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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Tortosa clausura la 56
edició d'Expoebre en un cap
de setmana ple d'activitats
al carrer.

P4

L'Ajuntament d'Amposta
redistribueix el superàvit
d'1,08 MEUR de 2010 en
amortitzar préstecs i
obres pendents. Alcanar
aprova el pressupost per
al 2011.

P5

Societat
Serrat es solidaritza amb la
situació de la Lira
ampostina.

P9

Esports
La UE Sant Jaume, campió
de la Tercera regional .

P14

Blanco assegura al senador Josep Maldonado que la variant s'acabarà en la segona meitat del 2012, "respectant els terminis previstos". El
senador per Tarragona, Josep Maldonado, celebra el compromís i l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, manifesta “estic content, però a hores
d'ara, el poble de l'Aldea està molt desencantat amb la gestió del Govern respecte a la variant”. Amb tot, la informació que gira al voltant
d'aquesta obra, no deixa de provocar a la població, ja no tan sols de l'Aldea, sinó de gran part de les Terres de l'Ebre. Aquest passat 15 d'a-
bril s'aprovava la liberalització del peatge que comprèn Salou-Martorell, decisió que va entrar en vigència el dia 18, del mateix mes. Quan és
ben sabut, que una de les reivindicacions que acompanyava la realització de les obres de la variant, era la liberalització dels peatges, durant
el temps que durés l'execució de l'obra. Com el mateix alcalde concloïa “això, a banda de ser una injustícia, ja es tracta d'una conya”.  P3

«Es tracta d’una conya?»

Esquerra la Ràpita inicia aquesta campanya a les Eleccions Municipals 2011 sota el
lema “Junts farem +”, seguint en la línia de les actuacions dutes a terme els darrers
mesos per promoure la participació ciutadana amb un únic objectiu: «la gestió muni-
cipal ha de proporcionar qualitat de vida als rapitencs, que han de poder viure i tre-
ballar a la Ràpita». El candidat d'ERC, Josep Caparròs afirma que «no entraré en tac-
ticismes polítics, amb la que està caient, ara és imprescindible abocar-nos en gene-
rar ocupació i facilitar l'activitat econòmica al poble. És urgent consensuar la políti-
ca de promoció econòmica de la Ràpita».  P6

«Junts farem + per la Ràpita»
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

Del 29 d'abril a l'1 de maig, ha
tingut lloc a la Galera, la XVIIIa
edició de la Fira de la Terrissa.
Un cop finalitzada aquesta edi-
ció podem ja fer balanç del que
ha estat. Així doncs, us podem
assegurar, que, com sempre,
ha estat un èxit d'afluència de
visitants. Tot i que aquest any el
dia 1 de maig era diumenge,i,
per tant, només hi hagut un dia
festiu, igualment hem tingut
molt de  públic. Des d'aquí,
donem les gràcies a totes les
persones que ens han visitat i
sobretot a tots els organitza-
dors i col·laboradors que l'han
fet possible. Gràcies! 
D'aquests dies de la Fira, desta-
quem, la presència de la comu-
nitat autònoma convidada d'a-
quest any: Illes Canàries, i,
sobretot,  les demostracions de
les terrisseres canàries (loce-
ras). La seva manera de treba-
llar el fang, sense torn, amb la
tècnica del marrell (urdido), és a
dir, tires de fang, com una mena
de xurros, que es van unint i van
pujant la peça. 
Aquesta tècnica contrasta amb
la tècnica que utilitzen els terris-
sers de la Galera, els Cortiella,
presents al nostre poble des del
segle XVIII fins a l'actualitat, ells
han utilitzat des de sempre el
torn de peu (tot i que, per a l'ela-
boració de peces de gran for-
mat també utilitzen aquesta tèc-
nica. Comencen la peça al torn,
després van afegint al damunt
els marrells fets amb les mans)
i sempre han estat els homes
els que han tingut l'ofici de terris-
ser, no pas les dones, les dones
han ajudat a carregar el forn,
descarregar, decorar els atuells,
etc. mai però han elaborat
peces al torn... 
La manera de coure les peces
de les Illes Canàries no té, tam-
poc, res a veure amb la manera
tradicional de fer-ho, els terris-
sers de la Galera, el árbol de
fuego, que ens van presentar
els terrissers canaris, amb un
forn que tenia forma d'arbre, res
té a veure amb la cuita tradicio-
nal amb llenya dels terrissers de
la Galera, amb un forn de grans
dimensions on cabien centenars
i centenars de peces...
Destaquem també, a la nostra
Fira, la presència d'Itàlia, com a
país convidat, amb una petita
mostra de les seves creacions
ceràmiques que ocupava un
espai preeminent en una carpa
a la plaça de l'Ajuntament. Com
podeu comprovar, la Fira de la
Terrissa de la Galera, en aques-
ta edició i en totes les anteriors,

dóna a conèixer tècniques dife-
rents tant en el camp de la terris-
sa com també en el de la cerà-
mica, és, per tant, un espai d'in-
tercanvi de coneixements, cultu-
res, tècniques i maneres de fer
dins del món de l'artesania. Al
llarg d'aquests tres dies el visi-
tant ha pogut descobrir atuells
que ens presenten els terrissers
i alfareros de Catalunya (la
Galera, Verdú, Quart, etc.)
l'Estat espanyol (Extremadura,
Andalusia, País Valencià, País
Basc, Astúries, Galícia...),
Portugal, etc., peces tradicio-
nals, que mantenen les seva
forma pràcticament igual des
del Neolític a l'actualitat, que
porten implícites una història i
una cultura que es repeteixen i
es neguen a abandonar-nos.
Aquests atuells contrasten amb
la ceràmica més contemporània
i artística, també present a la
Fira, amb formes innovadores
que trenquen totalment amb la
tradició. Una mostra d'aquesta
ceràmica més innovadora és
l'exposició que va inaugurar el
Museu Terracota (baixos de
l'Ajuntament), coincidint amb la
Fira. Es tracta de l'exposició titu-
lada Tormenta, de Rafaela
Pareja Ribera, guanyadora,
modalitat ceràmica, del II Premi
Biennal de Ceràmica i Terrissa
Vila de la Galera 2010, que
estarà al Museu fins al 26 de
juny (de dimecres a divendres
de 9'30 a 13'30 hores; dissab-
tes, diumenges i festius de
12'00 a 14'00 hores). Amb tot,
aquesta Fira, contribueix a
donar a conèixer la Galera, el
seu passat terrisser tant unit a la
seva història, i, a la vegada és
un nexe d'unió entre aquesta tra-
dició terrissera i la contempora-
neïtat de les peces de ceràmica,
passat i present s'uneixen. Us
esperem a la propera edició de
la Fira de la Terrissa, que serà la
XIXa, i, us recordem que si voleu
conèixer a fons la història de la
terrissa i els terrissers de la
Galera, el Museu Terracota té un
horari estable tot l'any i al seu
interior podreu descobrir aques-
ta història, a la sala permanent,
i, la sala temporal, cada mes o
dos mesos hi trobareu: ceràmi-
ca, pintura, escultura, fotografia,
història, etc. 

Olga Ralda Bas
Dinamitzadora cultural i turística

de l'Ajuntament de la Galerai res-
ponsable de Terracota, Centre

d'Interpretació de la Terrissa de la
Galera 

XVIII Fira de la Terrissa de la Galera

Opinió

La variant de l'Aldea és un projecte que ja fa mol-
tíssim temps que les Terres de l'Ebre reivindiquem,
que tots plegats “cridem” que per al municipi de
l'Aldea aquesta obra és una necessitat prioritària i
vital. Si fem memoria… semblava que la unitat i la
crida d'un territori havia fet el seu efecte, recor-
dem que aquesta obra es va iniciar al maig del
2009, que anava al bon ritme que demanava
l'urgència que li pertanyia, ens trobàvem a un any
del seu acabament, però el Ministeri de Foment va
aturar l'única obra que s'estava executant a les
Terres de l'Ebre, explicant de forma verbal la
manca de pressupost. Una retallada més i un altre
cop les necessitats de les Terres de l'Ebre no es
tenien en compte.  Sense caure en el conformis-
me, l'Ebre ha seguit demanant que se reiniciessin
les obres de manera immediata i que se proposes-
sin solucions alternatives fins que no comencessin

aquestes. Perquè estem parlant d'alguna cosa
més que de “totxos” i “tobots”. Una obra que va
estretament lligada a la seguretat de les persones
i que al llarg del temps, ha unit més que dividit les
Terres de l'Ebre. Ho podem dir ben clar, no ens
hem d' amagar de res, ja estem parlant d'una ofen-
sa més als ciutadans de Catalunya, la variant de
l'Aldea ja acumula prou anys de retard en moltes
obres. Aquesta variant venia a cobrir entre altres
dèficits el de la seguretat que pateix el municipi
que ha vist com veïns han mort atropellats a l'N-
340. No es pot permetre que es pugui jugar amb
la seguretat dels ciutadans i ciutadanes, la qual
cosa no es valora ni en euros ni en pessetes. Ha
arribat l'hora ja? Podrem escriure d'aquí poc el titu-
lar al nostre setmanari de la inauguració de la
variant? El ministre de Foment, José Blanco, ho
anuncia per al 2012. Continuarà….

Editorial

L’Aldea té dubtes

Diumenge passat vam celebrar el primer
de maig, convocats pels sindicats majori-
taris UGT i CC.OO, en un ambient reivindi-
catiu motivat pel context de crisi econò-
mica i amb un fort malestar provocat pels
anuncis de retallades en serveis socials
bàsics de l'estat del benestar, com la
salut i l'educació, per part del govern de
Convergència i Unió. És greu que s'aprofi-
ti la situació de crisi i el dèficit de les
administracions públiques, derivat de la
disminució d'ingressos, per fer marxa
enrere en aquells avenços socials que
tant ens han costat d'aconseguir, intro-
duint receptes neoliberals de les més
dures. L'equip d'Artur Mas al govern està
mostrant la pitjor cara de la dreta, en
matèria social i econòmica i cal donar una
resposta social i política contundent. No
s'hi val  l'excusa que s'ha de reduir la des-
pesa pública, que s'ha de fer, però no es
pot matar tot el que és gras. És un pro-
blema de prioritats. Avui hi ha determina-
des inversions en obra pública que poden
esperar tranquil·lament tres o quatre
anys, però el que no pot esperar és la
salut o l'educació. Fins i tot posats a
tocar la despesa sanitària, caldria entrar
en la reducció de la despesa farmacèuti-
ca, per via de racionalitzar el consum de
medicaments, tema en el que el govern
de CiU no hi entra seriosament, no sé si
per la seva excel.lent relació amb el sec-
tor de la indústria farmacèutica, tan
potent a Catalunya i el més important
d'Espanya, alhora que s'afavoreix clara-
ment els interessos de la salut privada,
dirigida fins fa poc per l'avui conseller del
ram, senyor Boi Ruiz.
El primer de maig després de la manifes-
tació sindical, la UGT, el PSC i ICV-EUA,
vàrem fer, com ve essent tradicional els
darrers anys, l'ofrena floral al monument
a Rafael Vidiella, situat al Parc de la Fira
de Tortosa. La reivindicació de la seva
memòria agafa plenamente sentit en
aquest context actual. La seva trajectòria
sindical en defensa dels drets dels treba-
lladors i el seu ferm compromís polític
com a demòcrata i home d'esquerres  i

conseller de la Generalitat en els
moments difícils de la Guerra Civil, és un
referent necessari, a l'hora de defensar
els drets socials aconseguits al llarg de
més d'un segle. Enrere no s'hi ha d'anar
ni tan sols per agafar impuls.
El proper dia 22 d'aquest mes de maig,
celebrarem eleccions municipals, és hora
d'expressar, amb contundència democrà-
tica, que volem politiques que s'orientin
fonamentalment a la dinamització econò-
mica i a la creció de llocs de treball. Que
volem polítiques que donin resposta al
principal neguit de les famílies, la desocu-
pació. Que no volem polítiques d'apara-
dor i de màrqueting electoral al llarg dels
propers quatre anys, de somriures i de
copets a l'esquena. És l'hora de treballar,
a favor de la majoria, perquè totes les
administracions, també els ajuntaments,
hi tenen molt a fer. Ara que s'inicia la recu-
peració econòmica, a Tortosa no podem
deixar passar de nou el tren del creixe-
ment, com tradicionalment i fins avui ha
fet la dreta local. L'aposta per la industria-
lització, com a motor de la nostra econò-
mia, és el principal objectiu dels socialis-
tes tortosins, així mateix expresem la fer-
mesa del nostre compromís en defensa
de l'estat del benestar i en contra de les
retallades en els serveis bàsics, i cal
orientar el vot en aquesta direcció, tal i
com demanava el manifest sindical con-
junt del Primer de Maig. 

Joan Sabaté Borràs
Candidat a l'alcaldia del PSC de Tortosa i

senador

Un Govern municipal al servei de les persones,
per impulsar l’economia i combatre l’atur

Opinió
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En resposta en el Ple del
Senat a Josep Maldonado
(CiU), que li preguntava si el
Govern preveu reprendre
les obres de la variant, el
ministre ha dit que és una
actuació prioritària, i que de
fet s'ha avançat en la via,
perquè quan va començar
el Govern socialista l'actua-
ció estava en estudi infor-
matiu. Blanco ha ressaltat
que l'execució està al 50%,
de manera que s'acabarà
en la segona meitat del
2012, «respectant els ter-
minis previstos». El senador
per Tarragona, Josep
Maldonado, ha celebrat
aquest compromís del
ministre de Foment, José
Blanco, perquè a la segona
meitat del 2012 acaben les
obres de la variant de la N-
340 a l'Aldea (Baix Ebre).
Maldonado ha afirmat que

en els actuals pressupos-
tos existeix una partida des-
tinada a aquesta infraes-
tructura i ha denunciat lenti-
tud a l'hora de prendre deci-
sions. En aquest sentit, els
veïns de l'Aldea viuen, des
de fa anys, el trànsit de
vehicles pesants pel mig
del poble, amb el perill d'ac-
cidents que això comporta.
Les obres de la variant de
la carretera N-340 de
l'Aldea hem de recordar
que van ser aturades el

passat mes d'agost i que
encara al desembre, es
desconeix la data de repre-
sa dels treballs, tot i que
s'apuntava al primer trimes-
tre de 2011. En els pressu-
postos generals de l'Estat,
tal com va expressar en el
seu moment el senador
Maldonado, existeix una
partida de 15,3 milions
d'euros per continuar la
variant, que es va aturar
per falta de finançament
quan s'havia executat apro-

ximadament el 50 per cent
de l'obra. En aquell
moment, l'alcalde de
l'Aldea, Dani Andreu explica-
va que oficialment no va
rebre «cap informació en
relació a la represa de les
obres», ni tampoc «el per-
què s'havien paralitzat».
Finalment, el ministeri de
Foment es va posar en con-
tacte amb l'alcalde, a tra-
vés d’una carta el passat
mes de febrer. Exposant
que des del Govern central

aquesta infraestructura es
considera prioritària i que
s'estava fent tot el possible
per buscar la manera de
reactivar-la, ja que compta-
va amb una partida pressu-
postària inclosa en els pres-
supostos generals.
L'alcalde ha manifestat la
seva satisfacció davant les
últimes notícies, però
sense deixar, de banda,
cert escepticisme: «fa molt
temps que lluitem per la
realització de la variant. En

un altre moment ho hagués-
sim celebrat, però a hores
d'ara, el poble de l'Aldea
està molt desencantat amb
la gestió del Govern respec-
te a aquesta variant». El
ministre de Foment, en el
Senat, va parlar de quan
s'acabaria l'obra, però no
va fer referència a quan es
reprendria. Davant aquest
fet, «si quan els operaris
estaven a punt de parar les
obres em van dir que al
ritme que anaven estarien
acabades aquest estiu»,
explicava Andreu, «ara
compto que per acabar-les
quan diu el ministre Blanco,
s'haurien de reprendre
sobre el juliol», afegeix
Andreu. Amb tot, la informa-
ció que gira al voltant d'a-
questa obra, no deixa de
provocar a la població, ja
no tan sols de l'Aldea, sinó
de gran part de les Terres
de l'Ebre. Aquest passat 15
d'abril s'aprovava la libera-
lització del peatge que
comprèn Salou-Martorell,
decisió que va entrar en
vigència el dia 18, del
mateix mes. Quan és ben
sabut, que una de les reivin-
dicacions que acompanya-
va la realització de les
obres de la variant, era la
liberalització dels peatges,
durant el temps que durés
l'execució de l'obra. Com el
mateix alcalde concloïa
“això a banda de ser una
injustícia, ja es tracta d'una
conya”.

La variant, ara, per a 2012

El ministre de Foment,
José Blanco, ha desta-
cat aquest dimarts que
en els Pressupostos
Generals de l'Estat
(PGE) per a aquest any
figura que es disposa
dels recursos necessa-
ris per acabar les obres
de la variant de la carre-
tera N-340 a l'altura de
L'Aldea (Tarragona), la
qual cosa es preveu per
a 2012. 

Blanco respon al senador Maldonado: «en els pressupostos generals de l’Estat d’enguany, està contemplada»

Liberalització peatge Salou-Martorell: «això, a banda de ser una injustícia, ja es tracta d’una conya», Dani Andreu, alcalde de l’Aldea

REDACCIÓ

José Blanco, ministre de Foment.
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Una activitat que aquest
any ha compartit protago-
nisme amb altres esdeve-
niments a la ciutat i que
han servit perquè la ciutat
de Tortosa s'omplís de
gent durant el cap de set-
mana. 
El lliurament dels premis
Ebremusik, amb un con-
cert a la plaça Barcelona
aquest dissabte a la nit, o
la celebració de la Cursa
Popular aquest diumenge,
són alguns dels actes que
s'han celebrat i que han

reunit un important núme-
ro de persones. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el regidor de
Fires, Ricard Forés, feien
el diumenge  al migdia un
primer balanç de l'edició

2011 d'Expoebre. En opi-
nió de l'alcalde, tal i com
ja va avançar en la inagu-
ració de la fira, el futur
Expoebre haurà d'anar
molt lligat a dos dels pilars
importants d'aquest certa-

men firal, el sector empre-
nedors i el saló
Ebreambient. 
Ferran Bel considera que
un i altre són dos ele-
ments de dinamització
que han polaritzat d'una
manera important l'activi-
tat al pavelló firal durant
aquest llarg cap de setma-
na. En la mateixa línia s'ha
pronunciat el el president
de Fira de Tortosa, Ricard
Forés, qui considera que
cal aprofitar l'esforç i l'in-
terès que està despertant
en els sectors afins l'apos-
ta d'Expoebre per l'empre-
neduria i per la sostenibili-
tat i les energies renova-
bles. Quant a la presència
de públic, i a falta encara
de dades definitives, l'al-
calde ha recordat que
aquesta edició ha comptat
amb un dia menys atés
que l'1 de maig ha estat
diumenge.
D’altra banda, el candidat

del PSC a l'alcaldia de
Tortosa, Joan Sabaté, afir-
mava aquest dilluns que la
67a edició de l'Expoebre
ha estat «un fracàs». 
Sabaté ha dit que lluny de
ser crítics d'una fira que
ha sobreviscut a moltes
situacions, la dinàmica
actual podria fer que desa-
paregués. 
En aquest sentit, el candi-
dat socialista a l'alcaldia
de Tortosa ha denunciat
una manca de treball i
capacitat per part de l'e-
quip de Bel a l'hora d'inci-
dir per dinamitzar l'econo-
mia de Tortosa. 
Segons els socialistes, en
l'actual context de crisi
econòmica calia posar a
l'abast de l'empresariat de
les Terres de l'Ebre les ins-
tal·lacions del pavelló firal
de manera gratuïta per tal
d'incentivar la seva
presència i també l'entra-
da dels visitants.

ExpoEbre tanca portes després de quatre dies
d’activitat al pavelló firal de Tortosa

La 67a edició de la fira
multisectorial Expoebre
va tancar portes aquest
diumenge al vespre
després de quatre dies
d'activitat al pavelló
firal. 

La ciutat “va viure un cap setmana molt actiu”

REDACCIÓ

El president de la Generalitat, Artur Mas, va visitar la fira.

Cedida

Cinta Espuny i Vidal ha
estat nomenada repre-
sentant territorial de
l'Esport a les Terres de
l'Ebre en substitució de
Jordi Gaseni. Cinta
Espuny va néixer a
Tortosa el 1974, és doc-
tora en Pedagogia, fun-
cionària del cos de pro-
fessors d'ensenyament
infantil i primària, i ha
obtingut un Màster en tec-
nologia educativa, així
com les titulacions espe-
cífiques per exercir com a
mestra d'educació física
a la primària i la secundà-
ria. En els darrers dos
cursos acadèmics, ha
estat professora d'ensen-
yament infantil i grau de
primària al departament
de Pedagogia a la URV.
Anteriorment, va ser pro-
fessora d'educació física
en el CEIP Marcel·lí
Domingo, de Tivissa; el
CEIP Remolins, de
Tortosa, i la Zona Escolar
Rural Mestral, de
Campredó.

Cinta Espuny,
nova representant

territorial de
l’esport
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L'Ajuntament d'Amposta ha
redistribuït els 1,08 milions
d'euros de superàvit amb
què va tancar el passat
exercici de 2010 a cobrir
les amortitzacions de prés-
tecs i a l'execució d'obres
urbanístiques pendents.
L'equip de govern de CiU
ha volgut treure pit defen-
sant la seva gestió pressu-
postària davant les críti-
ques del grup del PSC a l'o-
posició, que va acusar-los

d'haver inflat la partida de
despeses i reduir la d'in-
gressos per tancar els

comptes amb un balanç
positiu. Segons l'alcalde,
Manel Ferré, la situació de

les finances municipals,
amb un deute de 13,5
milions d'euros (74%), per-
met suficient marge de
maniobra per continuar
demanant crèdits per
poder fer front a futures
inversions. D’altra banda, a
només tres setmanes de
les municipals,
l'Ajuntament d'Alcanar ha
aprovat  el pressupost
municipal pel 2011, grà-
cies al vot de qualitat de
l'alcalde, Alfons
Montserrat, amb sis vots a
favor i sis en contra, els
dels regidors de l'oposició,
el PSC, el PP i ICV, que van
demanar a l'equip de
govern d'ERC i CiU que els
deixés damunt la taula. 
El govern local no hi va
accedir argumentant que,
si s'aprova ara el pressu-
post, és per facilitar les
coses al govern entrant. La
partida més important són
els 2,4 milions d'euros que

es destinaran a la reforma
del mercat municipal;
també cal destacar els
374.000 euros per a les
expropiacions de la prime-
ra fase del passeig nord de
les Cases d'Alcanar o els
690.000 euros per a la
rotonda de l'antiga N-340 a
Alcanar Platja. “És un pres-
supost equilibrat i de con-
tenció fiscal”, hi afegia l’al-
calde . “No és el moment
d'aprovar-los perquè entra-
ran en vigor amb un nou
govern”, manifestava el
portaveu del PP, Josep
Beltran, que també va
lamentar que s'aprofités
l'absència per malaltia d'un
regidor, Baptista Beltran
(CiU), que ja no forma part
del govern local per apro-
var-los. A més, també va
criticar que fa tres mesos
que no es convoca cap ple
ordinari i que, per tant, l'o-
posició no pot fer ús del
torn de precs i preguntes.

Parlem de xifres als municipis
d’Amposta i Alcanar

Els plens ordinaris de
l'Ajuntament d'Amposta
i Alcanar han servit per
donar compte de la
liquidació de l'exercici
pressupostari de l'any
2010.

Alcanar tanca el pressupost del 2011

REDACCIÓ

Imatge d’un ple a l’Ajuntament d’Amposta.

Cedida

L'escriptora Mercè
Foradada, de Vilanova, ha
guanyat el 23è Premi de
Narrativa Sebastià Juan
Arbó que convoca
l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita. 
L'obra és un text amb què
l'escriptora vol parlar de la
llibertat d'esperit a través
de dues històries
paral·leles: la d'una
remeiera de Viladrau que
al segle XVII viu a la mun-
tanya i fa remeis en her-
bes; i la d'una advocada
de fama a Barcelona, a
finals del segle XX, que un
dia comença a sospitar
coses fosques del seu nai-
xement. 

23è Premi
Narrativa Sebastià

Juan Arbó, a la
Ràpita

L'Incasòl ha iniciat el pro-
cés de venda de
parcel·les del polígon
industrial del Molló, als
termes municipals de
Móra la Nova i Tivissa
(Ribera d'Ebre).
L'empresa pública
posarà a disposició de
les empreses interessa-
des, en el marc d'un pro-
cés de concurrència
pública, 11 hectàrees de
sòl industrial en dotze
parcel·les, d'entre 5.000
i 19.000 metres qua-
drats, a un preu de 41
euros el metre quadrat.
També s'ofereix l'opció
d'ocupar l'espai mit-
jançant el dret de superfí-
cie, a 0,50 euros el
metre quadrat.

Venda de
parcel.les al

Molló

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha asse-
gurat que la Generalitat
està estudiant avalar l'em-
presa ampostina
Mecánicas del Delta SA
(Medesa) per garantir la
continuïtat de l'activitat
empresarial. 
Pallarès ha explicat que fa
gairebé un mes que man-

tenen converses amb la
conselleria d'Empresa i
Ocupació per buscar una
solució per una de les
empreses pioneres del
territori amb llocs de tre-
ball qualificats. 
En aquest sentit, el dele-
gat s'ha mostrat con-
vençut que la Generalitat
podrà garantir la continuï-
tat de l'empresa amb un

aval financer, “si l'empre-
sa fa els deures”. 
L’Empresa va presentar la
setmana passada un ERO
temporal de 6 mesos per
als 28 dels seus 43 treba-
lladors davant la impossi-
bilitat d’aconseguir
finançament necessari
per treballar i satisfer una
comanda de prop de 4
milions d’euros.

La Generalitat estudia 
avalar l’empresa Medesa

Aquesta es dedica a la fabricació de maquinària per fer cartró ondulat
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Després d'anys en què la
política municipal s'ha vist
marcada per les discus-
sions d'uns contra els
altres, per a la propera
legislatura Josep

Caparrós, candidat d’ERC
pel municipi de Sant Carles
de la Ràpita, aposta per un
Govern municipal d'unitat
perquè “portem molts
anys en una política munici-
pal enquistada, que no ens
han portat a res més que
enfrontaments d'uns con-
tra els altres, que han
minat la moral dels rapi-
tencs i els ha portat a la
desil·lusió”.
Caparrós especifica que,
en aquests moments “més
que mai cal apostar pel
poble, prioritzar el poble i
deixar de banda els par-
tits. No entraré en tacticis-
mes polítics, en la que
està caient, és imprescin-
dible abocar-mos en gene-
rar ocupació i facilitar l'ac-
tivitat econòmica al poble,
perquè la gent de la Ràpita
no pot perdre més temps,
necessita amb urgència
una gestió municipal eficaç
i eficient”. 
Esquerra la Ràpita, que va
encetar aquest dijous 5 la
campanya amb la tradicio-

nal enganxada de cartells,
creu que el futur del poble
passa per aconseguir la
implicació de tota la ciuta-
dania, i també dels partits
polítics, per poder desen-
volupar les potencialitats

amb què la Ràpita compta. 
En aquest sentit, en la pre-
sentació de la candidatura
el passat dissabte ja
avançava “tenim la gent
valenta, treballadora i
capaç per desenvolupar

les mesures que han de
convertir el millor poble del
territori en el millor poble
per als rapitencs. Ara
necessitem anar tots Junts
per fer més”, ha comentat
Josep Caparrós.

Esquerra la Ràpita ini-
cia aquesta campanya
a les Eleccions
Municipals 2011 sota
el lema “Junts farem
+”, seguint en la línia
de les actuacions dutes
a terme els darrers
mesos per promoure la
participació ciutadana
amb un únic objectiu:
«la gestió municipal ha
de proporcionar quali-
tat de vida als rapi-
tencs, que han de
poder viure i treballar a
la Ràpita».

REDACCIÓ

El candidat d’ERC a la Ràpita, Josep Caparròs.
Cedida

El passat dissabte, 30 d'a-
bril, va tenir lloc el lliura-
ment del premi a Anna
Rubio, autora de l'obra, al
Centre d'Interpretació de
la Pesca. Un premi que ha
aconseguit la participació
de 25 autors. 
Una bona notícia pels

organitzadors, els coordi-
nadors del premi i la regi-
doria de Cultura de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, després que en
l'anterior edició s'hagués
tingut de declarar desert.
L'autora de Silla, València,
se l'ha premiat amb la

publicació de l'obra per
Cossetània edicions i
3.000 euros. “La meva pri-
mera sensació ha estat
d'alegria, d'il·lusió, d'emo-
ció. Tenir un llibre escrit és
una fita molt important,
però quan coneixes que
agafa forma de llibre i que

es pot trobar a les llibre-
ries, això no té nom. 
Això és el més bonic que li

pot passar algú que
escriu”, va explicar Anna
Rubio.

Anna Rubio rep el premi Vila
de l’Ametlla de Mar

Aquest premi de narrativa arriba a la seva XIX edició

Ecologistes en Acció ha
demanat el tancament
definitiu d'Ascó després
que «la central nuclear
hagi vessat per accident
25.000 litres d'aigua
contaminada dins un
embornal intern de la
zona de contenció i que
14 operaris que treballen
en la recàrrega hagin
quedat afectats, tot i que
el líquid contaminant no
va arribar a sortir del cir-
cuit de la central».
Segons l'entitat ecologis-
ta, es tracta d'un acci-
dent "molt greu ja que
existeix un risc inherent
per a la salut dels treba-
lladors per la dispersió
inevitable de material
radioactiu".

«Ascó vessa
25.000 litres

d’aigua»

Tortosa, la Ràpita, Flix i
Jesús seran els municipis
que enguany es converti-
ran en les diverses seus
dels cursos de la
Universitat d’Estiu de les
Terres de l’Ebre URV-
UETE 2011.
S’organitzaran vuit cur-
sos de temàtiques diver-
ses com les tecnologies
de la informació, la pràc-
tica docent, la literatura
ebrenca, l’enologia, la
salut, l’economia o el
medi ambient. Els pri-
mers cursos arrancaran
el 27 de juny i s’allarga-
ran fins a meitat del mes
de juliol.  El nou campus
de la URV obrirà portes
l’1 de setembre.

La URV-UETE
organitza 8

cursos

Caparròs aposta «per un Govern d’unitat»
L’objectiu d’ERC a la Ràpita és millorar la qualitat de vida dels rapitencs
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Davant més de 250 per-
sones el candidat a l'al-
caldia d'Amposta, Adam
Tomàs, va presentar una
llista 'de gent plena d'es-
perança, amb il·lusió i
amb ganes d'aportar aire
fresc a l'Ajuntament
d'Amposta'. Tomàs però
va reconèixer que no serà
fàcil després de 24 anys
'de govern dels matei-
xos'. El candidat repu-
blicà es va mostrar
convençut que el proper
22 de maig 'serà un dia
històric per a la nostra
ciutat i que farem allò que
tothom diu que no és pos-
sible'. Tomàs va destacar
que hi ha molta gent nova
que s'ha sumat al projec-

te, de diferents edats i
ideologies per fer acabar
amb una estratègia políti-
ca basada en la divisió i
d'optar per una altra de
basada en la cohesió. A
més a més de creure que
'podem construir una
nova majoria, vèncer les
inèrcies que encorseten
l'acció d'un alcalde que fa
més de vint anys que està
dins l'Ajuntament
d'Amposta'. Per tant per
Tomàs 'el canvi és possi-

ble i hi ha una alternativa
preparada per governar
la ciutat'. 

El candidat repu-
blicà va reclamar un alcal-
de honrat, que no es
pugui inventar mentides
per molta por que tingui a
no revalidar una majoria
absoluta que ostenta des
de fa dues dècades. Així
Tomàs va lamentar que el
candidat de CiU, i actual
alcalde d'Amposta, faci
declaracions públiques

falses afirmant que
Esquerra d'Amposta i el
PSC tenen un pacte
redactat. Segons Tomàs
'ni el tenim amb el PSC, ni
el tenim amb CiU. No hi
ha cap pacte signat. Em
presento a les eleccions
amb les mans lliures'.
Tomàs a més va
deixar clar que 'la candi-
datura que encapçalo és
l'alternativa, i per això
ens ataca contínuament,
pels nervis i per la temor

que té al fracàs'. 
D'altra banda va

manifestar que 'l'espe-
rança és el fonament d'a-
quest projecte. La cre-
ença que només nosal-
tres podem escriure el
nostre destí; que només
el podem escriure els
homes i les dones que no
ens conformem amb el
món tal com és, sinó
que tenim el valor de tre-
ballar per fer-lo tal com
voldríem que fos'. 

Adam Tomàs: «el canvi és possible.
Som l’alternativa»

El passat dissabte 30
d'abril a la plaça del
Castell d'Amposta es va
presentar la candidatu-
ra d'Esquerra-Esquerra
d'Amposta per les pro-
peres eleccions munici-
pals.

Presentació de la llista d’Esquerra-Esquerra Amposta al castell de la ciutat

Tomàs va destacar que «molta gent nova s’ha sumat al projecte»

REDACCIÓ

Llista electoral d’Esquerra-Esquerra d’Amposta.
CEDIDA

La tonyina vermella espan-
yola estrena DNI digital
amb un missatge ecològic
que destaca la denomina-
ció d'origen del peix i el
seu “pedigrí” de pesca
sostenible. 
La nova eina registra des
de l'hora de pesca i pes
exacte del peix, fins
detalls com el percentatge
de greix de la seva carn i
la seva PH, que incideix
directament en el valor de
mercat. 
Però el principal interès de
la informació, encriptada
en un codi BiDi que pot lle-
gir-se amb qualsevol mòbil
amb connexió a Internet,

és diferenciar les peces
que compleixen amb la
normativa internacional i
les quotes de la Comissió
del Tonyina de l'Atlàntic
Nord (ICCAT), que cada
any assigna el volum de
pesca. A Espanya, on es
pesquen prop de 4.000
tones de les 22.000 auto-
ritzades a l'Atlàntic nord i
el Mediterrani, l'empresa
Balfegó, amb cinc genera-
cions de tonyinaires en el
seu haver, declara el seu
compromís amb el futur
d'una espècie la pesca es
documenta des fa mil
anys. 
El seu director, Juan

Serrano, que va presentar
a la premsa el nou proce-
diment de traçabilitat “que
avala la garantia de soste-
nibilitat de l'espècie”, va
destacar que el consumi-
dor “té dret a una informa-
ció completa i veraç”
sobre el que compra, vin-
gui d'on vingui.
“Els empresaris hem de
ser transparents i compar-
tir els processos socials i
ambientals seguits en l'e-
laboració i comercialitza-
ció d'un bé”, ha subratllat
Serrano, que va advocar
Per afegir espectacle a la
“posada de llarg” del siste-
ma de registre “Bidi”, ela-

borat enterament a
Espanya, Balfegó va fer
portar des de Tarragona
fins al Casino de Madrid un
dels seus tonyines, de

140 quilos de pes, amb el
certificat de pesca com-
plet , que els interessats
van poder llegir en els
seus telèfons. 

La tonyina roja estrena DNI,
nova eina registrada pel grup Balfegó

Es registra l’hora de la pesca i el pes exacte del peix

El PSC d'Amposta con-
vida als xiquets i xique-
tes a la festa infantil
que es realitzarà demà
dissabte, dia 7 de
maig, de les 16.30 de
la tarde a les 20.30
hores al Parc dels
Xiribecs. Hi haurà infla-
bles, grup d'animació i
sorpreses diverses.
També el PSC convida
a la presentació del
programa electoral del
Partit de Socialistes
de Catalunya: Pla
Integral del Centre de
Tortosa. Intervindran
en l’acte els candidats
Núria Chertó Roig, tèc-
nica de turisme i Enric
Roig Montagut, arqui-
tecte. 
Tindrà lloc el proper
dilluns 9 de maig a les
20.30h de la tarde a la
Cambra de Comerç i
Navegació de la ciutat
de Tortosa.

Actes de
campanya

electoral del PSC
a Terres de

l’Ebre

Alcaldes de set munici-
pis de les Terres de
l'Ebre i el Camp de
Tarragona han consti-
tuït un grup de pressió
per afavorir la
instal·lació de centrals
elèctriques al territori,
que ja concentra el
70% de la producció
energètica de
Catalunya. La mesa
d'alcaldes per al desen-
volupament de l'energia
a Catalunya, com s'a-
nomena, considera que
el futur econòmic d'a-
quests municipis,
davant la crisi actual,
passa per aprofundir
en la producció energè-
tica i, entre els seus
objectius, figura
convèncer les empre-
ses perquè inverteixin
al territori i atreure'n
d'altres que siguin
grans consumidores. 

Alcaldes de 7
municipis del
Camp i l’Ebre
creen un lobby

energètic
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El Centre de Paràlisi
Cerebral de Tarragona "La
Muntanyeta" va iniciar l'any
1999 un projecte destinat
a la introducció de les arts
escèniques dins del seu
programari d'activitats.
Aquesta iniciativa pretén
trencar les barreres -no
només físiques, sinó
també mentals- de la
societat davant de la reali-
tat de les persones disca-
pacitades físiques o psíqui-
ques que han de viure amb
el suport d'una cadira de
rodes. 
Els teatres, cinemes i audi-
toris sí es troben, actual-
ment, adaptats per a
aquesta realitat, però
només ho estan en el seus

patis de butaques o amfi-
teatres. 
Així, "La Muntanyeta" es va
proposar que les persones
amb paràlisi cerebral
puguéssin actuar damunt
dels escenaris, explicar
històries i transmetre emo-
cions i sentiments davant
d'un públic. 
D'aquesta manera, avui
divendres 6 de maig, el
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa acollirà
la companyía de teatre "Al
Trot" amb la seva posada
en escena de "L'artista",
una reflexió sobre la crea-
ció artística unida a la
autodestrucció, i al voltant
dels límits de l'amor incon-
dicional i la mort. 

Està interpretada per set
nois i noies i per vuit moni-
tors, i té una duració de
55 minuts. Per a
possibilitat aquesta posa-
da en escena, l'Ajuntament

de Tortosa ha habilitat un
accés a l'escenari per a
permetre la mobilitat dels
actors i actrius amb la ins-
tal·lació d'una rampa
especialment adaptada. 

El cantautor, a part de donar suport desinteressat a l’entitat, assistirà com a convidat

Comença el judici pels crims 
de Bot el 2002

El principal acusat pels
crims de Bot (Terra
Alta), Andrej M., s'ha
exculpat aquest dilluns
de la mort de dos com-
patriotes seus el 2002.
Andrej M. ha explicat
que ell no va estar pre-
sent en cap de les dues
morts a Bot i que des-
coneix qui és l'autor
material dels fets. La
fiscalia ha denunciat
que al llarg de la decla-
ració, Andrej M. ha
entrat en múltiples con-
tradiccions respecte de
les seves afirmacions
en declaracions ante-
riors als jutjats de
Gandesa i Tortosa. 
Amb tot, Andrej M. ha dit

que aquest dilluns ha
explicat la veritat i que
abans no ho havia fet
per defensar-se de les
acusacions que hi havia
sobre ell i per defensar
Loreta, la seva excom-

panya sentimental i que
també vivia al pis de
Bot.

L'associació ebrenca,
Amics i Amigues de l'Ebre
organitza el segon debat
socio-econòmic “LO
FUTUR,  de les Terres de
l'Ebre”, junt amb la col·labo-
ració de la Cambra de
Comerç de Tortosa, la
Univeristat Rovira i Virgili,
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Terres de l'Ebre, Segula
Films, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'Associació de Dones
Empresàries. 
L'objectiu d'aquest segon
debat, tant com en el pri-
mer, el tercer i quart que
queden pendents, és bus-

car copsar la mobilització
civil en un procés de partici-
pació ciutadana per expre-
sar de forma clara quin
futur es vol per les Terres
de l'Ebre. I que
aquesta voluntat del poble
sigui traslladada als polítics
i al Govern per que l'acullin
amb un compromís de com-
pliment. Prendre decisions
polítiques de baix cap a
dalt, i no com ve sent habi-
tual, de dalt cap a baix.
Totes les persones que vul-
guin donar la seva opinió,
poden fer-ho demà dissabte
a la Cambra de Tortosa a
partir de les 18.30h de la
tarda.

LO FUTUR de les 

Terres de l’Ebre

Aquest passat dimecres, 4
de maig, es va produïr un
accident a la carretera C-
12, al seu pas per Tortosa.
On es van veure implicats
un cotxe i un autobús esco-
lar. El conductor i únic ocu-
pant del turisme va morir a
l'acte, mentre vuit perso-
nes, sis d'elles nens, van
resultat ferides lleus. El
turisme que conduïa la vícti-
ma va xocar frontalment
per causes que s'estan
investigant amb l'autobús
escolar, que traslladava a
42 alumnes de les localitats
de Xerta i Paüls a l'Institut
de Roquetes. Segons va
informar el Servei Català de
Trànsit (SCT), l'avís del
sinistre es donava a les

08:00 hores, al punt qui-
lomètric 23 de la C-12. Els
Bombers de la Generalitat
van haver d'intervenir per
recuperar el cadàver del
conductor del turisme, que
va quedar atrapat a l'inte-
rior del vehicle. Els ferits
lleus de l'autobús, sis nens
i dos adults (el conductor i
la monitora), van ser atesos
de ferides lleus, principal-
ment contusions de poca
consideració, a l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa. La resta dels nens
van ser traslladats al CAP
del Temple de Tortosa, on
se'ls ha fet un reconeixe-
ment mèdic. La major part
dels nens procedien de la
localitat de Xerta.

Accident mortal a la C-12,
al terme de Tortosa

El concert durarà entre
una hora i una hora i quart
i la banda de la Lira, inte-
grada per un centenar de
músics, interpretarà uns
14 temes del disc Serrat
sinfónico, adaptats pel
mestre Adolf Ventas i pel
també músic Jordi Grisó a
la música de banda. “Els
temes de Serrat estan
pensats perquè la seua
veu predomine i aquí el
que hem de fer és que pre-
dominen els instruments”,
va explicar el director de

la banda, Octavi Ruiz. 
Serrat a més de donar
suport desinteressat al
concert assistirà de convi-
dat i a més s'ha com-
promès a cantar acompan-
yat per la banda de la Lira
la mítica Paraules d'amor i
Petita música. 
“Tots els que participen en
l'organització i en el con-
cert ho fan de forma
altruista”, va manifestar
ahir el director de la
banda, Octavi Ruiz, que va
destacar “la sensibilitat”

de Serrat envers la conti-
nuïtat d'entitats com la
Lira. El concert s'ha orga-
nitzat per recaptar fons
per a l'escola de música
de la Lira, que travessa
per un moment complicat.
De fet, el lema és Per una
escola de música amb
futur.   
“No podem abaixar el llistó
de la qualitat”, va manifes-
tar el president de la
societat, Javier Escrihuela,
que va assenyalar que la
seua entitat continua llui-

tant per aconseguir la sub-
venció del Departament
d'Ensenyament a les esco-
les municipals de música
xifrada en 540 euros per
alumne, que representaria
per a l'entitat un ingrés
anual de 80.000 a 90.000
euros. 
L'Ajuntament està nego-
ciant el tema després de
no haver atès la petició de
la Lira per no crear un
greuge comparatiu amb
l'altra societat musical: La
Unió Filharmònica.

Serrat es solidaritza amb la 
situació de la Lira ampostina

El concert benèfic de la
Lira Ampostina amb el
cantautor català Joan
Manuel Serrat (la Lira
Ampostina versiona
Serrat) del proper diven-
dres 17 de juny comença
a prendre forma.
Finalment no es farà a
l'auditori de la Lira, on la
capacitat és de només
550 places, sinó a l'exte-
rior del pavelló municipal
de fires, cedit per
l'Ajuntament, i s'han
posat a la venda 3.000
entrades a un preu de 25
euros (20 per als socis),
que es poden adquirir a la
seu de la Lira i d'altres
entitats musicals de la
comarca. 

REDACCIO

Serrat.
cedida

L’Auditori Felip Pedrell,
amb la paràlisi cerebral

El principal acusat
pels crims de Bot

s’exculpa de la mort
de dos compatriotes

seus el 2002. «No vaig
estar present»

Una iniciativa que pretèn trencar barreres físiques i mentals
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Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, sobre la decisió
del comitè, comentava que
«la veritat és que sempre
que hi ha una alineació inde-
guda és per una errada
humana. El que cal veure és
si és voluntària o involuntà-
ria. I en aquest cas està clar
que, baix el nostre punt de

vista, va haver-hi voluntarie-
tat». Fabregat creu que
«hem d’anar a la següent
instància. Però ja no només
pels punts, que poden ser
importants perquè encara
no estem del tot salvats,
sino perquè amb aquesta
decisió quedem en evidèn-

cia quan no hauria de ser
així i, a més, el nostre objec-
tiu és que es reconegui una
il.legalitat , una injustícia que
pot crear un precedent com-
plicat». Al marge d’a-
quests punts, l’Amposta va
sumar-ne tres vitalicis al
camp del Vilafranca (0-2),

amb gols del pichichi Miguel
(ja en porta 16): «l’equip va
mantenir la línia que portava
abans del partit contra el
Premià i va estar magnific,
en tots els aspectes. Va
jugar força bé, creant oca-
sions i sent superior al rival»,
deia Fabregat. L’ojectiu és a
tocar. Amb un punt,
l’Amposta evitaria matemàti-
cament el descens compen-
sat que pot haver-hi.
Diumenge visita la Pobla,
equip que vol jugar la pro-
moció d’ascens: «lògica-
ment, anem amb voluntat de
guanyar perquè ens manca
un punt per assegurar la
permanència i perquè, a
més, és la nostra obligació:
ser competitius fins el final,
mantenint el nivell alt que
hem tingut en molts partits,
com el del diumenge pas-
sat». A més de les baixes
conegudes de Becerra,
Gerard i Moha, ho serà
Folch per targetes. D’altra
banda, l’Ascó, que ja ha con-

sumat l’ascens, va empatar
contra el Palamós (1-1),
equip que s’hi jugava molt.
Diumenge visita el Masnou,
que es juga la vida. El club
asconenc ja ha començat a
treballar per a crear un filial
a la Quarta catalana la tem-
porada vinent. 

Recurs desestimat

La resolució del comitè
respecte la impugnació
de l’Amposta del partit
contra el Premià (2-2)
ha deixat bocabadat a
més de quatre.
L’alineació indeguda,
refermada amb les
imatges de Canal TE i la
documentació que va
presentar l’Amposta, no
han servit. El comitè ha
considerat que «fou una
errada humana del
delegat del Premià».
L’Amposta estudia por-
tar l’afer a la Federació
Espanyola. 

El comitè considera que fou «una errada humana del delegat del Premià»

REDACCIÓ

Falten dues jornades. L’Amposta està a un punt de la permanència.
EBRESPORTIU

Xavi Sánchez és el tècnic
del juvenil de Preferent
de la Rapitenca. La seua
trajectòria, tenint ja el
títol d’entrenador
Nacional, no ha passat
desapercebuda. I,
segons ha pogut saber
Més Ebre, a través de
fonts del Gavà, el club
barceloní s’ha interessat
pel jove tècnic rapitenc
per a dirigir el juvenil de
Lliga Nacional la tempo-
rada vinent. Una bona
notícia que, no obstant,
serà complicada que es
pugui acabar produint
perquè el jove tècnic
rapitenc, per motius pro-
fessionals, ha decidit no
acceptar-la.

El Gavà vol a
Xavi Sanchez

per entrenar el
seu juvenil

El Tortosa va sumar un
empat meritori en la seua
visita al camp del San
Cristobal (0-0). Al primer
temps, els roigiblancs van
poder avançar-se en el
marcador, però en el
segon, el conjunt terras-
senc va empènyer més
amunt i va acabar tancant
a l’ebrenc al seu camp. En
els darrers minuts, els
locals van reclamar un
penal que va existir.
L’empat deixa al Tortosa a
sis punts de la zona de
descens quan en queden
quinze en joc. Per tant, diu-
menge vinent, tenint en
compte que després s’ha
de visitar el Blanes, els tres
punts són molt importants.
Es una nova final, a l’estadi
de la capital del Baix Ebre,
contra l’Olimpic Can Fatjó.
Tornarà Marc Alegre men-
tre que Joseph és baixa
per sanció. David i
Venturasón dubte. 
La Rapitenca, per la seua
part, va vèncer després de
set partits sense fer-ho
davant de la seua afició. Va

guanyar (2-0) el Montcada
(un resultat que beneficia el
Tortosa). Va ser el debut, a
casa, del tàndem tècnic
format per Alfons Royo i
Oscar Rojals. L’aposta
foren jugadors dels plan-
ters com els juvenils Tena i
Didac i Alex Forés i Felipe
que ho eren l’any passat.
La victòria fou justa i balsà-
mica, amb gols de Gilabert
(el 100 amb la Rapitenca) i
d’Alex Forés, ja al final.

Diumenge, amb
les baixes de Raül i
Cristian, la Rapitenca visita
el Santfeliuenc. La UE
Rapitenca va fer una
assemblea extraordinària
de socis per obrir període
de presentació d’alternati-
ves a la junta i per canviar
els estatuts per fer oficial
que els mandats seran de
sis anys i no de quatre. La
junta arriba al final del
quart. Llavors pot estar
aprovada l’ampliació a sis.

El Tortosa, a acostar-se a la
permanència

Rebrà diumenge l’Olímpic Can Fatjó (17 h)

TERCERA DIVISIÓ

PRIMERA CATALANA

TÈCNIC RAPITENC

Amb el brillant triomf a
Vilafranca, a l’Amposta

li manca un punt per
confirmar la

permanència. Diumenge
visita la Pobla (12 h)

Un punt

L’Ascó, per la seua part,
va empatar amb el

Palamós i diumenge
visita el Masnou (12 h).

Ja es treballa per la
creació del filial.

Filial

La UE Rapitenca va fer
ahir una assemblea

extraordinària de socis

D’alineacions indegudes
n’he vist unes quantes.
Puc dir que en un cas va
ser de forma involuntària.
Però en els altres, fou
totalment voluntària. Com
la majoria quan es pro-
dueixen. Recordo un dia,
quan féiem la revisió, que
el company que anava
darrera meu no tenia la
fitxa i va jugar amb la d’un
altre. L’àrbitre, davant del
delegat rival, va dir-li:
«estás seguro que tu eres
éste?». I el meu company,
naturalment, va respon-
dre: «pues claro, no lo
ve!». El delegat rival no
se’n va adonar. I no va
passar res. I és que no si
no hi ha alguna filtració, és
complicat averiguar-ho.
Bé, de casos de possibles
alineacions indegudes n’hi
ha per omplir dues colum-
nes. El darrer conegut és
el del Premià, a Amposta.
Es estrany que passi en
un partit de Tercera divi-
sió, però passa. No obs-
tant, el comitè no ha donat
la raó a l’Amposta. Entre
els motius de la seua deci-
sió, expliquen que ha con-
siderat que va ser una
errada humana...
Espero que aquest cap de
setmana no hi hagin
equips que s’agafin a això
i que posin jugadors que
no poden jugar. Què no
s’entèn? Què hi ha un pre-
cedent clar i recent?. Si,
però el futbol és així...

Una alineació
indeguda

L’opinió de Michel
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L’Ampolla va golejar al camp de l’Ulldecona (1-5). Els locals,
amb nou baixes, van haver de recòrrer al juvenil i en els darrers
minuts, Bakar, porter que va jugar de titular, va fer de jugador de
camp mentre que Xavi, que estava a la banqueta per unes mo-
lesties, es va posar sota els pals en no haver més efectius. Mal-
grat això, l’Ulldecona, cuer del grup i que no guanya des del 12
de desembre, va avançar-se amb un gol espectacular de Zurab.
Dani Roca, incisiu i amb qualitat, va remuntar abans del descans
amb dues dianes. Kuedi, àrbitre del partit, va expulsar rigorosa-
ment a Younes. Per això, a la represa, no va haver història. L’Am-
polla va decidir amb els gols de Jordi, Paco i Oscar. Es el segon
triomf seguit i ara té possibilitats d’evitar el descens directe. El
calendari, però, no és fàcil. Diumenge rebrà l’Alcanar.

L’Ampolla afronta una nova final,
diumenge contra l’Alcanar

PRIMERA REGIONAL

Catalònia i Jesús i Maria van empatar en un derbi que no va dece-
bre per la intensitat i les alternatives que van existir (2-2). El Jesús
i Maria, en moments puntuals, va tenir les opcions per haver-lo en-
carrilat al seu favor però no va poder fer-ho i el Cata, per la seua
part, va saber reaccionar i amb els gols d’Eugeni va posar-se en
el partit i al final va buscar el gol de la victòria. Per tant, un empat
que no es pot considerar injust entre dos equips que van estar a
l’alçada.  El Cata, tot i les dificultats del moment, com les d’altres
clubs en aquesta època, va oferir bona actitud. Els de Talarn estan
lluny de la dotzena plaça que potser conflictiva però no poden con-
fiar-se per acabar de distanciar-se de la mateixa. El Jesús i Maria,
en la seua línia, va sumar un punt que li permet mantenir-se en la
quarta plaça. Geira va fer els dos gols i ja es el pichichi de l’equip. 

Catalònia i Jesús i Maria empaten
en un partit força intens

La Cava assoleix la quarta victòria
seguida i s’apuntala en el cinquè lloc

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

Joan Trullén, del Roquetenc.
ME

Durant aquest matí, la UE Al-
deana coneixerà la decisió del
comitè d’Apel.lació una vega-
da el Camp Clar va presentar
les seues al.legacions. El re-
curs aldeà fou acceptat la set-
mana passada. En el moment
del nostre tancament no s’ha-
via fet pública la decisió. Amb
ella, es sabrà si el partit Camp
Clar-Aldeana s’ha de jugar.

L’Aldeana espera
la decisió del

comitè

PRIMERA REGIONAL FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

El Remolins-Bítem va perdre
contra el Sant Ildefons (2-4) i
fa un punt i seguit en una se-
gona volta que ha estat dece-
bedora i per oblidar. L’equip
va tornar a oferir les esclet-
xes que l’han condemnat a no
poder lluitar per l’ascens i el
rival, en aquest cas el Sant Il-
defons, va aprofitar-les i va

acabar golejant. Una nova
desfeta al Municipal de Bítem. 
Els visitants van avançar-se
en el marcador aprofitant una
de les seues arribades quan
el conjunt local no havia co-
mençat malament el partit,
amb una proposta de joc que,
com en la majoria de jorna-
des, li propiciava un domini in-

fructuós del partit. Llaó va
empatar i semblava que hi ha-
via reacció. Però el Sant Ilde-
fons, efectiu, va traure petroli
i va posar-se amb l’1-3 al des-
cans. Jota, amb un gran gol,
posava emoció a la represa
però el quart gol visitant va
sentenciar un partit amb un
guió ja conegut.

El Remolins-Bítem manté la
dinàmica de la segona volta

Va perdre (2-4) contra el Sant Ildefons i va tornar a decebre a casa

PREFERENT

El Roquetenc va empatar al
camp d’un Morell que, amb
aquest empat, veu frenades
les seues aspiracions de llui-
tar per l’ascens (2-2).
Nico, exjugador de la Cava, va
fer l’1-0 que premiava la major
insistència local. Budesca,
amb un gran gol, en una acció
individual, encarrilava el partit,

però la confiança local va pro-
piciar la recació del Roque-
tenc que entrava en el derbi
amb el gol de Vilanova. A la re-
presa, els locals, precipitats,
van perdonar i Trullen va em-
patar a poc del final, arran d’u-
na falta. El Roquetenc, cuer,
rebrà demà el Catllar, penúl-
tim. 

El Morell perdona i el
Roquetenc ho aprofita

Demà dissabte, a Roquetes, derbi de cuers (16.30 h)

PREFERENT

La Cava va golejar l’Aldeana en un dels derbis en la jornada que
més en té del campionat (4-0). Un partit sense massa història
(als deu minuts el resultat ja era de 3-0) en què els locals, no
obstant, van oferir més tensió que el rival i van demostrar que
estan acabant la temporada a l’altura que s’esperava, entre els
cinc primers. Aquesta trajectòria final maquilla una temporada
irregular en la que potser es podia haver lluitat per alguna co-
sa més.

Malgrat això, un dels objectius era millorar a casa i això s’ha
aconseguit quan l’artilleria no perdona en els darrers metres.
Jaime, David, Lluis i Alex van marcar els gols del conjunt de
Sergio Navarro.Es la seua quarta victòria seguida i la millora
que permet apuntalar-se en la cinquena plaça.

El president de l’Ulldecona anuncia
que continuarà la temporada vinent

Ja és oficial l’equip directiu de la Delegació ebrenca
PRIMERA REGIONAL

Josep Ll. Millan, president de l’Ulldecona, va anunciar diumen-
ge passat, després del partit, que «la temporada vinent segui-
rem al capdavant del club. Això si no surt una altra proposta
amb interés d’agafar-lo. Però en principi, la idea és continuar.
Estem intentant solucionar diverses qüestions per deixar esta-
bilitzat el club i confiem en què la temporada vinent ho puguem
aconseguir». D’aquesta forma, el rumor de que l’Ulldecona B,
equip desvinculat i que té la seua organització, ocuparia el lloc
de l’Ulldecona a la Tercera catalana quedava desmentit: «n’hem
parlat amb ells i la idea és, si es pot, mantenir els dos equips.
Tot dependrà dels propis jugadors i del que vulguen fer. El que
si que ja hem exposat és que la temporada vinent, els jugadors
que fitxin amb l’Ulldecona no cobraran un euro». 

El Gandesa suma tres punts d’or,
contra el Calafell

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa va guanyar el Calafell (1-0) amb un gol de Moya en
el primer temps. Va ser una victòria treballada i també molt so-
ferta perquè en els darrers minuts va haver de patir per la incer-
tesa del marcador i per la pressió del rival.

El triomf distancia a l’equip d’Enrique del descens directe
però encara ha de lluitar per fer-ho també d’aquesta dotzena
plaça que potser conflictiva si hi ha compensació. De moment,
aquesta setmana no n’hi hauria perquè dos equips tarragonins
estan en zona d’ascens a la Primera catalana. I el Tortosa es tro-
ba en zona de permanència. Un fet que també cal tenir en
compte. Ara és el Salou qui es compromet i en la jornada vinent
rebrà un líder ‘tocat’ que ha perdut els dos darrers partits i que
arriba al final de la lliga un xic debilitat.

L’Alcanar redueix distàncies amb els
dos primers classificats

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va guanyar al camp de la Sénia, en el derbi, amb dos
gols del jove Adrià (1-2). La Sénia va avançar-se en el marcador,
amb un gran gol de Ramon, i va començar bé el partit, cedint la
iniciativa a un Alcanar que va saber refer-se i que va capgirar el
marcador. La Sénia va quedar-se amb un menys i l’Alcanar, acte
seguit, també. Per tant, el partit va anar trencant-se i els se-
niencs van lluitar mantenint el derbi igualat. L’Alcanar va disposar
del control però no va poder sentenciar per això va haver incer-
tesa fins els darrers minuts, tot i que la Sénia, amb nou, ja no va
poder gaudir de profunditat. L’Alcanar es recupera amb un triomf
després de la derrota a Jesús i Maria i redueix distàncies respec-
te els dos primers. La seua segona volta continua sent de som-
ni, com la passada en la que també va acabar tercer.

Una acció del partit de diumenge, entre l’Ulldecona i l’Ampolla (1-5)

Dilluns, a la delegació ebren-
ca de la Federació Catalana
de futbol, va haver-hi una reu-
nió informativa. Hi van asistir
25 clubs i es van tractar
diversos temes. Es va expli-
car als clubs els plans de
competició per a la tempora-
da vinent, i es va passar un
qüestionari a cadascun d’ells
perquè opinin respecte a si
modificarien la competició
d'Infantil i si farien alguns can-
vis en la reglamentació del
Futbol 7. També se’ls va pre-
guntar si creien convenient

treure la sanció per acumula-
ció de targetes a les catego-
ries de futbol base, femeni i
Tercera i Quarta catalana.
Amb les conclusions tretes
de tots els qüestionaris es
duran a terme una serie de
propostes perquè es puguin
aprovar a l'assamblea de
juny. «És una de les decisions
de la nova Junta Directiva de
la FCF, que els clubs siguin
els que decideixin i facin les
propostes». Així mateix, es va
presentar oficialment el nou
equip de la Delegació.

Delegat : Joaquin del Pino
Sots-Delegat: Michel Otero
Director Tècnic Esportiu:
Miquel Piñol. 
S'han nomenat uns delegats
comarcals: Joan Alegret (B.
Ebre); Paco Reverter
(Montsià); José Diego (Terra
Alta) i Miquel Perez (Ribera). I
pel que fa al Futbol Femení, la
Delegada serà Alba Vilàs.
Tomas José és el nou
Responsable de les
Comissions de Futbol
Territorial a nivell de tota
Catalunya.
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El Sant Jaume necessitava dos punts per ser campió. I diu-
menge va assolir-los al camp de l’Aldeana B. Al primer
temps, el resultat era de 0-1 però a la represa, el líder va
passar per sobre del seu rival i va acabar consumant una
golejada que ja li suposa el títol, a falta de quatre partits
pel final. Una temporada històrica i amb valor afegit de la
recuperació del futbol. Manel (3), Ivan (4) i Serrano van
marcar els gols. El Sant Jaume, juntament amb el Tortosa
Ebre, són els primers campions. D’altra banda, dir que el
Tivenys va recuperar-se amb el triomf contra l’Arnes i que
les altres places d’ascens estan més ajustades amb la
victòria, amb dos gols de Leandro, del Cata contra el
Godall (2-1). 

El Sant Jaume ja és campió, a manca de
quatre jornades

TERCERA REGIONAL

El Benifallet, liderat per Ismail, i amb gols de Povill i de Gaspar,
va vèncer 0-2 a Roquetes en un partit en què els de Margalaf van
acabar amb nou però en el que van poder mantenir la porteria a
zero. El conjunt benifalletenc va fer un pas endavant per evitar el
descens directe però es veu condemnat al descens per les com-
pensacions. Ja no té opcions, tot i que manquen quatre jornades,
de poder-les evitar. 
Es el mateix cas de l’Alcanar que va golejar el Corbera (4-0) i que
està fent un final de temporada excepcional. La seua reacció,
però, ha arribat tard. No per a poder eludir el descens directe,
com el Benifallet, sino que per unes compensacions que compor-
taran set descensos i la possibilitat de vuit si hi ha una carambo-
la amb un descens més ebrenc de Primera regional. 

Victòries estèrils del 
Benifallet i de l’Alcanar

SEGONA REGIONAL

El Perelló va empatar amb l’Horta (1-1) en un partit en què tots dos
equips buscaven la victòria per a poder distanciar-se, com el Ca-
marles, el Deltebre i el Móra la Nova, de l’onzena plaça. Per això
va ser un partit molt equilibrat, travat i amb molt de centrecampis-
me. Segons Baltasar Capera, tècnic local, «penso que el resultat
fou just. Va ser un partit igualat en el que no van haver-hi moltes
ocasions. Les defenses van imposar-se». J. Prats va fer el gol de
l’Horta. Archi, amb molesties, va sortir a la segona meitat i va fer
el local. Ja en porta 20 en 19 jornades. El Perelló porta 22 punts
de 30 (10 jornades sense perdre). L’Horta, per la seua part,  23
de 39. Però sorprenentment tots dos equips, tot i la seua reacció,
hauran de confirmar la permanència.

El Perelló es troba en la mateixa situació i
lluita que Camarles i Deltebre

SEGONA REGIONAL

El Camarles va guanyar al camp del Flix (0-1) on va sumar tres
punts vitalicis per allunyar-se del descens directe. Ara afronta
diumenge una final per deixar aquest descens directe distan-
ciat de forma matemàtica. Després, el malson estarà per sa-
ber si de Primera regional hi ha una altra compensació o no. I
en el cas que pugui haver-la, lluitar per evitar l’onzena plaça. 
Per tant, tres punts importants, diumenge vinent.
I els camarlencs, que havien empatat contra el Vilalba, al camp
de l’Olímpic, en partit de recuperació jugat el divendres sant,
van aconseguir una victòria extraordinària a Flix, on van impo-
sar-se amb un gran gol de Ruben, de falta. Els flixencs van
merèixer més al primer temps però van cedir al segon.  

El Camarles es juga allunyar-se del descens
directe el diumenge, contra el Batea

SEGONA REGIONAL

Es curiós que amb 48 i 49 punts es pugui parlar d’equips que
han d’assegurar la permanència. Però amb la reestructuració i
les compensacions que ja es podien preveure a l’inici de la tem-
porada per, a la vegada, existir més descensos a la Primera re-
gional, la situació és aquesta. Per això el Móra la Nova afronta-
va una final a Masdenverge, amb urgència de guanyar per
allunyar-se d’aquesta onzena plaça que pot arribar a ser compli-
cada. I va golejar (2-5) tenint ara més tranquil.litat i a l’espera
d’acabar d’allunyar-se de forma definitiva d’aquesta posició que
potser dubtosa fins el final. En aquesta mateixa tesitura es tro-
ba el Deltebre que va fer un pas de gegant a Amposta (1-2) però
que també haurà d’apuntalar encara la permanència. 

Móra la Nova i Deltebre sumen tres punts
vitals per assegurar la permanència

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara, amb gols de Cornejo i d’Oscar Masdeu, va vèn-
cer al camp del Maella, contra el Batea (0-2). D’aquesta forma,
són 20 punts de 24 (vuit jornades sense perdre) i ha pujat fins la
tercera plaça, empatat a punts amb el Vilalba. El Batea, per la
seua part, ha perdut els darrers cinc partits i ja té molt complica-
da la permanència per les compensacions. Diumenge visita el
Camarles en una final. Si perd ja dirà adéu a la categoria. Manel
Landa, tècnic del Batea, explicava que “vam fer un bon partit,
però quan et trobes així, tot es fa més difícil. I el Santa Bàrbara,
ben posat i amb jugadors determinants, va ser més efectiu”. El
Batea va intentar fitxar dos jugadors, sense poder acabar de fer-
ho, la setmana passada en la darrera per poder incorporar. 

El Santa Bàrbara fa un punt i seguit
després de guanyar contra el Batea (0-2)

SEGONA REGIONAL

Jugadors del Sant Jaume van celebrar el títol de campions, al vestidor.
CANAL TE

L’Olímpic va vèncer l’Ametlla,
amb dos gols del pichichi
Jacob (2-0). Els locals, pres-
sionant molt amunt, van dis-
posar d’ocasions en els pri-
mers minuts, a  més del gol
de Jacob que va aprofitar una
indecisió dels visitants.
L’Ametlla, amb el 0-0, va fer
el seu primer avís i, ja amb l’1-
0, va gaudir de dues opcions
per empatar. A la represa, el
joc va estar molt travat.
L’Ametlla va intentar-ho però

sense molta profunditat men-
tre que l’Olímpic, al contraa-
tac, va tenir més opcions. I en
un dels contraatacs, una pilo-
ta llarga dels locals va propi-
ciar el 2-0 quan Jacob, més
incisiu, va anticipar-se al
defensa rival i, sól davant el
porter de l’Ametlla, el va batre
per dalt. 
L’Olímpic amplia distàncies
respecte el Pinell que, diume-
ge passat, va empatar en el
derbi a Vilalba (3-3). Un partit

vibrant, emocionant i amb
moltes protestes a l’àrbitre.
Va haver de tot. Els visitants,
més efectius al primer
temps, van avançar-se amb
dos gols d’Amadeu (0-2). A la
represa, un penal protestat
pels visitants i que els locals
van considerar que fou “clar”
va significar, amb rebuig
inclòs, l’1-2. El Vilalba va pres-
sionar més amunt i va creure
que podia remuntar. I va fer-
ho amb els gols de Víctor i de

Salva. Quan ja semblava que
el 3-2 seria el resultat, amb
una molt bona segona part
del Vilalba, l’àrbitre va xiular
un penal “inexistent” per als
locals que va suposar el 3-3,
obra de Ramon. Els pinellans
havien reclamat un de més
“clar” abans i també un gol
fantasma amb el 0-0. El Pinell
(55 de 59) està a sis punts
del líder i el Vilalba és quart,
empatat a punts amb el
Santa Bàrbara, tercer.

El líder Olímpic visita avui 
divendres el Deltebre (20.45 h)

El Pinell, en cap de setmana de romeria, també juga avui: amb l’Amposta

SEGONA REGIONAL

El Pinell és segon
després de l’empat al

camp del Vilalba, en un
derbi amb polèmica

Sis punts
Molts pocs equips a la provincia
poden dir que han estat a la Tercera
divisió. El rècord el té el Reus amb 48
temporades. El segueix el Tortosa
(44), Nàstic (27), la Cava (11),
Rapitenca (11), Amposta (10), Roda
de Berà (7) Pobla Mafumet (4) i FC
Asco (1). La propera temporada, sola-
ment un equip de l’Ebre estarà a la
Tercera divisió: l’Amposta. L’Ascó la
deixa pel seu descens; la passada va
ser la Rapitenca, el Tortosa fou en la campanya 2002/03 i la
Cava la 82/83. La Tercera divisió de les décades 40/70 era de
molt potent en no haver-hi els quatre grups de la Segona B,
categoria que va nàixer en la 77/78. Durant nombroses tem-
porades, els equips catalans havien de compartir el grup amb
valencians o balears. Vila-real, Mallorca, Hèrcules, Llevant,
Lleida, Girona i altres clubs de Primera o Segona han estat a la
Tercera divisió. D’acord al nombre de llicències, la Comunitat
de Catalunya li corresponen dos grups, però la Federació
Catalana mai s’ha preocupat d’aconseguir-ho mentre que
Andalússia si que en té dos. Després de la primacia del
Tortosa, que era el típic equip de Tercera, va agafar el coman-
dament la Rapitenca. La temporada 2005/06 tornava a aques-
ta categoria que va havia perdut en la 60/61, que també fou
quan l’Amposta va baixar i, fa tres campanyes, va recuperar-la.
Tenir un equip de l’Ebre a la Tercera divisió és un luxe, però fa
molts anys era un fet normal que n’hi haguessin diversos. La
59/60 estaven Amposta, Rapitenca, Tortosa i la Cava.
Curiosament, dos equips en cada grup. 
Es la Tercera divisió idonia per a l’Amposta? Doncs no si ens
atenem a les estadístiques dels 99 clubs que han estat en
aquesta categoria des de 1941. L’Amposta ocupa el lloc 46.
Però una cosa són les estadístiques i una altra les realitats. De
ser l’Amposta un equip clàssic de Primera regional i de Segona
(67/68) el president Tarazona es va marcar un objectiu: pujar
a Tercera. I ho ha aconseguit amb suor, moltes nits sense dor-
mir per a quadrar els comptes i potser massa entrenadors en
les darreres tres campanyes (Fabregat- Artiga-Nacho-Angel
Garcia). La banqueta de l’Amposta és un tant complicada.
L’Amposta surt amb avantatge la temporada següent. Podrà
tenir mercat amb jugadors de l’Ebre. De ben segur, seguirà
Fabregat. Canviar cada any d’entrenador és una errada. El pre-
sident Tarazona, que en diverses ocasions ha avisat que deixa-
va les claus del club a  l’Ajuntament, continuarà un any més.
Tarrazona és la seua ànima mater. Es el Dani de l’Espanyol.
Jugador, entrenador i president. Molt poques persones a l’Ebre
tenen l’historial del president de l’Amposta. 
Penso, per acabar, que és molt positiu tenir un equip d’aques-
tes terres a la Tercera. Han hagut pocs anys que no n’hi hagi
hagut cap. L’Amposta hi serà la lliga vinent. De ben sgur que la
seua afició sofrirà com en altres. Però a Catalunya solament
podran dir-ho, que són de Tercera, l’Amposta i 19 més. Al mes
de novembre vaig dir que l’Amposta es salvaria. I així ha estat.
Però si l’Amposta no vol baixar en les dues següents tempora-
des, ha de canviar la seua política esportiva i apuntalar un pro-
jecte, fent una junta més sòlida i donant un gir de 180 graus a
la seua política de futbol base. L’Amposta ha de tenir els juga-
dors amb més projecció d’aquesta comarca que acabin la seua
etapa juvenil i assegurar un segon equip ferm a la Segona cata-
lana. En qualsevol cas, felicitats a l’afició de l’Amposta, al seu
president, a la seua junta directiva, cos tècnic i jugadors per
mantenir l’equip un any més a Tercera divisió. 

CF Amposta, present i futur
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
Divendres

Pinell-Amposta (21 h)
Deltebre-Olímpic (20.45 h)

Dissabte
Ametlla-Masdenverge (16 h)

Móra Nova-Roquetenc (16.30 h)
Diumenge

Corbera-Vilalba (17 h)
Benifallet-Perelló (17 h)

Horta-Flix (17.30 h)
Camarles-Flix (17.30 h)

S. Bàrbara-Alcanar (17.30 h)

RESULTATS
30a jornada Segona regional

Roquetenc-Benifallet 0-2

Batea-S. Bàrbara 0-2

Alcanar-Corbera 4-0

Olímpic-Ametlla 2-0

Amposta-Deltebre 1-2

Flix-Camarles 0-1

Vilalba-Pinell 3-3

Perelló-Horta 1-1

Masdenverge-M. Nova 2-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 30 75 26 74

2. Pinell 30 79 30 68

3. S. Bàrbara 30 74 45 54

4. Vilalba 30 53 42 54

5. Ametlla 30 53 34 52

6. Corbera 30 51 56 50

7. Móra Nova 30 56 43 49

8. Horta 30 56 38 48

9. Deltebre 30 46 35 48

10. Perelló 30 65 50 46

11. Camarles 30 57 49 46

12. Batea 30 41 57 38

13. Amposta 30 33 49 29

14. Benifallet 30 40 63 28

15. Alcanar 30 37 53 27

16. Roquetenc 30 37 83 21

17. Flix 30 23 69 14

18. Masdenverge 30 23 77 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Torre Espanyol (17 h)
Jesús i Maria-Aldeana (19 h)

Arnes-la Galera (17 h)
la Cava-R. Bítem (16 h)

diumenge
Ginestar-Campredó (17.30 h)
S. Jaume-Benissanet (17 h)

Tivissa-Catalònia (17 h)
Godall-Rasquera (17.30 h)

Atlas Tortosa-Tivenys (20 h)

RESULTATS
30a jornada Tercera regional

R. Bítem-Ulldecona 1-0

Campredó-Jesús i Maria 3-2

Catalònia-Godall 2-1

Rasquera-Atlas 1-0

Tivenys-Arnes 3-0

Benissanet-Tivissa 3-2

la Galera-la Cava 3-0

Torre Espanyol-Ginestar 0-2

Aldeana-S. Jaume 1-8

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 30 89 21 78

2. Tivenys 30 80 25 65

3. Godall 30 76 45 61

4. Benissanet 30 58 34 60

5. Catalònia 30 60 32 58

6. R. Bítem 30 51 36 54

7. Ginestar 30 61 49 50

8. la Galera 30 61 52 50

9. Atlas 30 41 30 47

10. Arnes 30 48 46 43

11. Campredó 30 47 55 39

12. Ulldecona 30 70 53 38

13. J. i Maria 30 41 78 26

14. Rasquera 30 45 66 23

15. Tivissa 30 40 75 23

16. Aldeana 30 33 82 22

17. la Cava 30 34 59 22

18. Torre Espanyol 30 12 109 5

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Calafell-Torredembarra (17 h)

Diumenge

Ampolla-Alcanar (17 h)

la Sénia-Catalònia (17 h)

J. i Maria-Cambrils U (17 h)

Valls-Gandesa (16.30 h)

Salou-Camp Clar (17 h)

la Canonja-Nàstic (11.45 h)

Cambrils-la Cava (17 h)

Aldeana-Ulldecona (17 h)

RESULTATS

30a jornada, Prim. regional

Torredembarra-Salou 4-1

Camp Clar-Canonja 0-3

Gandesa-Calafell 1-0

Cambrils U-Valls 0-3

Nàstic-Cambrils 0-4

Ulldecona-Ampolla 1-5

la Cava-Aldeana 4-0

la Sénia-Alcanar 1-2

Catalònia-Jesús i M. 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 30 59 34 65

2. Valls 30 62 25 62

3. Alcanar 30 59 35 58

4. Jesús i Ma. 30 56 40 55

5. la Cava 30 54 42 51

6. Torredembarra 30 60 44 50

7. Canonja 30 44 28 50

8. Cambrils 30 46 37 48

9. Catalònia 30 58 41 46

10. Calafell 30 42 39 43

11. Gandesa 30 41 48 39

12. Salou 30 45 53 36

13. Ampolla 30 39 50 34

14. Cambrils U 30 38 46 30

15. Nàstic 30 30 57 24

16. la Sénia 30 24 48 21

17. Ulldecona 30 38 76 19

18. Aldeana 30 30 82 19

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Organyà-R. Bítem (diu 16.30 h)

Sant Ildefons-Alcarràs

Mollerussa-Vista Alegre

Júpiter-Morell

Roquetenc-Catllar (dis 16.30 h)

Torreforta-Marianao

Pub. Cases-Cerdanyola

Cervera-Viladecans

Reddis-Barceloneta

RESULTATS

30a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Mollerussa 1-1

Organyà-Barceloneta 1-1

Vista Alegre-Júpiter 0-1

Catllar-Torreforta 1-3

Cerdanyola-Cervera 0-1

Viladecans-Reddis 0-1

R. Bítem-S. Ildefons 2-4

Morell-Roquetenc 2-2

Marianao-P. Cases 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 30 53 33 55

2. Vista Alegre 30 50 34 54

3. Reddis 30 53 38 51

4. Viladecans 30 40 27 50

5. Torreforta 30 58 40 49

6. Alcarràs 30 36 28 48

7. Júpiter 30 40 31 48

8. Cervera 30 46 36 47

9. Morell 30 41 32 44

10. P. Cases 30 37 34 40

11. Mollerussa 30 36 48 40

12. R. Bítem 30 50 59 39

13. Organyà 30 34 51 34

14. Marianao 30 42 61 33

15. S. Ildefons 30 36 52 32

16. Barceloneta 30 44 46 29

17. Catllar 30 35 65 26

18. Roquetenc 30 31 47 25

Regional preferent

Leandro, amb assistència de  Toni, en el moment de fer el primer gol.
XIMO

Els
resultats

de la
jornada

El Catalònia va guanyar
el Godall, amb gols del

pichichi Leandro, i entra
de ple en la lluita per
l’ascens de categoria.

A la ‘pomada’
PRÒXIMA JORNADA  

Pobla Mafumet-Amposta (diu 12 h)
Premià-Europa

Terrassa-Espanyol
Balaguer-Muntanyesa
Vilanova-Castelldefels

Prat-Cornellà
Gavà-Manlleu

Masnou-Ascó (diu 12 h)
Palamós-Reus

Llagostera-Vilafranca

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 36 20 7 9 59 34 67
2. Pobla Mafumet 36 18 10 8 55 33 64
3. Reus 36 17 12 7 51 25 63
4. Muntanyesa 36 18 9 9 37 32 63
5. Manlleu 36 14 17 5 57 39 59
6. Espanyol 36 17 7 12 58 34 58
7. Europa 36 15 10 11 52 40 55
8. Cornellà 36 15 8 13 55 41 53
9. Prat 36 13 12 11 47 40 51
10. Vilafranca 36 13 9 14 45 49 48
11. Gavà 36 12 12 12 40 44 48
12. Castelldefels 36 12 11 13 36 41 47
13. Terrassa 36 11 13 12 55 48 46
14. Amposta 36 13 6 17 44 60 45
15. Balaguer 36 10 10 16 39 57 40
16. Masnou 36 10 10 16 48 56 40
17. Palamós 36 9 12 15 33 43 39
18. Vilanova 36 7 16 13 39 49 37
19. Ascó 36 5 11 20 24 67 26
20. Premià 36 4 12 20 21 63 24

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

Pobla M.-Premià 6-0
Europa-Terrassa 2-2
Espanyol-Balaguer 3-1
Muntanyesa-Vilanova 1-1
Castelldefels-Prat 2-1
Cornellà-Gavà 1-1
Ascó-Palamós 1-1
Manlleu-Masnou 1-1
Reus-Llagostera 1-0
Vilafranca-Amposta 0-2

PRÒXIMA JORNADA 
Blanes-Igualada

Sants-Olesa 

Tortosa-Olimpic Can Fatjó (diu 17 h)

Iberiana-San Cristobal

Vilassar-Guíxols

Peralada-Vic

Montcada-Poble Sec

Santfeliuenc-Rapitenca (diu 12 h)

Rubí-Olot

Gramanet-Tàrrega

RESULTATS
33a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Tortosa 0-0

Ol. Can Fatjó-Sants 3-1

Rapitenca-Montcada 2-0

Olesa-Blanes 5-1

Vic-Vilassar 1-0

Tàrrega-Igualada 3-1

Guíxols-Iberiana 2-0

Olot-Santfeliuenc 2-0

Poble Sec-Peralada 1-3

Gramanet-Rubí 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 33 61 27 72

2. Vic 33 63 32 69

3. Tàrrega 33 68 34 64

4. Rubí 33 49 32 62

5. Olí. C. Fatjó 33 48 46 51

6. Vilassar 33 51 39 49

7. Peralada 33 54 44 48

8. Rapitenca 33 62 45 47

9. Igualada 33 51 50 45

10. Iberiana 33 54 72 45

11. Guíxols 33 41 44 44

12. Santfeliuenc 33 45 46 42

13. S. Cristobal 33 38 45 42

14. Olesa 33 44 44 41

15. Sants 33 39 46 40

16. Tortosa 33 40 47 36

17. Gramanet 33 40 61 36

18. Montcada 33 32 49 35

19. Blanes 33 40 57 30

20. Poble Sec 33 23 83 10
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El Club Handbol Amposta
és una de les entitats orga-
nitzadores d’un dels sec-
tors de la fase final del
campionat d’Espanya.
Aquesta fase sector es dis-
putarà aquest cap de set-
mana, des d’avui a
Amposta, amb la participa-
ció dels següents equips:
O.S. Unicaja (Almeria), Puig
d'En Valls (Eivissa), Mar
Sagunto (Valencia) i el Club
Handbol Amposta. 
Els partits, al pavelló de la
localitat, seran els

següents:
-Divendres 6 de maig: 
17:00 H. Puig d'En Valls -
Mar Sagunto.
19:00 H. Amposta - O.S.
Unicaja.

-Dissabte 7 de maig:
16:30 H. Puig d'En Valls -
O.S. Unicaja.
18:30 Mar Sagunto - H.
Amposta.
-Diumenge 8 de maig:
10:00 O.S. Unicaja - Mar
Sagunto.
12:00 H. Amposta - H. Puig

d'En Valls.
Aquesta organització de la
fase és possible gràcies a
la col·laboració directa de
diverses institucions
(Ajuntament d'Amposta,
Consell Català de l'Esport i
Federació Catalana
d'Handbol) juntament, amb
el Club Handbol Amposta.
La junta ha fet una crida als
aficionats per donar suport
a les jugadores perquè
puguin fer més història,
després del títol de campio-
nes de Catalunya. Anim!

Campionat d’Espanya
Cadet femení

HANDBOL

Es disputarà a partir d’avui divendres al pavelló d’Amposta

L’agrupació es presentarà a
l’Ampolla el proper diumen-
ge 8 de maig coincidint amb
la diada de l’Ostró.
El 6 de setembre el jugador
del Reus Deportiu natural de
l’Ampolla, Jordi Pitarque
Ceprià, va morir després de
repetides aturades cardía-
ques a l’edat de 23 anys.
Ara els seus amics, un total
de 28, busquen homenatjar
la seva figura amb la crea-
ció de l’Associació
Esportiva Jordi Pitarque
Ceprià. Aquesta associació
esportiva pretén recordar
una persona tan carismàtica
com fou Jordi Pitarque i neix
amb la intenció de celebrar
cada any, a principis de
setembre, un torneig de

categoria aleví, per tal d’unir
en un mateix esdeveniment
les dos grans passions de
Jordi Pitarque: el futbol i els
xiquets. 
L’Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià s’ha creat a
més, per contribuir econò-
micament amb el Centre
d ’ I n v e s t i g a c i o n s
Cardiovasculars de
Barcelona. L’objectiu és
clar: que cap situació sem-
blant a la de Jordi Pitarque
torni a succeir.
Tant el torneig com les
donacions econòmiques al
Centre està previst que se
sustentin a partir de les quo-
tes anuals dels socis i
sòcies, que serà de 10
euros.

Neix l’Associació
Jordi Pitarque

DIUMENGE ES PRESENTARÀ

Demà dissabte tindrà lloc la
fase final dels Jocs Esportius
que organitza el Consell
Comarcal del Baix Ebre.
PREBENJAMÍ
FINAL DIRECTA: 1r del grup
“A” – 1r del grup “B”
10.30H Camp l’Aube de
Jesús i Maria (Deltebre)
EF Delta Ebre Lila–UD Jesús
i Maria Blanc

BENJAMÍ
Camp de la Santa Creu (EMD
Jesús) Tortosa
09.30h UE Jesús i Maria
Taronja–CF Camarales Grana
10.30h CF Ampolla–UE
Jesús i Maria Taronja
11.30h CF Camarles Grana
–CF Ampolla. S’establirà la
classificació al final dels tres
partits.

Futbol 7: Finals Prebenjamí i Benjamins

Per primer cop els jugadors
del Club Tennis Tortosa es
proclamen guanyadors d'una
prova del circuit Head, jugat
al Club Tennis Nàstic
Tarragona. Josep Aymerich
en la categoria infantil 2 6/2,
6/0 i Marc Gallardo 6/2,

6/7, 7/6 en categoria benja-
mí.
També cal destacar que van
arribar a semifinals del cam-
pionat Claudia Sorni, Quim
Sorni, Marc Martínez i Joan
Fornós, també del Club
Tennis Tortosa.

Tennis. Campionat Head Setmana Santa

Dissabte passat, es va dis-
putar a El Pinell de Brai la
Final Nacional dels Jocs
Esportius Escolars de
Catalunya.Els guanyadors,
en la categoria aleví feme-
ní, fou: Gema Llombart (la
Miranda); en masculí:

Gerard Cañadas
(Ametller). Aleví parelles:
Gerard i Idoia (I. Escola
Batea) Infantil femení:
Elena Juanos (Terra Alta);
masculí: Eric Bervis (Terra
Alta). Infatils Parelles: Pau i
Júlia (Salvador Vila-seca).

Jocs Esportius de Catalunya Final
Nacional de Bitlles

El proper diumenge dia 15 de maig els Reguers organitza la
segona edició de la Cursa del Vent, amb previsió de cobrir les
450 places assignades per l'organització. Aquesta és la nove-
na cursa del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de
l'Ebre 2011 i com és habitual, la prova ofereix dues opcions de
participació: la cursa, amb 22Km de caràcter competiu (d.p.), i
la marxa, de 10km i no competitiva. La sortida dels participants
inscrits en la cursa s'efectuarà a les 9 hores, homes i dones;
els de la marxa sortiran un quart més tard. El preu de les ins-
cripcions és de 12 euros per a la Marxa i de 16 per a la cursa,
en el cas que no es tingui assegurança els esportistes hauran
d'abonar una taxa de 5 euros més en el moment de fer la ins-
cripció. El lliurament de trofeus està previst per a les 13.30
hores. Es premiarà als tres primers atletes masculins
i femenins de la classificació general, als tres primers de cada
categoria, al primer atleta masculí i femení cronometrada
"Pujada al Farrubio" i s'entregarà un obsequi especial a l'equip
amb més representació. La roda de premsa ha estat presenta-
da pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tortosa, Pere
Panisello; l'alcaldessa dels Reguers, Esther Vidal i el co-director
de la Cursa, Alfredo Ferré. Tots tres coincideixen en què el
traçat de la prova discorre per diferents espais de gran valor
paisatgístic i agraeixen al centenar de voluntaris que hi col·labo-
ren, als patrocinadors i al Parc Natural dels Ports per la seva
ajuda en la neteja dels senders.

Cursa del Vent a Els Reguers, el 15 de maig

El sènior femení es
deplaçava el passat dis-
sabte al camp de l'AE
Carles de Vallbona
(Granollers). Partit que
s'esperava molt compli-
cat per a l’equip roque-
tenc però que va aca-
bar sent molt assequi-
ble, guanyant-lo per 0-3
amb parcials (20-25,
24-26, 17-25).
D'aquesta manera,
depenen del que passa-
va amb el partit del
Sant Pere Pescador
contra els Monjos,
podiem quedar amb
una posició o una altra.
Diumenge pel matí es
disputava aquest partit,
i amb la sorpresa de
que els Monjos guanya-
va al Sant Pere per 0-3.
Això suposa empat a
punts i a sets. Havíem
d’esperar a veure els
parcials per poder fer
la mitja. I aquest van
generar que l’equip
roquetenc pugi de cate-
goria. Per tant, una
temporada força exito-
sa per al club de
Roquetes.
Per acabar, dir que la
plantilla del sènior mas-
culí disputa, com l’any
passat, aquest cap de
setmana un torneig
amistós a Eslovaquia,
que servirà per tancar
la campanya. 

El sènior femení
puja a la Tercera B

Club Volei Roquetes



DIVENDRES 6 
DE MAIG 
DE 201118

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
opinió

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

EDU ALBACAR, JUGADOR DE L’ELX

Divendres passat, l’Elx va
perdre, en un dels partits
més trepidants de la jorna-
da a la Segona divisió, a
l’estadi Helmántico de
Salamanca (5-4). Amb l’e-
quip alacantí juga Edu
Albacar. Però no volem
destacar a Edu Albacar per
aquest partit si no perquè
és un dels Cracs de les
Terres de l’Ebre, un dels
referents per la seua tra-
jectòria com a futbolista. Ell
és de Sant Jaume. La seua
progressió ha estat extra-
ordinària. No és fàcil per a
un jugador ebrenc arribar a
l’èlit del futbol professional.
Ell ho ha fet a còpia d’es-
forç, sacrifici, perseveràn-
cia i per les seues qualitats.
Es un orgull per les Terres
de l’Ebre en general i
també per al municipi de
Sant Jaume. Es va iniciar
amb el Sant Jaume, va
jugar amb l’Escola Dertusa,
el Nàstic, la Sénia, Tortosa,
Espanyol, Novelda,
Alacant, Hèrcules, Alabès,
Rayo i ara a l’Elx.
Edu ens ho explica des de
la ciutat alacantina, cons-
cient també que aquesta
setmana el club de la seua
localitat ha celebrat el títol
de campió de Tercera
regional. Més Ebre: Quina
derrota més dolorosa a
Salamanca?
Edu Albacar: La veritat és
que sí. Amb el 2-4 sembla-
va que teníem la victòria
molt prop. Però ens vam
confiar i amb una contra i
dues faltes laterals ens van
remuntar en pocs minuts.
Va ser un cop dur perquè
semblava que ho teníem
guanyat. Però hem de
seguir, recuperant-nos i ja

pensant en el proper partit.

ME: O ara o mai...
EA:  Estem ben situats.
Virtualment, en la cinquena
plaça (el Barça B no pot
pujar) i a cinc punts de l’e-
quip que limita la zona de
play-off. És un avantatge
important però no del tot
suficient.  Queda molt per
fer. Hi ha molta il.lusió per a
poder-nos classificar pel
play-off i poder pujar. L’Elx
fa 23 anys que no està a
Primera i, com he dit, hi ha
moltes ganes per tornar-hi.
ME: El nou sistema, amb el
play-off, dóna molta vida a
més equips. 
EA: Sí, és indiscutible. Un
al.licient considerable. A
més, pot ajudar a evitar
situacions que s’han pogut
produir els darrers anys en
les darreres jornades amb
suposades compres de
partits per equips impli-
cats.
ME: Com estàs, després
de la lesió?. 
EA: Estic al 100 % després
de la rotura a l’abductor
que vaig sofrir. He tornat a
l’equip i  ho he fet
amb il.lusió per lluitar per
assolir l’objectiu.
ME: Ets un jugador consoli-
dat al futbol professional,
cotitzat a la Segona Divisió.
Però que creus que ha
mancat per fer el salt a
Primera?.
EA: Es pot dir que he pogut
fer-lo en dues ocasions,
però que no m’han deixat.
Quan el Nàstic va pujar   es
va interessar. Però
l’Hèrcules no em va deixar
marxar. Posteriorment,
vaig fitxar amb el Rayo i, lla-
vors,  quan Mandia va

incorporar-se al Racing,
vaig tenir l’oportunitat. Però
el Rayo no va voler. Era una
aposta del seu tècnic, Pepe
Mel, i no va acceptar tot i
que jo estava disposat a
pagar una clausula per a
poder anar. Bé, fins ara no
ha pogut ser. Per això estic
il.lusionat d’aconseguir-ho
amb l’Elx. Seria el premi a
la meua carrera. És el
somni de qualsevol jove
jugador quan comença i
per mi també seria molt
important.
ME: En qualsevol cas, qui
t’ho havia de dir que arriba-
ries fins aquí quan vas
començar a pegar els pri-
mers xuts...
Quan creus que es va pro-

duir el punt d’inflexió, l’any
del debut a Tercera amb el
Tortosa, potser?
EA: Sí, quan vaig estar al
Tortosa em va sortir la pos-
sibilitat de fitxar amb
l’Espanyol. Va ser el tram-
polí. L’oportunitat de conèi-
xer una altra dimensió del
futbol i poder-me dedicar
exclusivament.  Era l’opor-
tunitat i vaig poder aprofi-
tar-la. Porto set anys jugant
a Segona A, una categoria
molt competitiva. Per tant,
va valdre la pena.
ME: Parlar de tots els
entrenadors que has tingut
és complicat però quin
creus que ha pogut influir
més?
EA: Javi López, que ara

està al Xerez, em va apor-
tar molt, al Novelda. I
també el que tinc ara, Pepe
Bordalàs, sempre ha apos-
tat per mi, tant a l’Alacant,
a l’Hèrcules com ara a l’Elx.
És un tècnic que sap com
traure el millor de cada
jugador. 

ME: Edu Albacar és madri-
dista. Quina opinió tens de
Mourinho?
EA: A mi m’agrada. En oca-
sions peca de prepotent i
també de tenir una actitud
xulesca. Però penso que
ho fa per desviar l’atenció
cap a ell i protegir els ju
gadors. Agrade o no, té el
seu estil, la seua metodolo-
gia. I no li ha anat mala-
ment fins ara. De totes
maneres, quan s’ha de
reconèixer que el Barça
juga millor s’ha de fer i cal
dir que és un just finalista
de la Champions.

ME: La UE Sant Jaume et
va fer un reconeixement
poc abans de Nadal, abans
d’un partit. Ets l’ambaixa-
dor i un orgull per la locali-
tat. I imagino que tu també
orgullós de tot plegat. A
més, satisfet pel títol de
campions?
EA: Sí, sóc de Sant Jaume
i, com tu dius,  estic molt
orgullós de ser-ho. Aquesta
setmana, concretament
dilluns, vaig parlar amb
Sergi Torta qui és qui m’in-
forma de l’actualitat de l’e-
quip. I em va dir que ja eren
campions. Lògicament,
estic molt content per
aquest motiu.  

L’Hèrcules no li va donar la baixa per a poder

fitxar amb el Nàstic, a Primera.

Posteriorment, va ser el Rayo qui no li va

donar per a poder anar al Ràcing. Per això

està il.lusionat en poder pujar a Primera

divisió amb l’Elx, el seu equip actual.
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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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Amb l’arribada del bon temps els nostres costums gastronòmics comencen a variar, el nostre cos ens demana menjars
més digestius, frescos i saludables. Avui: Amanida de músic

Perquè ja fa calor, perquè
volem mantindre el tipus, i
sobretot, perquè ja en te-
niem ganes, arriba la tem-
porada de les amanides.
L’amanida no té perquè ser
un plat repetitiu, és la mane-
ra fàcil de menjar sa i fred.
Avui us presentem l’Amani-
da de músic. Senzilla, diges-
tiva i molt saludable l’aporta-
ció dels fruits secs la fa
cardiosaludable, tot i que no
cal abusar-ne per l’alta apor-
tació calòrica dels fruits
secs. Podreu apreciar que
aquesta amanida no té cap
secret: poseu escarola o
una barreja d'enciams o de
rúcula i hi afegiu anous, pin-
yons, panses, anacards,
avellanes, o qualsevol altre
fruit sec que us vingue de
gust i després ho piqueu
amb el ganivet o la ma de

morter. Ho amaniu amb oli
d'oliva i reducció de vinagre
de mòdena o amb una vina-
greta de melassa, mòdena,
mostassa de granet i oli, al
gust. Els fruits secs consti-
tueixen un complement ido-
ni de la nostra dieta i resul-
ten particularment apropiats
quan fem esport de llarga
durada o esforços físics in-
tensos. Però  no són acon-
sellables per a aquells que
segueixen dietes baixes en
calories o tenen problemes
digestius. Els diabètics han
d'evitar els fruits secs que
en alguns casos poden cau-
sar al·lèrgies en qui els con-
sumeix. 
Els fruits secs són llavors
pobres en aigua i riques en
greix (és el cas dels oleagi-
nosos: nou, anacard, amet-
lla, avellana, pipes de gira-
sol, cacauet...) o en un
hidrat de carboni complex,
el midó (és el cas de glans i
castanyes). 

El programa de Canal TE,
“Primentons i Tomates”, ca-
da setmana sorteja un so-
par per a dues persones, si
voleu participar-hi en aquest

concurs només heu d'enviar
un missatge amb el mòbil al

5516 amb la paraula TE
CUINA, i participareu en el
sorteig d'un sopar al restau-
rant de la setmana, aquesta
setmana sortegem el sopar
al restaurant Casa Ramon
Marinés. 
Ja sabeu, contra més mis-
satges envieu, més possibi-
litats de guanyar tindreu.
Ara toca arremangar-se i...
començar a cuinar. 

«Primentons i Tomates». Avui: Amanida  

Ja comença el bon
temps, fa calor de dia i
de nit encara refresca,
el nostre cos demana
canvis. Ja ha arribat la
temporada de les ama-
nides.

REDACCIO

Les amanides ens hidraten i ens refresquen.
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

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

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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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.

Martí Marin, Mª dels Angels Av. Goles de l'Ebre, 217   (Deltebre) 977480032

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

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

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer)  (Tortosa) 977510084   

Pilar Delgado , Jordi Delgado   Felip Pedrell, 1   (Alcanar) 977732291/ 680904459

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli       Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

Bel Armengol, Mercè       Sant Isidre, 87 (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

26º 13°SOLNUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Cel entre mig i molt ennuvolat en general arreu de matinada, sobretot a l'o-
est. Al llarg del matí la nuvolositat minvarà fins quedar serè o poc ennuvo-
lat en conjunt per núvols alts i prims. A partir de migdia creixeran algunes
nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i el Prepirineu
Occidental i als Ports, que deixaran el cel mig ennuvolat en aquests sectors.
Independentment, de matinada i a la nit hi haurà alguns intervals de núvols
baixos a punts de l'extrem sud del litoral. 

Precipitacions 
De matinada i fins a primeres hores del matí són possibles algunes precipi-
tacions febles i disperses a punts de la meitat oest. Les quantitats acumu-
lades seran minses (fins a 5 mm en 24 hores). 

Temperatures 
Sense canvis importants, tot i que al vessant nord del Pirineu pujaran de
manera moderada a causa de l'efecte fogony. Les mínimes quedaran entre
2 i 7 ºC al Pirineu, 8 i 13 ºC al Prepirineu, la depressió Central i el Prelitoral,
i entre 11 i 16 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre 20 i 25 ºC en con-
junt, tot i que a Ponent seran lleugerament superiors. 

Visibilitat 
Entre bona i regular. De matinada hi haurà boires i boirines a punts de l'in-
terior. 

Vent 
Bufarà de component est al litoral i de component sud a est a l'interior,
entre fluix i moderat en general, essent més reforçat a partir de migdia a la
meitat sud del país, quan hi haurà alguns cops forts.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
bufarà vent de component est, sobretot de xaloc al nord del cap de Begur i
de xaloc a gregal a la resta, de fluix a moderat.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Central: 
bufarà vent de component est de fluix a moderat, entre gregal i llevant.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
bufarà vent de component est, de fluix a moderat amb alguns cops forts,
sobretot de llevant.
Mar arrissada a marejol, amb maror al final del dia. 

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
vegades tens el cap posat en un altre lloc.En
lo que fa a l’amor tindràs una cita important
pel seu futurcarregada de sensualitat.

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. 125.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Freginals .  Casa de camp
20m2, caravana i terreny de
8190m2 pla d'oliveres Accés
bo des de cami asfaltat Aigua
pou comunitari Bones vistes.

Degoteix en els arbres.
29.000E. Ref 1103 
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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Del 5 al 28 de maig, obre
les portes a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo de
Tortosa l'exposició “MER-
CAT FAM”, un recorregut
que explica el camí des de
la falta d'accés als aliments
fins a la desnutrició aguda
al Sahel. La inauguració
tindrà lloc el dijous 5 de
maig, a les 12 hores. Es
tracta d'una exposició on
els sentiments que experi-
menta el propi visitant en
persona porta a la reflexió.
Així, es simula ser un

supermercat, però no ho
és. Els seus passadissos,
prestatgeries i cambres
rigorífiques estan buides
d'aliments, però carrega-
des d'arguments, d'imat-
ges, dades i xifres per a
explicar el que resulta inex-
plicable: perquè la fam es
cobra cada any la mort evi-
table de més de 3 milions i
mig de nens i nenes
menors de cinc anys; o per
què en un planeta capaç de
produir aliments per al
doble de la població actual,
hi ha 925 milions de perso-
nes que passen fam, i les
vides de les quals estan
amenaçades per aquesta
pandèmia. 'Mercat Fam:
Obert 24 hores', és una
exposició creada per l'ONG
Acció contra la Fam, per
posar rostre a la fam utilit-
zant com escenari una de
les regions més afectades
per aquest fenomen: el
Sahel, al sud del desert del
Sàhara. Una regió en la
qual 40 milions de perso-
nes mantenen cada dia un
pols contra aquesta conse-
qüència directa de la injustí-
cia. Les fotografies de
Akintunde Akinleye i de
Clement Bernard, un fotò-
graf 'del sud' i un altre 'del
nord', il-lustren aquest pri-
mer passadís de Mercat
Fam, centrat en les causes
d'aquesta pandèmia. El
canvi climàtic (que afecta
especialment a l'agricultura
de subsistència); la discri-
minació que sofreixen mol-
tes dones, veritables pilars
de la seguretat alimentària
de les seves famílies; la
falta d'accés a l'aigua; les

guerres i les polítiques
comercials injustes (amb
unes regles del joc injus-
tes), contribueixen a ali-
mentar la vorágine de la
fam. Segona parada: Mali.
Aquí, en un petit poblat
anomenat Kolondimba,
transcorre aquesta segona
part de la mostra. Les foto-
grafies realitzades per 34
dones residents en aquest
poble il-lustren el dia a dia
dels 200 habitants de
Kolondimba i el desafia-
ment que per a ells suposa
plantar-li cara a la fam i la
desnutrició. La recta final.
La projecció del documen-
tal '854', rodat el 2008 per

David Muñoz a Níger, deixa
al descobert el 'cim de la
piràmide de la fam': la des-
nutrició aguda infantil. 854
eren els milions de perso-
nes afectades per la fam fa
gairebé dos anys. Avui ja
són 925 milions. 
Durant els 24 minuts que
dura el documental, David
Muñoz narra el drama de la
fam donant veu als seus
propis protagonistes: els
habitants de Mayahi (Níger)
que la pateixen en primera
persona, i a aquells que tre-
ballen cada dia per a posar-
li fi. 
Un panell amb les accions
que, cadascun a nivell indi-

vidual, pot dur a terme per
a tractar d'invertir la
tendència alcista de la fam,
i el conseqüent 'pas per
caixa' (en la qual el cobra-
ment, en comptes de
diners es fa amb una dosi

del temps dedicat a recò-
rrer l'exposició), posa punt
i final a aquest peculiar
mercat. 

Un recorregut complet per
la realitat de la fam. 
Una bateria d'arguments
sòlids per a posar-li fre. 
Ara m’acomiado fins la set-
mana vinent, no sense
abans comentar-vos, la

possibilitat de fer-me arri-
bar les vostres sensacions
a través de
redaccio@canalte.cat.  

Hi ha persones que es moren de gana

En aquest trosset de
Setmanari m'agrada
que el que cau, no
sigui intranscendent, i
que ens porti a la refle-
xió, en cas de que no
ho aconsegueixi em
conformo en fer-vos
passar una bona esto-
na. Però avui el tema
és seriós, l'Última parla
de FAM. 
Sempre se'ns ha dit
que per ha existir paï-
sos rics, n'hi ha d'haver
de pobres. Però,
també, hem de ser rea-
listes i preguntar-nos:
nosaltres en quina part
de la balança volem
estar? Bé, per tenir
clar que passi el que
passi d'entrada ja som
uns privilegiats, us
convido a que feu un
recorregut per Àfrica
de la mà  d'Acció con-
tra la Fam.

Del 5 al 28 de maig, la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa acull l’exposició «MERCAT FAM»

DM

AMB EL MENJAR NO ES JUGA!

El documental que es passarà en el marc de
l’exposició, narra el drama dels

protagonistes, els habitants de Mayahi, 
en primera persona

           


