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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

CiU d'Amposta fa balanç
del últims 4 anys; ERC i el
PSC, crítics en la gestió.

P4

ERC la Ràpita proposa
crear una Regidoria de
Promoció Econòmica.

P8

Societat

Arxivada la denúncia
presentada contra l’anterior
cúpula d’Interior.

P9

Esports

Olimpic-Pinell, la nostra
final de la Champions, a la
Segona regional, demà
dissabte (18 hores).

P14

Els cinc partits amb representació municipal a Tortosa van donar el tret de sortida oficial a la campanya electoral a
la plaça de l'Ajuntament amb la tradicional enganxada de cartells. Acompanyats per militants i integrants de les dife-
rents candidatures, els caps de llista van llançar els primers missatges. Durant el transcurs d´aquesta setmana, hem
anat coneixent què proposa cadascun d´ells per millorar la capital del Baix Ebre.  P3

Tret de sortida a 
la campanya electoral

Avui obre portes a Deltebre la XXXII Fira Multisectorial Deltafira que enguany inaugurarà
l'Alcalde, Gervasi Aspa. Cal recordar que per Deltafira es commemora el naixement del muni-
cipi de Deltebre i entre els actes més importants d'enguany cal destacar l'homenatge que es
farà a Jesús Pérez Casanova, el primer Alcalde democràtic de Deltebre i l'únic que ha gover-
nat durant dues legislatures consecutives, entre el 1979 i el 1987. Pel que fa a la fira comer-
cial, un any més davant la davallada d'expositors, l'Ajuntament ha decidit donar el protagonis-
me a les associacions i entitats del municipi que ocuparan bona part del pavelló firal. En total
una vintena d'entitats muntaran un estand a la Deltafira per donar-se a conèixer a la ciutada-
nia i per exposar i difondre les activitats que duen a terme.

Deltafira obre portes tot el cap de setmana
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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 

L’Associació Cultural Lo
Terreno, organitzem demà dis-
sabte 14 de Maig un concert
benèfic contra l'Alzheimer i a
favor de La Associació de fami-
liars de malalts d'alzheimer de
les Terres de l'Ebre.
El concert es durà a terme al
Velòdrom Municipal de Tortosa i
l'espectacle començarà a partir
de les 22:30 h.
La Gala s’inicia amb una exhibi-
ción de PerkusoundMusic sota
la direcció del TriCampió
d'Espanya de percusió, Paco
Zumaquero.
Tot seguit començarà el primer
gran concert de la nit a càrrec
dels NadaQueDecir: Grup valen-
cià recientment escollit grup
revelació 2011 per
WarnerMusic i desde fa molt
poc imatge coorporativa de
Seat i Seat Ibiza Spotify on han
posat la música a l’anunci del
nou model juntament amb
Melendi i Jarabe de Palo.
En aquests moments la banda
està recomanada pels 40 prin-
cipales i el seu videoclip és
troba en quarta posició.
Però això no es tot….!!!!! La nit
acabarà amb un magnific con-
cert del cantant malagueny
ErPeche que ens presentarà el
seu tercer disc, després de
vendre més de 30.000 còpies
del seu últim treball. ErPeche
va saltar a la fama després de
que al 2006 va treure la cançó
Aire Ke Respiro i que molts de
mitjans de comunicació van
arribar a atribuir-la a Melendi i la
Húngara per la veu i l'estil tan
paregut amb el cantant asturià.
Amb aquest tema el cantant de
origen alicantí va arribar a
encapçalar les llistes de les
radios més importants de
l'Estat Espanyol.
Tortosa serà uns dels primers

llocs on els 2 grups presenta-
ran els seus nous treballs:
Billete de Ida dels
NadaQueDecir i Fueras
Opuestas de ErPeche, i també

les nostres Terres serà el tret
de sortida a les Gires Nacionals
i Internacionals dels 2 grups.
Volem resaltar que cap dels
artistes que actuaran aquesta
nit màgica contra l'alzheimer
cobraran ni un sól euro per la
seva actuació, fent així un gran
esforç personal per col.laborar
amb el nostre projecte i des-
plaçant-se desde València i
Màlaga respectivament fins a
les Terres de l'Ebre per com-
partir aquesta nit amb nosal-
tres.
Per a la Nostra entitat és un
orgull presentar aquest magni-
fic cartell a casa Nostra.
Després de saber que els
tallers per als malalts d'alzhei-
mer corrien greu perill de desa-
parèixer arran d’una important
retallada a les seves subven-
cions al passat mes de novem-
bre per l'anterior govern de la
Generalitat, desde la junta de
l’entitat teníem una necessitat
grandíssima d’ajudar a AFATE i
als seus malalts. Els joves no
podem deixar tirats a la Nostra
gent gran, gent que ha hagut
de treballar molt i molt dur per
tirar un País i una Nació enda-
vant. Gràcies a ells avui som el
que som i pensem que ara es
el moment d’estar al seu cos-
tat. Per un donatiu de 10 euros
ajudarem a molta gent, a mol-
tes families….Lo Terreno a
canvi et regalem una nit de
música de primer nivell
Nacional.
Volem omplir el Velòdrom,
aquest és el nostre repte,
aquesta és la Nostra il.lusió.
Sabem que Tortosa és solidaria
i fem una crida a tota la socie-
tat a què demà dissabte es
posi al nostre costat i tots junts
lluitem contra aquesta malaltia.
NOSALTRES HI SEREM!!!!!! I
TU??????? ESTEM SEGURS QUE
SI!!!!!!!

Associació Cultural Lo Terreno

Concert benèfic demà a Tortosa,
organitzat per Lo Terreno (22.30 h)

Opinió

S'acosten les eleccions municipals. Ens trobem
a poc més d'una setmana. 
És època en què els candidats dels diferents par-
tits polítics presenten tot un seguit de propostes
per millorar l'estètica de la
seva ciutat i la qualitat de vida
dels seus habitants. Càmeres
de televisió, micròfons, i fotò-
grafs al seu darrere per trobar
una imatge amable del polític i
transmetre la millor de les sen-
sacions. 
Els alcaldables dels diferents
partits es tiren els plats pel
cap intentant defensar o criticar l'obra de govern
de l'ajuntament actual. 
Cadascú tira cap a casa. 
Durant aquests dies sentim una vegada darrera

l'altra l'expressió “apropar l'Ajuntament als ciuta-
dans”; és una expressió recurrent en les entrevis-
tes i debats que es succeeixen aquests dies, i
que busca com és lògic, donar protagonisme

durant els 15 dies de campanya
electoral als ciutadans. 
Aquí entrem nosaltres… S’ha
gestionat bé la nostra ciutat?
Hem estat tingut en compte en
les decisions preses? 
O nomès som importants en
època d'eleccions? 
S’ha complert lo promès?
Eleccions rere eleccions, cada 4

anys, els ciutadans tenim el deure d'analitzar
com s´ha gestionat la última legislatura, compa-
rar, opinar… i recolzar amb el nostre vot al millor
candidat. A votar!!

Editorial

Els polítics proposen, natros votem

«Els alcaldables dels 
diferents partits es tiren els

plats pel cap intentant
defensar o criticar l’obra de

l’Ajuntament actual» 

Una de les parts importants d'una “Ciutat
Saludable” passa per tenir centres edu-
catius equilibrats i equitatius amb unes
metodologies encertades i amb una
comunitat educativa implicada amb
aquesta tasca important i difícil com és
educar on cadascun dels seus i les seues
agents faci la seua funció i cregui ferma-
ment que educar és cosa de tots.
Fa 30 anys que hem dedico a l'ofici de
fer de mestra: persona que ensenya una
ciència, un art, un ofici que posseeix una
determinada habilitat i la sap transmetre
a d'altres. He passat per Educació
Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i actual-
ment estic a Formació Professional i a la
Universitat Rovira i Virgili puc afirmar que
en aquest ventall d'experiències educati-
ves he après molt i he pogut analitzar
tant l'evolució com l'actualitat educativa
de la nostra ciutat.
La “Tortosa Saludable” que natros, l'e-
quip d'Esquerra vol, aspira i ha de contri-
buir a consolidar un model productiu
basat en el coneixement  i l' innovació,
capaç de generar riquesa i benestar, això
passa per l'ocupació de qualitat amb una
Formació Professional i Estudis
Universitaris intrínsicament lligats al mer-
cat de treball i l'oferta que aquest pre-
senta.
Millorar aquesta situació és responsabili-
tat de totes les institucions públiques i
privades i de totes les persones implica-
des en la formació: administracions,
empreses, treballadors i treballadores,
agents socials, centres docents, profes-
sors, professores, alumnes, famílies, mit-
jans de comunicació... i per suposat  des
de el propi Govern Municipal.
Cal treballar per a consolidar la formació
professional de qualitat, innovadora i al
servei dels reptes que les persones i les
empreses de la ciutat ambicionen, impul-
sant les següents iniciatives:
Millorant la coordinació entre els àmbits
d'educació i treball de les
Administracions públiques i privades
competents
Afavorint una imatge positiva, atractiva i

útil de la formació professional per al
futur de les persones i de les empreses
Atorgant els recursos econòmics, tèc-
nics, tecnològics i organitzatius per a
configurar una oferta formativa de quali-
tat, integrada i flexible.
Implicant les empreses i els treballadors
en les activitats dels centres formatius i
en l'oferta de pràctiques de qualitat per a
contribuir al desenvolupament de les
competències professionals i personals.
Motivant als i les joves i als treballadors i
treballadores en la participació activa en
les activitats formatives de forma conti-
nuada durant tota la seva vida professio-
nal.
Cal treballar per a consolidar la URV de
les Terres de l'Ebre com a motor i impuls
cultural, del saber, de la modernitat i
innovació al servei de les persones i la
ciutat per fer de Tortosa una capital de la
Vegueria de l'Ebre consensuadora del
saber fer i per això cal que el Govern
Municipal treballe colze a colze amb tota
la comunitat educativa amb la creença
certa del nostre potencial educatiu.

AVANT TORTOSA!!!!!

Alícia Gamundi Vilà, núm. 2 del Grup
Municipal d'Esquerra a Tortosa

Professora Institut de l'Ebre i de la URV a
Terres de l'Ebre

El perquè de tot plegat

Opinió
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El candidat d'ERC a l'alcal-
dia de Tortosa, Josep
Monclús, ha donat a conèi-
xer les seves propostes en
matèria econòmica.
Monclús afirma que la prio-
ritat d'ERC és revitalitzar l'e-
conomia a la ciutat i gene-
rar llocs de treball. Amb
aquest objectiu, els republi-
cans aposten per impulsar
una agència especialitzada
en la captació d'inversions
productives per a Tortosa.
La idea dels republicans és
aprofitar els recursos
humans de que disposa
l'Ajuntament per posar en
marxa l'agència, que a l'ho-
ra hauria de treballar en sin-
tonia amb l'agència catala-
na d'inversions de la
Generalitat. 
L'alcaldable d'ERC a
Tortosa, Josep Monclús, ha
defensat la importància que
té la implantació de la uni-
versitat a la ciutat com a
element clau per la transfor-
mació econòmica i social
del territori, per la qual
cosa ha proposat crear
nous estudis presencials.
Per Monclús, ara el següent

pas és ampliar progressiva-
ment l'oferta de postgraus,
màsters, doctorats i noves
titulacions com poden ser
Canvi Climàtic, Fisioteràpia
i Teràpia Ocupacional, entre
d'altres. També la candida-
tura d'Iniciativa per
Catalunya Verd-Entesa per
Tortosa, amb Jaume
Forcadell com a candidat,
ha proposat fer dos aparca-
ments nous gratuïts i en
superfície als extrems de la
ciutat, a Ferreries i al

Temple, per tal d'acabar
amb els problemes de
mobilitat. Els ecosocialistes
creuen que ara per ara
s'està fent un ús i abús de
les zones blaves i dels apar-
caments de pagament i per
això ofereixen alternatives
que milloren la mobilitat i no
costin ni un euro als con-
ductors. S’ha carregat con-
tra la política de retallades
que està aplicant el Govern
de CiU a Catalunya, i més
concretament a les Terres

de l'Ebre. I demanen que
Tortosa i les Terres de
l'Ebre facin un gir a l'esque-
rra per plantar cara a les
retallades però també per
apostar per polítiques de
futur que facin de Tortosa
no només la capital de la
nova cultura de l'aigua sinó
també de la nova cultura de
l'energia. 
En aquest punt, es va
advertir que si CiU disposa
d'un xec en blanc a
Tortosa, Artur Mas es veurà

legitimat per continuar apli-
cant la política de retallades
socials.
D’altra banda, el candidat
del PSC a l'alcaldia de
Tortosa, Joan Sabaté, ha
presentat les propostes en
matèria de seguretat ciuta-
dana, trànsit i mobilitat. 
En la mateixa línia, la presi-
denta del PPC, Alícia
Sánchez-Camacho, ha
assegurat que el seu partit
no recuperarà "cap transva-
sament" si assoleix el

govern de l'Estat. Amb tot,
Camacho ha matisat que el
que sí que faran serà garan-
tir que hi hagi aigua a tots
els territoris de Catalunya i
de la resta d'Espanya. "El
PP sempre garantirà, com
va dir Mariano Rajoy, que a
les Terres de l'Ebre no els hi
falti ni una gota d'aigua i es
faci la inversió del pla inte-
gral", ha afegit. La dirigent
també ha lamentat que es
vulgui reduir en un 13% els
recursos destinats a la sani-
tat a les Terres de l'Ebre, i
s'ha mostrat convençuda
que "a qui afectarà més CiU
amb les retallades serà a
ciutats com Tortosa i
comarques com les de
l'Ebre". Per últim, el candi-
dat de CiU i alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
assegurat que treballarà
per aconseguir que la ciutat
sigui declarada per la
Generalitat com a destina-
ció turística esportiva. Bel
ha explicat que tant l'esport
com el turisme són dos
dels eixos importants del
seu programa electoral, on
s'inclou la creació d'un cen-
tre de BTT a Vinallop, cur-
sos d'iniciació de vela al
camp de regates de
Campredó, o un circuit de
radiocontrol al polígon
Catalunya-Sud. De fet, CiU
incorpora al programa fins
a disset propostes d'es-
ports.

Propostes per una «Tortosa millor»

A poc més d’una setma-
na de les eleccions
municipals, els diferents
partits polítics presen-
ten tot un seguit de pro-
postes.

Els diferents candidats presenten les seves propostes per la millora de la ciutat

S’inclouen tots els àmbits per una millor qualitat de vida dels seus habitants

REDACCIÓ

Els diferents candidats tenen l’objectiu comú de millorar la ciutat.
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Ferré ha dit que l'equip de
govern pot retre comtes amb
els ciutadans amb la cara ben
alta després d'haver fet possi-
ble quatre grans realitats: el
parc dels Xiribecs, el nou centre
comercial, la plaça urbana lliga-
da a l'aparcament soterrat del
mercat municipal, i haver acon-
seguit el complex esportiu més
gran de la demarcació. Pel que
fa a aquest darrer punt, Ferré
ha destacat la importància del
pavelló d'esgrima de què dispo-
sa Amposta, el nou club nàutic,
i la residència d'esportistes,

entre d'altres. En aquest punt,
Ferré ha volgut deixar clar que
tota aquesta acció de govern
s'ha realitzat sense apujar els
impostos als ciutadans ni
endeutar l'ajuntament.
L'alcalde d'Amposta també ha
parlat dels tres projectes estre-
lla que incloïa el programa de
govern de CiU l'any 2007.

L'aparcament soterrat de 250
places, el nou recinte firal i la
residència per a la gent gran.
Tres projectes que el govern ha
impulsat durant aquests
darrers anys, i que en aquests
moments es troben en cons-
trucció o pendents de licitació,
excepte el recinte firal, que ha
vist completada la seva prime-

ra fase amb el nou auditori i
l'ESARDI. L’oposició ha reac-
cionat a aquestes declara-
cions. El candidat pel PSC
Antoni Espanya, ha lamentat la
manca de respecte institucional
que continua  tenint el candidat
convergent, Manel Ferré, res-
pecte a l'esforç inversor que
han fet els governs de la

Generalitat i l'Estat a la ciutat.
«El 80% de les inversions fetes
a Amposta durant els darrers
set anys han estat finançades
per aquestes dues administra-
cions, 100 milions d'euros, i
crec que és de justícia reconèi-
xer-ho». D’altra banda, el candi-
dat per ERC, Adam Tomàs,
s'ha compromès a encetar
«una nova etapa que només
Esquerra pot liderar, perquè el
projecte de CiU està esgotat, i
perquè malgrat pensar en posi-
tiu i tenir confiança en Amposta
no tenen noves idees». Segons
Tomàs, «els darrers anys CiU
han estat acostumats a parar la
mà i a veure que caia dels com-
panys d'Esquerra als que ara
tant critiquen; mentre que ara
que són els seus qui han d'om-
plir-los-hi la mà, en l'únic que
pensen és en retalla». Segons
Tomàs, no és casualitat que
«havent un ampostí al Govern,
totes aquestes obres de les
que parla l’alcalde  ara estiguin
aquí».

CiU d’Amposta tanca el mandat satisfet,
l’oposició diu la seva

L'alcalde d'Amposta, el
convergent Manel
Ferré, ha fet balanç de
l'acció de govern que
CiU ha realitzat a la ciu-
tat aquest darrer man-
dat.

L’Alcalde Manel Ferré fa balanç de l’acció de govern

REDACCIÓ

Els tres candidats a l’alcaldia d’Amposta.

Cedida

El Govern ha aprovat
aquest dimarts modificar
la Llei de Vegueries per evi-
tar que s'hagi de canviar
després del 22 de maig el
nom de les diputacions pel
terme consells de vegue-
ries. El Govern ha frenat
així l'aplicació immediata
de la llei tot assenyalant
que el govern espanyol no
ha aprovat tots els canvis
legals necessaris. Segons
el portaveu del Govern,
Francesc Homs, l'objectiu
és evitar, ha dit, la «situa-
ció ridícula» de canviar
només els noms dels car-
tells de les diputacions pel
de consells de vegueries, i
ha negat que en cap cas
l'executiu català vulgui
«tirar a la bassa» la llei. Així
mateix, el Govern ha instat
el Parlament a presentar al
Congrés de Diputats les
proposicions de llei
necessàries per reconèi-
xer el règim electoral de
les vegueries i modificar
els actuals límits provin-
cials. 

El Govern de la
Generalitat

aprova modificar
la llei de Vegueries
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El candidat a l'alcaldia de
Tortosa, Joan Sabaté,
acompanyat dels candi-
dats Núria Chertó, tècnica
en Turisme, i Enric Roig,
arquitecte, han presentat a
la Cambra de Comerç de
Tortosa el Pla Integral del
Centre, el principal projec-
te del programa electoral
amb què els socialistes
concorren a les eleccions
municipals del 22 de maig
vinent. El Pla Integral del

Centre de Tortosa es
desenvolupa al voltant de
dues línies de treball que
determinen la definició i
planificació de les actua-
cions a realitzar: la línia
socioeconòmica i la línia
urbanística i arquitectòni-
ca. L'objectiu, tal com ha

emfasitzat Sabaté, és
reforçar l'atracció comer-
cial i de serveis de
Tortosa. Sabaté ha definit
entre els principals objec-
tius urbanístics del pla con-
nectar els eixamples i el
centre en els terrenys
recuperats a Renfe “com a

ròtula i creant noves avin-
gudes verdes i bulevards”.
Aquesta actuació perme-
tria superar la manca de
connexió entre els eixam-
ples a causa de la presèn-
cia de les vies del tren,
superar l'efecte divisori de
l'avinguda Generalitat i
acabar amb les barreres
arquitectòniques i manca
de mobilitat per als via-
nants. A la vegada, i un
dels aspectes més impor-
tants donada la problemàti-
ca que viu Tortosa, perme-
tria crear unes 1.500
noves places d'aparca-
ment soterrat i en superfí-
cie als terrenys de Renfe i
a la vora del riu. El Pla té
en compte inexcusable-
ment millorar l'accés al
Mercat,  dotant l'aparca-
ment soterrat d'una sorti-
da propera a la plaça
Barcelona. Una altra de les
prioritats serà incentivar
l'accés al comerç millorant
la mobilitat al centre

ampiant les zones per a
vianants i eliminant barre-
res arquitectòniques. Així,
una de les propostes és
convertir la plaça
d'Espanya en zona per a
vianants, facilitant la càrre-
ga i descàrrega dels
comerços així com l'accés
dels veïns als seus habitat-
ges, establint els carrers
adjacents de prioritat
invertida. Un altre dels pro-
jectes que incorpora, entre
altres, és la reurbanització
de la plaça Alfons, per fer-
la a la mida de les perso-
nes. Amb el pla es revisarà
el Pla de Dinamització del
Centre Comercial per tal
de crear una zona
d'excel·lència comercial,
modernitzar i incentivar el
comerç, amb programes
d'activitat escolar i amb
animació i dinamització
per tal de donar vida a
determinats espais i poten-
ciar l'afluència de perso-
nes.

El PSC proposa el 
Pla Integral del Centre de Tortosa

Convertir en zona de
vianants la plaça de
l'Ajuntament, remodelar
la paça Alfons i urbanit-
zar els terrenys recupe-
rats a Renfe, els princi-
pals objectius urbanís-
tics del pla.

Que reforci l’atracció comercial i de serveis de la ciutat

REDACCIÓ

El candidat a l’alcaldia, Joan Sabaté.

Cedida

L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, i el director
del Museu Comarcal del
Montsià, Àlex Farnós,
han explicat els treballs
de prospecció geofísica
que s'estan realitzant a la
vil·la romana de la
Carrova en col·laboració
amb la Universitat Rovira
i Virgili - Institut Català
d'Arqueologia Clàssica, i
la School of Humanities
de la University of
Southampton. Uns tre-
balls que s'inclouen dins
de l'actuació arqueològi-
ca preventiva que s'ha
engegat en aquesta jaci-
ment romà i que perme-
tran obtenir informació
sobre la distribució i enti-
tat de les estructures.

Centre
d’Interpretació a

la Torre de la
Carrova

El secretari general
d'ICV, Joan Herrera, va
carregar aquest dilluns
des de Tortosa contra la
política de retallades que
està aplicant el Govern
de CiU a Catalunya, i més
concretament a les
Terres de l'Ebre. Herrera
va demanar que Tortosa i
les Terres de l'Ebre facin
un gir a l'esquerra per
plantar cara a les retalla-
des però també per
apostar per polítiques de
futur que facin de
Tortosa no només la
capital de la nova cultura
de l'aigua sinó també de
la nova cultura de l'ener-
gia. 

ICV en contra de
les retallades a

sanitat

Un any més, i ja en van 21,
la Diada de l'ostra del
Delta de l'Ebre ha superat
totes les previsions i, en un
dia de platja, milers de visi-
tants s'acostaren fins a
l'Ampolla per a degustat la
safata d'ostres i la copa de
cava que el Patronat de
Turisme de la localitat del
Baix Ebre oferia als partici-
pants. La majoria de

comensals repetien, ja que
són persones procendents
de Barcelona i de la
comarca que tenen sego-
nes residències a
l'Ampolla. 
Una desena de restaurants
ampolleros oferienuna
mostra de plats cuinats
amb ostres del Delta, coin-
cidint amb l'inici de les jor-
nades gastronòmiques

que s'iniciaven aquest cap
de setmana i es perllonga-
ran fins al 22 de maig, al
preu únic de 28 euros a
tots els establiments ins-
crits.
Les previsions inicials són
bones perquè aquest cap
de setmana els hotels del
municipi han penjat el car-
tell de complert i, fins i tot,
han vingut turistes hostat-

jats a Salou, gràcies a la
promoció de la Diada que

s'ha fet a la capital de la
Costa Daurada. 

La Diada de l’ostra de l’Ampolla 
supera les expectatives

Milers de visitants hi van participar

C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144
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Un total de 275 atletes
han competit en la 3era.
edició de les OLIMPIONADES

portades a terme al muni-
cipi de Riudoms. Més de
400 persones, entre
acompanyants i voluntaris
van omplir el poliesportiu
de Riudoms on es va ser-
vir una àpat per a 450
comensals. Cal destacar
l'assistència del casal de
Sant Esteve de Vila-seca
que van aportar una nom-

brosa representació des-
plaçada amb autobús a
Riudoms per gaudir de
l'acte. 
El centre L'Onada la
Ràpita va ser el que més
medalles d'or es va endur
amb un total de 4, i tots

els 21 centres que hi van
participar a les
OLIMPIONADES es van
emportar algun que altre
premi cap a la seva pobla-
ció. L'acte va estar força
emotiu donat que molts
dels participants pateixen

alguna disminució funcio-
nal que els dificultava la
realització d'alguna de les
proves. En qualsevol cas,
les ganes i l'espirit de
competició va fer que tot-
hom es superés personal-
ment. 

Després de tres edicions
organitzades per L'Onada
serveis, la torxa olímpica
ha marxat a Casà de la
Selva (Girona), on la
Residència Sant Josep ha
pres el relleu per organit-
zar aquest macroacontei-
xement que cada cop és
més popular i gaudeix del
reconeixement de tot el
sector de la geriatria
catalana. Es tracta d'una
iniciativa adreçada a la
gent gran amb l'objectiu
de fomentar la convivèn-
cia entre residències de
persones grans de tot
Catalunya i al mateix
temps per oferir als avis i
àvies activitats per moure
el cos i passar una bona
estona. A més d'una tro-
bada de gent gran de
diverses residències,
també es vol que sigui un
punt de trobada dels pro-
fessionals del sector per
compartir experiències i
intercanviar idees.

Èxit de participació a les 
III OLIMPIONADES de Riudoms

Els jocs olímpics van
estar: pica- paret, prova
d'habilitat en vestir-se i
experimentació, com-
petició de relleus, con-
curs d'escombrar
o competició de
bitlles.

Més de 400 persones van omplir el poliesportiu del municipi

REDACCIÓ

L’acte fou tot un èxit de participació.
Cedida

El secretari de
Comunicació del
Govern, Josep Martí, ha
refermat l'aposta de
l'Executiu pel paper que
ha de jugar l'Agència
Catalana de Notícies
(ACN) en el mapa dels
mitjans de comunicació
públics. 
El també president de
l'ACN ha explicat que el
Govern treballarà per
tenir una agència "forta
i musculada" al territori
"per arribar allà on els
mitjans no hi poden arri-
bar". 
Martí s'ha mostrat con-
vençut que si l'ACN
juga aquest paper
"estarà fent un gran
servei per la cohesió
territorial del país". 
El secretari de
Comunicació ha fet
aquest dimarts la seva
primera visita institucio-
nal a les Terres de
l’Ebre.

Comunicació
aposta pels

mitjans públics

Prendre el pols a l'àmbit
local per conèixer quins
són els ajuntaments que
conflueixen en la seva
lluita. Aquesta és la
darrera acció que ha
emprès la plataforma
Futur o Petroli, que ha
enviat a tots els consisto-
ris que estan situats al
llarg del litoral del Camp
de Tarragona i les Terres
de l'Ebre una carta a tra-
vés de la qual se'ls
demana si s'oposen als
dos nous pous de cru
que Repsol té la intenció
d'explotar a l'entorn de la
plataforma Casablanca,
ubicada a 54 quilòme-
tres davant la costa de
Sant Carles de la Ràpita,
i a uns 45 del Delta de
l'Ebre. L'entitat ecologis-
ta ha decidit dur a terme
aquesta consulta en clau
electoral i, per això,
també ha sol·licitat als
ajuntaments que els
remetin la seva resposta
al més aviat possible.

La Plataforma
Futur vol
respostes

El centre, situat al carrer
d'Hort  d'Albacar, a les
instal·lacions de l'antic
CAP, oferirà serveis de
rehabilitació ambulatòria
i domiciliària a través de
tres professionals; un
fisioterapeuta, un auxiliar
d'infermeria i un metge
especialista que visitarà
en divendres alterns al
CAP.  Cal tenir en compte
que s'ha dut a terme una
remodelació de les ins-
tal·lacions, de prop de
550m2, que ha tingut un
cost de 30.000 euros,
per deixar-les a punt per

oferir el millor servei pos-
sible. Per aquest motiu, a
més, s'ha invertit 50.000
euros en equipaments. 
L'atenció es preveu que
serà de quatre a vuit de
la tarda, de dilluns a
divendres. Una de les
fites d'aquest nou servei
sanitari és que estigui
destinat, a més de la
població de l'Ametlla, a
usuaris de municipis
veïns. 
D'aquesta manera, s'evi-
tarà el desplaçament
dels pacients a altres ciu-
tats. 

Obre portes el Centre de
Rehabilitació de l’Ametlla

Aquest proper dilluns 16 de maig
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Bel ha fet la presentació
en el marc de les obres de
construcció del nou com-
plex d'aigües i esportiu
que l'Ajuntament de
Tortosa està aixecant al
barri de Ferreries. De fet,
aquest projecte és un dels
més importants del proper
mandat, i suposarà un
revulsiu considerable per
a l'esport a la ciutat i
també, des del punt de
vista urbanístic, per al
barri de Ferreries, ja que
porta associat la construc-
ció d'un aparcament sote-
rrat, un edifici administra-
tiu i la remodelació inte-
gral de la plaça Joaquim
Bau. Entre les propostes

que ha destacat el candi-
dat de CiU hi ha la millora
dels equipaments espor-
tius existents i la consoli-
dació dels que s'han cons-
truït durant l'anterior man-

dat, com és el cas del nou
pavelló esportiu a la zona
del Temple, el rocòdrom
municipal, la pista d'atle-
tisme i camp de gespa
auxiliar, així com l'Àrea

Ciclista de Vinallop, un
equipament aquest últim
que juntament amb el velò-
drom han de constituir
unes instal·lacions punte-
res a nivell nacional per a

la pràctica de totes les
modalitats del ciclisme.
Ferran Bel també s'ha
referit a les instal·lacions
esportives de Jesús que
s'estan construint i que
finalitzaran aquest mateix
any. Així mateix, ha
avançat que des de
l'Ajuntament s'està treba-
llant per aconseguir que la
ciutat sigui distingida com
a Destinació Turística
Esportiva. Al mateix
temps, Ferran Bel ha afir-
mat que impulsarà el
Centre de Tecnificació
Esportiva en diferents
especialitats esportives:
ciclisme, natació, atletis-
me, rem i esports de mun-
tanya. Pel que fa al rem, el
candidat ha recordat que
es posarà en marxa la
base nàutica i camp de
regates que s'està cons-
truint entre Tortosa i
Campredó, on es practi-
carà rem i vela. Amb el
doble objectiu de promou-
re l'esport i el turisme a la
nostra ciutat, el programa
de Ferran Bel aposta per-
què Tortosa sigui seu de la
Fira Estatal d'Esports
d'Aventura (GORGS). 

Ferran Bel presenta el programa de
govern en l’àmbit esportiu

El candidat a la reelec-
ció a l'alcaldia de
Tortosa, Ferran Bel, ha
presentat  les principals
propostes de l'àmbit
esportiu incloses en el
seu programa de
govern per al proper
mandat. 

L’alcalde de Tortosa posa en evidència «l’absència de propostes en l’esport d’altres partits»

El nou complex de Ferreries «és el més important del mandat»

REDACCIÓ

Ferran Bel presenta les propostes als mitjans de comunicació.
CEDIDA

El candidat a l'alcaldia
d'Esquerra- Esquerra
d'Amposta, Adam Tomàs,
acompanyat d'altres mem-
bres de la seva candidatu-
ra ha reivindicat la neces-
sitat de que Amposta faci
un salt industrial. Davant
de la zona esportiva de la
ciutat Tomàs ha posat
com exemple el salt quali-
tatiu en matèria d'esports,
serveis socials, cultura i
educació que va fer
Amposta amb Esquerra
des del Govern de la
Generalitat citant la
residència d'esportistes,
la sala d'esgrima i l'institut

que està en construcció.
Ara Tomàs es proposa que
'Amposta faci un salt
industrial agafant el lide-
ratge del territori'. Segons
el candidat republicà
'CiU des del govern muni-
cipal no ha fet res per
desenvolupar la indústria
malgrat tenir espais molt
ben comunicats'. El motiu
per Tomàs és que 'venim
d'una planificació erràtica
de CIU, sense voluntat
política per desenvolupar
aquest sector clau per
incrementar els llocs de
treball, diversificar la nos-
tra economia i sortir de

la crisi'. El candidat repu-
blicà proposa crear sol
industrial assequible per
tal d'afavorir la implanta-
ció d'empreses, tant
locals com de fora. .
D'igual manera Tomàs 'vol
crear un perfil tècnic de
promoció del municipi i de
captació de noves activi-
tats que encaixin amb el
model industrial que volem
impulsar'. 
El candidat republicà s'ha
compromès a encetar
'una nova etapa que
només Esquerra
pot liderar, perquè el pro-
jecte de CiU està esgotat,

i perquè malgrat pensar
en positiu i tenir confiança

en Amposta no tenen
noves idees'.

«Nomès Esquerra pot liderar des del govern municipal 
el salt industrial que necessita Amposta»

El candidat d’ERC a Amposta, Adam Tomàs, presenta iniciatives per dinamitzar el comerç

El ple de l'Ajuntament
de Roquetes ha aprovat
la compra de les naus
de la multinacional
Lear, el darrer tràmit
institucional per fer
efectiva l'adquisició de
la fàbrica, que està
buida des de fa més
d'un any. La setmana
que ve l'alcalde de
Roquetes, Francesc
Gas, i els advocats de
Lear formalitzaran la
transferència davant el
notari. 
Tot i que la compra de
les naus de Lear és una
de les actuacions que
es finança amb el fons
d'industrialització de les
Terres de l'Ebre, era
necessari que el
Departament de
Governació elaborés un
informe favorable de l'o-
peració de compra.

L’Ajuntament de
Roquetes aprova
la compra de les
naus de la Lear

Crear una regidoria amb
l'encàrrec de diversificar
l'economia amb el desen-
volupament de sòl indus-
trial, assessorar i ajudar
els joves emprenedors,
potenciar el turisme de
qualitat i valoritzar el
comerç i la pesca
El candidat per ERC la
Ràpita, Josep Caparrós,
afirma que “els rapitencs
tenim la capacitat per sor-
tir de la situació actual
però calen mitjans i que
junts apostem per diversi-
ficar la nostra economia i
crear ocupació”. Per
Esquerra la Ràpita supe-
rar la situació econòmica
actual del poble és “la
màxima prioritat, perquè
tindrà l'obligació d'ac-
tuar amb molta respon-
sabilitat, haurà d'ajustar
al màxim la despesa i
treballar per contribuir a
la creació de llocs de
treball.

ERC la Ràpita
proposa crear

una Regidoria de
Promoció

Econòmica
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El consell directiu de la
Federació d'Associacions
de Dones Rurals
(Fademur) ha visitat
aquest passat dimecres,
11 de maig, les
instal·lacions de la coope-
rativa de dones Minna
Som Cuina que s'ha
impulsat a la Ràpita.

Un projecte que ha per-
més formar una vintena
de dones que estaven a
l'atur per poder posar en
marxa una cooperativa
dedicada al càtering que
donarà servei, principal-
ment, a menjadors esco-
lars i empreses. Amb una
subvenció de la Unió
Europea d'uns 600.000

euros, per a la formació i
l'equipament de les cui-
nes, la Ràpita és l'únic
municipi de Catalunya que
acull aquesta iniciativa
d'autoocupació. Fademur
va aprofitar per analitzar
l'estat actual del projecte.
“Hem finalitzat la primera
fase, de formació i equi-
pament de les
instal·lacions, i ara estem
organitzant-ho tot per
posar-nos en funciona-
ment el més aviat possi-
ble i donar a conèixer l'e-
xistència d'aquesta coo-
perativa i els serveis que
oferirà”, destacava la pre-
sidenta de Fademur a
Espanya, Teresa López. 
L'ajuntament de la Ràpita

ha apostat fortament per
aquest projecte perquè,
segons l'alcalde del muni-
cipi, Miquel Alonso, “tenim
un dèficit considerable en
llocs de treball per a les
dones i pensem que
aquest projecte pot ser
un primer pas per
redreçar aquesta situació
i afavorir l'ocupació feme-
nina”. La col·laboració
material del consistori ha
consistit en l'aportació
d'un local de 150 metres
quadrats per habilitar la
cuina i la seu de la coope-
rativa. El projecte “Minna
som cuina” va ser impul-
sar a principis de 2010
per Fademur i l'ajunta-
ment de Sant Carles de la

Ràpita, en el marc del pro-
jecte d'àmbit estatal
“Cooperatives rurals de
serveis de proximitat” de
Fademur. 
Les participants van ser
seleccionades entre un
total de 57 dones preins-
crites, de totes les edats i
residents a la població.
Totes elles van haver de
passar prèviament un test
psicotècnic i, per a la
selecció final, “vam prio-
ritzar col·lectius amb risc
d'exclusió social i atura-
des de llarga duració o
amb les situacions fami-
liars més complicades”,
ha explicat la coordinado-
ra de Fademur a
Catalunya, Marcela
Segura. 
Les vint dones selecciona-
des han superat el procés
de formació en cuina,
manipulació d'aliments i
càtering, que ha constat
de 650 hores. 

La jutgessa de Gandesa assumeix que en cap cas els fets relatats poden ser constitutius de delicte

Aquest passat divendres, 6
de maig, Felisa Esteller
Sancho ens va deixar, a l'e-
dat de 77 anys, després
d'una dura enfermetat com
és el Parkinson. Nosaltres,
des del Més Ebre, un dels
mitjans de comunicació, que
junt amb Canal TE organitza
els premis EbreLíders i dels

que ha estat la guanyadora,
enguany, en la categoría de
Maior, per la seva gran tasca
com a llevadora al municipi
d'Alcanar, ens volem acomia-
dar d'ella. La gala Ebreliders
va ser el darrer i més que
merescut reconeixement
públic a Felisa Esteller.
Descansi en pau!

Les festes de maig
d'Alcanar, dedicades a
Sant Isidre, patró dels
pagesos, ja arriben a la
recta final. 
El municipi canareu cele-
bra una de les festes més
importants, amb un pro-
grama replet d'actes on
destaquen el concert de la
“Musicalité”, avui diven-
dres 13, a partir de les
23.30 h, amb un preu de 5
euros. I les activitats tauri-
nes, que tot i les últimes
notícies al voltant de la
festa amb bous, no s'han
vist afectades entre altres
coses, per la gran tradició
existent al municipi. 
Les festes de maig
d'Alcanar, documentades

ja l'any 1811, són la gran
festa de la pagesia canare-
va i compten amb la parti-
cipació entusiasta del
jovent, que cada dia s'in-
volucra amb les diferents
modalitats de bous. 
Més enllà de les activitats
amb bous, les festes,
també compten amb d'al-
tres actes importants,
com ara la missa i proces-
só en honor a Sant Isidre
Llaurador, que es celebra
el dia principal de la festa,
el 15 de maig. 
Aquest mateix dia té lloc la
benedicció del terme muni-
cipal des del Mirador, la
part més alta del poble,
quan també s’efectua la
benedicció dels conreus. 

Sant Isidre, Dia Gran a les
festes d’Alcanar

Aquest dissabte dia 14 de
maig, Ascó serà l'escena-
ri d'una nova celebració
de la Nit Literària, durant
la qual es donaran a
conèixer els guanyadors
dels Premis Vila d'Ascó
2011, que inclouen el
“XXIII Premi literari”; el
“XXI Certamen de
Narrativa Breu per a
Joves”; el “VI Premi de
Poesia Joan Perucho” i el
“XXIII Concurs de
Fotografia”. 
En total, aquest any s'han
presentat vora de 60 tre-
balls literaris i més de
170 de fotografia, els
quals han estat valorats

per un jurat distint en
cadascuna de les dife-
rents modalitats. 
Els llibres de les obres
premiades es presentaran
l'any que ve de cara al dia
de Sant Jordi. L'acte avui
a dos quarts de 9 del ves-
pre al Pavelló d' Esports
del municipi. 
A l`inici hi haurà un còctel
de recepció amb música
en directe i, tot seguit, es
celebrarà el “Sopar litera-
ri”, que l'any passat va
aplegar unes 180 perso-
nes representatives del
món cultural i polític de la
Ribera d'Ebre.

Aquesta nit Ascó celebra 

la seva Nit Literària

Així ho estableix l'acte judi-
cial fet públic abans d’ahir en
el qual la magistrada assu-
meix que, al marge de consi-
derar si la cúpula d'Interior
pressionar realment l'alcalde
d'Horta i el cap de bombers
del parc de la localitat,
aquesta presumpta actuació
no va poder pretendre influir
en la causa penal ja que es
va produir abans que els
afectats fossin citats a decla-
rar en el procés judicial. La
magistrada que porta la
causa, Laura Martínez
Salom, va acordar sobreseu-
re provisionalment la denún-
cia presentada per l'advocat
de les famílies de dos dels
cinc bombers morts en l'in-
cendi. Aquesta es va interpo-
sar contra l'exconseller
d'Interior Joan Saura (ICV-
EUiA) i l'exsecretari general
del departament Joan
Boada. També contra tres
comandaments del cos de
bombers, Antoni Rifà, Agustí

Gatell i Joan Rovira. Tot i que
la jutge va acordar donar un
número de registre a la
denúncia, assumeix ara que
en cap cas els fets relatats
poden ser "constitutius de
delicte". La denúncia es
basava en les declaracions
de l'alcalde d'Horta, Àngel
Ferràs (CiU). Aquest va
declarar a la jutge que Saura
i Boada li havien pressionat
perquè canviés les seves
declaracions que els bom-
bers van patir "descoordina-
ció" en l'incendi. No obstant
això, la jutge precisa que "en
el cas que aquests fets
haguessin passat, ni tan sols
resultarien penalment típics".

A més, recorda
que l'alcalde encara no havia

estat citat a declarar en el
procediment. Per això la
jutge entén que no poden
formar part del mateix les
seves declaracions en
aquest moment, encara que
matisa que "potencialment
puguin arribar a ser-ho en un
futur". Les proves que va pre-
sentar l'advocat dels dos
bombers també es referien a
una declaració del cap de
bombers del parc d'Horta de
Sant Joan. Creus ha explicat
que Rifà, Rovira i Gatell li van
dir que o es callava o no tre-
ballaria mai més per a la
Generalitat. Sense entrar en
la veracitat d'aquestes decla-
racions, la jutge recorda que
en aquest moment Creus
tampoc havia estat citat a

declarar en el procés. Per
això, conclou, no es pot
deduir que en la suposada
discussió els comanda-
ments dels bombers vol-
guessin pressionar per influir
en el procés judicial. 
Boada, que en l'actualitat és
diputat d'ICV-EUiA al
Parlament, es va mostrar
satisfet per la decisió judi-
cial, va qualificar de "invent"
la denúncia i la va atribuir a
"una altra de les maniobres"
de l'advocat de les famílies
dels bombers morts , Pau
Simarro. Boada va insistir
que l'anterior cúpula
d'Interior és innocent i que
els únics responsables de
l'incendi són els dos indivi-
dus que el van originar. 

Arxivada la denúncia presentada contra
l’anterior cúpula d’Interior

La jutge de Gandesa que
investiga l'incendi
d'Horta de Sant Joan
(Terra Alta) de 2009 ha
arxivat la denúncia pre-
sentada contra l'anterior
cúpula del Departament
d'Interior hi ha tres
comandaments del cos-
sos de bombers per un
presumpte delicte d'obs-
trucció a la justícia pel
que havia obert diligèn-
cies.

Incendi a Horta de Sant Joan, l’estiu de 2009.
cedida

La cooperativa de dones de la Ràpita 
supera la primera fase amb èxit

Van estar escollides per formar part d’aquest projecte d’ocupació
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Es l’època que n’hi hagin,
coincidint amb el final d’una
temporada, tot i que ara
també és complicat per la
conjuntura econòmica.
La columna avui no potser
tan extensa. Però el tema
dóna per a molt. Qui no
coneix casos de tota mena
en un final de lliga a la regio-
nal? Bé, si són coneguts en
el futbol professional...
Jo l’únic cas que vaig viure
d’un ‘maletin’ fou en una
darrera jornada, amb
l’Ametlla. Jugàvem fora,
estàvem salvats i un tercer
equip ens compensava si
guanyàvem aquell partit.
Vam dir que «endavant». 
No obstant, durant la revisió
ens van comunicar que no
calia que ens esforcéssim,
que aquella confrontació
l’havia de guanyar l’equip
local. Què? Sí, si. Així mateix.
Aquest comunicat ens va
fer-lo l’àrbitre...la gent de la
Cala que ho estarà llegint ho
recordarà. No és cap llegen-
da. Vam perdre 3-1. Aquell
àrbitre tarragoní va deixar
de xiular poques tempora-
des després. Normal.
Desacreditava un col.lectiu
que està per sobre d’això.
Bé, aquesta història conti-
nuarà en una propera colum-
na. No va acabar aquí.

La Rapitenca va guanyar
diumenge al camp del
Santfeliuenc (0-2) on va
tornar a oferir compromís
i ambició. Novament amb
jugadors dels planters a
l’equip titular, l’aposta
d’Alfons Royo i d’Oscar
Rojals va ser fructifera i la
Rapitenca, amb serietat
al darrera, va jugar més
posat. Ara és més regu-
lar durant els partits, un
fet que no ha passat en la
segona volta de la lliga
quan ha ofert unes llacu-
nes que han costat molts
punts. Alex, en ratxa, i
Parra, ja al final, van mar-
car els gols rapitencs.
Sembla que s’han allunyat
hàbits que existien. En
canvi, ara hi ha més esti-
mul. La conclusió és que
s’està creant una referèn-
cia de futur que es podrà
tenir en compte. Dues
victòries seguides en par-
tits en els que no s’ha
rebut cap gol.
L’important, s’acaba la
lliga de forma digna.
Diumenge (12 h), el Rubí
visitarà la Devesa. Un
equip efervescent que ja
està en zona d’ascens.

MaletinsContra el Rubí,
a seguir

progressant

L’opinió de MichelUE RAPITENCA

L’Amposta va perdre al
camp de la Pobla de
Mafumet (4-1) però, mal-
grat això, va consumar la
permanència per la victò-
ria de l’Ascó, diumenge a
la mateixa hora, a
Masnou. Després, per la
tarde, la Muntanyesa
també guanyava a
Balaguer. Per tant, tots
contents. La Pobla perquè
va assegurar la promoció
d’ascens i l’Amposta per

haver assolit la permanèn-
cia. La Pobla va vèncer
justament en un derbi en
què fou totalment supe-
rior. L’altra nota positiva
fou el retorn de Becerra,
amb gol. L’Amposta rebrà
diumenge (12 h) el
Llagostera, equip que
necessita un punt per ser
campió. L’Ascó s’acomia-
darà de la Tercera rebent
el Gavà, també diumenge
a les 12 h.

Comiat amb la

permanència garantida

TERCERA DIVISIÓ. DARRERA JORNADA

L’Amposta, ja salvat, rebrà 
diumenge el líder Llagostera (12 h)

Becerra, a la imatge celebrant el gol, va tornar a jugar i va marcar.

El Tortosa va guanyar amb
brillantor l’Olímpic Can Fatjó
(2-0) i va fer un pas de
gegant per la permanència.
Ara està a sis punts del
Blanes. L’equip de Carlos
Blanch, amb un planteja-
ment ambiciós, va dominar
i va gaudir de més oca-
sions, fent un bon partit, en
general. Cal destacar la
bona feina en l’aspecte
defensiu. I a la represa van
arribar els gols. Marc
Baiges, recuperat, va apro-

fitar una pilota morta i va
afusellar fent l’1-0. Llavors
el Tortosa va trencar el par-
tit. El premi al treball fou el
gran gol del juvenil Edgar. 2-
0. Diumenge vinent, el
Tortosa visita (a Martorell),
l’Olesa (12.30 h). Una altra
final. Maikel, sancionat, és
baixa. 
Al descans del partit de diu-
menge passat, es va fer un
reconeixement a Miquel
Borràs, jugador del club en
els anys 40. 

Pas endavant del Tortosa,

més prop de salvar-se

PRIMERA CATALANA

Va guanyar (2-0) l’Olímpic, cinquè classificat,
i diumenge visita l’Olesa (a Martorell)

Miquel Borràs, jugador en els anys 40, va rebre un homenatge diumenge.

 



DIVENDRES 13 
DE MAIG
DE 2011 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

El Gandesa va caure golejat al camp del Valls, segon classifi-
cat, equip que a hores d’ara, a expenses del que pugui resoldre
Apel.lació amb el partit Camp Clar-Aldeana (vegeu noticia de la
part dreta), està a tres punts del líder. L’Alcanar, tercer, està a
quatre dels vallencs. Per tant, el conjunt de l’Alt Camp, que enca-
ra ha de rebre el Camp Clar, no va donar opció a un Gandesa que
necessitava els punts per allunyar-se del descens directe i de la
12ena plaça que potser conflictiva per compensació. A hores d’a-
ra, amb una jornada menys per davant, continua en l’onzena a
cinc punts del descens directe i a tres de la plaça de descens
per compensació. Aquesta podria no ser-ho si no baixa el Torto-
sa i, a la vegada, dos equips tarragonins pugen a Primera cata-
lana. Per tant, nova final pel Gandesa, contra el J. i Maria.  

Nova final per al Gandesa,
contra el Jesús i Maria

PRIMERA REGIONAL

La Cava va guanyar al camp del Cambrils FC (0-1) amb un gol
d’Alex de penal (83’). És la cinquena victòria seguida de l’equip
ebrenc que, amb Sergio Navarro a la banqueta, està fent un fi-
nal de temporada esplendit, a l’alçada que es podia esperar. Es
cinquè. Els dos equips de la localitat mantenen un frec a frec en
la lluita per la primeres places. El CD la Cava està a quatre
punts de la quarta que ocupa el Jesús i Maria.

Els jugadors que entrena Sergio Navarro van interpretar bé el
partit i van controlar-lo defensivament. Tots dos equips van te-
nir les seues opcions, però els cambrilencs van estar espessos
en els darrers metres, sense encert. La Cava, en canvi, més
ambiciós, va decidir en els darrers minuts, amb el penal. Diu-
menge rebrà la Canonja, sisè: la cinquena plaça està en joc. 

La Cava referma la reacció amb la
cinquena victòria seguida

Assemblea de socis al 
CF Jesús Catalònia

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

PRIMERA REGIONAL. A JESÚS I MARIA

El Remolins-Bítem va perdre al
camp de l’Organyà (2-1) en un
partit en el que va avançar-se
en el primer minut (gol de S.
Ruiz). Els lleidatans van empa-
tar durant el primer temps i, a
poc del final, van marcar el gol
del triomf.

Els de Bítem, quan el duel
més obert estava, amb l’1-1,

van gaudir d’opcions, amb una
jugada de gol anulada. Fou pro-
testada. El cert és que durant
aquesta decebedora segona
volta, l’equip bitemenc no ha
tingut sort amb decisions arbi-
trals en moments puntuals. 

Al final, nova derrota. Només
13 punts en la segona volta. Un
bagatge que no correspon

amb les possibilitats de l’equip.
Però és el real. 

Demà dissabte torna a Llei-
da, per visitar a l’Alcarràs. És
temps de reflexió i per co-
mençar a planificar la propera
campanya, a la Segona catala-
na, i per a definir si hi haurà li-
nia continuista o, pel contrari,
poden haver-hi canvis.    

El Remolins-Bítem ja comença a 
pensar en la temporada vinent

Va perdre a Organyà (2-1) i demà torna a visitar terres lleidatanes

Amb l’1-3, el seu tècnic, Dominguez, va demanar que es deixessin marcar un gol. Després, impugnen el partit

PREFERENT

El Roquetenc va vèncer el Cat-
llar en el derbi entre els dos
cuers (3-2). Fou un partit mogut
i amb moltes protestes visi-
tants a l’arbitratge. De fet, se-
gons fonts del Roquetenc, el
vestidor visitant va sofrir des-
perfectes. A més, el Catllar, se-
gons les mateixes fonts, va ne-
cessitar, a petició de l’àrbitre,

canviar els pantalons. El Roque-
tenc en va deixar 14 i «només
ens en van tornar 8».Bé, els vi-
sitants van avançar-se amb el
0-1. Brigi empatava abans del
descans però El Catllar, en po-
sició dubtosa, feia l’1-2 ja a la
represa. El Roquetenc, que no-
vament tenia baixes, tornaria a
empatar en un duel obert. Amb

el 2-2, el col.legiat va anular
una jugada de gol al Catllar «era
lega» i finalment, el gol 3-2 fou
també protestat. El Roquetenc,
amb el triomf, no és cuer
aquesta setmana. Ja comença,
amb nova energia a la junta i
amb un bon balanç econòmic,
a treballar pel futur a l’espera
de si hi ha canvis o no. 

El Roquetenc, que no és el cuer,
també treballa per al futur

Va vèncer el Catllar (3-2), amb un final de partit un xic mogut

PREFERENT

El CF Jesús Catalònia viu uns moments delicats, com molts al-
tres clubs, per la conjuntura econòmica. Una partida d’ingres-
sos, d’un patrocinador, no ha arribat i això ha creat un desajust
pressupostari que comporta dificultats. I també incertesa per
al futur. Properament, hi ha prevista una trobada amb el soci
per exposar l’estat actualment. I caldrà veure quina direcció
agafa l’entitat que, després del pas per la Preferent, ja va ha-
ver de fer una assemblea informativa per solucionar les dificul-
tats que van sorgir en aquell instant. Ara la situació torna a ser
complicada.
En el plànol esportiu, l’equip va perdre a la Sénia per 3-0 i fa
sis jornades que no guanya. Està totalment salvat, és desè. La
Sénia no guanyava des del 19 de desembre.  

El Cambrils Unió, de l’esportivitat a la «magarruferia»

La resposta es fa esperar:
fins avui no es coneixerà

APEL.LACIÓ

La setmana passada el comitè
d’Apel.lació va decidir deixar
passar-ne una altra per acabar
d’estudiar les al.legacions del
Camp Clar. Avui divendres se
sabrà oficialment la seua deci-
sió. Ahir dijous, ben entrada la
tarda, encara no es coneixia.

Una setmana més i també
una jornada més...avui cal es-
perar que sabrem si el Camp
Clar-Aldeana es juga o no. 

Aldeana i Ulldecona empaten i
segueixen a la cua de la taula

PRIMERA REGIONAL

Aldeana i Ulldecona van empatar diumenge en un derbi en el
que estava en joc la darrera plaça de la taula. Poder evitar-la.
Tots dos equips, ja pensant en la temporada vinent, a la Terce-
ra catalana, van acabar empatant en un duel amb poca història
i en el que els visitants van tenir, amb el 0-1, la seua millor op-
ció amb un penal que no van transfromar a la represa. De la
sentència es va passar a l’empat, ja en els darrers minuts, des-
prés d’una bona jugada de Lamin que va culminar Kevin amb un
empat que els d’Hilario van buscar i que van trobar en el darrer
sospir.

En la propera jornada, l’Aldeana rebrà a l’Ampolla, equip que
s’ho juga tot en la lluita per la permanència. L’Ulldecona, per la
seua part, jugarà al seu camp contra el Cambrils.

L’Alcanar segueix disparat i 
l’Ampolla haurà de patir

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla i l’Alcanar tenien objectius diferents. Els locals buscaven
els punts per sortir de la zona de descens i l’Alcanar, per la seua
part, per mantenir la tercera plaça i ‘pressionar’ els dos primers
(s’han d’enfrontar). Els canareus, en la seua línia, van imposar-se
en els primers minuts amb els gols de Nacho i d’Adrià. Va reaccio-
nar l’Ampolla a través de Gilabert i de Marc, de penal. Amb el 2-2,
el partit va seguir igualat. Però a la represa, l’Alcanar va demostrar
que és un equip molt sòlid, consolidat. I que lluita en una mateixa
direcció (20 jornades, 1 derrota). L’Ampolla va intentar-ho i va
empènyer però no va poder aprofitar la seua ocasió. Del 3-2 es va
passar al 2-3, obra del jove Adrià. El triomf apuntala la temporada
canareua i deixa a l’Ampolla en una situació delicada, amb una jor-
nada menys per davant esperant la final de diumenge a l’Aldea.

P. Uria, president de la UE Aldeana.
CANAL TE

L’Alcalde, Gervasi Aspa, va lliurar la copa de campions i una
medalla a cada jugador del benjamí del Jesús i Maria.

El Jesús i Maria va guanyar el
Cambrils Unió (4-3) en un duel atrac-
tiu per les alternatives i per l’emo-
ció. Abans de començar, els dos
equips va fer el passadís de cam-
pions als benjamins de l’entitat, que
van imposar-se en els jocs espor-
tius escolars. 
Els visitants van avançar-se en el
primer minut, però Ferreres empa-
taria al 18. Es tornarien a avançar
en uns moments en què no hi havia
centre del camp. I, amb l’1-2, va
arribar la jugada de la jornada. El
porter visitant va quedar a terra,

lesionat, i els seus companys van
seguir.  Els jugadors locals reclama-
ven que tiressin la pilota fora.
L’acció va acabar amb gol...1-3.
Llavors, Antonio Dominguez, tècnic
del Cambrils Unió , va demanar als
seus jugadors que es deixessin
marcar el gol en la jugada següent.
I Pier, va empatar. Els cambrilencs
s’hi jugaven molt, per això cal valo-
rar el detall. 2-3. Ja a la represa, el
Jesús i Maria va empènyer molt.
Però li va mancar encert en les
rematades i en les darreres passa-
des. Per això no va empatar fins el

80 (Geira). I ja al final, Ferreres, en
una acció individual, establia el 4-3.
Victòria treballada que condemna
pràcticament el Cambrils U. i que
manté els de Torres en la quarta
plaça. 
Ja hem destacat el gest esportiu
del Cambrils U., però la sorpresa va
saltar en acabar el duel, quan
segons David Torres, tècnic local,
«el delegat, el president i el tècnic
del Cambrils Unió ens diuen que
miréssim com podíem fer-ho per-
què el partit ells el puguessin
impugnar i poder traure així els

punts, després de les derrotes de
Salou i Ampolla». «També van trucar
per teléfon al president, al dia
següent. Els vam dir que no, que no
volíem saber-ne res d’això. I, ara,
resulta que han presentat una impu-
ganció perquè diuen que Enric, que
estava sancionat, fou alineat. És
cert que estava sancionat, però no
que estés a l’acta (els porters
incrits diumenge eren Joan, titular, i
el juvenil Fatsini, a la banqueta). A
més, tenim imatges enregistrades
que poden demostrar-ho. Per tant,
s’han passat».
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El Tivenys va guanyar a l’Atlas i, d’aquest manera, és el segon
equip que certifica l’ascens a la Tercera catalana. 
El campió, el Sant Jaume, fou el primer. Diumenge va guanyar
1-0, amb protestes per part del Benissanet que va reclamar un
penal a l’àrea local que no fou xiulat. I si, en canvi, un a la seua.
Aquesta derrota deixa més oberta la quarta plaça. I és que el
Catalònia, cinquè, va perdre a Tivissa (fora de casa i en camps
de terra, està el dèficit) i, amb el triomf del R. Bítem, insistent en
les darreres jornades, la situació s’ha ajustat. El Godall va gole-
jar un Rasquera que va acudir amb deu i es va quedar aviat amb
nou (3-0). Per això estira en el tercer lloc. Però demà visita el
Tivenys. El Cata rebrà el S.Jaume i el Benissanet al Jesús i Maria.
I el R-.Bítem empeny. Tres equips, una plaça i tres finals. 

El Tivenys confirma l’ascens,
a manca de tres jornades

TERCERA REGIONAL

El Camarles va golejar el Batea (5-2) amb quatre gols del pichichi
Marc Prades i amb la aportació destacada del juvenil Sansaloni a
la represa. Marc ja en porta 26. El triomf allunya al Camarles del
descens directe. I és que, a hores d’ara, Benifallet i Amposta (en
zona de compensació) i Alcanar, Roquetenc, Flix i Masdenverge ja
han baixat. El Batea, ara, també baixaria però cal dir que encara
té opcions si no baixa ni l’Ampolla ni el Gandesa. Els camarlencs,
com el Deltebre, Corbera, el Perelló i l’Horta, han de seguir en
aquesta pugna per evitar l’onzena plaça. A hores d’ara no seria de
descens, però podria arribar a ser-ho.  També podria passar l’e-
fecte invers i que, com hem dit, no ho fos ni la 12ena. plaça i que
el Batea se salvés. Però això, ara, és especular. L’Horta no va pas-
sar de l’empat amb el Flix (0-0) i també haurà de patir. 

Un nou pòquer de gols de Marc Prades
distancia el Camarles del descens directe

SEGONA REGIONAL

Magí, en temps afegit, va marcar el gol del Móra la Nova contra el
Roquetenc (3-2). Un triomf important per als morencs per allunyar-
se de l’onzena plaça que potser conflictiva. De moment, no ho és
però cal estar alerta. El Roquetenc, ben posat, va posar moltes di-
ficultats, amb l’empat a dos (gol de Toni). El Móra la Nova és sisè,
amb 52 punts. El Perelló, per la seua part, va fer un punt i seguit
en la ratxa de resultats, onze jornades sense perdre (ja porta 25
de 33 punts). I el Benifallet es va avançar en dos ocasions i va fa-
llar un penal. Però Archi, que va sortir durant el primer temps, va
capgirar-ho tot. El Benifallet ja consuma el descens de forma ma-
temàtica. El Perelló, amb 49 punts, ha de seguir lluitant per confir-
mar la permanència. Diumenge, partit important contra l’Horta. 

Magí salva els mobles per al Móra la Nova
i Archi signa la victòria del Perelló

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla va vèncer el Masdenverge (3-0) amb gols de Morillo
(2) i de Quintana, especial aquest darrer després de que ens
deixés el seu pare fa unes setmanes. De otes formes, cal des-
tacar la competitivitat del Masdenverge que no va perdre el
pols del partit fins el seu darrer tram. Amb el triomf, els de la
Cala es recuperen i segueixen en la lluita per la tercera plaça,
objectiu actual. El tècnic Balfegó va informar que seguiria la
temporada vinent, al club calero.

Així mateix, el Vilalba, tot i els dos empats seguits, manté
les opcions per aquesta tercera plaça. Diumenge va empatar
(0-0) a Corbera en un duel igualat, amb més intensitat dels lo-
cals i amb jugades polèmiques, un gol anulat a cada equip.

L’Ametlla i el Vilalba, en la lluita 
per la tercera plaça

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara va guanyar l’Alcanar (equip que ja ha baixat a
Quarta). La victòria apuntala la tercera plaça per als de la Pla-
na que porten nou jornades sense perdre (23 punts de 27). No
obstant, el resultat final va poder ser enganyós perquè l’Alca-
nar, ben posat i amb efectivitat, guanyava 2-3 avançada la re-
presa. No obstant, l’efervescent equip planer va remuntar a da-
rrera hora. Fidel va fer un hat-trick. Cornejo, en plena forma, i
Jonatan van marcar els altres gols.  

L’equip de Jordi Roca està acabant en campionat amb mol-
ta força. I en la jornada vinent torna a jugar a casa: contra el
Corbera. La lluita està ara per poder mantenir la tercera plaça
que seria un final brillant a la temporada. 

El S. Bàrbara amplia la ratxa i 
referma la tercera plaça

SEGONA REGIONAL

El Pinell, en cap de setmana de romeria a la localitat terraltina, va
guanyar ‘inextremis’ a l’Amposta, equip que ja ha consumat el des-
cens a Quarta catalana. Però els ampostins, ben posats, van
avançar-se en el marcador. Julio va empatar per al Pinell. No obs-
tant, l’Amposta feia l’1-2 al minut 75. L’ambient festiu que hi havia
a l’estadi pinellà va glaçar-se. Guiu, arran una falta lateral, aconse-
guia el 2-2. I ja en temps afegit, Toni marcava el 3-2 davant de la
bogeria general (ja es coneixia el resultat de l’Olímpic). Els visitants
van reclamar fora de joc en el 3-2, del jugador que va fer l’as-
sistència. I també el temps afegit. «Van perdre molt de temps»,
deia fonts de l’equip local. El Pinell juga demà el partit més impor-
tant de la seua història. Sense pressió, però amb ganes de fer-ne.

El Pinell ja porta 20 jornades sense
perdre, 18 victòries i 2 empats

SEGONA REGIONAL

Jugadors del Tivenys, celebrant l’ascens al vestidor, diumenge.
CANAL TE

L’Olímpic, líder, rebrà demà
el Pinell, segon classificat.
Es el gran dia. El partit que
potser decisiu.
S’enfronoten dos equips
amb trajectòries de cam-
pions. Els morencs tenen
tres punts d’avantatge res-
pecte el seu proper rival.
Una victòria els faria cam-
pions. Un empat ho deixa-
ria tot igual a manca de
dues jornades. I un triomf

pinellà els donaria autode-
pendència perquè passa-
rien a ser els líders. Es així. 
L’Olímpic va perdre diven-
dres passat al camp d’un
Deltebre aplicat que volia
guanyar per allunyar-se del
descens que pot haver-hi
compensat. El primer
temps fou del tot local. I es
va reflectir amb els gols
d’Amado i de Marce. A la
represa, Musta va fer un

gran gol, de crac. De geni.
El Deltebre ja va defensar
més enrera i l’Olímpic, con-
trarellotge, va buscar l’em-
pat. Va tenir una bona
opció  (Agustí) que Jordi,
amb una bona intervenció,
va evitar. Però la jugada
seguiria amb un xut d’Alex
que un defensa local va
desviar amb la mà sota els
pals. L’àrbitre Bergadà, de
Tercera divisió,  no va

veure la infracció.
Els tres punts donen aire al
Deltebre i deixen a l’Olímpic
pressionat pel duel de
demà, contra el Pinell. I és
que els morencs, que
tenien les baixes de Jacob,
Ivan i Palau, han estat tota
la temporada al cim classi-
ficatori. I ara es veuen con-
dicionats per la trajectòria
del Pinell. Demà és el dia
clau.

Olímpic-Pinell, una final de 
Champions a la Segona regional

El gran partit, el més esperat, es disputarà demà dissabte (18 h)

SEGONA REGIONAL. LIDER CONTRA EL SEGON CLASSIFICAT

La victòria local faria
campió a l’Olímpic. Si

guanyen els visitants, es
posarien líders

Una final

Fa unes temporades, el Figueres
militava a la Segona B. El promig
d’espectadors al camp era entre
400/500. Al trencar-se l’aliança del
Miapuesta Figueres, que es va tras-
lladar llavors a Castelldefels, el
Figueres va haver de començar de
zero, des de la Tercera regional. En
aquell moment, els espectadors van
passar a uns 800 en cada jornada. 
La Sénia, fa pocs mesos, amb l’es-
trena de la gespa, va fer jornada de portes obertes. La gra-
deria es va omplir de gom a gom. Així citariem mil i un exem-
ples. Solament cal veure les afluències d’aficionats de molts
de camps de la Tercera divisió amb pressupostos alts i una
presència d’aficionats que no correspon a la categoria i al
nivell de l’equip. Cal canviar les regles del futbol. Cada cop hi
ha més esports. Cada cop les generacions actuals van
menys als terrenys de joc i per això les directives han de fer
miracles per mantenir l’equip i quadrar els comptes. Cal fer
un plantejament perquè el futbol sigui gratuït. Per què no?
S’omplirien més els camps amb aficionats que, amb la crisi
actual, ara es queden a casa per no gastar-se un euro. En
moltes poblacions de les comaqreues ebrenques, la única
diversió esportiva és el futbol. I si aquest esport és el rei, per-
què no convertir-lo en massa per als pobles. Aquesta tempo-
rada s’ha vist en quatre partits que han estat referents, amb
camps plens de gent. Els dos derbis morencs i els dos del
Delta han comportat un ple als camps. Llavors, perquè no
omplim els camps de futbol? Quants espectadors hi havia a
la Ràpita i a Amposta, quan estaven a la Primera regional,
pocs. I quants n’hi ha ara?. I si es fessin preus mòdics a la
meitat del que està establert per tota la temporada? Potser hi
hauria un ple total. Hi ha jugadors de Segona regional que si
no cobren, prefereixen jugar a futbol sala. Quants jugadors de
Bràsil que juguen a les platges, amb el seu gran futbol, ho
farien de forma gratuïta com els africans o argentins?. Cal
canviar el model del futbol i tornar a un model amateur. Per
què no? El Calafell va pujar a Primera amb un pressupost de
7000 euros. Es increible però és cert. Els clubs han reduit el
pressupost i, malgrat això, se’ls veu amb més dificultats per
a pagar els jugadors. Cada cop hi ha més clubs que en els
últims mesos no poden pagar-los. Penso que s’ha de fer un
futbol de veritat, sense diners, per plaer i per gaudir-ne. Què
és més important, ser el primer de la lliga o omplir el camp
cada partit a casa, amb gent de poble? No és una utopia fer
el futbol gratuït, estudiant la fòrmula perquè qui vulgui
col.laborar com a soci ho faci igualment per ajudar el seu
club, el club del seu poble. En altres èpoques s’ha fet i els
camps estaven a rebossar, amb rifes que generaven una
bona recaptació. Preus, com ara fan els mòbils amb tarifes
planes, de 25 o 50 euros tota la temporada. S’omplirien els
camps i si hi ha jugadors que perquè no cobrin decideixen
deixar el futbol, no passaria res. Molts clubs podrien resistir
igualment. Crec que s’ha de canviar el model actual, perquè
no funciona i cada vegada va menys gent als camps. Se n’ha
de fer un que permiti recuperar l’afició, el sentiment. I el més
important, que la gent que fa 20 anys que no va al futbol, a
veure l’equip del seu poble, pugui tornar. Per tant, futbol gra-
tuït o gairebé gratuït als pobles no és cap utopia. El món
n’està ple d’utopies, miracles i mils d’idees com el facebook,
Google, Apple... perquè no ho apliquem la tecnologia al fut-
bol, la sabiduria i l’esport rei com puntal.

Fem el futbol gratuït
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Amposta-Vilalba (17 h)
Olímpic-Pinell (18 h)

Roquetenc-Ametlla (16.30 h)
Alcanar-Camarles (18 h)

Diumenge
Masdenverge-Deltebre (17.45 h)

Perelló-Móra Nova (17.45 h)
Flix-Benifallet (17 h)

Batea-Horta (17.45 h)
S. Bàrbara-Corbera (17 h)

RESULTATS
31a jornada Segona regional

Deltebre-Olímpic 2-1

Pinell-Amposta 3-2

Ametlla-Masdenverge 3-0

Móra Nova-Roquetenc 3-2

Camarles-Batea 5-2

Corbera-Vilalba 0-0

Benifallet-Perelló 2-5

Horta-Flix 0-0

S. Bàrbara-Alcanar 5-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 31 76 28 74

2. Pinell 31 82 32 71

3. S. Bàrbara 31 79 48 57

4. Ametlla 31 56 34 55

5. Vilalba 31 53 42 55

6. Móra la Nova   31 59 45 52

7. Deltebre 31 48 36 51

8. Corbera 31 51 56 51

9. Perelló 31 70 52 49

10. Horta 31 56 38 49

11. Camarles 31 62 51 49

12. Batea 31 43 62 38

13. Amposta 31 35 52 29

14. Benifallet 31 42 68 28

15. Alcanar 31 40 58 27

16. Roquetenc 31 39 86 21

17. Flix 31 23 69 15

18. Masdenverge 31 23 80 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Torre Espanyol (17 h)
Aldeana-Ginestar (18 h)

Catalònia-Sant Jaume (19 h)
Tivenys-Godall (17.45 h)
R. Bítem-Arnes (15.30 h)

La Cava-Ulldecona (16.30 h)
diumenge

Benissanet-Jesús i Maria (17 h)
Rasquera-Tivissa (17.45 h)
La Galera-Atlas (17.30 h)

RESULTATS
31a jornada Tercera regional

Ulldecona-Torre Espanyol 4-0

la Cava-R. Bítem 3-5

Arnes-la Galera 4-2

J. i Maria-Aldeana 3-1

Sant Jaume-Benissanet 1-0

Tivissa-Catalònia 2-0

Ginestar-Campredó 1-2

Godall-Rasquera 3-0

Atlas-Tivenys 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 31 90 21 81

2. Tivenys 31 82 26 68

3. Godall 31 79 45 64

4. Benissanet 31 58 35 60

5. Catalònia 31 60 34 58

6. R. Bítem 31 56 39 57

7. Ginestar 31 62 51 50

8. la Galera 31 63 56 50

9. Atlas 31 42 32 47

10. Arnes 31 52 48 46

11. Campredó 31 49 56 42

12. Ulldecona 31 74 53 41

13. J. i Maria 31 44 79 29

14. Tivissa 31 42 75 26

15. Rasquera 31 45 69 23

16. Aldeana 31 34 85 22

17. la Cava 31 37 64 22

18. Torre Espanyol 31 12 113 5

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Cambrils U-la Sénia (18 h)

Torredem.-Valls (16.30 h)

Camp Clar-Calafell (17 h)

Diumenge

Catalònia-Alcanar (17 h)

Gandesa-Jesús i Maria (17.30 h)

Nàstic-Salou (17 h)

La Cava-Canonja (16.45 h)

Ulldecona-Cambrils (16.45 h)

Aldeana-Ampolla (17.45 h)

RESULTATS

31a jornada, Prim. regional

Calafell-Torredem. 2-0

Canonja-Nàstic 3-0

Valls-Gandesa 5-0

la Sénia-Catalònia 3-0

Salou-C. Clar 0-2

Cambrils-la Cava 0-1

Ampolla-Alcanar 2-3

J i Maria-Cambrils U 4-3

Aldeana-Ulldecona 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 31 61 34 68

2. Valls 31 67 25 65

3. Alcanar 31 62 37 61

4. Jesús i M. 31 60 43 58

5. la Cava 31 55 42 54

6. Canonja 31 47 28 53

7. Torredembarra 31 60 46 50

8. Cambrils 31 46 38 48

9. Calafell 31 44 39 46

10. Catalònia 31 58 44 46

11. Gandesa 31 41 53 39

12.  Salou 31 45 55 36

13. Ampolla 31 41 53 34

14. Cambrils U 31 41 50 30

15. Nàstic 31 30 60 24

16. la Sénia 31 27 48 24

17. Ulldecona 31 39 77 20

18. Aldeana 31 31 83 20

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Alcarràs-R.Bítem (diss 17 h)

Vista Alegre-Sant Ildefons

Morell-Mollerussa

Catllar-Júpiter

Marianao-Roquetenc (diss 17 h)

Cerdanyola-Torreforta

Viladecans-Pub. Cases

Barceloneta-Cervera

Reddis-Organyà

RESULTATS

31a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Catllar 3-2

Reddis-Barceloneta 3-1

S. Ildefons-Alcarràs 1-2

Júpiter-Morell 4-1

Torreforta-Marianao 4-1

Mollerussa-V. Alegre 2-2

Cervera-Viladecans 1-2

Organyà-R. Bítem 2-1

P. Cases-Cerdanyola 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 31 54 34 56

2. V. Alegre 31 52 36 55

3. Reddis 31 56 39 54

4. Viladecans 31 42 28 53

5. Torreforta 31 62 41 52

6. Alcarràs 31 38 29 51

7. Júpiter 31 44 32 51

8. Cervera 31 47 38 47

9. Morell 31 42 36 44

10. P. Cases 31 38 35 41

11. Mollerussa 31 38 50 41

12. R. Bítem 31 51 61 39

13. Organyà 31 36 52 37

14. Marianao 31 43 65 33

15. S. Ildefons 31 37 54 32

16. Barceloneta 31 45 49 29

17. Roquetenc 31 34 49 28

18. Catllar 31 37 68 26

Regional preferent

Una acció del partit entre el Deltebre i l’Olímpic (2-1).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El líder l’Olímpic va
perdre al camp del

Deltebre (2-1) i demà
rebrà el Pinell, segon.

Serà una final

Una final
PRÒXIMA JORNADA  
Europa-Pobla Mafumet

Espanyol-Premià
Muntanyesa-Terrassa
Castelldefels-Balaguer

Cornellà-Vilanova
Manleu-Prat

Ascó-Gavà (diu 12 h)
Reus-Masnou 

Vilafranca-Palamós
Amposta-Llagostera (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 37 21 7 9 64 36 70
2. Pobla Mafumet 37 19 10 8 59 34 67
3. Muntanyesa  37 19 9 9 39 32 66
4. Reus 37 17 13 7 52 26 64
5. Espanyol 37 18 7 12 62 36 61
6. Manlleu 37 14 18 5 57 39 60
7. Europa 37 15 10 12 52 41 55
8. Cornellà 37 15 9 13 56 42 54
9. Prat 37 13 13 11 48 41 52
10. Gavà 37 12 13 12 40 44 49
11. Vilafranca 37 13 9 15 47 54 48
12. Castelldefels 37 12 11 14 36 42 47
13. Terrassa 37 11 13 13 57 53 46
14. Amposta 37 13 6 18 45 64 45
15. Masnou 37 10 10 17 51 60 40
16. Balaguer 37 10 10 17 39 59 40
17. Vilanova 37 8 16 13 40 49 40
18. Palamós 37 9 13 15 34 44 40
19. Ascó 37 6 11 20 28 70 29
20. Premià 37 5 12 20 22 63 27

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Blanes

Igualada-Sants 

Olesa-Tortosa (a Martorell, diu 12.30 h)

Ol. Can Fatjó-Iberiana

S. Cristobal-Vilassar

Guíxols-Peralada

Vic-Montcada

Poble Sec-Santfeliuenc

Rapitenca-Rubí (diu 12 h)

Olot-Gramanet

RESULTATS
34a jornada, Primera catalana

Gramanet-Tàrrega 2-0

Sants-Olesa 1-2

Iberiana-San Cristobal 1-0

Vilassar-Guíxols 1-1

Montcada-Poble Sec 4-1

Santfeliuenc-Rapitenca 0-2

Rubí-Olot 1-0

Blanes-Igualada 4-2

Tortosa-Ol. Can Fatjó 2-0

Peralada-Vic 2-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 34 61 28 72

2. Vic 34 65 34 70

3. Rubí 34 50 32 65

4. Tàrrega 34 68 36 64

5. Ol. Can Fatjó     34 48 48 51

6. Vilassar 34 52 40 50

7. Rapitenca 34 52 40 50

8. Peralada 34 56 46 49

9. Iberiana 34 55 72 48

10. Igualada 34 53 54 45

11. Guíxols 34 42 45 45

12. Olesa 34 46 45 44

13. Santfeliuenc 34 45 48 42

14. San Cristobal        34 38 46 42

15. Sants 34 40 48 40

16. Tortosa 34 42 47 39

17. Gramanet 34 42 61 39

18. Montcada 34 36 50 38

19. Blanes 34 44 59 33

20. Poble Sec 34 24 87 10
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Va obtenir el premi al
millor esportista escolar
individual el remer del
club nautic Amposta,
Aaron Ventura, així com
Maria Lázaro, en catego-
ria femenina. Pel que fa
als millors clubs escolars,
van ser guardonats el
cadet del Club Handbol
Amposta i en femení, el
Club Bàsquet Amposta,
masculí. Els atletes
Cristiab Rava i Judit
Castells van rebre un
reconeixement com als
millors esportistes de
base  federats.
Promeses, Miquel
Sospedra en rem i Laia
Uliaque en handbol. 

El millor esportista indivi-
dualfou Francesc Franch.
En equips, foren premiats
el Club Angels d’Amposta
de futbol sala i el Club
Handbol Amposta, que, a
la vegada, fou considera-
da la millor entitat esporti-
va. El guadó per al millor
entrenador va recaure a
Pau Cecilia de la Unió
Atlètica Montsià. 
Va rebre un reconeixe-
ment a la millor trajectòria
esportiva Andrea Morales,
del twirling, entre d’altres
reconeixements, com el
que va otorgar-se a l’esco-
la Mestre Agustí Barberà,
a la tasca educativa vers
l’esport. 

Diada de
l’esport ampostí

ACTUALITAT

Reconeixements a esportistes i entitats

La final dels Jocs Esportius
Escolars, prebenjamí (juga-
da a l’Aube),va acabar amb
victòria de l’Escola Delta
Lila per 7-1, contra Jesús i
Maria Blanc. Campió, l’E.

Delta.I la benjamí (a Jesús):
Jesús i Maria Taronja-
Camarles (5-3); Ampolla-J i
Maria (1-5) i Camarles-
Ampolla (4-3). Per tant,
Jesús i Maria, campió.

Finals
JOCS ESPORTIUS BAIX EBRE

JOSEP PAGÀ

Aquest passat cap de setma-
na, el Kitcheees va procla-
mar campió de la lliga a
Hong Kong. Aquest equip
està entrenat per l’ampostí
Josep Gombau. Hi juga
Fernando Recioi Ubay
Luzardo (exjugadors de
Rapitenca, Tortosa i
Amposta). El fet de cam-
pions de lliga farà que la pro-

pera temporada juguin dispu-
tar la Champions d'Àsia.
Abans, però, el Kitchee parti-
ciparà, a finals de juliol, com
a equip representant d'Àsia a
la Barcklays Cup, torneig que
es disputarà a Hong Kong
(27-30 juliol) i on participaràn
el Chelsea, Aston Villa,
Blackburn Rovers i el Kitchee
S.C.

Un títol amb arrels
ebrenques a Hong Kong

AMB EL TÈCNIC AMPOSTÍ, JOSEP GOMBAU

A la Ràpita, aquest cap de
setmana, al pavelló polies-
portiu, es viurà un gran
esdeveniment esportiuamb
el Campionat
Interautonòmic CEK 2011,
amb les modalitats: Full,
Kick Boxing, K1, Muay Thai,

Semi, Ligh. Es classificator
i per als mundials Wako.
Per tant, un privielgi per als
aficionats i seguidors
ebrencs. D’altra banda, a la
Ràpita, també aquest cap
de setmana, es celebrala III
Regata del Delta.

Campionat Estatal CEK 2001

El cap de setmana passat
va celebrar-se a Amposta la
Fase Sector del Campionat
d’Espanyol d’Handbol feme-
ní en categoria cadet.
L’Amposta va vèncer a
l’Unicaja Almeria (47-26) en
el primer partit. Però en el
que era decisiu va perdre
contra el Sagunt per 24-26.

El tercer, diumenge, va ser
de tràmit i el conjunt ebrenc
va imposar al Puig d’En Valls
(exequip de Curro, tècnic de
l’Amposta) per 40-31.
El segon lloc no dóna accés
a la fase següent però cal
destacar la bona tempora-
da, sent campiones de
Catalunya.

El cadet de l’Handbol Amposta acaba segon

El diumenge passat va dis-
putar-se al pavelló
d’Amposta la Copa
Federació de Twirling. En
aquesta trobada, els nos-
tres atletes van aconseguir
amb bons resultats des-
prés d’una jornada intensa i

en la que van demostrar el
seu nivell. Per veure’ls,
podeu connectar-vos  a
http://www.facebook.com
/ l / 7 0 6 a 1 E d -
k S t C _ x E C w Q u Yp O _ d -
LQ/www.clubtwirlingtorto-
sa.com

Copa Federació de Twirling, a Amposta

Diumenge passat va tenir
lloc la primera prova (10000
metres) del circuit Running
Series Terres de l’Ebre. Fou
la I Cursa del Pont de
Deltebre que va comptar

amb 130 corredors. Jaume
Garcia fou el guanyador en
categoria masculinai Cèlia
Callarisa, en la femenina.
La propera cita serà a
l’Ametlla, el 4 de setembre.

Circuit Running Series Terres de l’Ebre
Serà la novena d’aquesta temporada del circuit ebrenc de
Curses de Muntanya. Diumenge a Els Reguers tindrà lloc la
Cursa del Vent. Albert Giné, que prepara un nou repte que abar-
ca el territori català, lidera la classificació de les curses ebren-
ques. Una nova festa de l’esport en un cap de setmana en què
també tindrà lloc la 25ena. edició de la Marxa Cicloturista (160
quil.) -dissabte- i diumenge la I Pujada a Caro (9,5 quil.). 

Cursa del Vent, diumenge a Els Reguers
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

MARIA DEL MAR PANISELLO, REGIDORA DE CULTURA I FESTES D’AMPOSTA

Aquesta setmana, el crac
de la setmana és la regi-
dora de Cultura i Festes
d'Amposta, Maria del Mar
Panisello, amb motiu de
la celebració de la festa
de cultura popular i tradi-
cional basada en l’època
de primers de segle XX.

Més Ebre: Quins són els
origens d'aquesta festa?
Maria del Mar
Panisello: El mercat a la
plaça, neix a partir del
moment que ens plante-
gem celebrar el centena-
ri d'Amposta com a ciu-
tat. Fa tres anys vam ini-
ciar el projecte recreant
l'arribada de l'alcalde
Palau. Buscant informa-
ció i mirant fotografies,
vam descobrir que en
aquella época existia un
mercat important, punt
de trobada de tots els
artesans de la zona i que
formava part de la vida
de la ciutat. És així com
va començar aquesta
festa, que a hores d'ara
ja porta tres anys, i que
en tan poc temps a pas-
sat de quatre parades a
que tingui no només el
mercat en si, sinó altres
recreacions com el cine-
ma mut, l'Ampolino i el
cabaret.
ME: Aquesta iniciativa
sorgeix des de l'àrea de
cultura de l'Ajuntament,
com ho van acollir els
ampostins i les amposti-
nes?
MP: La seva gran accep-
tació ens ha permés tirar
endavant la festa i que en
sols tres anys hagi expe-
rimentat aquesta crescu-
da tan important. La gent
s'ha sentit part de la
festa des del primer
moment. També hem
comptat amb la gran sort

que encara hi ha perso-
nes que ens han pogut
explicar fets d'aquell
moment, que ens ha aju-
dat a pulir detalls de la
recreació. Penso que
aquella època tampoc fa
tant temps que es va
viure, i trobo que es va
fer de manera molt inten-
sa.
ME: Quan es recreen
èpoques un aspecte relle-
vant és la roba. Ha estat
difícil aconseguir-la? La
gent es vesteix?
MP: Anem vestits des del
primer any. Era un esforç
que havia de realitzar tot-
hom. Un fet digne de
menció és l'esforç que
han realitzat moltes per-
sones treient la pols a la
màquina de cosir o al coi-
xinet de les agulles per

confeccionar tota la roba
d'aquell moment. Un fet
curiós és que a hores
d'ara als crios de dos i
tres anys ja se’ls regala
el vestit per a la festa.
Però, també, està el cas
dels panaders que han
creat una pastís especial
per a la festa.
ME: Què és el que repre-
senta pera tu el Mercat a
la Plaça?
MP: Per a mi representa
un homenatge a totes
aquelles persones, que
com deia, tenien una
manera de viure, unes vir-
tuts i valors que els
empenyien a tirar enda-
vant, treient força d'on
fos per portar un plat a
taula. Això és el que
representa per a mi la
festa.

«Per a mi, el Mercat a la Plaça representa un

homenatge a totes aquelles persones que tenien una

manera de viure, unes virtuts i uns valors que els

empenyien a tirar endavant i que són el nostre passat i

un mirall on mirar-se»
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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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Pasta amb xampinyons i crema d’anxoves, el plat que aquesta setmana us 
presentem és apte per a tothom, sobretot per als més petits

Per fer  la  Bexamel,
poseu part de la mante-
ga en una cassola de
fons ant iadherent.  So-
f regiu -h i  la  ceba f ins
que s igu i  ben rossa.
Afegiu-hi la resta de la
mantega i, quan s'hagi
desfet ,  la  far ina.  Dei -
xeu que es cogui  f ins
que no faci olor de fari -
na i sigui rossa. Poseu
la l let en un cassó i bu-
l l iu- la amb la nou mos-

cada i  e l  pebre blanc.
Després, afegiu- la a la
cassola on teniu el roux
a poc a poc i remenant-
ho amb una espàtula. 
F ina lment,  de ixeu-ho
coure tot  f ins que la
beixamel es desengan-
x i  de les parets de la
cassola.  Netegem bé
els xampinyons i  e ls
rentem sota e l  ra ig
d'aigua .., els laminem,
(es poden usar els que
ja vénen laminats), els
sa l tegem en l 'o l i  i  re -
servem. 

P iquem els f i le ts
d'anxoves i  e ls posem
a la mateixa paella amb
la sa lsa beixamel  i  la
nata l íquida. 

Deixem que es barre-
gi bé, t irem la salsa en
un bol, passem la bate-
dora amb compte, per-
què es l l igu in bé tots
e ls ingredients,  i  tor -
nem a posar la salsa a
la paella. A f e g i m
els xampinyons, salpe-
brem i  de ixem que es
facin uns 5 minuts. Bol-
quem en una font per a
forn amb la pasta, es-

polsem formatge ratl lat
igrat inem.Serv i r  ca -
lents.  Es pot ut i l i tzar
qualsevol t ipus de pas-
ta. 

Sov in t ,  les  bones
propietats d’un al iment
es re lac ionen amb e l

seu poder ant ioxidant,
els xampinyons que no-
sa l t res cone ixem són

mol t  més sa ludab les
de l  que ens podr iem
imaginar.

«Primentons i Tomates». Avui: Pasta

Sovint, les bones
propietats d’un ali-
ment es relacionen
amb el seu poder
antioxidant, el xam-
pinyó que trobem al
mercat, conté mol-
tes més substàncies
antioxidants que
aquelles espècies
que gaudeixen de
l’etiqueta de benefi-
cioses.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana. M.E

«Primentons i Tomates», amb Amado Cebolla,
s’emet cada dia per la tele de les Terres de l’Ebre,

a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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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.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21   (Deltebre) 977489750

Estupiña Marti, Teresa laça Gonzalez Isla, 14   (L’Ampolla) 977460680

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia Pza. Alfonso XII, 6  (Tortosa) 977440342   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17   (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme      Av. Santa Bàrbara, 18-20  (Amposta) 977702613

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 12°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Al matí al Pirineu, Prepirineu i resta de quadrant nord-est estarà entre mig
i puntualment molt ennuvolat. Amb el pas de les hores la nuvolositat min-
varà. Tot i això, a la tarda tornaran a creixeran nuvolades a punts de mun-
tanya de la meitat nord.
A la resta estarà serè o poc ennuvolat, tot i que arribaran alguns núvols pel
terç oest al final del dia. 

Precipitacions 
A la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu. Localment acompanyades de
tempesta. Acumularan quantitats entre minses i poc abundants (fins a 20
mm en 24 hores).

Temperatures 
Al quadrant nord-est i a la resta del terç nord les temperatures mínimes
seran lleugerament més altes i les màximes seran similars o lleugerament
més altes.
A la resta seran similars.

Visibilitat 
Bona. 

Vent 
A l'extrem nord de matinada del territori bufarà entre fluix i moderat de
component nord. 
A la resta serà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia. A par-
tir d'aleshores serà entre fluix i moderat de component sud. 

Estat de la mar 

Costa Brava: 
al nord del cap de Creus bufarà tramuntana fluixa amb cops moderats de
matinada.
A la resta serà vent fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou a la
nit. A partir de llavors s'imposarà el vent de component sud i est, entre fluix
i moderat.
D'arrissada a marejol. 

Costa Central: 
terral fins a mig matí i de nou a la nit. La resta del dia s'imposarà el vent de
component sud entre fluix i moderat, entre migjorn i llebeig.
D'arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
vent fluix i de direcció variable a l'inici i al final del dia, amb predomini del
terral al nord del cap de Salou. A partir de llavors s'imposarà el vent de
component sud entre fluix i moderat, amb predomini migjorn. 
D'arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un moment excel·lent per emanar-te i per
transformar la teva vida .Respecte a la salut ,
no et deixis endur per cap excés o acabaràs
sentint certa intranquil·litat.  

Taure
20/4 al 19/5

Posaràs les piles a la teva parella perquè can-
viï una sèrie se coses. Respecte a la salut, el
trànsit de Venus per la teva casa cinc et fa
sentir-te millor psíquicament i físicament.   

Bessons
20/5 al 21/6

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb
el sexe oposat d'una manera oberta i diste-
sa. Mart et posa dur a tenir una actitud men-
tal massa activa, una mica precipitada.

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva tres augmenta les
teves relacions i et dóna més oportunitats de
conèixer gent nova que satisfaci les teves
expectatives.

Lleó
22/7 al 22/8

En els assumptes d'amor , de vegades , ho
comences tot amb molt entusiasme i energia
i et canses massa aviat. Intenta anar una
mica més tranquil.

Verge
23/8 al 21/9

Si reflexiones sobre les experiències que
estàs vivint  dintre de la teva vida sentimental
veuràs que tens motius per rectificar. Avui et
sentiràs a gust amb tu mateix.

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor no camines desorientat
, però potser encara no és el moment, espe-
ra una mica més. Preocupa't de tenir un bon
estat de forma i una cuidada imatge personal.

Escorpí
22/10 al 21/11

No discuteixis amb la teva parella , el bon
humor és el millor vehicle per al teu benestar
interior. Si millores el teu estat físic  la teva
personalitat es veu reforçada.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor transmets energia però és recomana-
ble que també transmetis tranquil·litat. Una tem-
porada amb una dieta depurativa i antitoxines
arreglaria els teus problemes.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor , avui tindràs un esperit
bastant aventurer i trauràs a relluir el teu bon
humor. Busca temps d'on puguis per fer una
mica d'exercici físic.

Aquari
20/1 al 18/2

Vés amb compte amb el trànsit de Mart per la
teva casa quatre ja que indica un període con-
flictiu i ple de discussions dintre de les teves
relacions de família.

Peixos
19/2 al 20/3

El temor a no sentir-te comprès pot causar-
te una inestabilitat emocional. Respecte a la
salut , encara que el teu cos estigui actiu
busca la pau interior.

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

W
W

W
.G

U
IA

T
E

.C
A

T

W
W

W
.G

U
IA

T
E

.C
A

T

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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Durant aquella roda de
premsa, en la que no va
estar sól, sinó acompanyat
de l'exalcalde de l'Ampolla,
Francesc Sancho, actual
Secretari d'Estratègia i
Coordinació, Gómez va
voler tranquil·litzar a tot-
hom assegurant que qual-
sevol metge de guàrdia
podrà activar que es reo-
brin els llits i les sales d'o-
peracions que calguin,
"però no sempre", llàstima
d'aquesta darrera frase que

va fer posar "els pels de
punta a més d'un i una".
Però si això succeïa  a prin-
cipis de mes, aquest pas-
sat dimarts, 11 de maig, la
direcció de l'hospital expo-
sava a la junta de personal
les previsions quant a reta-
llades. Així, tres quiròfans
tancaran de forma indefini-
da, de tal manera, que
l'hospital es quedarà amb
quatre, tres per a opera-
cions programades i un per
a urgències. Ara el sindicat
Catac-CTS està molt preo-
cupat perquè no són les
previsions definitives, ja
que aquestes seran plante-
jades un cop hagin passat
les properes eleccions
municipals del 22-M. El
dimecres es va celebrar
una reunió a Barcelona, en
la qual van participar els
representants sindicals de
tota Catalunya. A hores,
d’ara i pendents dels núme-
ros exactes es va sortir d’a-
quella trobada amb la sen-
sació que les Terres de
l’Ebre i el Camp de
Tarragona, seran les zones
més afectades amb un
12,8%, mentre que a la
resta de Catalunya no es
parla d’aquesta xifra. Totes

aquestes reduccions van
encaminades a la disminu-
ció de la despesa, objectiu
que contempla també que
no s'acomiade a les perso-
nes, però si que no es reno-
vin els contractes que esti-
guin a punt de finalitzar.
Aquest fet, preocupa al sin-
dicat per dues raons. D’una
banda es perden professio-
nals que davant la impossi-
bilitat d’exercir en el camp
de la salut hauran de mar-
xar fora del territori. I, al
reduïr en formació, els que

es queden també es veuran
afectats, ja que «la nostra
professió requereix una for-
mació continua pel que fa a
les innovacions en medici-
na», explicava la represen-
tant sindical, Cinta Saroca.
Però aquí no s’acaba la
retallada plantejada fins el
moment, perquè també tan-
caran consultes externes a
la tarda, però es mantin-
dran algunes endoscòpies i
les proves de cribatge de
càncer de mama (sóc
dona, i aquesta notícia m'a-

legra especialment, perquè
mai es sap). 
En definitiva, no és gaire
comprensible el que està
passant, quan fa pocs anys

enrere es van invertir mils
de milions en la construcció
d’aquest quiròfans que ara
penjaran el cartell de «tan-
cat».

De l’HVC a l’H per les retallades

El passat 1 de maig, el
director dels serveis
territorials de Salut a
l'Ebre, Albert Gómez
afirmava "no es pot
retallar allò que no es
té", fent referència als
comentaris que es
vénen succeint des de
la vessant dels profes-
sionals de Salut, res-
pecte a les retallades
que fins ahir no vam
començar a conèixer, a
l'Hospital Verge de la
Cinta. 

El sindicat Catac-CTS està molt preocupat perquè les retallades que s’han conegut, «no són les definitives»

DM

PEDRA, PAPER O TISORA... 

Demà dissabte, 14 de maig, es durà a
terme una manifestació a Barcelona. El

sindicat demana l’ajuda dels usuaris, per
fer front a una situació, que porta camí,

de no beneficar a ningú

El sindicat Catac_CTS troba a faltar el
recolzament dels sindicats majoritaris com

UGT i CCOO. «Ells haurien d’estar
mobilitzant a tothom, com s’ha fet en altres

ocasions», manifestava una de les
delegades sindicals

         


