos a la Segona B
El Roquetenc guanya el Camp Clar però baixa per compensació

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

No va poder ser. El Remo-
lins-Bítem ho mereixia per la
temporada que havia fet,
sent el líder durant 17 jorna-
des. Però en la darrera, la
decisiva, no va poder sumar
el punts que li mancava al
camp del segon classificat,

el Reddis, equip que, amb el
triomf, ha acabat sent el
campió. 

Però això ja és història.
Queda el mal cos de que la
drerota fou injusta i que el
Remolins-Bítem, arropat per
la seua afició, havia de mar-
xar de Reus amb el títol baix
del braç. No obstant, no va

ser així i ara el que cal és re-
fer-se i ja pensar amb la pro-
moció d’ascens a Preferent,
una fita històrica i que ja es-
tava assegurada. Una festa
del futbol i que el diumenge,
a Bítem, tindrà la primera ci-
ta. Les forces estan justes i
hi ha jugadors amb moles-
ties, però la derrota de dis-

sabte ha de ser un impuls.
El R. Bítem només ha ce-

dit un punt a casa en tota la
lliga. Per tant, diumenge ha
d’intentar buscar un bon re-
sultat per la tornada en el pe-
tit camp del conjunt barcelo-
ní. 

El Remolins-Bítem rebrà diumenge
la Penya Anguera (18 hores)

El Reddis va acabar campió en guanyar dissabte l’equip de Bítem

REDACCIÓ

PROMOCIÓ D’ASCENS A PREFERENT. PARTIT D’ANADA

El CF Benavent no s’ins-
criurà enguany en competició.
Per desavenences entre el
club i l’Ajuntament, el presi-
dent i la junta directiva van dei-
xar els càrrecs. No hi hagut
relleu i el futur d’un club emer-
gent que, en pocs anys, ha fet
un salt extraordinari des de la
Tercera regional fins la Terce-

ra divisió, no estarà a la loca-
litat lleidatana. Els contactes i
les possibilitats de fusió amb
altres clubs que assumirien la
plaça no s’han fet esperar. 

De totes, la d’Ascó n’és una
que està ben situada, tal com
vam avançar la setmana pas-
sada. Potser la que més, tot i
la pressió de Mollerussa.

Ahir dijous s’havia de fer

una assemblea a Ascó per tal
de plantejar al soci tot l’afer i
que s’acabi decidint que s’ha
de fer. El Benavent, de mo-
ment, baixa per compensa-
ció. Necessitaria dos ascen-
sos catalans a la Segona B
per salvar-se. Si això passa,
jugaria a Tercera i, per tant,
l’Ascó, en el cas que tiri avant
la fusió, estaria en aquesta ca-

tegoria. Si no, a la Primera ca-
talana. Tot això, comportaria
és una renovació important a
l’equip i al cos tècnic. 

Si es confirma la fusió, la
Canonja salvaria la categoria.
Llavors, un ascens del R. Bí-
tem beneficiaria a la UE Alde-
ana. L’Ascó, que diumenge va
guanyar la Cava en el darrer
partit (3-1), ha estat cinquè.

Assemblea de socis a la JE Ascó Escola
El futur del primer equip tindria una fusió amb l’equip lleidatà del CF Benavent

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La victòria del Mollerussa
i la del Viladecans deixen
el Roquetenc en la
catorzena plaça. Seria de
permanència però les
compensacions, a hores
d’ara, comporten descens.

Darrera jornada

Tot i estar ben posat i
assolir l’empat amb un
gran gol de S. Ruiz, les

opcions es van esvair amb
el 2-1, de Gallego

Refer-se
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Dissabte passat, organitzat
pel CF l’Ampolla, es va disputar
el II Torneig de futbol base Vila
de l’Ampolla, en categoria aleví
(futbol 11).  Una bona jornada,
amb un bon nivell futbolístic i un
al.licient pels joves jugadors
per poder jugar un torneig d’a-
questa mena, amb escoles de
prestigi en el futbol de la de-
marcació. 

El torneig entra dins dels
plantejaments de la directiva
ampollera de potenciar el fut-
bol base. I amb esdeveniments
com aquest ho assoleix.

A les semifinals, la Rapitenca
va guanyar el Valls (1-0) i el
Cambrils va superar el Santes
Creus (4-1). A la final, els cam-
brilencs, molt forts, van impo-
sar-se per 1-4 als rapitencs.

En acabar, amb la presència
de l’Alcalde, Francesc Sancho,
va haver-hi lliurament de tro-
feus.

La junta de l’Ampolla, que es
va implicar totalment en l’orga-
nització, va agrair la col.labora-
ció dels patrocinadors. 

II Torneig Vila de l’Ampolla
L’escola Cambrils guanya la Rapitenca, a la final

REDACCIÓ

EN CATEGORIA ALEVÍ

Aquest grup ebrenc va for-
mar part de les 24 hores d’A-
brantes, a Portugal, amb vespa.
Hores de sacrifici i una dura pug-
na davant el pilots locals, també
ben preparats. Tot i sortir en vui-
tena posició, van remuntar i van
estar a punt de fer podi en una
cursa en la que poder acabar-la
ja és un èxit com, sense dubte,
ho ha estat per ells. La quarta
posició, un bon premi.

24 hores d’Abrantes 2.010
Quarta posició per als representants ebrencs

ACTUALITAT
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La Unió Esportiva Deltebre ha confirmat aquesta setmana que
ja disposa de nou tècnic per la temporada vinent. A més,
aquest nou entrenador farà les funcions de secretari tècnic.
Es tracta de Mario Maza que, segons la junta que presideix-
Carlos Garcia, ja està compromès per treballar pel club la
temporada vinent. L’objectiu és formar «un conjunt solvent per
a la categoria en base a l’aportació de jugadors de la lliga re-
centment acabada i d’una altra banda amb la incorporació de
cinc juvenils procedents de l’equip del club. Així mateix, es
buscaran quatre fitxatges que han d’aportar un nivell de quali-
tat per a poder aconseguir, tot plegat, una millora en la com-
petitivitat del conjunt».

Mario Maza és el nou responsable
tècnic de la UE Deltebre

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

S’ha acabat la lliga i és moment de fer valoracions i també
de començar a planificar la propera. En aquest sentit cal
dir que a l’Ametlla, Juanjo Balfegó seguirà entrenant l’equip
dins del projecte iniciat l’any passat i al que, lògicament,
se li vol donar continuïtat.
Ramon Barbosa, per la seua part, seguirà a la banqueta
del Camarles amb un projecte establert fa més temps i
que també té l’objectiu d’aprofitar la feina dels planters i
que, aquests puguin donar més bons resultats fins i tot al
primer equip. Per últim, dir que a Santa Bàrbara també
seguirà Jordi Roca, un entrenador que ha debutat en
aquesta temporada i que ja ha renovat amb el club que
presideix Silverio Marco. 

Balfegó, Barbosa i Jordi Roca continuen
entrenant la temporada vinent

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Flix ho tenia molt prop i amb el triomf contra el Jesús i Ma-
ria va confirmar l’ascens a Segona. El Móra la Nova havia de
guanyar per assegurar l’ascens. I, tot i que amb sofriments, va
vèncer l’Atlas i ja és nou conjunt de la Segona regional. Els dos
equips de la Ribera recuperen el camí perdut. En el cas del Flix,
un any després. En el del club morenc, uns anys més tard del
descens. Queda una jornada i la propera serà de comiats. De
temporada i també de jugadors que no seguiran així com de
tècnics que tampoc ho faran. Pel que respecta a la classifica-
ció, dir que la única incògnita està en saber qui serà el quart.
L’Alcanar ho és i juga a casa. Enguany és més complicat però
sempre potser una plaça que pot oferir alguna sorpresa. 

Flix i Móra la Nova confirmen l’ascens.
Acompanyaran al Roquetenc B

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El sorteig, efectuat dilluns
passat, va emparellar al
Cosntantí i al Nàstic B en el
primer partit del 3x1 de la
promoció d’ascens a la
Primera regional. Hi juguen
els tres equips classificats en
la segona plaça dels tres
grups provincials de la

Segona regional.
El perdedor d’aquest primer-
partit, s’enfrontarà a El
Perelló el cap de setmana
següent. Si és el Nàstic B, el
Perelló debutaria fora de
casa i jugaria la darrera con-
frontació del 3x1 a la Vinyeta.
Si, en canvi, és el Constantí,
els de Harry s’estrenarien en

el 3x1 jugant com a locals.
Per tant, caldrà està pendent
ja aquest diumenge (18 h) del
primer partit per veure els
rivals. 
El Perelló ja tenia assegurada
la segona plaça en la darrera
jornada de la lliga en la que
va visitar el Batea (4-2), diu-
menge passat. 

Constantí-Nàstic B, primer partit del
3x1 de la promoció d’ascens

El Perelló descansarà aquest cap de setmana
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

En la darrera jornada del
campionat hi havia una
plaça de descens en joc. El
Remolins-Bítem depenia
d’ell per evitar-la però havia
de guanyar a Masdenverge,
equip que, a la vegada,
també s’hi jugava molt per
evitar qualsevol possible
vinculació amb les compen-
sacions. El resultat fou
empat a dos gols en un par-

tit amb polèmica i incidèn-
cies per l’actuació de l’àrbi-
tre. Els locals, a més de
protestar altres decisions,
van considerar que el penal
xiulat fou inexistent («dos
metres fora de l’àrea»).
Jugadors de la banqueta
foren expulsats, així com el
tècnici tres de camp. Van
haver-hi interrupcions i
moments de tensió.
L’àrbitre va tenir dificultats

per accedir al vestidor.
Al final, 2-2. 
Amb aquest resultat, i la
victòria del Benifallet contra
l’Horta (6-1), l’equip que
ocupa aquesta plaça de
descens directe és el
Remolins-Bítem. El
Benifallet, de moment, evita
aquest descens directe
però baixa per compensa-
ció. Se salvaria si puja el
Perelló o, en el seu defecte,

si l’Aldeana evita també el
seu descens per compen-
sació a la Primera regional. 
D’altra banda, cal aclarir
(això ho ha fet la Federació)
que del partit Masdenverge-
Remolins Bítem B no hi ha
anex. S’havia especulat en
què n’hi havia i que l’àrbitre,

suposadament, havia indi-
cat que el partit l’havia
donat per acabat al minut
75 amb el greuje que això
podia tenir dies després per
tot el tema del descens. 
Però no ha estat així. El que
sí que ha presentat al.lega-
cions per manifestar la

seua opinió a la Federació
ha estat la UE Remolins-
Bítem. Principalment per
comunicar que «a la segona
meitat van haver-hi moltíssi-
mes interrupcions i per
estones llargues i no va
haver-hi temps afegit per
aquestes interrupcions.
Gairebé no es va poder
jugar i no potser que l’àrbi-
tre només descomptés uns
pocs minuts. A més, des-
prés de tot, tampoc ente-
nem que no hi hagi anex
quan a nosaltres en algun
partit a casa, per ben poca
cosa sí que n’hem rebut. Un
fet que no ens sembla
correcte».

El Benifallet salva el descens directe però
haurà d’esperar per evitar la compensació

El R. Bítem B, que va empatar a Masdenverge, baixa a Tercera
REDACCIÓ

PERMANÈNCIA

El Jesús i Maria rebrà demà
dissabte (18 h) a l’Aube, el
Calafell, en la Copa
Catalunya. Els campions de
grup disputen aquesta elimi-
natòria, un altre fet històric
en una campanya històrica
per al conjunt que entrena
David Torres que ha batut
tots els rècords. 

L’equip roigiblanc va disputar
el darrer partit del campionat
de lliga a l’Ametlla, divendres
passat, en una jornada de
cloenda amb botifarrada i
bon ambient a l’estadi calero. 
Els de la Cala, que han fet,
dins del seu projecte, una
temporada molt digna, aca-
bant en la sisena plaça i
havent estat tota la lliga en

posicions capdavanteres,
van avançar-se amb un gol
genial de Morillo. Rovira
ampliava distàncies a la
represa amb el 2-0, un resul-
tat que es mantindria fins els
darrers minuts quan un
penal, transformat per Jesús
Ferreres, va significar el 2-1. 
El pichichi ha acabat la lliga
amb 30 gols. 

La UE Jesús i Maria té previst
diversos actes. Demà dissab-
te (fins les cinc de la matina-
da) festa amb Dj’s al Parc del
Riu i el 3 de juliol cloenda i
celebració de l’ascens,
també al Parc del Riu, amb
esmorzar, dinar, sopar i festa
jove per a tots els assistents.
18, 19 i 20 de juny viatge a
Benidorm.

El Jesús i Maria rebrà demà el
Calafell, en la Copa Catalunya (18 h)

Divendres va perdre el segon partit de la lliga, a l’Ametlla (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferreres ha acabat
com pichichi tarragoní
amb 30 gols, una xifra
extraordinària com la
temporada de l’equip

30 gols

S’ha comentat que hi
havia anex del partit
Masdenverge-R. Bítem i
que s’havia donat per
acabat al 75’. La
Federació ha aclarit que
no n’hi ha cap.

No hi ha anex

El Remolins-Bítem ha
presentat les seues
al.legacions i no ha
ocultat que es sorprenia
que no hi hagués anexe
al partit per part del
col.legiat.

Al.legacions

El Pinell s’ha convertit en
un dels conjunts capdavan-
ters a la Segona regional,
acabant aquesta lliga en la
quarta plaça. 

El tècnic Albert Lizaso
ha manifestat que el més
probable és que continui.
La junta també té previst
fer-ho, tot i que, com la
majoria de clubs, amb una-
previsió econòmica un xic
més austera.

Lizaso té intencions
de seguir aEl Pinell

Segona regional

Ahir dijous es va poder conèixer que la junta directiva
de la UE Aldeana ja té relleu. Dos socis que coneixen el
club perquè ja han estat a la directiva en altres etapes
van manifestar el seu interés i, a l’espera de que pugui
ser oficial, seran els qui agafaran l’entitat a partir de la
temporada vinent.

Ja han iniciat les gestions per trobar nous membres
de junta i aviat es posaran a treballar per confeccionar
el nou projecte en el planol esportiu. L’Aldeana, a hores
d’ara, és equip de Segona regional però cal recordar
que té opcions de poder evitar el descens per compen-
sació i continuar a la Primera regional.

El tècnic Josep Papaseit tenia compromís fins el final
d’aquesta temporada.

La UE Aldeana ja té garantida la
continuïtat a la directiva

Actualitat

El Perelló jugarà amb el Constantí i el Nàstic B.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Tivenys (17.30 h)
Alcanar-Godall (18 h)

Catalònia-Benissanet (19 h)
diumenge

Torre Espanyol-Jesús i Maria (17 h)
Tivissa-Mora Nova (17 h)

Fatarella-Arnes (17 h)
Rasquera-Flix (18 h)

Ginestar-Ulldecona (18 h)
Atlas Tortosa-Campredó (20 h)

RESULTATS
33a jornada Tercera regional

Tivenys-Tivissa 3-1
Torre Espanyol-Alcanar 1-5
Ulldecona-Catalònia 0-0
Mora Nova-Atlas 1-0
Flix-Jesús i Maria 4-1
Rasquera-Benissanet 0-2
Fatarella-Campredó 0-1
Godall-Roquetenc 3-1
Arnes-Ginestar 3-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF    GC P
1. Roquetenc 33 87 39 72
2. Flix 33 90 44 68
3. Mora Nova 33 54 28 66
4. Alcanar 33 60 37 62
5. Tivenys 33 83 45 61
6. Campredó 33 57 32 60
7. Ginestar 33 86 58 55
8. Godall     33 67 52 55
9. Catalònia 33 62 44 54
10. Benissanet 33 47 48 46
11. Tivissa 33 64 73 45
12. Atlas Tortosa 33 51 43 44
13. Rasquera 33 57 85 34
14. Fatarella 33 47 76 33
15. Arnes 33 46 72 30

16. Ulldecona 33 43
67 26

17. Jesús i Maria 33 39
93 20

18. Torre Espanyoll 33 21 125 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

34 jornada, Primera regional

Reddis-Rem. Bítem     2-1

Ulldecona-Catalònia 0-3

Alcanar-la Sénia 1-2

Ascó-la Cava 3-1

Hospitalet-Valls 3-4

Aldeana-Ampolla 0-0

Gandesa-Icomar 5-1

Cambrils-Torrede. 2-3

Vilaseca-Canonja 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 34 79 35 73

2. Rem. Bítem 34 93 50 72

3. Alcanar 34 73 41 64

4. Valls 34 75 58 64

5. Ascó 34 70 49 61

6. la Cava 34 67 55 56

7. Gandesa 34 66 52 54

8. Ulldecona 34 63 63 53

9. la Sénia 34 52 44 51

10. Torredemb. 34 56 58 50

11. Catalònia 34 68 48 44

12. Ampolla 34 45 47 44

13. Canonja 34 46 73 40

14. Aldeana 34 47 61 37

15. Cambrils U 34 43 80 31

16. Vilaseca 34 31 59 29

17. Hospitalet 34 41 73 27

18. Icomar 34 34 103 16 

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

34 jornada, Regional preferent

Horta-Alcarràs 2-1

Pub Cases-Cambrils 3-2

Roquetenc-Camp Clar          2-0

Martorell-Vista Alegre            0-3

Torreforta-Catllar 2-4

Canyelles-Ol. Can Fatjó 0-4

Viladecans-Sant Ildefons        5-0

Cervera-Mollerussa 2-5

Sitges-Morell 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ol. Can Fatjó  34 80 34 81

2. Horta 34 57 21 67

3. Vista Alegre 34 70 39 66

4. Pub. Cases 34 56 59 52

5. Sant Ildefons 34 67 54 51

6. Cervera 34 50 54 49

7. Catllar 34 45 57 49

8. Torreforta 34 45 41 46

9. Mollerussa 34 57 60 44

10. Canyelles 34 60 73 44

11. Alcarràs 34 48 48 43

12. Morell 34 42 44 43

13. Viladecans 34 45 50 43

14. Roquetenc 34 40 50 41

15. Camp Clar 34 54 59 40

16. Cambrils 34 45 51 40

17. Sitges 34 44 50 40

18. Martorell 34 35 96 8

Regional preferent

Una acció del partit entre el Reddis i el Remolins-Bítem, de dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Reddis va vèncer el
Remolins-Bítem i,
d’aquesta forma, es va
proclamar campió, en la
darrera jornada.

Campió
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 
Gramenet-Masnou

Iberiana-Sants
Igualada-Vilassar
Guíxols-Tàrrega

Marianao-S. Cristobal
Muntanyesa-Peralada
Montcada-Poble Sec

Mataró-Banyoles
Rubí-Santfeliuenc

Tortosa-Vilafranca (diu 12h)

RESULTATS
37 jornada, Primera catalana

San Cristobal-Guíxols 1-0

Masnou-Tortosa 1-0

Sants-Gramenet 0-2

Vilassar-Iberiana 2-1

Poble Sec-Muntanyesa 3-1

Santfeliuenc-Mataró 2-0

Tàrrega-Igualada 4-1

Peralada-Marianao 2-1

Banyoles-Montcada 0-1

Vilafranca-Rubí 5-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 37 60 29 78

2. Muntanyesa 37 54 36 68

3. Masnou 37 63 43 65

4. S. Cristobal 37 47 36 62

5. Santfeliuenc 37 50 43 61

6. Gramenet 37 61 39 61

7. Igualada 37 51 51 57

8. Rubí 37 68 52 54

9. Sants 37 55 48 53

10. Tàrrega 37 46 45 51

11. Poble Sec 37 61 64 48

12. Guíxols 37 43 44 47

13. Peralada 37 47 60 46

14. Montcada 37 46 52 45

15. Tortosa 37 39 47 45

16. Iberiana 37 57 61 42

17. Vilassar 37 40 63 40

18. Marianao 37 48 64 39

19. Banyoles 37 33 63 35

20. Mataró 37 39 68 21

PRÒXIMA JORNADA

Campió

Jesús i Maria

Promoció d’ascens

Perelló

Baixa per compensacuÓ:

Benifallet

Baixen:

Rem. Bítem i Aldeana

RESULTATS
34a jornada Segona regional

Olímpic Móra d’Ebre-Aldeana (retirat) 3-0

Ametlla-Jesús i Maria 2-1

Deltebre-Pinell 1-4

Amposta-Corbera 3-4

Rapitenca-S. Bàrbara 2-3

Vilalba-Camarles 2-3

Masdenverge-Rem. Bítem 2-2

Benifallet-Horta 6-1

Batea-Perelló 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 34 105 39 88

2. Perelló 34 77 48 69

3. Olímpic   34 73 40 69

4.  Pinell 34 68 43 63

5. Horta 34 67 42 62

6. Ametlla 34 61 44 61

7. Batea 34 62 42 54

8. Camarles 34 56 60 54

9. S. Bàrbara 34 71 50 49

10. Amposta 34 59 56 45

11. Corbera 34 64 62 44

12. Deltebre 34 57 63 42

13. Rapitenca 34 69 61 39

14. Masdenverge 34 40 62 33

15. Vilalba 34 39 67 31

16. Benifallet 34 56 82 29

17. Rem. Bítem 34 43 77 28

18. Aldeana (retirat) 34 20 149 3

Segona regional
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La plataforma i
l'Ajuntament de Tortosa van
organitzar una jornada festi-
va i de reivindicació i que va
ser espectacular per la
quantitat d’activitats esta-
blertes pel matí a l’estadi en
cadascun dels esports en
què Catalunya ja competeix
oficialment. Tot això amb un
objectiu que, a curt termini,
ha de ser reclamar i acon-
seguir portar la selecció
catalana al Mundial de
Brasil. Tant el president de

la plataforma com Benach
reconeixen, però, que no és
gaire viable.
Ernest Benach va coincidir
en la premissa que tot
somni acaba arribant. «Cal
continuar treballant; s'ha
avançat moltíssim, però
queda molta feina per fer».
El Dia de les Seleccions a
Tortosa fou intens, amb par-
tits internacionals de futbol
sala, korfbal, tennis taula,
competicions de bike trial,
una cursa popular. 
Posteriorment, ja a la nit, al
Parc, es va poder gaudir
d’un concert, de franc, amb
Lexu's, Brams i els Pets el
que va representar un gran
final per un gran dia de l’es-
port català. 
Una diada que equival a l'as-
piració de veure algun dia
Catalunya competint inter-
nacionalment en tots els
esports. Vic va ser la prime-
ra ciutat que va apostar per
acollir aquesta iniciativa.
Les altres ciutats on ja s'ha
celebrat són Reus, Girona,
Mataró i Tortosa. 

Diada de l’Esport Català

«Es una utopia, pero
sense utopies no s’a-
vança mai», va de-
clarar el president
del Parlament, Er-
nest Benach, que fou
l’encarregat de fer el
xut d’honor en la jor-
nada de dissabte a
Tortosa, en el V Dia
de les Seleccions Ca-
talanes.

ACTUALITAT

Es va celebrar a Tortosa, dissabte passat

REDACCIÓ

La jornada, oberta al
públic, es celebrarà
dimarts vinent al Palau
Oliver de boteller de
Tortosa i comptarà amb
la presència de diferents
representants de clubs
ebrencs 
L’acte, on hi podrà assis-
tir qualsevol ciutadà que
ho desitgi, tindrà lloc a la
Sala ‘Gerard Vergés’ del
Palau Oliver de Boteller
(C/ Doctor Ferran, 4 de
Tortosa). L’objectiu de la
jornada és analitzar la
realitat de les entitats
federades a les Terres de
l’Ebre, reflexionant con-
juntament sobre la situa-
ció actual dels clubs, els
reptes de futur i les
seves propostes. 
Per fer-ho s’han organit-
zat dues taules rodones,
moderades per dos
periodistes esportius de
les Terres de l’Ebre:

Michel Viñas i Jesús
Ferrando. Els temes que
es tractaran seran la ges-
tió professional adminis-
trativa i tècnica, la capa-
citat per generar recur-
sos propis, clubs i territo-
ri, noves tecnologies,
programes esportius per
col·lectius específics i la
captació de socis. 
Tots els temes seran
exposats per diferents
representants de clubs
del territori. Aquesta jor-
nada serà un primer pas
de cara a celebrar una
posterior Jornada de
Síntesi de les diferents
jornades territorials que
es celebren arreu del
país, on hi podran partici-
par tots els clubs cata-
lans. 
Aquesta jornada final es
durà a terme el dissabte
dia 19 de juny a l’INEFC
de Barcelona. 

La Secretaria General de
l’Esport organitza la jornada
territorial de clubs esportius

de les Terres de l’Ebre

EL PROPER DIMARTS

El cadet masculí del Club
Handbol Amposta va ser el
vencedor de les  Finals
Nacionals de Catalunya dels
JEEC que es van disputar els
diez 28, 29 i 30 de maig a la
localitat de Coma-ruga,
Tarragona, en format de lli-
gueta.
Els ampostins que venien de
quedar imbatuts a la fase
territorial de Tarragona (11
victòries, 11 partits dispu-
tats) van acabar amb un
balanç de 3 victòries i un
empat, que seria el que els hi
donaria el campionat.
Divendres pel migdia van dis-
putar el primer partit contra
el SAFA Gavà i van acabar
amb un contundent 6-32 a
favor dels interessos ampos-
tins, amb una bona defensa i
portería i un atac eficaç. Per
la tarde era hora de descans.
Dissabte, que es plantejava
un dia dur, a migdia es van
enfrontar contra Tarragona
en un partit on a la primera
part els ampostins no acon-
seguien dominar del tot el
partit i marxaven al descans
amb una renda favorable de
3 gols. A la segona però, la
defensa va millorar, en espe-
cial la portería i també l'eficà-

cia en atac per acabar acon-
seguint la victoria per un clar
16-25.
Per la tarde, s'havien d'en-
frontar a l'IES Ribera de Sió,
però els lleidatans no van
asistir i en el seu lloc va jugar
el Cambrils (encara que fora
de competició per haver
estat un equip federat) i els
ampostins queien derrotats
per un marcador molt abul-
tat; 31-11. Tot i així el joc
dels ampostins va ser alegre,
l'únic però van ser les erra-
des de cara a portería ja que
a la mitja part perdien 17-6 i
havien fallat 22 llançaments,
a més cal recordar que el
Cambrils juga a la máxima
categoría cadet i aquest any
només va perdre de 7 gols
contra el F.C.Barcelona. 
Com evidentment estaven
fora de competició, es va
donar la victoria als ampos-
tins per 10-0.
L'endemà era la gran final ja
que Vendrell i Amposta
havien guanyat tots els seus
partits i Amposta anava per
davant degut al goal-average
i a Vendrell solament li valia la
victoria ja que havia guanyat
de 4 a Tarragona i de 19 a
SAFA Gavà. Com totes les

finals, i més quan l'equip és
inexpert en aquest tipus de
situacions, partit de nervis,
moltes errades… etc. Les
defenses predominaven
sobre els atacs amb cons-
tants llançaments fallats i atu-
rades dels dos porters. Als
20 minuts de partit quan
l'Amposta anava 3 gols per
sota (6-3), després d'un
temps mort,  va arribar la
reacció fins que es va
col.locar 6-7 a falta de cinc
minuts per al descans. A la
mitja part 7-7. La tònica en la
segona meitat va seguir
igual, inclús l'Amposta va
desaprofitar 2 penals per
posar-se per davant. A falta
de 30 segons per al final del
partit amb empat a 15, el

Vendrell va disposar d'un
llançament de 7 metres per a
posar-se per davant i acabar
dominant el partit, però una
mà del porter Polo va evitar
el gol i va donar la victoria a
l'equip de les Terres de
l'Ebre. Com a colofó de cam-
pions, el central Jean Davis
Jaramillo, va ser nomenat
millor jugador de les Finals i
el porter Josep Polo millor
porter.
Els integrants de la plantilla
són: Josep Polo, Jesús
López, Marc  Quinzà, Jordi
Llaveria, Jean D. Jaramillo,
Ferran Beltran, Joan Masdeu,
Sebastian Cano, Ferran
Idiarte, Fèlix Aliau i al cos tèc-
nic, Lluís Quinzà i Marc
Gonzalez. 

El cadet del CH Amposta,
campió de Catalunya

Ernest Benach, abans d’un partit de tennis taula.

Cedida

Sandro Rosell, candidat a
les eleccions del Barça, va
estar a les Terres del’Ebre
diumenge passat. Va ser
una jornada intensa, amb
visites a la Ribera, a
Amposta i a Tortosa on va
acabar amb un acte que
va tenir lloc al pavelló firal.
Sandro i el seu equip van
efectuar aquesta visita
encara com a precandidat,
amb la pertinent campan-
ya de recerca de signatu-
res. Una recerca que ha
estat, dels candidats presi-

denciables, la més volumi-
nosa, segons s’ha pogut
saber aquesta setmana.
Per aquest motiu, Sandro
Rosell apunta a ser el favo-
rit per poder guanyar les
eleccions. 

Sandro Rosell, a l’Ebre
diumenge passat

CANDIDAT A LES ELECCIONS DEL BARÇA

Va tenir lloc diumenge
al pavelló firal de la
capital del Baix Ebre.
Allí es va tancar la
jornada.

Acte central
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Eva Franch Gilabert, arquitecta

El gabinet de premsa de
l'Storefront for Art and
Architecture de Nova
York enviava a principis
de setmana a
l'Ajuntament de Deltebre
una nota de premsa on
informava sobre el nome-
nament de la jove arqui-
tecta, Eva Franch
Gilabert, com a nova
directora del centre.
L'Storefront for Art and
Architecture de Nova
York és actualment la
plataforma més innova-
dora per a l'art i l'arqui-
tectura que hi ha a Nova
York i Eva Franch
Gilabert és de Deltebre i
inqüestionablement el
crack d'aquesta setma-
na. Eva Franch, de 31
anys, ha estat escollida
entre 70 aspirants al
càrrec i el consell
d'Administració de
l'Storefront for Art and
Architecture ha destacat
la seva «energia,
intel·ligència i compro-
mís per mantenir
l'Storefront en l'avant-
guarda internacional». A
mitjans de gener, la
Junta va posar en marxa
una cerca internacional i
es va veure aclaparada
per l'amplitud i profundi-
tat de les candidatures
presentades de tot el
món. Més de 70 candi-
dats van ser vetats i la
llista es va reduir primer
a un camp de catorze i
posteriorment, a sis fina-
listes que van ser entre-
vistades a Nova York.
Seguint la recomanació
del comitè, la Junta va

ratificar el nomenament
de Franch per unanimitat
el 10 de maig de 2010.
Franch és arquitecta,
investigadora, professo-
ra i fundadora d'OOAA
[office of architectural
affairs]. Durant els últims
dos anys Franch ha diri-
git el taller de projectes
de fi de carrera del màs-
ter de la Universitat de
Rice on va ser guardona-
da amb la Wortham
Fellowship. Anteriorment
va ser professora en la
Universitat de Buffalo, on
va rebre el Peter Reyner
Banham Fellowship. 
Franch va estudiar en la
TEU Delft, en ETS
Arquitectura Barcelona,
on es va graduar el
2003 amb projecte final
de carrera amb honors i
en la Universitat de
Princeton amb una beca
de "La Caixa” on va rebre
el Premi Suzanne Kolarik
Underwood i seu M. Arch
II el 2007.  Peter
G u g g e n h e i m e r ,
President de la Junta va
assenyalar: «Estem tots
encantats amb la selec-
ció d'Eva Franch per diri-
gir Storefront. Ella ho té
tot - energia, intel·ligèn-
cia, encant i un compro-
mís de mantenir
Storefront en l'avant-
guarda internacional de
les converses sobre les
interseccions d'art,
arquitectura i urbanisme.
Cada director ens ha
portat durant una tan-
gent única traçant un arc
relativament constant, i
no tinc cap dubte de que

Eva portarà una mirada
fresca a la nostra pro-
gramació i esdeveni-
ments, mantenint els
valors fonamentals de
Storefront: independèn-
cia, l'exploració del que
és inesperat i arribar a
diverses audiències que
volen saber el que està
al centre de la conver-
sa».
Per la seva banda,
Franch ja ha expressat
que per a ella «Dirigir
Storefront després de
visionaris com Kyong
Park i Shirin Neshat,

Sarah Herda i Joseph
Grima és un honor i un
repte que em complau
enormement. Estic
encantada d'unir-me a la
institució per excel·lèn-
cia que entén l'experi-
mentació i el risc com a
condicions a priori. Nova
York és una de les ciu-
tats més intenses del
món i estic volent treba-
llar conjuntament amb la
junta, el personal i l'ex-
tensa xarxa de pensa-
dors que constitueixen el
passat i el futur de
Storefront. Veig el meu

paper dins el llegat de
Storefront com una
experiència estimulant

per a l'art i l'arquitectura
més enllà de límits
geogràfics o institucio-
nals. La meva pràctica i
la meva profunda conne-
xió amb el món acadè-

mic m'han donat una
perspectiva global i
espero revelar, desente-

rrar i posar de relleu el
que està en el «límit» per
tal de proporcionar les
fundacions des d'on
generar nous «vectors
de desig».

«Dirigir Storefront... és un honor i un repte
que em complau enormement. Estic
encantada d’unir-me a la institució que
entén l’experimentació i el risc»

Franch està «encantada»

Tel. informació:  670 255 158

opinió
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
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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Es tracta d'una recepta molt fàcil de fer, amb uns resultats excepcionals 
que no deixaran indiferents els vostres comensals

El dia abans, treure de la
carn de la cuixa tot el greix su-
perficial. Obrir la carn on sigui
possible, tallar en 5 o 6 tros-
sos que permetin fer-ne lligats
en forma de cuixa. Salpebrar
per dins i lligar amb fil de cui-
na. Preparar l’oli per macerar
les cuixes. Picar a la mà de
morter llorer, orenga, farigola,
romaní i els alls i barrejar-hi l’o-
li de maceració. Afegir des-
prés pebre vermell dolç i re-
menar. Posar la carn dins un
atuell que pugui anar al forn i
cobrir totalment amb l’oli de
maceració i reservar fins l’en-
demà. En una plata de forn po-
sar-hi els ossos i el conill de
vedella a trossos i coure al
forn a 220 graus fins que esti-
guin ben torrats (color marró
fosc!). Després tallar les ver-
dures en talls no massa petits

i regulars i reservar per sepa-
rat. Posar una olla, d’almenys
6 litres a foc mitjà amb un raig
d’oli i estovar les verdures en
aquest ordre: ceba, pastana-
ga i porro. Una vegada cuites
incorporar el tall torrat, el lli-
gat d’herbes i cobrir amb ai-
gua de l’aixeta calenta. Coure
a foc suau (ja que una cocció
més viva fa que s’evaporin
aromes) un mínim de 10 ho-
res. Anar afegint aigua per
mantenir la mateixa quantitat
de líquid i treien l’escuma que
es amarga. Colar amb l’ajuda
del xinés pressionant per ex-
treure’n la substància. Reser-
var en fred per aconseguir
que la matèria grassa pugi a la
superfície i poder eliminar-la
completament. Reduir aquest
fons de carn a consistència de
salsa. Posar la carn al forn a
100 graus, amb l’oli de mace-
ració i coure unes 4 hores

(confitar). Passat aquest
temps, escórrer l’oli i posar en
una plata de forn neta amb la
salsa preparada anteriorment
i posar al forn a 220 graus.
Anar ruixant sovint de salsa
les peces de carn. La salsa
s’anirà espessint i enganxant-
se a la carn conferint-li un co-
lor daurat (glacejar).

Preparació del cous cous.
Posar la sèmola de blat en un
recipient, salar i afegir-hi un
raig d’oli d’oliva i remenar amb
els dits. Incorporar aigua fins
la meitat i deixar que s’hidrati.
Posar una olla amb aigua al
foc i una vaporera al damunt.
Dins disposar-hi un drap fi de
cotó. Una vegada bulli l’aigua
posar el cous cous a la vapo-
rera tapat. Durant incorporar-
hi un trosset de mantega i
amb l’ajuda d’una forquilla se-
parar els grans de sèmola, al
menys tres vegades.

«Primentons i Tomates». Avui: Cabrit

La millor manera de
cuinar les carns ri-
ques en greix és al
forn, ja que es cou
amb el seu greix i no
n'hi hem d'afegir.

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

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Televisió

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.

Ferreres Gimeno, Manuel   Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L'Aldea) 977450543

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

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126  

Ulldemolins Reverter, Xavier      Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Salom Beltran, Artur       Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M         Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

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

(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

32º 21°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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alta
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Estat del cel: 
cel serè o poc ennuvolat a tot el territori, només amb alguns núvols baixos
a primera hora i al final del dia a zones del litoral sud. Independentment, a
la tarda creixeran alguns núvols a zones de muntanya del nord del país. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
tant les temperatures màximes com les mínimes pujaran lleugerament i pun-
tualment de manera moderada.
Les mínimes estaran enter 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu
i a la Depressió Central, entre 11 i 16 ºC al Prelitoral, i entre 14 i 19 ºC al
litoral. Les màximes oscil·laran entre 25 i 30 ºC al Pirineu i al litoral, i entre
28 i 33 ºC a la resta del país, puntualment més altes a Ponent i a la vall de
l'Ebre. 

Visibilitat: 
bona, amb boirines matinals a primera hora del dia a punts del litoral, sobre-
tot a la meitat sud. 

Vent: 
s'imposarà el vent de component sud fluix en general, amb cops moderats
durant les hores centrals del dia. Al principi i al final del dia serà fluix i varia-
ble, amb domini dels terrals al litoral. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
vent de component nord fluix al principi i al final del dia, i de sud fluix amb
cops moderats durant la resta de la jornada, sobretot de migjorn al nord del
cap de Begur, i de migjorn a garbí al sud de la zona.
Marejol al nord del cap de Creus, i d'arrissada a marejol a la resta del sec-
tor. 

Costa Central:
el vent bufarà de terral fluix de matinada i al final del dia. Durant les hores
diürnes s'imposarà el vent de component sud, de migjorn a garbí, amb cops
moderats durant les hores centrals del dia.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
s'imposarà el vent de component sud fluix, amb cops moderats a les hores
centrals del dia, sobretot de migjorn al nord del cap de Salou i de xaloc a la
resta de la zona.
Mar 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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Els canareus i canareves
com cada any, tot i que hi
ha municipis que no han
pogut evitar-ho i han hagut
de no celebrar alguna de
les seves fires, estaven pre-
parats per visitar la Fira del
Comerç del municipi que si
fa o no fa ha aplegat el
mateix nombre d'exposi-
tors, 34, i això en aquests
moments ja és tot un èxit.
Però no és d'això de que
vull parlar: sabieu que han
fet un rècord guiness? Com

ho sentiu han entrat a tan
famós llibre per la porta
gran i de la mà d'un dels
seus productes estrella: la
taronja. Ja és habitual
durant les Fires que aques-
tes no es limiten integra-
ment a l'exposició sinó que
a més ofereixen una série
d'activitats alternatives, i si
que va ser alternativa
aquesta del rècord, però és
que a més original i una
bona pensada de cara a
publicitar tan gran producte
arreu del món. Així, el diu-
menge a la tarda es va cele-
brar el primer rècord
Guiness de menjar taron-
ges, van haver dos partici-
pants i el guanyador va ser
Joan Andrés Ramon
Reverter que va pelar cinc
taronges i se les va menjar
en tres minuts, el seu nom
va quedar registrat al llibre
dels rècords. Això dels
records és una cosa ben
curiosa i són molts els que
intenten aconseguir que el
seu nom aparegui a tan
curiós llibre, però en aquest
tipus de proves tot està
estudiat fins al mil·limetre i
sinó espereu.  Cada taronja
utilitzada per a batre el
rècord ha de pesar almenys
170g (incloent les pells).
Les pells de les taronges no
poden ser perforades de

cap manera abans de
començar el rècord. Cada
taronja ha de ser pelada
totalment abans de ser
menjada pels concursants.
Cada concursant disposarà
a l’inici del temps de con-
curs d'un recipient amb 20
taronges de pes vàlid. Cada
participant ha de pelar i
menjar només una taronja
al mateix temps i ha de
mostrar la boca buida als
testimonis abans de
començar a pelar la taronja
següent. No es permet
beure cap tipus de beguda
durant l'intent de rècord.
Però és que encara hi ha

més, s'ha d'inscriure el nom
de la persona el dia i en el
lloc on es realitza l'intent de
rècord. L'intent de rècord
s'ha de portar a terme a un
espai públic
L'esdeveniment és continu;
el rellotge no s'atura. El
concursant haurà de seure
a una taula durant el desa-
fiament. El concursant pot
fer tantes pauses com vul-
gui, però per descomptat,
el rellotge en cap cas pot
ser aturat. S'ha d'utilitzar
una senyal significativa per
indicar l'inici de la prova i
una senyal que indiqui que
el temps s'ha exhaurit. Es

necessari dos cronometra-
dors experimentats (per
exemple del club d'atletis-
me) per tal de controlar el
temps. Els cronòmetres
han de ser precisos a 0.01
segons. Per últim, si hi ha
qualsevol comestible no
consumit a la boca o si és
escopit pel concursant,
aquell aliment no es tindrà

en compte a l'hora de calcu-
lar la quantitat total ingerida
d'aliments. 
Tot un repte, però tenint en
compte la situació econòmi-
ca actual, per la Federació
de Comerç d'Alcanar,
Fecoal, fer la fira ha estat
realment el “REPTE”, va
destacar Ramon Martí, pre-
sident de Fecoal.

Famós per pelar i menjar taronges!

Mireu... Vivim en un món
on tot acaba sent massa
igual: monòton i repetitiu.
Ja era hora que algú fes
alguna cosa diferent, di-
vertida i que li donés co-
lor a aquesta paleta tan
apagada i grisa que
acompanya els darrers
temps. Estic parlant del
concurs celebrat per en-
trar en el llibre dels re-
cords Guiness, el cap de
setmana passat durant la
Fira del Comerç d’Alca-
nar.

Joan Ramon Andrés, de moment ja passarà a la Història per ser el més ràpid pelant i menjant taronges

DIANA MAR

Un dels concursants durant l’intent d’entrar al llibre del rècord Guiness.
Ajuntament d’Alcanar

Així ho ha manifestat el president de la

Federació de Comerç d’Alcanar, Ramon Martí,

que afirmava que «això actualment ja és un

gran repte»

La Fira del Comerç aguanta la crisi

UNA FIRA DE RÈCORD GUINESS: FIRA DEL COMERÇ D’ALCANAR

Quan es fa una prova per entrar al llibre dels

rècords, tot està mil·limètricament calculat.

Controlat fins a l’últim detall

                


