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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Ebrencs Independents es
comprometen amb la
vegueria, la defensa del riu
Ebre i el desenvolupament
sostenible del territori.

P4

Toni Espanya acusa a CiU
de “falsejar” el superàvit
dels comptes del 2010 de
l'Ajuntament d'Amposta.

P5

Societat
Plans d’emergència nuclear
que no s’han revisat mai.

P9

Esports
Apel.lació accepta les
al.legacions de l’Aldeana i
dóna dos dies al Camp Clar
perquè pugui presentar les
seues.

P10

El pavelló firal de Tortosa acull, des d’ahir dijous i fins el proper diumenge, dia 1 de maig, una nova edició (67) de la fira multisectorial
Expoebre, que enguany compta amb 257 expositors, un 5% menys que l'any anterior. Malgrat el context de crisi, la fira consolida espais
que s'estan convertint en un dels atractius de la mostra com és el saló Ebreambient o les jornades adreçades als emprenedors. Enguany,
a més, coincidint amb la fira, es podran conèixer les noves instal·lacions del Campus universitari de les Terres de l'Ebre que s'estrenaran
el pròxim curs. Ahir la tarda, va inaugurar Expoebre 2011 el rector de la URV, Francesc Xavier Grau.                                            P3

Expoebre: la Fira de Fires

Més propostes electorals que ens arriben aquests dies. El candidat de CiU a l'alcal-
dia de Tortosa, Ferran Bel, ha avançat una nova proposta del seu programa de
govern 2011-2015 en una roda de premsa a les antigues escoles del raval de Sant
Llàtzer. Ferran Bel planteja rehabilitar aquest equipament, mitjançant una Casa
d'Oficis o una Escola Taller, per tal de convertir-lo en un centre cívic que presti ser-
vei al barri i a tota la ciutat. El candidat d'ERC a l'alcaldia de Tortosa, Josep Monclús,
vol construir un centre cívic al Temple i dotar d'un equipament a les entitats i asso-
ciacions per poder realitzar les seves activitats i fer realitat els seus projectes. 

Per una Tortosa millor
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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 

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. 

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Tots els dies em plantejo
si la globalització no és
desglobalització. Si la
comunicació és aïllament.
Tots vivim grans contradic-
cions. 
Hem après a conviure
entre elles i no ens esfor-
cem a canviar les coses.
Seguir la corrent és molt
més fàcil, fingir que així es
més còmode és més satis-
factori.
Fa uns anys et deien: -ei,
t'he enviat un missatge ! I
no et plantejaves res més.
Ara et diuen el mateix i ja
has de pensar: gmail, twi-
ter, facebook, mòbil, msn,
google talk, skype... 
Amb les noves tecnologies
tot és més fàcil i pràctic.
Ho és realment? O és més
difícil i esclavitzador? En
l'immensitat de vies comu-
nicatives es perden molts
de missatges.
Les persones necessitem
comunicar-nos físicament
per saber qui som, com
som i cap on anem. La
comunicació és la base de
tot, l'inici de tot.
Si que és cert que parlar
amb algú que fa molt de
temps que no veus, i que

està a milers de kilòme-
tres t'alegra el dia. Però
per això has de renunciar
a veure'l cara a cara? On
anem? No ho sé. 
On farem cap? Por em fa
saber-ho. No estic en con-
tra dels "avanços tecnolò-
gics", però si de la manera
que ens estan fer canviar
els nostres hàbits. 
L'ús que en fem. Ens
estan fent, nosaltres
mateixos estem perdent,
poc a poc, la qualitat bàsi-
ca de la persona: la comu-
nicació. 
Sembla mentida que estan
en l'era de la comunicació,
que podent comunicar-te a
qualsevol moment, a qual-
sevol indret de la terra.
Que anéssim en tren i no
siguem capaços de des-
connectar l'Ipod per dir-li
al que tens enfront teu, si
necessita ajuda amb la
maleta diu molt del que
ens estem convertint.
Com estem perdent
l'essència de les relacions
humanes.

Roberta Panisello

Comunicació o 
aïllament

Carta al director

La dinamització econòmica de qualsevol
territori passa per diverses actuacions, però
una d'elles es mostrar al visitant els poten-
cials i productes que té. 
Al nostre territori, a
nivell de fires, la veri-
tat és que no ens
podem  queixar, i en
cada una d'elles tot
el que bonament som
capaços de fer
queda palés. Ara
toca el torn a Tortosa, a la seva Fira: la Fira
de Fires. Cada fira té les seves singularitats
pròpies, de la identitat de cada municipi, ja
que en això radica la gràcia. Però, Expoebre
és gran, un referent territorial, senyal identi-

ficativa de Tortosa i també de les Terres de
l'Ebre. El pavelló on es celebra ja es magní-
fic de per sí. Però el que està clar, i que si
no sé és tortosí molts cops passa desaper-

cebut, és que hi ha
dos puntals en l'ideari
dels tortosins. D'una
banda, la verge de la
Cinta i de l'altra
Expoebre, indepen-
dentment de l'edat
tothom conserva

aquestes dues fites en la retina de la memò-
ria, acabi participant o no. Així, que des
d'ahir i fins el proper diumenge, 1 de maig, el
Pavelló Firal de Tortosa us espera, Expoebre
us espera.

Editorial

Expoebre, un gran referent territorial

«Des d’ahir dijous, fins al diumenge, 1 de
maig, el Pavelló Firal de Tortosa us espera

amb una nova cita amb la Fira de Fires»

En el ple d'aquest dimarts, l'equip de
govern de l'Ajuntament vam donar comp-
te de la liquidació de l'exercici pressupos-
tari de l'any 2010. Les nostres finances
locals es troben en una situació més que
satisfactòria, ja que en un context com
l'actual, hem estat capaços de fet una
gestió acuradíssima dels ingressos i les
despeses que ens ha donat com a resul-
tat acabar l'any amb un superàvit de més
d'un milió d'euros.
En el punt de l'ordre del dia en què vam
tractar aquest tema, cap dels dos grups
de l'oposició va fer valoracions, només el
portaveu del PSC va dir que discrepava
de la valoració positiva que fem des de
l'equip de govern del fet d'acabar l'any
amb romanent. No van entrar a valorar-ho
en el ple, perquè preferien traslladar el
debat als mitjans de comunicació. És
totalment respectable, però els debats
polítics no es poden fer només a través
de la premsa, al ple tots tenim la paraula
per debatre i és allà on ha de néixer el
debat. Al dia següent, el PSC ja va valorar
la nostra gestió econòmica com a “teatre
anual” i que volem fer creure a la ciutada-
nia que el nostre ajuntament es troba en
una situació òptima. L'escenari econòmic
no és el millor, certament, i és en aquest
context quan es demostra quins són els
bons gestors, perquè hem fet moltíssi-
mes inversions, hem aconseguit mantenir
el nostre nivell de creixement i la qualitat
de vida dels ciutadans en un moment en
què els ingressos que rebem han baixat
de manera considerable, i durant tota la
legislatura hem acabat els exercicis fis-

cals sempre amb superàvit perquè gestio-
nem les despeses amb absoluta rigorosi-
tat. I és per això que a hores d'ara, grà-
cies a aquest romanent, podem donar
subvencions extraordinàries a algunes
entitats que no necessiten, o podem fer
obres complementàries a la xarxa viària.
Si acabem l'any amb alguns diners de
romanent els hem de reinvertir en la ciu-
tat, no s'han de quedar a la caixa.
Pensaran ells que això és teatre, però la
resta entén que això és fer una bona ges-
tió dels recursos municipals.

Manel Ferré
Alcalde d’Amposta

L’Ajuntament d’Amposta és exemplar en
la gestió dels recursos econòmics

Opinió
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Expoebre manté el model
multisectorial que caracte-
ritza aquesta fira, però
apostant per sectors amb
valor afegit que aprofiten
aquest marc per promocio-
nar-se. 
Aquest és el cas del 6è
Saló de medi ambient i sos-
tenibilitat (Ebreambient), el
Racó de l'Emprenedor, l'es-
pai d'artesania, o el sector
de l'automoció. El regidor
de Promoció Econòmica i
president de Fira de
Tortosa, Ricard Forés, ha
assegurat sentir-se satisfet
del programa d'aquesta
edició que ja ha començat.
"Les fires multisectorials
passen per un moment
complicat però tot i les difi-
cultats de context general
hem fet una gran aposta
temàtica assolint un model
de qualitat". Enguany ha
inaugurat Expoebre el rec-
tor de la URV, Francesc
Xavier Grau. El regidor de
Fires ha recordat que la

URV iniciarà el proper curs
les classes en el nou edifici
del campus universitari que
ha construït just al costat
del Pavelló Firal. De fet,
durant els dies de la fira es
faran visites guiades al nou
equipament. La URV també
està implicada en la prope-
ra edició d'Expoebre amb
les ponències
d'Ebreambient i les
Jornades d'Emprenedoria.

Encara en l'apartat institu-
cional, Expoebre comptarà
amb la presència del
President de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas,
que visitarà la fira avui
divendres 29 d'abril a les
19 hores, abans de presidir
un sopar amb els empresa-
ris de l'Ebre, en el qual
també participarà el presi-
dent de la CEOE, Juan
Rosell.

Pel que fa als continguts
d'Expoebre que els visi-
tants trobaran enguany
destaquen diferents aspec-
tes. El sector de l'automo-
ció presenta aquesta edició
una novetat d'interès per
als compradors, que
podran estalviar-se l'impost
de circulació si adquireixen
un vehicle a la fira. L'espai
d'artesania compta
enguany amb tres apar-

tats: l'exposició d'una
selecció de treballs dels
artesans membres de
l'Associació d'Artesans de
les Terres de l'Ebre; una
mostra dels treballs pre-
sentats al Concurs
d'Artesania promogut per
l'Ajuntament de Tortosa per
a la creació de signes d'i-
dentitat "Icones de
Tortosa"; i, per últim, una
zona destinada a donar

difusió de l'artesania elabo-
rada pels alumnes del con-
curs de disseny de produc-
tes artesans.
Ebreambient i el Racó de
l'Emprenedor juguen un
paper clau en la Fira, amb
un programa específic per
cada temàtica que avarca
un ampli ventall de possibi-
litats: taules rodones, con-
ferències, jornada tècnica
amb ponències o visites
guiades entre d'altres.
La música esdevindrà pro-
tagonista al llarg dels dies
amb un programa alterna-
tiu que inclou tallers intro-
ductoris, demostracions,
actuacions i exposicions de
material de l'Aula de
Música Tradicional i
Popular. Dissabte la nit,
també en el marc
d'Expoebre, es celebrarà el
Concert Guanyadors
Ebremusik, amb les actua-
cions de Seguridad Social i
els finalistes del concurs:
Los Maleantes (3r premi),
Metabolé (2n premi) i Roe
Gree & Txipiaité Band (1r
premi). L'accés al recinte
firal serà gratuït avui. La
resta dels dies l'entrada
tindrà un cost de 3 euros.
Els menors d'onze anys
gaudiran d'accés lliure tots
els dies, els jubilats paga-
ran 1,20 euros i el preu de
l'entrada per qui disposi de
carnet jove o de família
nombrosa serà de 2,50
euros. L'horari de la fira
serà de 10.30 a 21 h.

La 67a edició d’Expoebre 
obre portes a Tortosa

La 67a edició de la Fira
multisectorial de les
Terres de l'Ebre
Expoebre va obrir por-
tes ahir. La Fira de Fires
comptarà enguany amb
257 expositors, un 44
per cent dels quals són
de les Terres de l'Ebre.

La Fira compta amb 257 expositors, un 44% són de les Terres de l’Ebre

El sector de l’automoció presenta una campanya en què, amb la venda d’un cotxe, el comprador s’estalvia l’impost de circulació

REDACCIÓ

La Fira de Fires arriba a la seva 67a edició.
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A primera hora del matí les maquines
van començar a llençar a terra uns murs
que han mantingut lluny de les mirades
dels ciutadans un espai cèntric i privile-
giat del que només n'han gaudit els
clients de l'establiment hoteler. 
En total es retiraran 300 dels 370
metres de mur. 
Segons Jaume Bertran, Enginyer munici-
pal, «hem començat amb la delimitació
de la zona afectada i l'enderroc dels
murs, tots excepte els del carrer
Llibertat, donat que hi ha molts serveis
afectats. L'actuació s'allargarà durant
les pròximes setmanes i contempla pos-
teriorment el condicionament de les
voreres dels carrers Pau casals i Batlle
Josep Pijoan, a l'hora que la construcció
de la pista Poliesportiva, una de les peti-
cions públiques més sol·licitades en la
consulta popular i que s'ubicarà a prop
del bar i de l'oficina de turisme».
Després d'aquesta actuació, la resta
quedaran per a una segona fase, tot i
que la zona de l'edifici de l'hotel i el 18%
de l'espai destinat a construccions
segons l'acord signat amb la família

Perez-Vila originalment propietària, que-
darà separada per una tanca metàl·lica.
El parc públic compta amb un ampli
suport social, ja que els caleros van
poder donar la seva opinió a través
d'una consulta popular, que va tenir lloc
l'estiu del 2009, on van votar diverses
propostes per al futur del Bon Repòs.
«La guanyadora, va ser la menys inter-
vencionista». 
De fet, els caleros van escollir que gran
part de l'espai fos jardí i els equipa-
ments escollits van ser una glorieta per
a concerts, una zona de relaxació amb
gespa, un parc infantil i una zona de
bancs i taules de fusta o pedra per a
pícnic. 
Pel que fa als equipaments, una altra de
les opcions més votades va ser al cons-
trucció d'un aparcament soterrat. 
Una opció que de moment no s'execu-
tarà, però que es pot recuperar en un
futur.
D’altra banda, la Comissió d'Interior del
Senat ha aprovat també aquest dimarts,
amb el suport de tots els grups, una
moció de CiU que insta el Govern a repa-
rar els danys causats pels aiguats del
17 de setembre del 2010 a l'Ametlla de
Mar. 
La proposta, defensada pel senador
Joan Maria Roig, destaca la necessitat
de prioritzar l'arranjament d'aquelles
destrosses que «afectin especialment a
les infraestructures incloses en el Pla
d'Emergència Nuclear de Tarragona
(PENTA)». 
Roig ha recordat que aquell setembre
del 2010 es van registrar més de 200
litres per metre quadrat, els quals, entre
d'altres danys, van provocar «destros-
ses importants en camins vinculats al
Pla Penta». 

Comença l’enderroc dels murs del
Bon Repòs a l’Ametlla de Mar

Aquest passat dimarts dia 26 d'abril al
matí van començar les tasques d'ende-
rroc del mur de l'hotel Bon Repòs, una
de les actuacions previstes en l'objectiu
de convertir l'espai en el gran parc
públic i centre de lleure de l'Ametlla de
Mar. 

Una de les actuacions previstes «amb l’objectiu de convertir
l’espai en el gran parc públic i centre de lleure»

REDACCIÖ
Les obres van començar aquest dimarts.

Cedida

Ebrencs Independents presentarà quatre
candidatures a les properes eleccions muni-
cipals del mes de maig. En concret, la for-
mació presentarà llistes a Roquetes, amb
Xavier Alegret, a Tortosa, amb Rafael López
Urgel; Deltebre amb José Ramon Casanova,
i a Sant Carles de la Ràpita amb Àlex
Cervera. Des d'Ebrencs Independents afir-
men que «el fet de presentar candidatura en
quatre poblacions importants a les Terres
de l'Ebre evidencia l'inici d'una important
nova etapa en el si de la formació». La
vegueria, la defensa del riu Ebre i el desen-
volupament sostenible del territori seran els

principals compromisos que portaran els
independents en els seus respectius progra-
mes. A Roquetes treballaran per la deroga-
ció del pla territorial de les Terres de l'Ebre
actualment vigent i la seva substitució per
un altre pla elaborat i refrendat al territori;
refusaran qualsevol transvasament del riu
Ebre i reclamaran el canvi immediat de la
composició dels òrgans rectors del
Consorci d'Aigües de Tarragona perquè un
mínim del 50 per cent dels seus membres
siguin ebrencs. Entre d’altres, el candidat
d'Ebrencs Independents a Tortosa, Rafael
López Urgel, ha avançat la que serà un dels
propostes electorals, la reducció dels sous
dels polítics amb un màxim de 2.000 euros
al mes. 

Ebrencs Independents presenta candidatures

REDACCIÓ
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Les finances locals es tro-
ben, segons ha afirmat l'al-
calde d'Amposta, Manel
Ferré, “en una situació molt
satisfactòria” donat que
«s'ha registrat un romanent
de 1.082.548 euros». 
Part del milió d'euros de
superàvit «es destinarà a
complementar algunes par-
tides de l'exercici actual,
en concret, les destinades
a subvencions extraordinà-
ries per ONG's i entitats
esportives o també per

finalitzar algunes obres
com ara el nou edifici de
l'Escola d'Art i Disseny, l'a-
cabament dels exteriors
del Centre d'Arts Visuals o

l'obra complementària del
carrer Verge del Pilar con-
sistent en la renovació de
tota la xarxa d'aigua que ja
està duent a terme l'empre-

sa Contregisa». 
Per part dels grups de l'o-
posició no s'ha entrat a
valorar les xifres que s'han
presentat al ple, només el
portaveu del PSC, Toni
Espanya, ha apuntat que
no comparteix la valoració
positiva que fa l'equip de
govern de l'estat de les
finances locals tot i que no
ha detallat en quins punts
es troba en desacord.
Espanya, ha qualificat de
teatre «repetitiu i avorrit»
l'anunci del superàvit d'1
milió d'euros dels comptes
del 2010 per part de l'al-
calde, Manel Ferré. 
El portaveu del PSC ha acu-
sat a l'equip de govern de
CiU de «falsejar any rera
any aquest superàvit pres-
supostant a l'alça els
ingressos i a la baixa les
despeses per fer creure
que l'Ajuntament
d'Amposta es troba en una
òptima situació econòmi-
ca». 

D'altra banda, també ha
passat pel ple d'aquest
mes d'abril la declaració de
plurianualitat del nou PAV-2
que s'ha de construir entre
els exercicis 2011 i 2012.
El nou pavelló cobert, que
ha de complementar els
equipaments esportius ja
existents a la ciutat, té un
import de prop de 2
milions d'euros, dels quals
al 2011 se n'executaran 1'6
milions d'euros que finança-
ran la Secretaria General de
l'Esport i el Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat, el Consejo
Superior de Deportes i
l'Ajuntament d'Amposta. 
El nou pavelló cobert
tindrà una capacitat per
aproximadament 850
persones i ha d'acollir les
competicions esportives
que, a hores d'ara només
es poden realitzar al
pavelló cobert que ja
existeix actualment a la
ciutat. 

«L’Ajuntament d’Amposta tanca l’any
2010 amb superàvit»

El ple ordinari de
l'Ajuntament d'Amposta
que ha tingut lloc aquest
dimarts al matí ha servit
per donar compte de la
liquidació de l'exercici
pressupostari de l'any
2010.

«S’ha registrat un romanent de 1.082.548 euros»

REDACCIÓ

El Ple es va celebrar dimarts passat.

Cedida

Ramon Inglés Queralt ha
pres possessió del càrrec
de subdelegat del govern
espanyol a Tarragona.
Inglés substitueix Teresa
Pallarès que hi ha renunciat
per incompatibilitat ja que
es presenta de número 3 a
la llista del PSC a
l'Ajuntament de Reus.
Inglés, que va ser nomenat
subdelegat el passat 11
d'abril, és nascut a Cabra
del Camp (Alt Camp) fa 61
anys. Llicenciat en Ciències
Econòmiques i
Empresarials per la
Universitat de Barcelona,
ha estat gerent i subdirec-
tor general de coordinació
territorial del Servei
d'Ocupació de Catalunya.

Queralt pren
possessió del

càrrec de
subdelegat 

El bisbe de Tortosa,
Xavier Salinas, ha tornat
a ser escollit com a mem-
bre d'una mesa electoral.
Segons van confirmar
fonts municipals, Salinas
haurà de formar part
d'una mesa al centre de
la UNED. La designació
arriba només uns mesos
després que Salinas
aconseguís evitar la pre-
sidència de la mesa elec-
toral del col·legi habilitat
a la biblioteca Marcel·lí
Domingo, a les eleccions
catalanes del 28 de
novembre. En aquell
moment, Salinas va
adduir motius de feina.

Salinas torna a
ser escollit per
estar en una

mesa electoral

La iniciativa d'aquest ser-
vei ha estat conjunta de
les àrees de Salut i
Serveis Socials. El Centre
de Rehabilitació del muni-
cipi d'Alcanar va entrar en
funcionament en data 26
d'abril i prestarà servei de
dilluns a divendres, entre
les 9'15 h. i les 14:00h. 

Aquest nou servei facili-
tarà el procés de recupe-
ració després d'haver
sofert una malaltia o trau-
matisme.D'aquesta mane-
ra, les persones del muni-
cipi que precisen d'a-
quests serveis no caldrà
que es desplacen fins als
hospitals d'Amposta o

Tortosa per rebre tracta-
ments de fisioteràpia com
ha succeït fins ara.
L'Ajuntament d’Alcanar ha
invertit 238.358 euros en
l'adquisició d'aquest
immoble, situat a la
Ronda del Remei, per
convertir-lo en el un
Centre de Rehabilitació.

El Centre de Rehabilitació d’Alcanar
ja està en funcionament

Prestarà servei de dilluns a divendres, de 9’15 h a 14 h



DIVENDRES 29
D’ABRIL

DE 20116
terres de l’ebrediarimés

ebre
www.mesebre.cat

Entre les prioritats hi ha la
construcció d'un casal d'enti-
tats, “una zona comuna, per-
què totes les entitats puguin
reunir-se i desenvolupar les
seves activitats sense haver
d'anar a cases particulars”, tal
com ha detallat Álvarez, la
construcció d'una llar d'in-
fants, així com negociar amb
la Generalitat el projecte de
construcció d'un dispensari
mèdic. Álvarez també ha fet
referència a la importància de
la cultura al poble per la qual
cosa es proposa construir un

centre de lectura. Quant als
equipaments, ha anunciat que
es cobrirà la zona poliesporti-
va i es crearà un espai poliva-
lent. També és voluntat dels
socialistes campredonencs
traçar un pulmó verd entre el
poble i la indústria per millorar
l'impacte visual i regenerar els
argilers per dotar-los de zones
recreatives. Quant a serveis,
Álvarez ha dit que proposaran
un referèndum per a la cons-
trucció del cementiri, habilita-
ran un servei d'atenció i infor-
mació a la dona i elaboraran

un programa d'ajut per a la
gent gran.  De la seva banda,
el candidat a l'alcaldia de
Tortosa, Joan Sabaté, ha
mostrat la convicció del PSC
de respectar els acords de
finançament entre
l'Ajuntament i l'EMD i avançar
en les inversions per garantir
una millor qualitat de vida a les
persones “en un marc d'im-
puls al creixement econòmic i
a la promoció, ja que la preo-
cupació de tothom és la falta
de llocs de treball“. 
“Des de la nostra posició cla-

rament descentralitzadora,
respectarem els compromi-
sos de finançament de
l'Ajuntament de Tortosa”, ha
exposat, tot lamentant que
just acabades de crear les
entitats municipals descentra-
litzades de Bítem i Campredó,
la transferència de l'ajunta-
ment s'ha reduït a la meitat o
poc més de la meitat del que
s'havia acordat. “L'acord de
finançament evidencia una
nul·la convicció descentralitza-
dora per part de CiU, que pro-
met molt, però en el cas de

Campredó la transferència
econòmica que es fa des de
l'ajuntament a penes passa de
100.000 euros, quan se n'ha-
vien de transferir 150.000, i
no hi ha cap compromís d'in-
versió”. Álvarez ha anunciat
que avui divendres, dia 29 d'a-
bril, a partir de les 22.00
hores, es farà una festa al
casal cultural Francesc Llop
per presentar la nova agrupa-
ció local del PSC a Campredó
i els candidats, amb l'actuació
del músic i compositor David
Espinós.

El candidat a la pre-
sidència de l'EMD de
Campredó, Manel
Álvarez, ha presentat
aquest dijous, acom-
panyat del candidat a
l'alcaldia de Tortosa,
Joan Sabaté, i d'altres
membres de la candi-
datura, els deu punts
del programa socialis-
ta per a Campredó.

REDACCIÓ

Joan Sabaté acompanyat de membres de la candidatura de l’EMD de Campredó.
Cedida

L'empresa ampostina
Medesa, fabricant i exporta-
dora de línies de producció
per a cartró ondulat, ha pre-
senta aquest dijous un expe-
dient de regulació d'ocupa-
ció (ERO) temporal de sis
mesos per a 27 dels seus
43 treballadors davant la

impossibilitat d'aconseguir
el finançament necessari
per treballar i satisfer una
comanda de prop de 4
milions d'euros. Segons ha
alertat CCOO, si l'empresa
no troba finançament per
començar a produir en els
pròxims quatre mesos

podria tancar i deixar al
carrer tota la plantilla, bona
part de la qual amb una alta
qualificació. Els represen-
tants sindicals han reclamat
al Govern que ajudi l'empre-
sa a obtenir el finançament
necessari que li neguen les
entitats bancàries.

Medesa presenta un ERO
temporal de 6 mesos

Afecta a 27 dels seus 43 treballadors

El Consorci d'Aigües de
Tarragon ha negat que
l'ens capti més aigua del
riu Ebre que la que esta-
bleix la concessió del mini-
transvasament. El CAT ha
volgut desmentir així les
afirmacions que aquest
dimecres feien des de la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) en què denun-
ciaven que durant els
mesos d'estiu s'agafa més
aigua de la permesa. El
CAT ha deixat clar que l'or-
ganisme sempre ha res-
pectat escrupolosament la
Llei 18/81, que regula la
concessió en 3,86 metres
cúbics per segon.

El CAT nega
que capti més
aigua de l’Ebre

L'empresa Grisverd, amb
seu a Gandesa i especialit-
zada en la construcció de
mobiliari urbà sostenible,
ha instal·lat els seus pri-
mers fanals solars a la
zona lúdica de la Bassa del
Pinell de Brai, també a la
Terra Alta. 
Els responsables del pro-
jecte es van decantar per
instal·lar un enllumenat
“totalment sostenible”, amb
fanals fotovoltaics que no
estan connectats a la xarxa
elèctrica. Grisverd, que des
de fa dos anys s'està fent
un lloc en el sector del
mobiliari urbà sostenible,
va instal·lar els fanals el dia
15 d'abril. 

Instal.lats els
primers fanals

al Pinell

Prioritats a Campredó
«La construcció d’un casal d’entitats, la llar d’infants i tenir un dispensari mèdic»
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Bel deixa clar que la seva
prioritat és Tortosa i que
continuarà sent-ho en els
pròxims quatre anys, mal-
grat que el seu futur polític
pugui estar lluny de l'activi-
tat municipal. 
En una entrevista amb
l'ACN, assegura compartir
el "neguit" que poden
generar les retallades
però està convençut que
la situació ha de ser "molt
greu" perquè no s'hagi
pogut esperar al 22-M i
evitar conseqüències elec-
torals.  
Ferran Bel ha presentat el
programa electoral amb
què concorrerà als comi-
cis del proper 22 de maig.
El programa es divideix en
setze eixos que incorpo-
ren, a més dels projectes
de nous passejos fluvials a

les ribes del riu i la zona
lúdica del pont tren, la cre-
ació d'un espai social i
assistencial compartit per
a entitats que treballen
pels malalts i els seus

familiars, i també l'impuls
a la creació de residències
universitàries a la ciutat.
També Bel va afirmar que
caldrà renegociar el con-
veni de l'Ajuntament amb

Adif per a la urbanització
dels terrenys de Renfe. 
La renegociació serà “en
termes econòmics”, ja
que l'anterior alcalde,
Joan Sabaté, va signar el

conveni l'any 2006, en un
context de bonança i de
fortalesa del sector de la
construcció. Segons el
conveni, Tortosa hauria de
pagar tres milions, a més
de 2,6 milions més per
costejar la reforma de l'es-
tació. 
Construir un centre cívic al
Temple i dotar d'un equipa-
ment a les entitats i asso-
ciacions per poder realit-
zar les seves activitats i
fer realitat els seus projec-
tes. 
Aquest és l'objectiu de la
proposta que ha presentat
aquest dimarts l'alcaldable
d'ERC, Josep Monclús.
Monclús considera que el
barri necessita amb urgèn-
cia un equipament d'a-
questes característiques i
recull d'aquesta manera
una reivindicació de l'asso-
ciació de veïns del barri. 
Segons Monclús, "el barri
és molt actiu però les dife-
rents entitats no tenen on
reunir-se i és important
que tinguin un lloc on tro-
bar-se per tirar endavant
les seves activitats i pro-
jectes”, va manifestar
Josep Monclús. 

CiU i ERC a Tortosa presenten les
seves propostes per les municipals

Ferran Bel va aconse-
guir l'alcaldia de
Tortosa ara fa quatre
anys.

El programa de CiU es divideix en setze eixos

ERC proposa construir un centre cívic al Temple

REDACCIÓ

CiU presenta les seves propostes.
CEDIDA

Coincidint amb l'inici de la
campanya de l'arròs els
pagesos del Delta de
l'Ebre aquests han denun-
ciat una nova onada de
robatoris de maquinària
agrícola i tractors de gran
tonatge, de valor superior
als 120.000 euros.
Després d'un intent frus-
trat de robatori en un
magatzem ple de maquinà-
ria agrícola per la presèn-
cia d'un vigilant, un grup
de membres del sindicat
agrari Asaja van decidir ini-
ciar un patrullatge nocturn.
Segons explica el respon-
sable del sindicat a l'Ebre,

Albert Castelló, es tracta
d'una vintena de pagesos
joves, els quals «es van
tornant els dies de vigilàn-
cia i ho fan després de tre-
ballar durant tota la jorna-
da al camp, perquè
aquests són dies de molta
feina al Delta».  Aquest
patrullatge va permetre el
passat dia 19 la detenció
per part dels Mossos i l'in-
grés a presó d'un pre-
sumpte lladre, que ja s'ha-
via emportat el tractor i
que circulava en plena nit
entre Amposta i Sant
Jaume d'Enveja quan va
ser sorprès i aturat pels

pagesos.   Asaja demana
més vigilància a la zona
per part dels Mossos
d'Esquadra i els ofereix la
seva col·laboració.  El sin-
dicat agrari preveu convo-
car a una assemblea tots
els propietaris de maquinà-
ria agrícola del Delta de
l'Ebre, on també es convi-
darà els Mossos
d'Esquadra i la resta de
sindicats.   Segons els
pagesos, els robatoris
corresponen a bandes
organitzades i professio-
nals, que després de robar
la maquinària l'envien fora
del país. 

Els pagesos denuncien una nova onada de robatoris de
maquinària agrícola i tractors de gran tonatge

Es demana més vigilància per part dels Mossos d’Esquadra

Un clauer amb les
representacions simbò-
liques de les tres cultu-
res que van conviure a
la ciutat durant l'edat
mitjana -cristiana,
jueva i musulmana- ha
guanyat el concurs
"Empremtes de
Tortosa", convocat per
l'Ajuntament entre dis-
senyadors i artesans
per crear records
turístics comercialitza-
bles vinculats al patri-
moni històric i natural
de la ciutat. 
Dissenyat per la dis-
senyadora de joies
Sara Domènech, l'obra
guanyadora presenta
tres models diferents,
en forma de medallons
de metacrilat gravats
amb làser, on aparei-
xen els símbols de les
tres cultures que,
superposats, formen
una figura. 

Un clauer
guanya el
concurs

«Emprentes de
Tortosa»

L'Ajuntament de
Tortosa ja ha portat a
terme l’activitat d'ex-
propiació de les cases
afectades per la cons-
trucció del nou parc
del Castell a la ciutat.
La taxació conjunta
dels cinc immobles
per expropiar, situats
al carrer dels
Capellans, s'ha fixat
en un preu de 90.000
euros, segons ha
explicat la tinent d'al-
calde d'Urbanisme,
Meritxell Roigé. En
total, les cases tenen
una superfície real de
285 metres quadrats.
De fet, l'immoble més
gran té 86,6 metres
quadrats, però la finca
més menuda només té
25,9 metres quadrats,
segons el mateix pro-
jecte de taxació con-
junta.

Es duen a terme
els treballs

d’expropiació de
la zona del

Castell
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La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE) i
el sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) han dema-
nat de manera conjunta
aquest passat dimecres
la paralització de les
obres de construcció
dels pous d'emergència
de Vinallop, que haurien
de garantir l'abastiment
d'aigua de boca i reg en
el cas que durant la des-
contaminació de l'em-
bassament de Flix es
donés algun tipus de
contaminació de l'aigua
del riu Ebre. La
Plataforma i Unió de
Pagesos denuncien, d'a-
cord amb conversacions

mantingudes amb la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), que l'ob-
jectiu final de l'aigua que
s'extraurà serà la seva
comercialització per
amortitzar l'obra feta i
obtenir uns beneficis.
Manolo Tomàs, portaveu
de la Plataforma, va
manifestar que “si això
no es clarifica, es va de
cara a una confrontació
territorial important. No
podem quedar impassi-
bles davant l'execució
de totes aquestes
obres”. Tomàs va con-
cretar que  si no hi ha
una proposta clara
sobre els recursos
hídrics amb els quals

podrà comptar les
Terres de l'Ebre, entre
finals de maig i principis
de juny després de les
eleccions municipals, la
PDE tornarà a la confron-
tació. L'antitrasvassista
també va parlar d“apa-
tia” per part de les insti-
tucions i del desconcert
social “perquè s'estan
venent obres i infrastruc-
tures com a benefici pel
territori i això és menti-
da”, va destacar. 
El portaveu de la PDE va
demanar també saber
quin és el paper que
jugarà el CAT en la ges-
tió d'aquests pous, la
majoria dels quals es
connectaran a la seva

xarxa. 
En aquest sentit, el coor-
dinador d'Unió de
Pagesos a les Terres de
l'Ebre, Joan Montesó, va
denunciar que a l'estiu el
CAT capta més aigua de
la que té actualment en
concessió (4 metres
cúbics per segons). La
societat estatal
Acuamed va adjudicar a
principis de 2009 a l'em-
presa FCC la construc-
ció de dotze pous a
Vinallop, entre el riu Ebre
i la carretera C-12, per
obtenir de l'aqüífer de la
zona un cabal d'1,2
metres cúbics per
segon. Dels 12 pous,
vuit ja estan pràctica-
ment acabats, segons
va explicar  el coordina-
dor d'UP a les Terres de
l'Ebre, Joan Montesó.
Unes obres que avancen
ràpidament, tot i el seu
pressupost de gairebé
quatre milions d'euros.

El senador, Pere Muñoz demana a Rubalcaba plans d’emergència nuclears amb garanties

Sectors com el ramader i l’artesà es
retroben a la Fira de Rasquera

Com cada any, el cap de set-
mana vinent, 30 d’abril i 1 de
maig, Rasquera celebra la
seva tradicional Fira
Ramadera i d'Artesania. Que
acolleix des d'ahir, 28 d'abril,
activitats i jornades adreça-
des tan al públic visitant,
com als professionals de l'ar-
tesania i de la ramaderia. La
defensa que des d'aquest
municipi s'està realitzant
per salvaguardar la conegu-
da cabra blanca, farà,
també, que aquest apreciat
animal sigui un cop més un
dels protagonistes indiscuti-
ble de la mostra. Així, avui
es durà a terme la presenta-
ció oficial de l'Associació de
Ramaders de Cabra Blanca
de Rasquera (ARCABRA).

Demà dissabte, les exposi-
cions de fotografia, docu-
ments i Patchwork centraran
les activitats, juntament amb
el partit de fútbol entre la UE
Rasquera i l'Atlas. El diumen-
ge continuaran les activitats
de la Fira i per la tarda està
previst un homenatge i entre-
ga de records als pastors i

col·laboradors de la Fira al
Centre Cívic. 

La Diputació de Tarragona i
la Universitat Autònoma de
Barcelona han signat un con-
veni mitjançant el qual  la
Xarxa Aerobiològica de
Catalunya (XAC) realitzarà
una sèrie d'actuacions per
conèixer l'impacte sobre la
salut pública del pol·len i les
espores de fongs. Les dades
s'analitzen setmanalment a
les estacions ubicades a
Roquetes, a l'observatori de
l'Ebre, i a Tarragona. La XAC
efectua, actualment el segui-
ment del contingut esporo-
pol·línic a l'atmosfera a dife-
rents localitats del camp de
Tarragona i de les Terres de
l'Ebre. Per a la realització d'a-
questa investigació la corpo-
ració supracomarcal fa una

aportació de 15.000Û.
Aquest ajut al finançament
permetrà  oferir suport tèc-
nic especialitzat als ajunta-
ments sobre la planificació
de zones verdes de baix con-
tingut al·lergògen, amb l'ob-
jectiu de millora la qualitat de
vida dels afectats de malal-
ties respiratòries. També es
preveu prestar assessora-
ment personalitzat als ens
locals sobre matèries de
competència professional de
la XAC. El projecte inclou el
manteniment de les esta-
cions i lectura dels contin-
guts pol·línics de les esta-
cions de captació i proporcio-
nar resultats mensuals de les
lectures del pol·len de les
espècies al·lergèniques.

Les al·lèrgies a l’Ebre, objecte d’estudi
de la Diputació i la UAB

REDACCIÓ

Més d'un centenar de treba-
lladors de l'Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa s'han
mobilitzat aquest dimecres
contra les "retallades" repre-
sentant el particular "via cru-
cis" de la sanitat. Malgrat l'a-
nunci que va fer aquest
dimarts el Govern d'ajornar
l'aprovació dels plans de xoc
als hospitals, la Junta de
Personal ha denunciat que la
reducció de la qualitat assis-
tencial ja s'ha començat a
notar amb el tancament de
44 llits dels aproximadament
270 que té el centre. El tan-
cament s'ha produït coinci-
dint amb la Setmana Santa
però, de moment, s'allargarà
fins l'1 de maig. La pròxima
protesta serà divendres coin-

cidint amb la visita que el pre-
sident de la Generalitat, Artur
Mas, farà a la fira Expoebre.
Les retallades assistencials
descrites en els plans de xoc
que els 64 hospitals públics
de Catalunya han enviat a la
Conselleria de Salut, i que
molts centres ja han
començat a aplicar, són
«molt traumàtiques per a la
xarxa sanitària -ho seran de
seguida per als usuaris- però
amb prou feines compleixen
entre el 30% i el 50% de l'ob-
jectiu d'estalvi ordenat des
de la Generalitat». Aquest
mandat indica que han de
reduir aquest any un 10% (en
algun cas un 17%) els seus
pressupostos respecte al
2010. 

Els treballadors de l’HVC esperen
l’arribada de Mas

Això no treu que el Govern
determini la realització de les
oportunes  proves de
resistència i «si alguna no les
superés, immediatament
seria tancada», va sentenciar
Rubalcaba, en resposta a la
pregunta del senador
d'Entesa Catalana de
Progrés Pere Muñoz. El
senador va peguntar al vice-
president primer si el govern
espanyol pensava revisar i
actualitzar els plans d'e-
mergència nuclears atenent
les inquietuds dels municipis
i habitants pròxims a les cen-
trals nuclears espanyoles
després de l'accident de
Fukushima. Rubalcaba va

explicar que després de l'ac-
cident de la central japonesa
s'ha decidit abordar els plans
de seguretat de les centrals i
els governs de la Unió
Europea han acordat sotme-
tre a proves de resistència a
les centrals, que estaran sot-
meses als mecanismes de
participació pública i trans-
parència i, si en algun cas es
demostra que no hi ha el
grau de resistència estipulat,
«aquesta central deixarà de
funcionar». 
A més, va precisar que la
revisió dels plans d'emergèn-
cia exterior de les plantes,
que corresponen al ministeri
de l'Interior, s'han fet en
col·laboració amb els ajunta-

ments i les comunitats autò-
nomes implicades. En el cas
de Catalunya, Rubalcaba
remarcà que amb l'aprovació
de l'Estatut, la Generalitat es
va incorporar a l'elaboració
d'aquests plans, que els ha
considerat ben treballats i
elaborats. 
Prèviament, el senador de
l'Entesa fent referència al
25é aniversari del tràgic suc-
cés nuclear de Txernòbil i
després del recent accident
a Fukushima Daiichi (Japó) va
manifestar que durant tots
els anys que a Espanya i,
concretament, a Catalunya,
on compten amb tres cen-
trals nuclears operant, la
població «no era conscient

del risc» i s'ha hagut de viure
l'accident de Fukushima per
a «comprovar» com els veïns
es pregunten si es compta
amb un pla d'emergència
que compleixi amb «totes»
les garanties. 
Tot encaminat a manifestar
que «no es fan proves a les
sirenes ni un simulacre» i que
ara «ha arribat el moment»
de resoldre «d'una vegada
per totes» les deficiències en
l'organisme de Protecció
Civil, així com plantejar-se la
professionalització dels res-
ponsables dels plans d'e-
mergència exterior perquè
«els alcaldes van i vénen»,
mentre existeixen «plans que
la gent desconeix».

Plans d’emergència nuclear 
que no s’han revisat mai

El vicepresident primer
del govern espanyol i
ministre de l'Interior,
Alfredo Pérez
Rubalcaba, va assegu-
rar al Senat, aquest
passat dimarts 26 d'a-
bril, que si alguna cen-
tral nuclear espanyola
no supera les proves de
resistència -que
l'Executiu ha encarre-
gat dissenyar al Consell
de Seguretat Nuclear
(CSN) i que es realitza-
ran «abans de l'estiu»-,
serà «immediatament
tancada». 

REDACCIO

Imatge de la central nuclear d’Ascó I.
cedida

Per a la PDE i UP ni els pous de Vinallop 
ni la seva funció són «aigua clara»

A hores d’ara un dels
distintius de Rasquera

és sense dubte la
cabra blanca

Un distintiu

Manolo Tomàs exigeix que es clarifiqui la situació o «pot haver-hi confrontació»
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Aquesta seria la lectura del
partit. Un partit en el que, per
moments, l’ansietat i les
ganes de guanyar van com-
portat neguit en els jugadors
locals que no van estar fres-
cos per resoldre un duel que
van tenir a les seues mans.
Però ni al primer temps, quan
tot i el joc intermitent,
l’Amposta va gaudir d’op-

cions clares, ni tampoc al
segon, quan amb el partit
trencat, les oportunitats van
existir per sentenciar,
l’Amposta va saber fer-ho.
Primer Del Canto, culminant
una jugada de contraatac
molt ben elaborada, des del

darrera, amb assistència final
d’Isma, va fer l’1-0. La passi-
vitat defensiva en una acció
ofensiva del Premià va signifi-
car l’empat. Però, l’Amposta,
enmig de la tempesta de la
tarda-nit que obria la
Setmana Santa, va reaccio-

nar i amb un altre gol antolò-
gic, de Miguel, es posava per
davant en el marcador, un
altre cop. Sensacional
assistència de Marc que el
pichichi no va desaprofitar.
Semblava que el partit esta-
va decidit. A més, van existir
les opcions per certificar la
victòria. La més clara, una de
Dominguez, amb una excep-
cional jugada personal. El tret
del defensa tarragoní, un
dels jugadors destacats en
aquesta lliga, va llepar el pal.
El Premià, molt dur a darrera
hora, ja jugava amb deu.
Però en l’acció següent a l’o-
casió de Domi, ja en temps
afegit, el córner que provoca-
ria el Premià al seu favor va
desencadenar una centrada
a l’àrea local i el desafortunat
rebuig de Jesús va introduir
la pilota a la porteria local (2-
2). Gerra d’aigua freda. Un
cop dur. 
Però la notícia saltava

dimarts quan es coneixia la
impugnació del partit de part
de l’Amposta.
Suposadament, un jugador
del Premià va jugar amb la
llicència d’un altre que no hi
era. La denúncia ja s’ha pre-
sentat. El comitè decidirà (de
moment, ha incoat d’expe-
dient l’afer a l’espera de les
al.legacions del Premià). Els
tres punts, no guanyats al
camp, podrien arribar al des-
patx per la suposada irres-
ponsabilitat del Premià. La
salvació, quan s’afronten dos
desplaçaments seguits
(Vilafranca i Pobla), estaria
molt més prop.

Partit impugnat

L’Amposta, dijous de
la setmana passada,
rebia el cuer, el
Premià. Una victòria
acostava la per-
manència, distan-
ciant l’equip de les
compensacions. Però
en temps afegit, un
gol en pròpia porte-
ria va generar l’em-
pat visitant (2-2).

TERCERA DIVISIÓ

El Premià empata (2-2, 95’) però la victòria podria arribar «per alineació indeguda dels maresmencs»

M.V.

El Tortosa visita demà el San
Cristobal, en una nova final
en la lluita per la permanèn-
cia. Es un rival directe que
ha sofert una metamorfosi
des de l’enfrontament de la
primera volta (1-0). Per tant,
els punts tenen doble valor i
és que una victòria roigiblan-
ca significaria un pas de
gegant i, amés, deixaria
immerstambé al conjunt
egarenc que, en el cas con-
trari, en el cas de guanyar,
es disparia cap a la salvació.

Torna el pichichi Alex
Accensi mentre que la baixa
per lesió serà la de Marc
Alegre. S’afegeix a les de
Roda i el porter Josué, que
ja s’arroseguen d’altres set-
manes. David Subirats (es
va resentir a l’entrenament,
dimarts) és dubte.
D’altra banda, la Rapitenca
rebrà diumenge el Montcada
(12 h). Els barcelonins són
un rival directe del Tortosa,
per la permanència. Però
l’objectiu de la Rapitenca ha

de ser acabar la segona
volta del malson el millor
possible i reconciliar-se amb
l’afició que ja no recorda una
victòria. Serà el debut a
casa del tàndem tècnic.
Teixidó, per una lesió que va
sofrir al peronè (no produïda
al futbol), serà baixa. 

El primer pas: San Cristobal
El Tortosa el visita demà dissabte (17 h), una nova final

PRIMERA CATALANA

Una acció del partit entre l’Amposta i el Premià.
CANAL TE

La Rapitenca rebrà el
Montcada amb l’objectiu
de reaccionar.

A millorar L’Ascó va perdre dilluns pas-
sat al camp del líder, el
Llagostera (4-0). Amb la dis-
puta d’una nova edició del
Mundialet MIC a terres giro-
nines, el duel va haver de
jugar-se dilluns. L’Ascó va
acceptar. La derrota ja con-
demna matematicament,
quan manquen tres jorna-
des, a l’Ascó al descens a la
Primera catalana.
Per tant, és temps de refle-
xió i també de planificació.
Per això, els jugadors s’han

de lliurar i acabar la lliga de
la millor forma possible. A
més, el rival de diumenge,
el Palamós, s’hi juga molt en
la seua lluita per fugir de la
zona compromesa de la
taula. El partit, penúltim de
la temporada a casa,
començarà, com és habi-
tual, a les dotze del migdia.
El malestar que ha hagut
per altres circumstàncies
durant el campionat, s’ha
d’intentar pal.liar amb un
bon final de lliga. 

L’Ascó ja pensa en el futur
El Palamós s’hi juga molt, diumenge (12 h)

TERCERA DIVISIÓ

Un jugador del Premià,
suposadament, va jugar

amb la llicència d’un
altre que no estava

Denúncia

Recordo, ja fa molts anys,
la meua adicció pel pro-
grama de ràdio nocturn
de José Maria Garcia. La
seua particular lluita amb
Pablo Porta... 
Posteriorment, fou ‘El
Larguero’, amb De la
Morena, qui em va engan-
xar durant diversos anys. 
Amb el temps, em vaig
desconnectar dels pro-
grames radiofònics. Bé,
tot té els seus cicles. 
Però he d’admetre que,
des de fa uns mesos,
segueixo Punto Pelota. 
La tertúlia televisiva, ja
per defecte professional,
m’encanta. No entro ara a
analitzar la tendència
madridista del programa.
Està clara, tot i que amb
‘Lobo’ Carrasco i Carazo
la balança en ocasions s’i-
guala. Jo sóc del
Saragossa i, malaurada-
ment, poc se’n parla.
De totes formes, intento
apendre i traure les
meues conclusions. I és
divertit. Però també veig
que, darrerament, si no
s’interpreta bé el teatre
que significa, pot compor-
tar confusió. I crispació.
I és que la força de Punto
Pelota o la Caverna
Mediàtica o la Central
Lechera, com vulgueu,
crec que potser conside-
rable.  Però no vaig per
aquí. Qui sóc jo per jutjar
tot això? Ningú. O qui sóc
jo per dir que a Mourinho
li han pogut pagar amb la
seua moneda aquesta
setmana?. Ningú.
Però la conclusió és que
els mitjans tenen el seu
pes en la societat. I des
de la modestia, al nostre
entorn, espero que la tin-
guem amb el Camp Clar i
amb la seua decisió de
les properes hores sobre
l’afer amb l’Aldeana, un
cop Apel.lació ha accep-
tat el recurs del club
ebrenc.

Punto Pelota

L’opinió de Michel
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El líder l’Olímpic tindrà un altre compromís complicat, demà dis-
sabte, a casa, amb l’Ametlla, quart classificat. Un altre partit en
què els de Narcís hauran de fer un nou esforç en la cursa de fons
per mantenir el primer lloc. El Pinell, al dia següent, afrontarà el
derbi a Vilalba. També un desplaçament complicat, al camp del
tercer classificat. Per tant, dues proves per poder clarificar la si-
tuació a la part alta de la taula. A l’Olímpic li queden els partits se-
güents: Ametlla, Pinell i Amposta (a casa) i Deltebre i Vilalba (fora).
I al Pinell: Vilalba i Olimpic (fora) i Amposta, Masdenverge i Roque-
tenc (a casa). Finalment, dir que divendres passat es van recupe-
rar els duels entre el Vilalba i el Camarles (2-2) i el Roquetenc-Flix
(4-2). El Camarles va sumar un punt. S’ajusta la lluita per l’onzena
plaça que pot arribar a ser compromesa de descens compensat.

El líder l’Olímpic rebrà demà (20 h)
l’Ametlla i el Pinell visita el Vilalba

SEGONA REGIONAL

El Catalònia, reforçat amb els darrers resultats, rebrà demà el
Godall, a la Santa Creu. Els jesusencs són cinquens i tenen
opcions d’enganxar-se a la quarta plaça que dóna opció a l’as-
cens. Per tant, l’ascens estarà en joc demà i és que el Godall,
amb un partit menys, és tercer. Podria veure reduït el seu avan-
tatge i, d’aquesta manera, obrir més la lluita en aquesta part
alta de la taula. I, també, en el cas que els godallencs sumin
una victòria, podrien deixar molt sentenciades les seues
opcions (contra un rival directe). D’altra banda, dir que el Sant
Jaume, líder i equip que ha confirmat l’ascens, està a dos punts
de ser campió. I que el Tivenys buscarà reaccionar als últims
resultats davant d’un rival complicat: l’Arnes. Ho necessita per
no passar angúnies per l’ascens. 

Catalònia-Godall, l’ascens en joc 
demà a la Santa Creu de Jesús

TERCERA REGIONAL

La derrota del Torreforta a Bítem el deixa fora de les cinc prime-
res places de la Preferent. Aquestes són les que, a hores d’ara,
representen l’ascens a Primera catalana (la sisena també ho po-
dria ser però ja dependria d’una carambola amb ascensos cata-
lans a Segona B). Per tant, en aquests moments, només un equip
tarragoní està entre els cinc primers. Això, si acabés d’aquesta
manera, comportaria un descens més de Primera regional a Ter-
cera catalana, per compensació. Per tant, el Gandesa (dotzè ac-
tualment) es podria veure afectat. Per això demà dissabte, contra
el Calafell, afronta una final, un duel amb doble valor. També la dis-
puta l’Ampolla, a Ulldecona, amb l’objectiu (sabent que haurà pas-
sat a Gandesa) de tenir opcions de sortir del descens directe. 

El Gandesa afronta una final per evitar la
dotzena plaça, que també potser de descens

PRIMERA REGIONAL

El partit Remolins-Bítem-Torreforta fou suspés al descans amb
el 3-2 al marcador. La represa es va jugar diumenge passat, tot
i els intents del club ebrenc de poder avançar-la al divendres i,
d’aquesta manera, no perdre dies de vacances. El Torreforta va
sortir a buscar l’empat i per això va pressionar amb insistència,
reclamant un possible penal dins l’àrea local. No obstant, els de
López no van trobar el premi i sí el R. Bítem que va sentenciar
amb un contraatac que va culminar Xavi Anell. Era el 4-2, amb
què va acabar el partit. Norbert fou la novetat a la porteria d’un
R-Bítem que no guanyava des del 20 de gener. Diumenge,
rebrà el S. Ildefons. El Roquetenc, per la seua part, visitarà un
Morell que necessita els tres punts. 

El Remolins-Bítem guanya a la represa 
al Torreforta (4-2)

PREFERENT

El comitè d’Apel.lació va
acceptar ahir el recurs que la
UE Aldeana va fer després
de conèixer la decisió del de
Competició que va donar
guanyador el Camp Clar en
el partit contra l’Aldeana (3-
0). L’Aldeana no va presen-
tar-se per la mort, aquell
mateix dia, del directiu
Sebastià Beltri.
Va comunicar-ho  (quatre
hores abans del partit),
segons fonts del club, al pre-
sident del Camp Clar i també
a un telèfon de guàrdia de la
delegació ebrenca de la
Federació en una trucada en
la que va explicar el que pas-
sava i que, per respecte al
directiu que ens havia deixat,
s’havia decidit suspendre
compromisos d’equips alde-
ans.
D’entrada, el comitè de com-
petició (amb els arguments

que disposava) va actuar
segons la reglamentació
donant guanyador el Camp
Clar i restant-li tres punts a
l’Aldeana per incompa-
rescència. I sancionant-la
amb una multa de 257
euros.
Les reaccions del club aldeà
van ser àgils per a poder
defensar «l’honor de la nos-
tra entitat i, sobre tot, el res-
pecte a una persona que ja
no està entre nosaltres».
Les mostres de suport han
estat unànims de bona part
d’entitats de futbol de la
demarcació, amb missatges
al club aldeà.
Ahir Apel.lació, a Barcelona,
va acceptar el recurs de
l’Aldeana i ha donat dos dies
perquè el Camp Clar, sobre
aquestes al.legacions ebren-
ques, en pugui fer les seues,
si ho considera oportú. Si les

fa i segons quines en faci,
Apel.lació resoldrà si el partit
es juga o no, tal com ha
demanat l’Aldeana amb les
seues explicacions  del per-
què no va poder presentar-
se aquell dia.
El paper del Camp Clar en
aquesta història ha estat
motiu de debat. D’entrada,
ha fet el que més li ha convin-
gut «el comitè decidirà» però
també es pot considerar que
ha posat poques facilitats
perquè l’afer ja pugués tenir
una altra direcció més aviat.
Ara té la pilota a la seua teu-

lada i la possibilitat d’accedir
a jugar. Els tres punts, a
manca de cinc jornades, són
importants.  Sense ells, de
moment, el líder Camp Clar
només en té tres d’avantatge
respecte el Valls, equip que
ha de visitar en la penúltima
jornada. 

Apel.lació accepta les
al.legacions de la 

UE Aldeana i dóna dos dies
al Camp Clar perquè pugui

presentar-ne les seues
Del que exposi ara, dependrà que es jugui o no

ACTUALITAT

El Camp Clar haurà de
decidir si presenta

al.legacions o si 
desitja jugar.

Dos dies

No sé si vostès han vist alguna de
les pel·lícules de Berlanga “El
botxí”, “Plàcido”, “Benvingut
Mister Marshall” però el cas del
partit Camp Clar-Aldeana té tints
d'una de les seves pel·lícules.
Aquesta setmana l'Aldeana ha
presentat un recurs a la Federació
explicant perquè no es va presen-
tar al partit i aportarà com a prova
l'esquel·la del directiu difunt, Sr.
Beltri. Pels que no coneguin la història, s’havia de dispu-
tar el partit Camp Clar-Aldeana i quatre hores abans mor
un dels directius aldeans. L'Aldeana no es presenta i no
aporta cap documentació i la única gestió va ser una
trucada al telefon de guàrdia de la Federació perquè
aquests es comuniquessin amb els de Tarragona. Un
directiu de l'Aldeana parla amb el president del Camp
Clar, aquest es posa a disposició per jugar aquest par-
tit en un altre dia. Les paraules se les emporta el vent i
aquí cadascú escombra cap a casa seva. 
La Federació ha dictaminat que el resultat sigui de 3-0 i
el Camp Clar tant content amb els tres punts per man-
tenir el seu lideratge i la Federació es renta les mans.
L'Aldeana si ens atenim al reglament és justa la seva
sanció però el joc net d'aquesta competició està total-
ment adulterat. El Camp Clar de bones formes i parau-
les l'acompanya en el pèsam i no actua amb correcció
perquè aquest partit es pugui jugar; què són més impor-
tants, els tres punts o la mort d'un directiu que tenia un
nen d'11 anys a l'aleví?
Els jugadors del primer equip, aquell dia, el primer que
van fer va ser anar al tanatori. 
Així no es potser campió, sólament són campions els
que són més regulars, els que entenen que els tres
punts es guanyen en un camp, no en un despatx.  Es
pot entendre fins a cert punt que els del Camp Clar no
s’arrisquen a que l’Aldeana els trenqui la festa, però el
de la Federació és inaudit. No té paraules. Quina sensi-
bilitat tenen les persones que cada setmana dictaminen
les sancions? Quina humanitat tenen? No és suficient
prova la mort d’un directiu. A sobre a l’Aldeana la multen
amb 257 euros, la penalitzen amb tres punts i, per això,
com a regal la baixen ja matematicament de categoria.
Estic segur que el 100 % dels clubs d’aquestes terres
no haguessin actuat com ho ha fet el Camp Clar.
L’Aldeana aportarà documentació per a recòrrer la
sentència i espero equivocar-me, però no guanyarà. 
Quantes Federacions hi ha a Catalunya, una o dues? Jo
crec que dues. La Federació li ha tret punts a l’Aldeana
i, a més, no el deixa jugar el partit amb el Camp Clar
d’una forma deportiva; tots els equips de futbol base
que no van poder jugar entre dissabte i diumenge van
tenir el mateix problema que el primer equip. I no s’ha
sancionat a cap d’aquests. Tots tenen data del nou
enfrontament i tots els clubs han comprès el perquè
l’Aldeana no va poder jugar. La decisió del futbol base
depèn de la delegació de les Terres de l’Ebre. Del pri-
mer equip, des de Tarragona. No és la mateixa
Federació o són diferents? Jo demanaria al Camp Clar
sentit comú i que presenti al.legacions perquè el partit
es pugui disputar. Solament així es faria justicia a un fet
gairebé insòlit. La Federació ha de tenir en compte les
causes majors com ho és la mort d’una persona. En
aquest cas va ser un directiu i fa uns mesos fou un juga-
dor, l’ampollero Pitarque. Tota Catalunya i tots els clubs
van compendre la magnitud del desenllaç final. Es trist
el paper de la Federació que no té sentiments per un
esport on l’important és el joc net i en aquest cas, no
ha actuat amb honestedat i el Camp Clar ha guanyat els
tres punts d’una manera no esportiva. Un servidor va
parlar amb el president del Camp Clar que no va voler
agafar el número de telefon del president de l’Aldeana
per parlar-ne i intentar fer una aproximació en tot l’afer.
Sobren ja més comentaris. Si això és futbol i esport, la
lluna és quadrada.
Ahir Apel.lació va acceptar el recurs de l’Aldeana. Ara
depèn del que digui el Camp Clar. Sembla que, per fí,
comença a haver-hi un principi de seny en tot aquest
assumpte.

El botxí, la Federació
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Pedro Uria (a la dreta) i Fortunato Simón, president i vicepresident de
la UE Aldeana, van estar a Canal TE.
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Golejadors ebrencs, temporada 2010/11
PICHICHIS

Rosado (Torredem.) 30 gols
Aleix (Catalònia)            26
Oscar (Alcanar)             24
Roger (Gandesa)          18
Geira (J. i Maria)           17
Ferreres (J. i Maria)       17
Samu (C. Clar)              16
Loro (Valls)                   15
J. Ramon (C. Clar)        13
Gerard Goma (Valls)      13
Lluís (la Cava)               11
Ayoub (Calafell)              9
David (C. Clar)                9
Narcís (Canonja)             9
Yassine (Ulldecona)         9
Rallo (Aldeana)                8
Edu Maestre (Cambrils U) 8
Adrian (Salou)                  8
Adria (Alcanar)                 7
J. Antonio (Ampolla)          7
Nico (la Cava)                  7
Oscar Ferraz (Nàstic)        7
Chico (Salou)                   7
Manel Cazorla (Valls)        7
Moncho (Alcanar)             6
David Diaz (Calafell)         6
Carlos Pineda (Calafell)    6
Eze (Cambrils)                 6
Samu (C. Clar)                 6
Pedro Ramírez (Cambrils) 6
Oribe (Cambrils Unió)       6
Cabello (Canonja)            6
Llorente (la Cava)            6
Chacon (la Cava) 6
Andreu (Valls)                  6
Kevin (Aldeana)               5
Marc Perelló (Ampolla)     5
Pau (Cambrils) 5
Joseba (Cambrils)            5
Bargalló (Canonja)           5
Magdaleno (Gandesa)      5
Albert (Catalònia) 5
Eugeni (Catalònia)           5
Pau Tomàs (Catalònia)     5
Ivan (Salou) 5
Toni (Alcanar)                  4
Paulo (Alcanar)                4
Paco (Ampolla)                4
Alex (Calafell)                         4

Pau (Tivenys)  25 gols
Manel (Sant Jaume) 22
Guillem (Ginestar) 21
Ivan Fumadó (S. Jaume) 20
Leandro (Catalònia) 17
Amado (Ulldecona) 17
Marc Fibla (la Galera) 14
Eric Bernat (la Galera)              14
Ivan Bladé (Benissanet) 13
Pitarque (Jesús i Maria) 13
Narcís (la Cava) 13
Robert (Godall) 12
Jaume (Tivissa) 12
Paquito (Campredó) 11
Marc Sancho (Benissanet) 10
Barceló (Godall) 10
Pau Muñoz (la Galera) 10
Ramon Sorribes (Tivenys) 10
Gerard (Ulldecona) 10
Rosemberg (Godall) 9
Marius (Godall) 9
Rafel (Rasquera) 9
Diego (Ulldecona) 9
Mohamed (Atlas) 9
Mourad (Atlas) 8
Omar (Campredó) 8
Alfonso (Catalònia) 8
Sisco (R. Bítem) 8
Lluís Zaragoza (R. Bítem) 8
Eladi (Tivenys) 8
Rodriguez (Ulldecona) 8
Juanito (Arnes) 7
Pinxo (Ginestar) 7
Claudio (J. i Maria) 7
Titi (Rasquera) 7
Montserrat (R. Bítem) 7

PRIMERA REGIONAL

TERCERA REGIONAL

Dani Planagumà (Manlleu) 19 
Melo (Cornellà) 16
Virgili (Pobla Mafumet)       15
Miguel (Amposta) 14
Adrian (Balaguer)              14
Enric (Cornellà)                 14
Dani Nieto (Espanyol)        13
Carlitos (Terrassa)             13
Querol (Reus)                   12
Lucas (Espanyol)               11
Cebri (Europa)                   11
Cervantes (Gavà)              11
Pedrito (LLagostera)          11
Boris (Castelldefels)           10

TERCERA DIVISIO

Robert (Olot) 18 gols

Iban Parra (Rapitenca)               15

Cesc Pla (Vic)               15

Epitié (Igualada)            13

Sergi Arimany (Olot)       13

Callarisa (Rapitenca)      13

Montoro (Rubí)               13

Pol (Peralada)                13

Alex Accensi (Tortosa)              13

Ivan (Vilassar)                                12

PRIMERA CATALANA

Ferri (Catllar) 20 gols
Sergio Ruiz (R. Bïtem)               16 
J. Prades (Torreforta)                  16
Ruibal (R. Bítem)          15
Blas (Reddis)                13
Paredes (S. Ildefons)                 13
Romario (Organyà)            11
Johny (Viladecans)             11
Alvar (Vista Alegre)        10
Ruben (Barceloneta)              9
Bioko (Barceloneta)       9
Carlos Vidal (Júpiter)                 9
Valentin (Reddis)           9
Pelegrin (Vista Alegre)                  9

REGIONAL PREFERENT

Jacob (Olímpic) 26 gols
Magí (Móra Nova)          25
Marc P. (Camarles)       22
Agustí (Olímpic)      19
Archi (Perelló)         19
Fidel (S. Bàrbara)    18
Borrell (Deltebre)     17
Yalti (Vilalba)           17
Amadeo (Pinell)       15
Cornejo (S. Bàrbara)             15
Julio (Pinell)             14
Abdul (Vilalba)          14
Morillo (Ametlla)       12
Tudela (Perelló)         12
S. Rodriguez (Pinell)          12
Ramon Grau (Pinell)          12
Florin (Alcanar)          11
Nacho (Batea)           11
Aubanell (Horta)         11
Oriol (Perelló)             11
Gerard (Roquetenc)    11
Bertolin (Benifallet)     11
Isaac (Horta)              10
J. Prats (Horta)           10
Samu (Ametlla)          10
Ismail (Benifallet)         9
Adrià (Corbera)            9
Souphine (Deltebre)     9
Edu Llop (Corbera)       8
Ruben (Corbera)          8
Dani (Horta)                8
Ivan (Olímpic)              8
Nico (Perelló)               8
Toni (Roquetenc)          8
Javi (Batea)                 7
Soriano (Móra Nova)         7
Jaume Guiu (Pinell)      7
Oscar (Vilalba)             7
J. Vallés (Camarles)          6
Dani (Camarles)          6
Xavi (Corbera)                     6

SEGONA REGIONAL

Magí, del Móra la Nova, és el segon màxim golejador de la Segona regional ebrenca.

Aleix, màxim golejador del Catalònia.

icompeticion

PAU FOLQUÉ
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Olimpic-Ametlla (20 h)
Roquetenc-Benifallet (16.30 h)

Batea-S. Bàrbara (17.30 h)
Alcanar-Corbera (19 h)

Diumenge
Vilalba-Pinell (17.15 h)

Amposta-Deltebre (17 h)
Masdenverge-Móra Nova (17.30 h)

Perelló-Horta (17.15 h)
Flix-Camarles (17 h)

RESULTATS
29a jornada Segona regional

Ametlla-Amposta 3-0

Alcanar-Batea 4-0

Móra la Nova-Olímpic 0-2

Deltebre-Vilalba 1-2

Horta-Roquetenc 3-2

Corbera-Pinell 1-3

Benifallet-Masdenverge 5-0

Camarles-Perelló 2-2

S. Bàrbara-Flix 8-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 29 73 26 71

2. Pinell 29 76 27 67

3. Vilalba 29 50 97 53

4. Ametlla 29 53 32 52

5. S. Bàrbara 29 72 45 51

6. Corbera 29 51 52 50

7. Horta 29 55 37 47

8. Mora Nova 29 51 41 46

9. Perelló 29 64 49 45

10. Deltebre 29 44 34 45

11. Camarles 29 56 49 43

12.. Batea 29 41 55 38

13. Amposta 29 32 47 29

14. Benifallet 29 38 63 25

15. Alcanar 29 33 53 24

16. Roquetenc 29 37 81 21

17. Flix 29 23 68 14

18. Masdenverge 29 21 72 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-J. i Maria (17 h)
Catalònia-Godall (17 h)

Rasquera-Atlas (17.15  h)
Tivenys-Arnes (17.15 h)

R. Bítem-Ulldecona (16.30 h)
diumenge

Torre Espanyol-Ginestar (17.15 h)
Aldeana-Sant Jaume (19 h)
Benissanet-Tivissa (16 h)
la Galera-la Cava (17 h)

RESULTATS
29a jornada Tercera regional

la Cava-Tivenys 1-1

J. i Maria-Torre Espanyol 3-0

Ulldecona-Ginestar 4-1

Rem. Bítem-la Galera 0-0

San Jaume-Campredó 6-0

Tivissa-Aldeana 2-0

Godall-Benissanet 3-1

Arnes-Rasquera 4-1

Atlas-Catalònia 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 29 81 20 75

2. Tivenys 29 77 25 62

3. Godall 28 72 40 60

4. Benissanet 29 55 32 57

5. Catalònia 29 58 31 55

6. R. Bítem 29 50 36 51

7. Atlas 29 41 29 47

8. Ginestar 29 59 49 47

9. la Galera 29 58 52 47

10. Arnes 29 48 53 43

11. Ulldecona 29 70 52 38

12. Campredó 29 44 53 36

13. J. i Maria 29 39 75 26

14. Tivissa 29 38 72 23

15. la Cava 29 34 56 22

16. Aldeana 28 29 71 21

17. Rasquera 29 44 66 20

18. Torre Espanyol 29 12 107 5

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Cambrils U-Valls  (18.30 h)

Gandesa-Calafell (18 h)

Torredembarra-Salou (18.30 h)

Camp Clar-Canonja (17 h)

Diumenge

la Sénia-Alcanar (17 h)

Catalònia-Jesús i Maria (17 h)

Nàstic-Cambrils (12 h)

la Cava-Aldeana (16.45 h)

Ulldecona-Ampolla (16.45 h)

RESULTATS

29a jornada, Prim. regional

Calafell-Cambrils U 3-2

Canonja-Torrede. 2-2

Valls-Catalònia 1-1

Ulldecona-la Cava 0-2

Aldeana-Nàstic 0-3

Ampolla-la Sénia 2-1

Salou-Gandesa 2-0

Cambrils-C. Clar 2-0

J. i Maria-Alcanar 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 29 59 31 65

2. Valls 29 59 25 59

3. Alcanar 29 57 34 55

4. Jesús i Maria 29 54 38 54

5. la Cava 29 50 42 48

6. Torredembarra 29 56 43 47

7. Canonja 29 41 28 47

8. Catalònia 29 56 39 45

9. Cambrils 29 42 37 45

10. Calafell 29 42 38 43

11. Salou 29 44 49 36

12. Gandesa 29 40 48 36

13. Ampolla 29 34 49 31

14. Cambrils U 29 38 43 30

15. Nàstic 29 30 53 24

16. Aldeana 29 30 75 19

17. la Sénia 29 23 46 21

18. Ulldecona 29 37 71 19

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
R. Bítem-S. Ildefons (diu 17 h)

Alcarràs-Mollerussa

V. Alegre-Júpiter

Morell-Roquetenc (diu 17 h)

Catllar-Torreforta

Marianao-P. Cases

Cerdanyola-Cervera

Viladecans-Reddis

Organyà-Barceloneta

RESULTATS

29a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Vista Alegre1-3

Reddis-Cerdanyola 2-2

Torreforta-Morell 2-2

Mollerussa-R. Bítem 1-0

P. Cases-Catllar 0-0

Júpiter-Alcarràs 0-1

Barceloneta-Viladecans 1-2

Organyà-S. Ildefons 1-0

Cervera-Marianao 7-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 29 53 32 55

2. Vista Alegre 29 50 33 54

3. Viladecans 29 40 26 50

4. Reddis 29 52 38 48

5. Alcarràs 29 35 27 47

6. Torreforta 29 55 39 46

7. Júpiter 29 39 31 45

8. Cervera 29 45 36 44

9. Morell 29 39 30 43

10. P. Cases 29 36 31 40

11. Mollerussa 29 35 47 39

12. R. Bítem 29 48 55 39

13. Organyà 29 33 50 33

14. Marianao 29 39 60 30

15. S. Ildefons 29 32 50 29

16. Barceloneta 29 43 45 28

17. Catllar 29 34 62 26

18. Roquetenc 29 29 45 24

Regional preferent

Una acció del darrer partit de l’Ascó, al camp del líder.
IRIS SOLA

Els
resultats

de la
jornada

E FC Ascó va perdre
dilluns al camp del líder,
el Llagostera (4-0) i ja ha
consumat el descens a la

Primera catalana

Previsible
PRÒXIMA JORNADA  

Pobla M-Premià
Europa-Terrassa

Espanyol-Balaguer
Muntanyesa-Vilanova

Castelldefels-Prat
Cornellà-Gavà

Manlleu-Masnou
Ascó-Palamós (diu 12 h)

Reus-Llagostera 
Vilafranca-Amposta (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 35 20 7 8 59 33 67
2. Muntanyesa 35 18 8 9 36 31 62
3. Pobla Mafumet 35 17 10 8 49 33 61
4. Reus 35 16 12 7 50 25 60
5. Manlleu 35 14 16 5 56 38 58
6. Espanyol 35 16 7 12 55 33 55
7. Europa 35 15 9 11 50 38 54
8.  Cornellà 35 15 7 13 54 40 52
9. Prat 35 13 12 10 46 38 51
10. Vilafranca 35 13 9 13 45 47 48
11. Gavà 35 12 11 12 39 43 47
12.  Terrassa 35 11 12 12 53 46 45
13. Castelldefels 35 11 11 13 34 40 44
14. Amposta 35 12 6 17 42 60 42
15. Balaguer 35 10 10 15 38 54 40
16. Masnou 35 10 9 16 47 55 39
17. Palamós 35 9 11 15 32 42 38
18. Vilanova  35 7 15 13 38 48 36
19. Ascó 35 5 10 20 23 66 25
20. Premià 35 4 12 19 21 57 24

Tercera divisió RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió

Prat-Muntanyesa 0-1
Amposta-Premià 2-2
Vilanova-Espanyol 1-2
Balaguer-Europa 2-1
Gavà-Castelldefels 1-0
Masnou-Cornellà 5-1
Palamós-Manlleu 2-3
Vilafranca-Reus 1-1
Terrassa-Pobla M. 2-3
Llagostera-Ascó 4-0

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Igualada

Olesa-Blanes

O. Can Fatjó-Sants

S. Cristobal-Tortosa (dissa 17 h)

Guíxols-Iberiana

Vic-Vilassar

Poble Sec-Peralada

Rapitenca-Montcada (12 h)

Olot-Santfeliuenc 

Gramanet-Rubí 

RESULTATS
31a jornada, Primera catalana

Iberiana-Vic 3-1

Vilassar-Poble Sec 5-0

Montcada-Olot 2-2

Santfeliuenc-Gramanet 2-0

Rubí-Tàrrega 2-1

Igualada-Olesa 2-0

Blanes-Ol. Can Fatjó 1-2

Tortosa-Guíxols 0-0

Peralada-Rapitenca 3-1

Sants-S. Cristobal 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 32 59 27 69

2. Vic 32 62 32 66

3. Tàrrega 32 65 33 61

4. Rubí 32 47 32 59

5. Vilassar 32 51 38 49

6. Ol. Can Fatjó 32 45 45 48

7. Peralada 32 51 43 45

8. Igualada 32 50 47 45

9. Iberiana 32 54 70 45

10. Rapitenca 32 60 45 44

11. Santfeliuenc 32 45 44 42

12. Guíxols 32 39 44 41

13. S. Cristobal 32 38 45 41

14. Sants 32 38 43 40

15. Olesa 32 39 42 38

16. Gramanet 32 40 59 36

17. Tortosa 32 40 47 35

18. Montcada 32 32 47 35

19. Blanes 32 39 52 30

20. Poble Sec 32 22 80 10
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Els dos equips del Barça que
van participar en el Torneig
confirmen el seu favoritisme
i s'imposen amb claredat a
les finals davant l'E.F. Gavà i
R.C.D. Espanyol
Tal com ja es va comprovar
en les fases de grups i ron-
des prèvies, el F.C.
Barcelona ha dominat també
amb contundència les seves
finals en les categories pre-
benjamí i benjamí. A la cate-
goria prebenjamí superava a

l'E.F. Gavà per 4-1 i a la ben-
jamí golejava al R.C.D.
Espanyol pel tanteig de 8
gols a 1.
I en categoria Infantil l'E.F.B.
Benicarló guanyava clara-
ment la seva final contra el
C.F. Benifallet per un clar 5-0
i en categoria aleví l'únic
equip ebrenc que arribà a les
finals, el C.D. Tortosa, s'adju-
dicava el torneig imposant-
se des del punt de penals al
Lleida F.C., després de fina-

litzar el partit amb el resultat
inicial d'empat a zero.
Pel que fa referència als pre-
mis individuals l'organització
premià als millors porters i
jugadors per categories.
Així, en categoria prebenjamí
el millor porter ha estar
escollit Alex Escoz de l'E.F.
Gavà i millor jugador Arnau
Martínez del F.C. Barcelona.
A la categoria benjamí els
guardonats han estat Artur
Coma (R.C.D. Espanyol) com

a millor porter i Guillem
Amor (F.C. Barcelona) com a
millor jugador.
En la següent categoria, la
d'aleví, ha estat considerat
el millor porter Pau Bosch
(Alcarràs Sports) i millor
jugadora Ainoa López (Lleida
F.C.).
Finalment, a la categoria
infantil els premiats han estat
Matías Palomares (U.E.
Rapitenca) com a millor por-
ter i Agustí Casanova (E.F.

Delta de l'Ebre) com a millor
jugador. Un cop finalitzada la
entrega de premis i festa de
cloenda, Sant Carles de la
Ràpita ha rebut de l'Ametlla
de Mar el relleu com a seu
oficial per a la propera edició
de l'ITE 2012. 
El torneig va comptar amb
una multitudinària jornada
inagural a l’Ametlla, amb
prop de 4000 persones. I la
valoració ha estat força posi-
tiva tant del Director del tor-

neig, Fernando Garcia, com
del regidor d’Esports de
l’Ametlla, seu oficial d’aques-
ta edició, Albert Medrano,
«cal destacar la implicació i
col.laboració i la voluntat
d’estar a l’alçada en l’aspec-
te organitzatiu. Podem estar-
ne satisfets i és que entre
tots ho hem fet possible. La
bona acceptació i l’agraï-
ment dels equips que ens
han visitat així ens ho
demostren».

L’ITE, la consolidació d’un torneig a l’Ebre

El FC Barcelona domina aquesta quarta edició que va tenir l’Ametlla com a seu oficial  FOTOGRAFIA: ANTOLÍ ORTIZ - ITE
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

ALFONS MONTSERRAT, ALCALDE D’ALCANAR

Aquesta setmana, tenint
en compte que  amb la
primavera comencen un
seguit de festes a diver-
sos municipis ebrencs,
hem decidit que al Crack
d’aquesta edició, Alfons
Montserrat, alcalde
d’Alcanar ens faci de
guia, i ens parli de les
properes festes de Sant
Isidre.

Més Ebre: El municipi
d'Alcanar s'està prepa-
rant per celebrar les
Festes de Sant Isidre,
patró dels pagesos. Quin
vincle, característic i
propi, existeix entre la
pagesia i Alcanar?. 
Alfons Montserrat:
L'origen de la nostra
celebració ve de molt
lluny, com així ho acredi-
ta la tradicionalitat de la
pròpia festa al municipi
d'Alcanar, que se cele-
bra anualment en honor
a Sant Isidre Llaurador,
patró dels pagesos.
Alcanar és un municipi
que té en l'agricultura i,
especialment, en el con-
reu de cítrics i plançons
de vivers, la seva base
econòmica més impor-
tant, per la qual cosa la
festivitat de Sant Isidre
sempre ha tingut una
connotació molt especial
al nostre poble. Cal dir
que en altres èpoques
s'aprofitaven aquestes
dates per part dels habi-
tants d'Alcanar, per tro-
bar-se al voltant de la
festa, dels cadafals, i
deixar una mica a banda
la feina dels camps i fer

més vida al carrer.

Més Ebre: Per tradició
aquestes festes comp-
ten amb correbous. Hi
haurà algun tipus de pro-
blema al respecte?
Alfons Montserrat: Les
Festes de Sant Isidre
que se celebren a
Alcanar al mes de maig,
i les Festes d'Agost en
honor a l'Assumpció de
la Verge, que se cele-
bren a les Cases
d'Alcanar al mes d'a-
gost, sempre han tingut
actes de correbous com
a nota més destacada.
Aquesta tradició ha estat
i és compartida per
molts municipis d'arreu
de Catalunya i també
dels País Valencià, que
inclouen actes taurins en
les seues festes majors i
el municipi d'Alcanar no
és una excepció. Sense
anar més lluny, la Llei
34/2010, de l'1 d'octu-
bre, de regulació de les
festes tradicionals amb
bous, ha inclòs precisa-
ment el municipi
d'Alcanar, entre d'altres,
en la llista actualitzada
dels municipis on se
celebren festes tradicio-
nals amb bous. 

Més Ebre: Però més
enllà del protagonisme
dels bous. Què és el més
típic?
Alfons Montserrat: Les
Festes de Maig contem-
plen també moltes altres
activitats, que es carac-
teritzen principalment
per la participació de les

entitats. Hi ha actua-
cions musicals, repre-
sentacions teatrals, cer-
caviles, trobades espor-
tives, balls de saló, expo-
sicions de pintura, pre-
sentacions de llibres,
traca corredora, parcs
infantils, etc. 
També hi destacaria,
especialment, la celebra-
ció del sopar popular i el
concurs de paelles, i
com no, els actes més
tradicionals i emotius de
la Festivitat de Sant
Isidre.

Més Ebre: Aquesta pri-
mavera ens porta festes
i també unes eleccions
el proper 22 de maig. Es
gaudeix igual la festa
amb unes eleccions tant
a prop?
Alfons Montserrat: La
festa es gaudeix igual
com en anys passats, tot
i que amb una altra inten-
sitat i molt més enfeinat,
perquè lògicament tenim
al davant unes eleccions
municipals, que requerei-
xen tota la nostra aten-
ció.
Enguany es dóna la coin-

cidència que les elec-
cions són el cap de set-
mana següent a la finalit-
zació de les Festes de
Maig, i això suposa que

a banda de l'esforç que
comporta l'organització
d'aquesta celebració,
també hem de presentar
les nostres propostes i
els objectius que tenim
per al proper mandat. No
obstant això, de ben
segur que trobarem més
d'un moment per gaudir
de la festa, i sobretot de
les amistats.

Més Ebre: Per últim, les
properes festes que se
celebraran al municipi
canareu seran les de
Sant Joan. Com t'agra-
daria celebrar-les?
Alfons Montserrat: No
seria del tot honest si no
digués que m'agradaria
celebrar les Festes de
Sant Joan encapçalant
de nou un projecte
engrescador de poble en
el qual la nostra candida-
tura formés part, d'una
manera clara i decidida,
de la nova configuració
del govern d'Alcanar;
amb una majoria que ens
permetés dur a terme i
materialitzar tot allò que
ha quedat pendent, per
falta de temps.

«No seria del tot honest si no digués que

m’agradaria celebrar les properes festes de

Sant Joan, al juny, encapçalant de nou un

projecte de govern d’Alcanar»
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Mengeu salmó si voleu millorar la pell, els ossos i les dents. Que tingui tants greixos es deu al fet que els salmons han
de viure en aigües molt fredes i el greix els protegeix de la congelació de teixits

Ingredients:  
Per 1kg de salmó: 

1 kg de sal gruixuda 
500 g de sucre 
la pell d'una llimona 
marialluïsa en fulla 
farigola en fulla (si en
trobeu de llimonera,
molt millor) 

Preparació:  
Demaneu a la peixate-

ria que us deixi el salmó
escatat, en 2 penques i
sense espines. 

Barregeu la sal, el su-
cre, la pel l  de l l imona i
les herbes, i  poseu-ne

una capa a la base d'una
plata on càpiga el salmó. 

Disposeu les penques
amb la pell sobre la sal, i
cobriu- les amb la resta
de la preparació de sal,
sucre,pel l  de l l imona i
herbes. 

Deixeu reposar el con-
junt durant un mínim de
3h i un màxim de 2 dies. 

Retireu la sal i, amb un
drap, treieu-li l'excés de
sal,sucre,l l imona i her-
bes. Encara que es pot
menjar directament, és
molt més bo al cap de 3
dies de nevera. 

Guardeu-lo amb un dre-
natge, tapat amb f i lm,
però que no hi toqui di -
rectament.

El salmó ens aporta vi-
tamina A, B12 i D (liposo-
lubles). El salmó marinat
es pot utilitzar de moltes
maneres: en entrepans,
amanides, daus per
acompanyar un vi o un
cava, remenats, truites,
canapès... 

Aquest marinat pot
aguantar molts dies; per
això és una solució
econòmica per disposar

de recursos a temps re-
al. Tant el salmó fumat
com el marinat que avui
preparem contenen molt

de sodi, per tant no és
aconsel lable per a les
persones hipertenses. 

La digestió del salmó
és ràpida, perquè mal-
grat que conté greixos,

són greixos insaturats,
que en faciliten la diges-
tió. 

«Primentons i Tomates». Avui: Salmó marinat

Alt contingut en grei-
xos, sobretot en
àcids greixosos
Omega-3. Indicat
per estimular la im-
munitat, per al bon
funcionament hor-
monal i per millorar
la pell, els ossos i les
dents.

REDACCIO

Imatge del  Salmó marinat.

M.E

«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

             



DIVENDRES 29 D’ABRIL DE 201122 serveisdiarimés
ebre www.mesebre.cat

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

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7   (Camarles) 977470010

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977510348   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèi-
xer 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

22º 14°NUVOLOSITAT
VARIABLE

PLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Cel molt ennuvolat o cobert sobretot a la meitat sud durant el matí i a l'in-
terior durant la tarda amb nuvolades durant les hores centrals del dia a
punts de muntanya. 

Precipitacions 
S'esperen precipitacions febles i disperses fins a mig matí, sobretot a la
meitat sud del país. A partir de llavors, s'esperen ruixats dispersos a punts
de muntanya, sobretot al Prelitoral, que amb el pas de les hores afectaran
a la resta de l'interior. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment
aniran acompanyats de tempesta. Acumularan quantitats de precipitació
fins a poc abundants.
La cota de neu voltarà els 2000 metres. 

Temperatures 
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes al terç nord i
lleugerament més altes a la resta, tot i que la pujada serà puntualment
moderada a la meitat sud. Estaran entorn els 2 i 7 ºC al Pirineu, entre 7 i
12 ºC al Prepirineu i interior del nord-est, entre 11 i 16 ºC al litoral central
i sud, i entre 9 i 14 ºC a la resta del territori.
Les màximes seran lleugerament més baixes o puntualment moderada a
l'interior. Oscil·laran entre 16 i 21 ºC en general. 

Visibilitat 
Entre bona i regular en general, amb boires i boirines matinals a l'interior. 

Vent 
Vent fluix i de direcció variable a l'inici del dia. A partir d'aleshores, s'impo-
sarà el component est entre fluix i moderat al litoral, i el component sud i
est a l'interior fluix amb cops moderats

Estat de la mar 

Costa Brava: 
vent fluix i de direcció variable fins a mig matí. A partir de llavors, s'impo-
sarà el component est entre fluix i moderat al litoral, sobretot de llevant.
Marejol. 

Costa Central: 
vent fluix i de direcció variable fins a mig matí. A partir de llavors, s'impo-
sarà el component est entre fluix i moderat, entre llevant i gregal.
Marejol. 

Costa Daurada: 
vent fluix i de direcció variable fins a mig matí amb predomini del compo-
nent est. A partir de llavors, s'imposarà el component est entre fluix i mode-
rat, entre llevant i gregal.
Marejol amb àrees de maror a partir de la tarda. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa dotze indica que el teu món sentimental
travessa una fase de certa intensitat. És
important sentir-té be amb tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a un
signe molt donat als canvis. És necessari
que coneguis els mètodes de l´autocontrol.

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l´amor, vés amb compte a voler
viure somnis utòpics o t´emportaràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina , cuidar-te més.  

Cranc
22/6 al 21/7

Seria positiu per a tu  que no prenguessis deci-
sions precipitades i que visquis tots els teus
assumptes sentimentals amb molta calma i
paciència.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprofita el cap de setmana per gaudir de
l´amor i expressar els teus sentiments. El
trànsit  del Sol  i Neptú per la teva casa set
beneficia la teva relació de parella. 

Verge
23/8 al 21/9

En la teva relació de parella tracta de ser
pacient i no et precipitis a l´hora de resoldre.
Respecte a la teva salut , hi ha algunes coses
que t´inquieten.

Balança
22/9 al 22/10

No tot està resolt  amb la teva parella, de vega-
des tens el cap posat en un altre lloc. Pensa que
sempre hi ha temps per a tot .La teva activitat
laboral  no ha de acaparar tot el teu temps.

Escorpí
22/10 al 21/11

Mercuri , Venus i Urà transitant per la teva
casa cinc et dóna una gran capacitat  creati-
va i poder materialitzar les teves pròpies ini-
ciatives  en el terreny de l´amor. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d´amor , ara mateix et convé
saber per on trepitges. Tracta de cuidar-te i
mantenir-te en forma , així podràs exigir al teu
cos l´esforç  físic que desitges.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d´amor , el trànsit de Venus ,
Urà i Mercuri per la teva casa  tres indica que
ara és el moment  idoni per millorar la teva
habilitat comunicativa.

Aquari
20/1 al 18/2

S´anima la teva vida social i afectiva durant el
cap de setmana .Sortiràs i freqüentaràs llocs de
moda amb amics. Durant el dia d´avui  gaudiràs
de claredat mental i de força personal.

Peixos
19/2 al 20/3

Les circumstàncies et duran a un terreny on
tindràs  oportunitats  per viure  una nova
aventura .Conserva  la calma, pren decisions
i arriba al moll de la qüestió.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 135.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m_ , 2 habitacions ,
1 bany , cuina menjador.

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.
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D'entrada gratuïta, en els
dos dies de duració s'han
programat tota una sèrie
d'activitats al seu voltant,
com “la peça commemorati-
va”, 112 peces encunyades i
numerades, considerades
peces de col·lecció, que
estan realitzades per l'artesà
local Joan Cortiella Garcia,
són peces tradicionals de
terrissa de la Galera. En
aquesta edició la peça com-
memorativa serà el cànter
comuner o de la boca gran,
atuell utilitzat, tradicional-
ment, per traslladar les fem-
tes de casa al camp, on es
convertien en adob. D'altra
banda, cada any una comuni-
tat autònoma aporta una

representació dels seus arte-
sans, que exposen en un lloc
privilegiat de la Fira: la plaça
del Mercat. Aquest any serà
les Illes Canàries, i, els terris-
sers canaris realitzaran
aquest dia al  recinte firal una
cocció de peces de terrissa
que anomenen Árbol de
Fuego. Però aquestes no
seran les úniques activitats
interessants que es duran a
terme en el marc de la Fira,
sinò que els visitants, també,
podran gaudir del Premi
Biennal de Ceràmica i
Terrissa Vila de la Galera,
amb motiu del qual l'artista
premiat l'any 2010 fa una
exposició a Terracota.
Enguany, i fins el proper 26
de juny, la Sala 2 del Museu
Terracota, acollirà una expo-
sició de l'obra de la conegu-
da ceramista Rafaela Pareja
Ribera, de Vinalesa
(València), guanyadora, en la
modalitat Ceràmica, del II
Premi Biennal de Ceràmica i
Terrissa Vila de la Galera
2010. Rafaela Pareja Ribera
és una ceramista amb un
currículum extens, formada
a l'Escola d'Arts Aplicades i
Oficis Artístics de València, i,
amb altres cursos relacio-
nats amb la ceràmica: de
vidrats, d'instruments de
ceràmica, d'engalba, etc. Ha
realitzat exposicions col·lec-
tives a: Alcora, València,
Castelló, Toledo, IIles
Balears, Valladolid,
Barcelona, Palencia,
Holanda, Jaén, etc. i ha
obtingut un munt de premis
a diferents concursos de
ceràmica i escultura que
s'ha presentat: Alcora,
Toledo, València, Altafulla,

Jaén, Illes Balears, la Galera,
etc. Juntament amb Samuel
Bayarri, ceramista també,
tenen un taller anomenat
Alafia a Vinalesa, on acullen
un munt d'alumnes de totes
les edats. Rafaela Pareja és
una ceramista de renom que
fa molts d'anys que es dedi-
ca a la creació. Li agrada
experimentar tècniques,
materials i descobrir quin és
el resultat en treure la peça
del forn. La seva obra
desprèn una enorme sensibi-
litat, les seves peces són fer-

mes i fràgils, alhora, necessi-
ten ser acaronades, cuida-
des i tingudes en compte en
tot moment. El color que
impera és el blanc, símbol
de la puresa, de la pau i de la
dignitat, són obres, la majo-
ria, de caràcter abstracte
però que sempre ens recor-
den a algun element de la
natura. 
La mare naturalesa immensa
que ens protegeix, ens envol-
ta i ens guia... La natura i
l'art s'uneixen, a través de la
matèria primera: el fang, i, la

creació d'unes formes
pures, nítides, cuidades, tant
en la tècnica com en l'estèti-

ca. 
Rafaela ens presenta ceràmi-
ca de qualitat, art de qualitat,

d'aquell que no ens deixa
indiferents, que ens fa sentir,
descobrir i experimentar i

ens apropa a una natura
plena de vida, sensibilitat,
pau i harmonia.

La Fira de la Galera, punt de trobada artístic

Durant aquest cap de
setmana, la Galera aco-
llirà la XVIII edició de la
Fira de la Terrissa que,
enguany, compta amb
uns setanta expositors,
artesans i artistes i
espera rebre al voltant
dels 40.000 visitants.
Es tracta d'una fira d'ar-
tesania de caràcter
monogràfic, on els visi-
tants trobaran obres de
terrissers i ceramistes
d'arreu de Catalunya (la
Bisbal, Quart, la Galera,
Verdú, etc.), i de l'Estat
espanyol: Extremadura,
Andalusia, País Basc,
País Valencià, i també
d'altres països. 

La XVIII edició de la Fira de la Terrissa, enguany, comptarà amb més de 70 expositors i espera superar els 35.000 visitants

REDACCIO

AVUI A L’ÚLTIMA «HEM FET FIRA!»

Una de les originalitats d’aquesta Fira és el
conegut com «la peça commemorativa», peces

encunyades i numerades, considerades de
col·lecció i diferents en cada edició

            


