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Els resultats de les eleccions del 22 de maig dibuixen el nou mapa polític de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa i candidat de CiU, Ferran Bel, s'ha mos-
trat molt satisfet d'haver guanyat a 44 de les 45 meses electorals de la ciutat. També CiU obté, contra tot pronòstic, la majoria absoluta a la ciutat d' Amposta.
El partit a Sant Carles de la Ràpita també aconsegueix superar en nombre de regidors al PSC, el guanyador fins ara. Deltebre, l'Aldea i Deltebre, el major nom-
bre de regidors són republicans. El president de la Federació d'ERC a l'Ebre, Gervasi Aspa, ja ha valorat els resultats que el partit ha obtingut al territori i ha
avançat que volen tenir un "pes determinant" en la nova executiva. P3
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Terres de l’Ebre

Jutjaran al juny l'exdelegat de Medi Ambient a
l'Ebre, Victor Gimeno. P4

El creixement econòmic a les Terres de l'Ebre no
arriba a l'1% . P5

Societat

El museu Picasso d’Horta, cada cop més prop
de ser una realitat. P9

Esports

Ramon Muñoz, expresident del club, presenta la
seua candidatura a la UE Rapitenca. P10
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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 

Ara ja han passat les eleccions
municipals és hora de valorar els
resultats a la ciutat de Tortosa.
En primer lloc cal felicitar a
Convergència i Unió. Aquesta
coalició  ha obtingut la majoria
absoluta i el senyor Ferran Bel es
convertirà en l'alcalde de Tortosa
durant els propers quatre anys,
que no seran fàcils per la crisi
econòmica. Us desitgem molta
sort, ja que si teniu encert en les
vostres decisions en sortirem
ben parats els tortosins i tortosi-
nes.
Si observem els resultats
d'Esquerra a Tortosa, la formació
que presideixo, crec que han
estat agredolços. Així hem obtin-
gut el millor resultat en unes elec-
cions municipals (en percentatge
9'03%), però no satisfà les nos-
tres expectatives.
Tot i això, moltes gràcies als
1221 ciutadans i ciutadanes que
ens heu fet confiança.
Treballarem des de l'oposició de
manera constructiva per intentar
fer millor la nostra ciutat, presen-
tant propostes d'acord amb el
programa presentat i ajudant

sempre que creiem que el que
proposi el govern sigui bo per  a
la ciutat.
També vull fer referència també
als resultats a les EMDs. Estem
molt i molt satisfets en la feina
feta per la gent d'Esquerra, i els
resultats s'han començat a veure
a Jesús i Bítem, i són claríssims
a Campredó, on gairebé aconse-
guim la presidècia de l'EMD. 
Finalment, aprofitaré aquestes
ratlles per despedir-me com a
president d'ERC Tortosa, ja que
sóc dels que pensa que en dos
mandats a un lloc de responsabi-
litat és temps suficient per tirar
endavant una tasca. Així, tal com
marquen els estatuts del partit,
serà la militància qui molt aviat
escollirà el nou president o presi-
denta. Avant Esquerra! Avant
Tortosa!

Felip Monclús i Arasa
President d'Erc Tortosa

Gràcies a totes i tots!

Opinió

Doncs ja s´ha votat. Els ciutadans i ciutadanes de
les Terres de l'Ebre estaven convocats a les urnes
el passat 22 de maig i amb els resultats obtinguts
comencen els rumors i les hipòtesis sobre qui for-
marà govern amb qui, i per on aniran els tirs… tret
d' aquelles poblacions que ja pot ser estar més o
menys clar. Els resultats de la jornada electoral han
refermat un any més que les Terres de l'Ebre són
blaves, però d'un blau fosc, el blau de Convergència
i Unió. Si fa quatre anys, a les eleccions del 2007,
el partit nacionalista va aconseguir 36 consellers
comarcals en les eleccions d'aquest passat 22 de
maig n'ha aconseguit 40. Sens dubte, també
Convergència i Unió es referma com a gran vence-
dor a la Ribera d'Ebre aconseguint la victòria en 10
dels 14 municipis de la comarca. La victòria més
destacada de CiU va ser a Móra d'Ebre on, vuit
anys després, els convergents tornaran a governar

a la capital de la Ribera d'Ebre amb el cap de llista
Joan Piñol. Pel que fa Tortosa, Amposta, l'Ametlla, i
l'Ampolla, majories absolutes de CiU.  Als municipis
de Deltebre, Alcanar, l'Aldea ha continuat sent ERC
la força més votada. Durant les últimes setmanes
s´han viscut nervis, tensions, resultats d'enquestes
que no s'esperaven i que feien trontollar a més
d'un…. I sorpreses. Ens quedem amb dues qües-
tions que, si més no, ens han de fer reflexionar
sobre què pot signifar per al present i futur de
l'Ebre. 
El que ha sorprès tant a polítics com a ciutadans en
aquestes municipals ha estat, per una banda, l'en-
trada del partit xenòfob de Plataforma per
Catalunya en representació al consistori, i d´una
altra,  l'elevada abstenció de participació que mos-
tra, sembla ser, que hi ha una crisi de confiança
entre ciutadania i política. 

Editorial

Resultats sobre la taula

Escoles de música: des del primer dia hem
estat parlant amb el Departament
d’Ensenyament per aconseguir un compro-
mís.

Sembla mentida que un partit polític de la
ciutat d’Amposta al qual, més enllà de les
diferències en la ideologia, se li pressupo-
sa certa vocació de servei a la ciutadania
tingui tan poc mirament a l’hora de fer afir-
macions que són del tot falses. El joc polí-
tic i la voràgine de la campanya electoral
ens pot portar a enfortir posicions, però no
explica com un candidat pot arribar a tenir
tan poca alçada política com per no
reconèixer quan un altre partit fa les coses
bé.
Això és exactament el que li ha passat a
Adam Tomàs, candidat d’ERC, en la qües-
tió que gira entorn de les escoles de músi-
ca d’Amposta i el seu finançament. Si per
Esquerra és una “manca de criteri i capaci-
tat per buscar una solució definitiva” el fet
d’haver aconseguit una subvenció directa
del Departament d’Ensenyament quan
només han passat sis mesos des de que
es va nomenar la nova Consellera, ni tan
sols ens atrevim a suposar què en pensa-
ria d’haver estat set anys al Govern de la
Generalitat incomplint tots els compromi-
sos adquirits un darrere de l’altre. O haver
fet venir a tot un Conseller a signar un
document que no parlava ni de les quanties
que havien de rebre les escoles ni dels ter-
minis en els quals ho farien efectiu.
El fet és que des del primer dia l’alcalde
d’Amposta ha estat parlant amb el
Departament d’Ensenyament per aconse-
guir un compromís que no només suposa

una subvenció directa per al proper curs a
cadascuna de les entitats, sinó que posa
els fonaments d’un finançament estable
per les nostres entitats amb més tradició.
D’aquesta manera, solucionem el proble-
ma del finançament a curt termini i garan-
tim l’estabilitat econòmica de les escoles
de música per al futur.
El clima enrarit entre les dues entitats no
l’ha provocat l’Ajuntament, sinó que han
estat els grups de l’oposició, inicialment el
PSC i ara ERC, els que s’han implicat a
fons per generar malestar. Hem estat
suportant un veritable allau de crítiques per
part dels dos partits per l’única raó de
creure fermament en què no s’havia de
canviar el model d’escola de música que
ha funcionat tan bé durant gairebé cent
anys i per voler que totes dues entitats tin-
guessin el mateix tracte per part de l’admi-
nistració. Ells apostes per la municipalitza-
ció, nosaltres per la independència de les
entitats i per l’autogestió, això sí, fent tot el
possible per recolzar-les i que segueixin
ensenyant música als nostres infants i
joves.
El més lamentable és que lluny de reconèi-
xer que s’ha arribat a una solució que
satisfà totes les parts encara s’atreveixin a
afirmar que una ordre de subvenció signa-
da per una Consellera de la Generalitat
sigui una falsa promesa. Com serien els
departaments de la Generalitat quan ells
governaven en coalició si ni tan sols a això
donen valor.

CiU Amposta

Escoles de música a Amposta

Opinió
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Convergència i Unió a
Amposta ha aconseguit una
vegada més una majoria
absoluta que enguany no
estava gens clara. Les
enquestes i els rumor deien
una altra cosa i apuntaven
que l’actual alcalde, Manel
Ferré, podria perdre la majo-
ria i que els partits ERC i
PSC podrien formar un
pacte de govern. Però no ha
estat així, i és que CiU amb
11 regidors, dos més que el
2007, i 3.964 vots ha acon-
seguit revalidar la sisena
majoria absoluta a Amposta,
on aquest partit governa
des de fa 24 anys. D’altra
banda, Adam Tomàs, candi-
dat a l'alcaldia d'Amposta
per ERC ha valorat molt
positivament els seus resul-
tats «perquè seguim sent la
única força que elecció rera
elecció creixem i
ens situem com l'alternativa
a CiU»; el candidat del PSC a
l'alcaldia d'Amposta, Antoni
Espanya, però qualifica de
«molt dolents» els resultats
assolits amb la pèrdua de
550 vots i 1 regidor respec-
te el 2007, una derrota que
afirma que assumeix perso-
nalment.  De fet, aquesta
setmana ha anunciat en el

seu blog personal que no es
presentarà com a cap de llis-
ta en les properes eleccions
i que donarà pas a una llista
més jove i renovada.
Plataforma per Catalunya
entra a l’Ajuntament amb un
regidor. Seguint amb els
resultats, CiU a Tortosa va
obtenir 12 regidors del 21
que hi ha al consistori. Així,
CiU va aconseguir el suport
del 49'15% dels electors, en
concret 6.644 vots, i va
guanyar dos regidors res-

pecte les eleccions munici-
pals del 2007. Bel va asse-
gurar que aquests resultats
no han estat fruit de la
casualitat sinó del «treball i
l'esforç» de molta gent. 
El PSC, per contra, ha estat
el perdedor d’aquestes
municipals. El partit ha per-
dut 4 dels 7 regidors que
tenien, quedant-se per tant
amb només tres regidors, i
és el que el PSC va aconse-
guir el 16,26% dels vots, en
concret 2.198, el que repre-

senta una forta davallada
respecte el 2007. El candi-
dat del PSC, Joan Sabaté,
va comparèixer davant els
militants i els mitjans de
comunicació assumint una
«derrota política» i tota la
responsabilitat dels mals
resultats.
L'altre guanyador va ser
Iniciativa-Entesa per Tortosa,
que va aconseguir incremen-
tar el nombre de regidors
passant d'un a dos. El candi-
dat Jaume Forcadell ha valo-

rat molt positivament l’entra-
da de Jordi Jordan al consis-
tori.  
El candidat d'ERC, Josep
Monclús, també va mostrar
la seva satisfacció pels
resultats d'aquest diumen-
ge, tot i que no creix en
nombre de regidors sí que
ha aconseguit el 9,03% dels
sufragis, el que representa
1.221 vots, quan el 2007
en va obtenir el 7,61%, és a
dir, 1.054. El PP manté l'ú-
nic regidor que tenia. La sor-

presa a Tortosa és
Plataforma per Catalunya,
que va aconseguir entrar a
l'Ajuntament amb un regidor
gràcies als 790 vots que ha
rebut, el que representa el
5,84% del total. A la Ràpita,
el PSC-PM ha baixat de 7 a
4 regidors, és a dir, ha per-
dut 635 vots, ja que el seu
soci de govern, ICV, s'ha
quedat fins i tot sense repre-
sentació municipal en per-
dre els 2 regidors que tenia
a l'Ajuntament ja que només
va obtenir 263 vots, és a dir,
383 menys que al 2007.
Guanya les eleccions CiU,
coseguint 6 regidors.  ERC
puja de 2 a 4, PP n´obté 2 i
EBIN 1. ERC continua sent la
força més votada a
Deltebre, tot i perdre un regi-
dor. 
«Estem molt contents,
només hem perdut setanta
vots respecte del 2007 des-
prés de tot el que ha pas-
sat», va assenyalar l'alcalde
de Deltebre i cap de llista
d'ERC, Gervasi Aspa, amb
referència als exregidors
republicans i socialistes que
es van incorporar a la candi-
datura de CiU.  CiU, amb
Lluís Soler al capdavant, ha
obtingut un regidor més,
mentre que el PP manté els
dos que tenia, i PSC, 3. A
l’Aldea i Alcanar han guanyat
ERC aquestes eleccions; en
majoria absoluta amb 6 regi-
dors l’Aldea (CiU 4, PSC 1) i
amb 8 regidors Alcanar (CiU
3, PP 3 i PSC 3).

Les Terres de l’Ebre ja 
han dit la seva

Els ciutadans ebrencs ja
han votat. Aquests són
els resultats.

CiU a Tortosa i a Amposta aconsegueixen obtenir la majoria absoluta

ERC a Deltebre, a Alcanar i a l’Aldea segueix sent la força més votada

REDACCIÓ

Ferran Bel a Tortosa i Manel Ferré a Amposta han obtingut la majoria absoluta.
MONTATGE: FOTO 1 SANTI MARTORELL I CEDIDA
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Majoria absoluta amb 12
regidors, però, tot i així, l’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel,
no descarta encara assolir
un pacte estable de govern
amb alguna de les forces
polítiques del nou consistori.
Així, el candidat d’ERC,
Josep Felip Monclús, va
assenyalar que l'executiva
local havia de reunir-se i defi-
nir «com cal actuar» si final-
ment es produeix el contacte
i l'oferta de Bel.
D’altra banda, l'alcalde i can-
didat d'ERC a Deltebre,
Gervasi Aspa, inicia una
ronda de contactes amb la
resta de candidats que han
obtingut representació per
sondejar la possibilitat d'arri-

bar a enteses permanents o
temporals per govern
l'Ajuntament. ERC ha obtin-
gut set regidors, sent la
força més votada, i no des-
carta governar en minoria
tot i que hi ha possibilitats
d'un pacte amb els socialis-

tes. Aspa ha assegurat que
mai pactaria amb partits polí-
tics per treure l'alcaldia a un
grup majoritari, ha fet aques-
tes declaracions després
que apareguessin informa-
cions que indiquen que hi
podria haver un pacte entre

la resta de partits polítics de
Deltebre per deixar el repu-
blicà fora de l'alcaldia. 
El candidat de CiU a l'alcaldia
d'Ascó, Rafael Vidal, ha afir-
mat la seva voluntat de reedi-
tar el pacte amb el PSC a
l'hora de formar govern. 

El candidat del PSC a l'alcal-
dia de Sant Carles de la
Ràpita, Josep Pitarch, ha dit
que no pensa forçar cap
pacte estrany per poder
governar al municipi. Pitarch
ha maifestat que té molt clar
que és CiU qui ha guanyat
les eleccions i assegura que
no serà ell qui intenti iniciar
res perquè el PSC no ha
estat la força més votada.
Però si s’ha de forjar algun
pacte amb alguna altra for-
mació, ho farà. La formació
del PSC a Ulldecona ha resul-
tat la força més votada per
nombre de vots, 865, però
ha igualat en regidors, qua-
tre, a la segona força més
votada CiU, que ha obtingut
709 vots.   
Això fa necessari arribar a
pactes de govern per acon-
seguir un govern estable.
Com a força més votada
començarà a fer trucades
a tothom «per saber què
volen». 

Hi ha temps fins el proper 11 de juny 
per formar Govern

Possibles pactes sobre
la taula.

Els diferents partits polítics es troben en dies de negociacions

REDACCIÓ

Representació de la força d’ERC al territori.

Cedida

El proper diumenge 29
de maig tindrà lloc a
Tortosa el Down Town
2011 organitzat pel Club
Ciclista Ebre Bike amb la
col·laboració de
Tortosasport/Ajuntament
de Tortosa. 
Es tracta d'un descens
urbà senyalitzat amb bici-
cleta tot terreny amb un
recorregut total de 1080
metres amb inici a
l'Hospital Verge de la
Cinta i final a la plaça de
l'Ajuntament. 
Les inscripcions es faran
el mateix dia a partir de
les 08.00 hores, i els
entrenaments tindran lloc
fins a les 10.15 hores. 

Arriba a la ciutat
de Tortosa el

Down Town 2011

L'Organisme Internacional
d'Energia Atòmica (OIEA)
ha visitat aquesta setma-
na la central nuclear
Vandellòs II per consta-
tar si s'havien dut a
terme les recomana-
cions i suggeriments per
millorar la seguretat i l'o-
perativitat de les
instal·lacions de la planta
que es van fixar en un full
de ruta en la Missió
OSART, duta a terme els
mesos de setembre i
octubre del 2009.
L'OIEA ha certificat que
la central ha resolt com-
pletament 11 de les 14
línies de millora recoma-
nades fa dos anys.

L’OIEA visita la
central

Vandellòs II

L'Audiència de Tarragona
jutjarà a partir del 3 de
juny l'exdirector dels ser-
veis territorials del
Departament de Medi
Ambient i Habitatge a les
Terres de l'Ebre, Víctor
Gimeno, per un presump-
te delicte de prevaricació,
ja que se l'acusa d'haver

arxivat intencionadament
diverses denúncies con-
tra caçadors amb barra-
ca que van utilitzar mèto-
des il·legals per capturar
aus o que haurien actuat
sense llicència, fa 7 anys.
Contra el processat, que
va ocupar aquest càrrec
des del 2004 fins

enguany, s'hi va querellar
la fiscalia i l'Associació
Espanyola d'Agents
Forestals i
Mediambientals (Aeafma)
-l'entitat sol·licita que
s'imposi a l'imputat onze
anys d'inhabilitació per a
l'ocupació d'un càrrec
públic.

Victor Gimeno anirà a judici el
proper 3 de juny

Acusat d’un pressumpte delicte de prevaricació
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Una de les grans conclu-
sions de l'informe és que l'e-
conomia ebrenca combina
una estructura primària i ter-
ciària. És a dir, l'agricultura i
els serveis són els dos sec-
tors amb major pes dins l'e-
conomia. El sector agrari
representa  prop de l'11%

del PIB, xifra molt superior a
l'1,5% català. A més a més
és el sector que des del
2005 i fins el 2009 ha expe-
rimentat un creixement més
important, fins un 20,3% al
conjunt de les Terres de

l'Ebre. Pel que fa al sector
serveis, amb un creixement
del 13,2% en aquest perío-
de (dos punts per sobre que
a Catalunya), representa
més d'un 54% de l'econo-
mia ebrenca. Aquest tret és

propi de les economies
desenvolupades. Un altre
dels patrons bastant homo-
genis a les societats desen-
volupades és la pèrdua de
pes de la industria i la cons-
trucció. Quant al primer, l'in-
forme reflecteix que la pèr-
dua de pes ha estat de més
del 20%, sobretot promogut
per la disminució a la Ribera
d'Ebre, que supera el 30%
de davallada. Durant el perí-
ode 2005-2009, el creixe-
ment de les quatre comar-
ques de l'Ebre ha estat sem-
pre inferior a la mitjana cata-
lana. Inclús el 2008, quan
l'economia catalana encara
va créixer lleument (un
0,8%), l'ebrenca ja va
començar a notar els efec-
tes de la crisi i la seva eco-
nomia va retrocedir -1,2%.
El 2009, l'any en què
Catalunya va ressentir-se
més de la crisi, els indica-
dors del Producte Interior
Brut (PIB) tant del país com

del territori s'equiparen en
un una caiguda del -4,1%.
De l'any 2010, l'informe pre-
senta unes primeres dades.
Una d'elles és la pèrdua d'o-
cupació per sectors. El que
més va caure durant el
2010 va ser la construcció,
seguida de la indústria i el
sector primari. En canvi, el
sector serveis, malgrat que
va registrar una pèrdua d'o-
cupació, va ser molt més
lleu que en els altres sectors
productius, del 0,7%. I
durant el 2010 també es va
experimentar un retrocés
del tancament de les empre-
ses ocupadores. Al 2004,
se'n van destruir un -4%, al
2009, un -7,1% i al 2010, un
-2,9%. La situació econòmi-
ca de les quatre comarques
de l'Ebre es deu a la combi-
nació de factors conjuntu-
rals (que passen per la
situació econòmico-finan-
cera global) i d'altres
estructurals. 

El creixement de les 4 comarques
ebrenques, inferior a la mitjana catalana

La càtedra d'Economia
Local i Regional del
campus Terres de l'Ebre
de la Universitat Rovira i
Virgili (URV) ha presentat
les conclusions del pri-
mer informe d'economia
local i regional del terri-
tori, que fa una radio-
grafia de la situació de
l'economia ebrenca
entre els períodes 2005-
2009 i també la situació
econòmica 2010.

Presentació de les conclusions de l’informe d’economia local i regional de Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

Les fires busquen intentar impulsar l’economia.

Cedida

El passat cap de setma-
na La Ràpita va acollir les
Jornades de Formació
per a coordinadors i
coordinadores de primà-
ria del Pla Català
d'Esport a l'Escola. Les
jornades van comptar
amb la presència d'uns
300 mestres coordina-
dors d'arreu del país en
què es van dur a terme
una sèrie d'activitats
amb esports nàutics
com la vela lleugera, el
windsurf, el kaiac, el kite-
surf i el paddle surf, jun-
tament amb activitats
com el touch-rugbi, els
jocs tradicionals de les
Terres de l'Ebre, capoei-
ra i altres activitats gru-
pals de ritme i aeròbic. 

El Pla Català
d’Esport arriba

a la Ràpita

86 platges catalanes
amb una extensió total
de 83,42 quilòmetres llui-
ran la bandera blava
aquest estiu, una distin-
ció concedida per un
jurat internacional format
entre altres per la
Fundació d'Educació
Ambiental i les Agències
de les Nacions Unides
per al Medi Ambient i per
al Turisme. Són 37 plat-
ges a la demarcació de
Tarragona, 28 a les de
Girona i 21 a la de
Barcelona. Enguany
Catalunya aconsegueix
una bandera blava més
que al 2010.

86 platges en
bandera blava a

Catalunya

El Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) de la
Generalitat de Catalunya
està portant a terme un Pla
d'Acció per al control del
caragol poma al delta de
l'Ebre. En aquest Pla 2011,
es preveu efectuar totes
les accions necessàries

per lluitar contra aquest
nou organisme nociu de
l'arròs. Tot i que el cargol
poma afecta essencial-
ment l'hemidelta esquerre
de l'Ebre, s'han pres i s'es-
tan prenent mesures per
evitar la seva propagació a
l'hemidelta dret. Les mesu-
res de control establertes
en el Pla d'Acció 2011 con-

tra el cargol poma
inclouen, a més d'una pros-
pecció intensiva i la retira-
da manual dels cargols i
les postes d'ous, diverses
obres i determinades
actuacions de contenció
i/o eliminació en els canals
i desguassos, la col·loca-
ció de filtres i barreres físi-
ques, i la realització de

tractaments en les zones i
camps més envaïts.
L'aixugat dels camps
d'arròs durant l'hivern

2010/2011 s'ha mostrat
una molt bona mesura per
eliminar les poblacions de
cargol poma.

Noves estratègies de lluita contra la
plaga del cargol poma

En marxa el Pla 2011
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Tastamar, Festa del Mar i Ruta 
del Tast a la Ràpita

ESPECIAL FIRA

La diada Tastamar és un event gastronò-
mic que té lloc a Sant Carles de la Ràpita
el 4 de juny al Pavelló Firal del municipi.
Destaca, principalment, la creació i innova-
ció de sabrosos plats cuinats amb dife-
rents productes del mar fets pels profes-
sionals de restauració de la ciutat, tot
acompanyat de vins DO Terra Alta, Caves
Catalans, Olis DO Montsià o el preuat arròs
del Delta. Per poder tastar els diferents
sabors i textures dels productes del mar i
la terra de l'Ebre, els visitants podran
adquirir tiquets pel preu de 5 eurosÛ que
inclouen la degustació d'un plat i la begu-
da.  També coincidint amb aquesta diada
gastronòmica l'Estació Nàutica programa
una jornada de portes obertes, la Festa del
Mar, que s’allarga durant tot el cap de set-
mana. Dedicada als esports nàutics i d'a-
ventura, els visitants poden escollir entre
una vintena d'activitats, tant de mar com
de terra. T’ofereix la possibilitat de desco-
brir l’entorn natural i totes  les activitats
que es poden fer a la Badia dels Alfacs
com  caiac, vela, surf d'estel, barranquis-
me o hípica. La diada Tastamar també ser-
veix per donar el tret de sortida a les
Jornades del Gust, que s'allargaran fins el
19 de juny. Hi participen una vintena de res-
taurants que ofereixen menús especials

per 35 euros. Estan organitzades sota el
paraigua del Col.lectiu de Cuina la Ràpita-
Delta de l'Ebre.
Torrades de pop roquer i llagostí, pastís de
rap i llobarro, saltejat de calamar amb
bolets, llagostins en ceps, arròs tot pelat o
rom a la planxa... una idea dels plats que
s’hi podran degustar. D’igual manera, la
Ruta del Tast convida a peregrinar de bar
en bar per descobrir els productes de la
terra en petits tastets, és a dir, degustant
moltes tapes variades. La ruta es farà els
dos primers caps de setmana de juny, les
nits del 3,4,5,10,11 i 12 de juny. El diven-
dres 3 a les 20:00h a la Plaça del Pavelló
Firal a càrrec dels actors del Grup de
Teatre «Xip Xap la Ràpita» amb els parla-
ments oficials i la conferència extraoficial
de la familia «Los Rabosa», «l’Aulivera» i la
«Mosca Negra». Els dies de les rutes tea-
tralitzades, 3, 4 i 11 de juny, on es podran
trobar als diferents locals l’animació dels
membres de la familia «Rabosa» que parla-
ran de la història de la Ràpita, de la Tapa i
alguna que altra rondalla. L’horari serà de
20:30h a 24:00h. L’objectiu és promoure
les activitats econòmiques del sector turís-
tic amb la cooperació del sector turístic
amb la cooperació del sector de la restau-
ració i l’agroalimentari.



DIVENDRES 27 DE MAIG DE 2011 7diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

 



DIVENDRES 27 
DE MAIG 
DE 20118

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
terres de l’ebre

El conseller d'Interior, Felip
Puig, va presidir aquest
dimecres 25 de maig, a les
11 hores, l'acte de celebra-
ció del Dia de les
Esquadres al Centre Cívic
de Ferreries de Tortosa. En
l'acte també hi van partici-
par l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el cap de la
Regió Policial Terres de
l'Ebre, Frances Xavier
Monclús. Hi van assistir el
delegat territorial del
Govern de Catalunya a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarés; el director general
de la Policia de Catalunya,
Manel Prat¬; el subdirector
operatiu de la Policia,
Josep Milán, i la subdirecto-
ra territorial d'Interior, Eva
M. Ruiz, entre altres autori-
tats. El conseller d'Interior,
Felip Puig, va anunciar que
“en les properes setmanes
hi haurà més de 1.000
efectius a tot el territori i
això suposarà també una

consolidació del creixe-
ment del nombre de mos-
sos a Terres de l'Ebre”.
Puig ha fet aquestes decla-
racions durant la celebra-
ció on ha dit que “és una
festa per reconéixer, digni-
ficar i projectar un missat-
ge al cos de Mossos
d'Esquadra”. “Els estimem,
els necessitem i els felici-
tem per la feina que fan”,
ha insistit el conseller.
Aquest nou contingent es
desplegarà, prioritària-
ment, al territori i a les
àrees operatives, i es
nodrirà dels entre 730 i
750 agents de la nova pro-
moció de l'Escola de
Policia de Catalunya i de l'a-
lliberament de policies que
en aquests moments
cobreixen tasques en uni-
tats centrals i tasques
administratives.
Es tracta, segons ha recal-
cat el conseller durant la
celebració del Dia de les
Esquadres a Tortosa, d'u-
nes incorporacions que tin-
dran lloc de forma
paral·lela a les habituals
operacions de reforç poli-
cial de les zones de costa

durant els mesos d'estiu.
Per la seva banda el cap de
la Regió Policial de les
Terres de l'Ebre, Francesc
Xavier Monclús, ha explicat
que “és hora de plantejar-
se nous reptes per part
d'un cos amb vocacio de
servei a la comunitat i amb
voluntat de ser propers a la

ciutadania”. 
En aquest sentit, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
destacat “la gran sintonia
entre mossos i policia
local” i ha recordat que
“són moments difícils pel
país” i que és llavors quan
“la policia mostra la seva
qualitat”. El conseller ha

lliurat 68 felicitacions i 15
diplomes de les competi-
cions esportives a la Regió
Policial de les Terres de
l'Ebre. 
Puig també ha entregat
dos guardons de reconei-
xement a les policies locals
de l'Ametlla de Mar i Sant
Carles de la Ràpita.

Més de 1000 nous agents s’incorporaran 
al cos dels Mossos d’Esquadra

Més de 1000 nous
agents s’incorporen al
cos de Mossos
d’Esquadra. 

Es desplegarà, prioritàriament, al territori i a les àrees operatives

Es nodrirà dels entre 730 i 750 agents de la nova promoció de l’Escola de Policia de Catalunya

L’acte va tenir lloc al Centre Cívic de Ferreries.
CEDIDA

Les obres d'adequació
del passeig de la Cova
Gran de l’Ametlla de Mar,
de 968 m2, ja han
començat. 
El cost d'aquest projecte
l'assumeix al 100% la
Direcció General de
Costes, del Ministeri de
Medi Ambient, ja que
l'Estat n'és el titular.
Segons aquest projecte
elaborat per Costes, sota
la supervisió del consisto-
ri calero, es realitzarà un
passeig litoral que sigui
continuïtat de l'existent. 
Per aquest motiu, s'utilit-
zaran materials, com la
pedra seca, que donaran
una unitat estètica a tot
aquest recorregut. 
D'altra banda, també es
recuperaran les escales
que donen al port.
L'objectiu és aconseguir

tot un passeig costaner
del qual podran gaudir
tots els caleros i caleres.
“La idea és seguir el pas-
seig marítim que hi ha i
continuar, a més, la
mateixa estètica. 
D'altra banda, es recupe-
raran les escales que
comuniquen al port. Unes
actuacions que finança
íntegrament la Direcció
General de Costes”, va
explicar Joan Prous,

arquitecte municipal. 
Recordem que l'any
1990 els veïns  del edifici
Cova Gran van col·locar
una porta, que no es tan-
caria fins al 2001, per tal
de frenar l'accés al camí.
El 5 de març del 2008 la

justícia va donar la raó al
consistori calero de
forma definitiva en relació
al canvi d'alineació del
solar Cova Gran situat al
carrer Mediterrani S/N,
en el marc del nou Pla
d'Ordenació Urbanística

Municipal (POUM). I final-
ment, el passat 23 de
novembre del 2010
l'Ajuntament va fer efecti-
va l'ocupació d'aquest
espai, el primer pas del
nou Passeig de la Cova
Gran.

En marxa el Passeig de la Cova Gran
Des de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’ha recuperat aquest espai per convertir-lo en un passeig 

Entre els recursos dispo-
nibles a la xarxa refe-
rents a la literatura hi
mancava un portal per
parlar del paper de la lite-
ratura en relació al con-
junt de les arts escèni-
ques. És per això que ha
nascut espectacleslitera-
ris.cat, una plataforma
on els programadors i
professionals de la litera-
tura poden visionar, con-
tractar i promocionar
noves propostes d'a-
quest sector.
Espectaclesliteraris.cat
és un projecte nou i inde-
pendent, un circuit de
difusió, promoció i con-
tractació virtual d'espec-
tacles literaris, és a dir,
espectacles nascuts a
partir de textos no con-
cebuts per a l'escena
fruit del treball conjunt de
FUSIC, Fundació Societat
i Cultura, LITTERARUM i
Institució de les Lletres
Catalanes.

Espectacles
literaris.cat,
literatura en

xarxa

El passat dissabte 21 de
maig, el municipi
d’Ulldecona va donar el
tret de sortida a les
Jornades de Cultura que
cada primavera organitza
l'Ajuntament. Entre els
actes més destacats d'a-
questa primera jornada
s´ha pogut gaudir del
concert de la banda de
música al Teatre Orfeó
del Montsià, i també les
Caramelles de l'Orfeó
per diferents cases i
carrers del municipi.
Aquest proper cap de
setmana, concretament
el dissabte dia 28 de
maig, tindrà lloc la festa
del XXVII Aniversari de
l'Esplai, al pavelló cobert.
Per a l'ocasió s'oferirà
berenar a tots els socis i
seguidament, gran ball
amb el grup musical
Iberia.  
El municipi convida a tots
els interessats a assistir-
hi i viure les Jornades
Culturals.

Ulldecona
celebra les
Jornades
Culturals

«La idea és seguir el

Passeig Marítim que

hi ha i continuar, a

més, la mateixa

estètica»

Mateixa estètica
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Les galeries d'art de
Catalunya es solidaritzen
amb el Japó
Un any més les galeries
d'art d'arreu de
Catalunya s'uneixen per
celebrar la Festa de l'art
a les galeries, i com no
podia ser d'una altra
forma, les de les Terres
de l'Ebre, també. Aquest
és el cas, per exemple,
de la galeria d'art,
Nuriart d'Alcanar. D'una
banda, com en aquesta
ocasió les galeries van
decidir solidaritzar-se
amb el Japó, per la situa-
ció que viu el país arran
del terratrèmol i el tsu-
nami. Nuriart  propasa

per al proper dia 4 de
juny diverses activitats
realcionades amb la cul-
tura nipona, com un
taller d'ORIGAMI (papi-
roflèxia) art japonès per
fer figures sols plegant
paper a càrrec del profe-
sor, Àlex Arias de Celis
que ensenyarà la tècnica
a tots els presents. Però
el plat fort, arribarà amb
l'inauguració de l'exposi-
ció d'Antoni Miró, amb
més de 30 obres noves
de diferents mides i obra
gràfica. 
Aquesta inaguració s'a-
companyarà d'un con-
cert del Quartet de clari-
nets de l'AMC i una tertú-
lia sobre la llengua,

organitzada per Omnium
Cultural. 
A l'acte està prevista
l'assistència de diversos
membres d'Acció
Cultural del País
Valencià.

L’abadia on està previst projectar l’obra, va ser construïda entre 1580 i 1620

Tortosa presenta el cartell promocional
de la Festa del Renaixement

A dos mesos de l'inici d'una
nova edició de la Festa del
Renaixement, l'Ajuntament
de Tortosa presentava ahir
dijous, el cartell promocional
en un acte  a la nova escali-
nata de la Catedral, al carrer
Croera, un dels espais que
s'incorporen com a escenari
dels actes de la Festa. El car-
tell és una recreació de dife-
rents personatges que repre-
senten els col·lectius que
donen vida a la Festa del
Renaixement. Es tracta
d'una producció de l'estudi
creatiu Biloqui. La presenta-
ció ha anat a càrrec de l'al-
calde de Tortosa, Ferran Bel,
del regidor de Festes, Jordi
Foqué, i del director de la
Festa, Domingo Tomàs.

Folqué ha aprofitat aquest
acte per fer balanç i acomia-
dar-se abans de la constitu-
ció de la nova corporació
Com a novetats futures,
l'Ajuntament ha  incorporant
nous espais i consolidant els
mercats d'època, així com
treballar per la internaciona-
lització d'un dels esdeveni-
ments que més i millor pro-
jecta la ciutat cap a l'exterior.
Entre els espais recuperats,
que en l'edició passada esta-
ven en obres, hi ha el carrer
del Vall, les noves escales de
la Catedral -que serviran
d'amfiteatre on es farà una
representació de petit for-
mat, o la plaça que s'està
construint en un nivell supe-
rior a la de l'Absis.

Els col·lectius sanitari i
d'ensenyament convo-
quen una mobilització el 8
de juny a Tortosa contra
les retallades
Els treballadors de
l'Hospital Verge de la
Cinta mantenen les pro-
testes dels dimecres i no
descarten endurir-les
Els treballadors sanitaris i
d'ensenyament han deci-
dit convocar una mobilit-
zació unitària a Tortosa
pel proper 8 de juny per
protestar contra les reta-
llades que preveu el
Govern en aquests sec-
tors. Amb tot, els dos
col·lectius han fet una

crida als usuaris perquè
es conscienciïn que els
perjudicats seran ells i
que s'adhereixin a la pro-
testa. Mentrestant, la
junta de personal de
l'Hospital Verge de la
Cinta manté les concen-
tracions de cada dime-
cres al matí, tot i que no
descarta endurir les mobi-
litzacions com s'ha fet a
l'Hospital Joan XXIII de
Tarragona amb un tanca-
ment. En la protesta d'a-
quest dimecres s'ha infor-
mat del tancament de
plantes i reducció de
quiròfans prevista fins a
l'estiu

Educació i Sanitat s’uneixen per a
la mobilització del 4 de juny 

REDACCIÓ

El guanyador del concurs
de disseny de cartells de
la XVIII MOSTRA DE JAZZ
DE TORTOSA ha estat
Josep Redó Carceller, per
una composició que
recrea amb una línia ima-
ginativa i divertida una fur-

goneta musical.  L'edició
d'enguany de la Mostra,
organitzada per la regido-
ria de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa i
Acadèmic, tindrà lloc del
27 de juny al 2 de juliol de
2011.

«La fragoneta» triomfa a la XVIII

MOSTRA DE JAZZ de TORTOSA

L'abadia on està previst pro-
jectar l’obra, forma part del
conjunt d'edificis protegits
del nucli antic del municipi
però, tot i això, el seu estat
d'abandonament és alar-
mant. La seva ubicació és
magnífica, amb accés des
de la plaça de l'església i
des del futur passeig que
s'ha de construir darrere de
l'absis del temple.
L'historiador local Salvador
Carbó data entre els anys
1580 i 1620 la construcció
de l'abadia, un edifici ados-
sat a l'església parroquial.
La teulada data del segle
XVIII però l'estructura de l'e-
difici és renaixentista, on
destaquen diverses portala-
des de factura gòtica.
La manca d'espai per
ampliar el catàleg del
museu, els problemes d'ac-
cessibilitat als pisos supe-
riors de l'actual Centre
Picasso i la voluntat d'enfor-

tir el turisme cultural són els
motius que han dut
l'Ajuntament d'Horta de
Sant Joan a proposar la
nova seu. El projecte con-
templa la rehabilitació glo-
bal de l'abadia i la utilització
de part de l'edifici de la
presó -ubicat al seu costat-
per a generar un museu de
tres plantes d'alçada i gol-
fes amb una superfície útil
de 842 m2, el triple que
l'espai disponible a l'actual
seu. L'accés principal s'ubi-
carà a la planta baixa, al
costat de l'absis de l'esglé-
sia. En una superfície de

150 m2 s'ubicarà la recep-
ció, botiga, magatzem per
obres d'art i material, ser-
veis i una primera sala d'ex-
posicions. Una escala atan-
sada a la paret de l'església
conduirà el visitant fins a la
primera planta, de 275 m2
de superfície, i que es con-
vertirà en una sala d'exposi-
cions i espai per audiovi-
suals.  En aquesta planta es
mantindrà l'espai de la
sagristia, que es redefinirà.
La segona planta, de dimen-
sions similars a l'anterior,
també es dedicarà a sala
d'exposicions i disposarà

d'una sortida a la plaça a
l'Església.   La tercera i últi-
ma planta culminarà el
museu, amb un centre de
documentació, despatx,
biblioteca, zona de consulta
i estudi, i un balcó amb vis-
tes a la muntanya de Santa
Bàrbara i el convent de Sant
Salvador. L'Ajuntament
d'Horta de Sant Joan comp-
ta amb el suport del Centre
Picasso, el Consell de la
Terra Alta i la Diputació,
entre d'altres, per tal de tro-
bar el finançament necessa-
ri per a l'obra, fixat en 2,32
milions d'euros.

El museu Picasso d’Horta de Sant Joan,
cada cop més prop de ser realitat

L’Ajuntament d’Horta de
Sant Joan ja compta
amb el projecte del futur
museu Picasso. Aquest
ha estat entregat des-
prés de sis mesos de
readacció a càrrec d’un
equip d’arquitectes giro-
nins.

REDACCIO

Picasso sempre estarà vinculat a Horta de Sant Joan.
cedida

Una galeria d’art d’Alcanar 
es solidaritza amb el Japó

Nuriart oferirà el proper 4 de juny, una exposició de Miró amb més de 30 obres
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L’aposta del CD Tortosa en la
present campanya va ser
d’austeritat i confiança amb
els planters i amb els juga-
dors de la comarca. El presi-
dent, Ximo Rambla, va dir
abans de començar la pre-
temporada que «no és
només per la situació econò-
mica del club, sino que
també perquè és el desig de

la nova junta crear un nou
projecte amb gentde l’Ebre».
I el nou projecte està sent un
model referent i que ja ha
portat èxits esportius. La
unió d’un vestidor i la cohe-

sió amb el cos tècnic i la
directiva els han generat, jun-
tament amb la confiança
amb uns jugadors que s’han
vist protagonistes per la
seua unitat. I que han sentit

il.lusió i identificació per
defensar la samarreta del
club. Tot plegat, una tarda
d’emoció per una tribuna que
va estar plena i que va viure
amb passió la fita de confir-
mar la permanència. 
«Es un èxit de tots», va resu-
mir Carlos Blanch.
La implicació i el compromis
han estat claus per un equip
en el que s’han destapat
jugadors que fins ara no
havien pogut fer-ho en una
categoria d’aquest nivell. El
secret? Com ja he dit, la con-
fiança plena que s’ha diposi-
tat amb ells.
«Es moment de recordar a
moltes persones que també
van facilitar la creació del fut-
bol base del club i que ara
estaran satisfetes, com tots,
de la fita assolida», deia
Juanjo Rovira, eix vertebre-
dor d’aquest nou projecte.
Al Tortosa va costar-li entrar
en el partit però a la represa

va fer-ho amb els gols de
pichichi Alex Accensi (15).
Ara és temps per gaudir-ne i
per començar a preparar la
temporada vinent, en la que
s’ha de seguir la mateixa
consigna: humilitat, con-
fiança i sobre tot paciència
amb el que s’ha creat. 
Només així el Tortosa tindrà
més bons resultats encara
en un futur no molt llunyà. 

Permanència amb sentiment

Faltava un punt. Però
van ser els tres. El
Tortosa, amb una
segona part en la
línia de les darreres
jornades, va guanyar
l’Igualada (2-0) i va
assolir l’objectiu.
Mantenir la catego-
ria. Va ser una jorna-
da festiva a l’estadi.
Era lògic.

PRIMERA CATALANA

El Tortosa, a manca de dues jornades, assoleix l’objectiu a la Primera catalana

M.V.

Imatge que reflecteix la jornada, amb el president i el tècnic.

CANAL TE

Ahir dijous es coneixia la
noticia que Ramon Muñoz,
que fou president del club
abans de l’actual, Tomàs
José, va presentar la seua
candidatura per a la pre-
sidència de la UE Rapitenca.
D’aquesta foma, si no en
surtís cap més, una qüestió
que comportaria eleccions,
la candidatura de Muñoz
seria la que existiria per aga-

far el relleu a la directiva.
D’altra banda, informar que
la Rapitenca va guanyar (0-
2) al camp de la Gramanet
amb dos gols de Callarisa,
que ja en porta 16 i ha estat
un dels destacats en la lliga.
És un altre triomf per un
equip reciclat i que arriba al
final de lliga en plena forma.
Diumenge, comiat a casa
contra l’Olot (12 h). 

Ramon Muñoz presenta 
la seua candidatura
Fou president del club quan l’ascens

UE RAPITENCA

Alex Accensi va marcar
els dos gols a la represa,

quan el Tortosa es va
imposar

15 gols

El CD Tortosa ja ha
anunciat la renovació

del tècnic,
Carlos Blanch

Renovació

La junta directiva i el tèc-
nic, Jordi Fabregat, han tin-
gut noves converses però,
de moment, la renovació
està a expenses de confir-
mar-se. Podria haver-hi un
primer termini fixat perquè es
pugui saber si es concreta o
no. Seria la setmana vinent. 

Mentrestant, la directiva
segueix treballant per a po-
der complir amb els compro-
misos de la present campan-
ya. 

CF AMPOSTA

Poques
novetats

Es època de pactes. Però
jo, aquí, no en parlaré dels
que s’han de fer després de
les eleccions de diumenge.
Jo en parlaré d’uns altres.
Els de l’esport. Els de la
paraula. Els de la vida en
general. Els que s’han de
complir quan els assumei-
xes. Els de la responsabilitat
i el compromís. D’aquests. 
Potser no m’enteneu. Però
m’explico. Per situar-nos; en
les darreres jornades de
qualsevol campionat en els
que gairebé sempre juguen
els mateixos equips, no es
pot fer públic però han exis-
tit, existeixen i existiran
(parlo en general en tot el
món) pactes en el moment
de poder afrontar un partit
en el que hi ha un equip que
s’hi juga molt i l’altre no tant. 
Que quedi clar que és en
general!. 
Però en el moment en què
es pot arribar a fer-ne un, la
cortesia s’ha de tornar i ha
d’haver memòria perquè així
sigui passin els anys que
passin. 
Sino, traeixes la paraula. I
això, llavors, no és un
pacte. Es una altra cosa.

Pactes
L’opinió de Michel

El Reddis és el primer classifi-
cat i, a manca d’una jornada, ja
ha pujat a la Primera catalana. 
Una bona notícia. Ara falta l’al-
tra que és que també confirmi
l’ascens el Torreforta. D’aques-
ta manera, amb dos ascensos
tarragonins de Regional Prefe-
rent a la Primera catalana, no hi
hauria compensació a la Prime-
ra regional. 
O sigui, la dotzena plaça no se-
ria de descens. Ara l’ocu-
pa el Salou però el Gandesa ne-

cessita un punt per evitar-la i
l’Ampolla, si guanya i el Salou
perd a Ulldecona, seria qui aca-
baria en aquesta posició. Per
tant, cal esperar que no hi hagi
compensació, amb l’ascens del
Torreforta.Les Terres de l’Ebre
estan al costat de l’equip del
tècnic López, tècnic que desco-
neixia aquesta situació però
que, a la vegada, manifestava
que «farem tot el possible. Tot i
les dificultats que hem passat,
estem allí i ens ho hem guanyat

a pols. Amb un punt, les combi-
nacions que poden existir ens
són favorables. Per tant, no dei-
xarem perdre aquesta ocasió».
López afegia que «vam anar a
Bítem, a la represa, i no vam
estar a l’alçada. No obstant,
després hem encadenat quatre
victòries seguides i ens hem si-
tuat en la zona d’ascens».

Aquest és l’la.licient de la da-
rrera jornadaa la Preferent: aca-
bar de confirmar els equips que
pugen a Primera catalana. 

Anim Torreforta!
El Reddis ja ha pujat i els de Lopez, amb un punt, també ho faran diumenge

AMB EL SEU ASCENS, GANDESA, HORTA I CAMARLES JA ESTARIEN SALVATS
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VA DIR QUE HO FARIA AL FINAL DEL CAMPIONAT

El Remolins-Bítem va perdre
contra el Vista Alegre (1-2) en
el darrer partit a casa.  

Els de Bítem només han su-
mat catorze punts en la sego-
na volta. És moment de fer
balanç i de perfilar la nova
campanya en la que Paco Al-
so, vicepresident del club, a
CANAL TE, va anunciar que «és

molt probable que continui
Nacho, en una temporada en
què hi hauran més reestric-
cions econòmiques». 

El propi Nacho ha recone-
gut que han hagut converses
però que cal acabar de con-
cretar com es perfila la nova
plantilla per confirmar la seua
continuïtat. 

L’objectiu: renovació 
de Nacho Pérez

El R. Bítem perfila la nova temporada

El tècnic del Valls va fer, dos mesos enrera, unes declaracions a Alcanar en les que mencionava al del J. i Maria

PREFERENT

El Roquetenc també es va
acomiadar de l’afició amb una
derrota. Fou contra el Cerdan-
yola (0-2), equip que necessi-
tava el triomf per poder pujar.

També és temps de reflexió
i, dins de la planificació de la
nova temporada, dir que Gui-
llermo Camarero seguirà a la
banqueta. 

D’altra banda, dissabte es va
fer un homenatge a dos juga-
dors que van deixar l’entitat
l’any passat. És el cas de Nan-
do Crespo i Moisés Cuevas. 

També es va fer la presenta-
ció de les pubilles i una festa
per tot plegat a les mateixes
instal.lacions esportives, fins
la matinada. 

Camarero continuarà
entrenant al Roquetenc

El Cerdanyola, necessitat, va vèncer a Roquetes

PREFERENT

David Torres respon a Isaac Fernández

Una acció d’un partit del Jesús i Maria, d’aquesta temporada.

Moisés i Nando, amb Tomàs Cuevas, vicepresident del Roquetenc.

Isaac Fernandez, tècnic del
Valls, després del partit al camp
de l’Alcanar, en les seues declara-
cions, va mencionar a Torres i «la
seua actitud darrera de la nostra
banqueta». David Torres, tal com
va dir al seu dia, ha esperat al fi-
nal del campionat per contestar:
«respecte a les declaracions del
tècnic del Valls sobre la meva per-
sona en finalitzar el partit Alcanar-
Valls, només dir-li que tinc uns es-

tudis superiors (llicenciat en dret)
i amb això em guanyo la vida més
que satisfactòriament i per a mi el
futbol es un hobbie alhora que
una passió i sentiment. I per això
sóc l'únic entrenador de la cate-
goria que no cobro ni un euro i
preferim des del nostre club des-
tinar recursos a millorar la planti-
lla. La meva vocació no és ser en-
trenador de futbol sino l'estima a
uns colors i a una manera de ser

i de viure. Pel que fa a aquest sen-
yor, amb el que li paguen i havent-
se canviat "la camisa" a mitjans
de temporada, seria un fracàs no
pujar a primera catalana».

D’altra banda, sobre la darrera
jornada en què estarà la quarta
plaça en joc, David deia que «arri-
bem al final molt tocats i anímica-
ment també estem molt cansats
després de dos anys intensos i
en els que l'equip ha respòs més

que satisfactòriament». A Camp
Clar Jesús i Maria anirà a guan-
yar: «la nostra intenció és quedar
el més amunt possible i anirem a
competir. A principis de tempora-
da haguéssim signat estar on ens
trobem ara i amb 58 punts, que
en són molts». Per últim «felicitar
als jugadors i a la nostra gran afi-
ció pel tracte rebut durant tota la
temporada. Amunt Jesús i Ma-
ria!!!!!».

El Gandesa va empatar al camp de la Sénia en un partit en el
que ja acaronava una victòria que l’hagués deixat ja fora de quals-
vol implicació amb el descens. Ara ha d’esperar l’ascens del To-
rreforta. Si es produeix el diumenge al matí, ja per la tarde el par-
tit serà un tràmit contra l’Alcanar. Si no, li farà falta un punt al
conjunt terraltí. D’altra banda, José Lorenzo Diego, president del
Gandesa i delegat federatiu a la Terra Alta, va estar a Canal TE
aquesta setmana i va informar que «després d’una incidència
amb l’actitud d’un àrbitre, vaig intentar parlar amb Manolo Paez.
Em vaig trobar a la sorpresa que no em va atendre perquè sem-
bla ser que vaig tenir un problema amb ell anys enrera. La veri-
tat és que no ho recordo i voldria saber-lo i aclarir-lo. Però no ha
pogut ser. Si que em va atendre perfectament Fatsini».

El Gandesa se salva amb l’ascens del
Torreforta i, si no, necessitarà un punt 

PRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria va perdre a
casa contra el Torredembarra
(2-3) en un partit que se li va
complicar molt a l’inici, quan
no va sortir ben posat. Des-
prés va reaccionar i va tenir
opcions, com un penal fallat,
per haver capgirat el marca-
dor. Però el tercer gol visitant
ja va pesar i no va haver res-
posta per igualar-lo. 

El Jesús i Maria és quart
però diumenge visita el Camp

Clar, equip que ara és colíder.
Els d’Eloi Martínez necessiten
un triomf i que el líder actual,
el Valls (després de guanyar
en el duel decisiu a El Vilar),
no ho faci al camp del Nàstic
B. Complicat però buscarà
les seues opcions. 

La Cava, per la seua ban-
da, va sumar un punt a Salou.
L’equip de Sergio Navarro va
afrontar la confrontació amb
responsabilitat i compromís

amb l’intent d’acabar el millor
possible i, a més, d’evitar una
victòria dels salouencs que
pugues beneficiar a l’Ampolla
i al Gandesa, per la per-
manència.

En temps afegit, el Salou
va assolir l’empat.

La lluita pels dos equips,
Jesús i Maria i la Cava, en l’in-
tent d’acabar el campionat el
més amunt, estarà diumenge
per la quarta plaça. 

La Cava necessita guanyar
i que el Jesús i Maria no ho fa-
ce a Camp Clar. Els de Torres
depenen d’ells mateixos.

Jesús i Maria i la Cava s’hi 
jugaran la quarta plaça

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

El gol del Salou de l’empat
contra la Cava té molt de va-
lor per el conjunt del Tarra-
gonès valor si considerem
que en té prou amb un punt
en la darrera jornada en la
seua visita al camp del cuer,
l’Ulldecona. Un punt que serà
suficient per salvar el des-
cens directe i llavors, a espe-
rar que el Torreforta puge per
consumar la permanència.
L’Ampolla, per tant, no depèn

d’ella mateixa per evitar el
descens.

Els de Cotaina van sortir
golejats de la Santa Creu de
Jesús (4-0). Els locals feia set
jornades que no guanyaven i
van aconseguir-ho diumenge
passat. 

Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampolla, considerava que
«no vam estar en la confron-
tació. Crec que va pesar la
responsabilitat d’haver de

guanyar i no vam jugar amb
la intensitat necessària. Quan
més ens feia falta, no vam
poder respondre a l’exigència
del partit. I no hi ha res a dir».

El resultat també va deixar
en evidència suspicàcies que
s’havien produit durant la set-
mana anterior per les bones
relacions de tots dos clubs.

En qualsevol cas, indepen-
denment del que passi, Mi-
quel Cotaina seguirà a la ban-
queta tal com va anunciar al
seu dia el president Paco Gi-
labert per tal de donar conti-
nuïtat al projecte.

El Catalònia acaba la temporada 
amb interrogants sobre el futur

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia acabarà la temporada diumenge. L’equip ha estat
un xic irregular durant la mateixa però la veritat és que la cam-
panya, per altres factors, no ha estat fàcil.

Ara s’obre un periode d’incertesa. La directiva ja ha aunciat
que no continua i que deixa endarrerides nòmines dels juga-
dors. Ara s’obre un periode de presentació de candidatures i
caldrà esperar. La veritat és que amb tot el treball que s’està
fent a la base seria interessant que pares de jugadors pugues-
sin implicar-se, com ha passat en altres llocs.

Però el contexte actual també cal dir que no ajuda i, per tant,
només en unes setmanes, quan la junta faci el balanç general,
es començarà a saber la realitat. Les especulacions sobre inte-
rés de clubs per jugadors del Cata són moltes.

L’àrbitre expulsa a Toni Calafat «per
una mirada desafiant»

PRIMERA REGIONAL

José Lorenzo Diego, president del Gandesa, va informar dime-
cres a CANAL TE, que al jugador del club gandesà, Toni Cala-
fat, van expulsar-lo en la jornada passada a la Sénia perquè «la
va fer una mirada desafiant...és increible. No s’entèn. Hem de
destacar el comportament i l’actitud de Toni en aquesta sego-
na etapa amb nosaltres. Excepcional. Però la veritat és que no
es pot acceptar que li treguin una targeta per aquest motiu».

Posteriorment, Calafat «sí que va fer-li altres comentaris
però que reconehui a l’acta que fou per aquest motiu, reial-
ment és perquè s’ho faci mirar».

El Gandesa va empatar al camp de la Sénia i ara haurà d’es-
perar al diumenge per saber si es pot veure esquitxat per la
compensació o no. 

L’Ampolla ha de guanyar i esperar que
el Salou no puntui a Ulldecona
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Fins a set equips de la Segona regional poden estar la tempora-
da vinent a la Quarta catalana. Són els efectes inversos d’una tem-
porada complicada per conjunts ebrencs de la Primera regional
com els històrics Ulldecona, la Sénia o l’Aldeana. Això comportarà
una Tercera catalana molt atractiva i, a la vegada, una Quarta que
no tindrà perdua amb el nombre d’equips esmentat i que compe-
tirà la lliga vinent en aquesta categoria. Cal saber el futur de clubs
com el Masdenverge en el que el seu president, i pràcticament di-
rectiu del club, va anunciar que no seguiria. També com queden
altres entitats i com enfoquen els seus nous projectes enmig d’u-
na època tan complicada com l’actual. La mitja botella plena és
que també poden haver-hi noves il.lusions davant d’una nova cam-
panya amb l’estrena de nous grups de competició.

Es època de pensar en el futur, a la 
Quarta catalana

SEGONA REGIONAL

Un gol de Robert en els darrers minuts va comportar la victò-
ria del Godall en el derbi contra la Galera (3-2). L’empat del Be-
nissanet a Ginestar (1-1) va generar l’ascens ja consumat del
Godall a la Tercera catalana. Lògicament, van haver-hi celebra-
cions a l’alçada a l’estadi godallenc.

Ara queda una plaça per resoldre. El Catalònia és qui l’ocupa
aquesta quarta, empatat a punts amb el Benissanet. Depén
d’ell però una golejada del Beni a la Torre de l’Espanyol podria
deixar sense l’ascens als de De la Vega. Per tant, darrera jor-
nada apassionant en què tots els partits comencen a les 17 ho-
res. Diumenge, a les 19, coneixerem qui acompanya al cam-
pió, Sant Jaume, al Tivenys, i al Godall en la nova etapa en una
competitiva Tercera catalana. 

El Godall també puja i ara només 
falta decidir una plaça

TERCERA REGIONAL

El Batea, a hores d’ara, baixa per compensació, com el Benifa-
llet i l’Amposta. Però els de la Terra Alta tenen una opció que
seria que l’Ampolla se salvés. D’aquesta manera, no hi hauria
cap compensació més a la Segona regional i seguirien. 

No serà fàcil però la única esperança és aquesta per poder
evitar el descens. Un descens, que passi o no, sembla que no
canviarà la política del Batea que desitja que juguen més juga-
dors locals encara i que hi hagi un nou biratge en aquest sen-
tit.

El Batea, després de guanyar en la jornada anterior, va per-
dre al camp del Benifallet (2-1), equip que ha sumat dues victò-
ries seguides. 

El Batea se salvaria només si 
també ho fa l’Ampolla

SEGONA REGIONAL

Móra la Nova i Deltebre han estat equips que, en un moment
delicat de la segona volta, i davant de la dinàmica que havien
agafat, es van haver de posar les piles. Va haver-hi teràpia de
grup al vestidor i compromís per oferir el darrer impuls i allun-
yar-se d’aquesta maleïda onzena plaça. I ho han aconseguit.
El Móra la Nova amb tres victòries seguides i el Deltebre amb
quatre, s’han distanciat d’ella i ja no estaran immersos en
aquesta lluita. El Móra la Nova va vèncer un Flix minvat, en el
derbi (3-1) i, malgrat aquest patiment final, cal dir que ha fet
una temporada més que notable en el retorn a la categoria.
Sumant 55 punts fins ara. El Deltebre va guanyar el Roque-

tenc (3-1) i va fer un punt i seguit en un bon darrer
tram de la lliga. 
El Corbera, per la seua banda, es
pot dir que ha estat més regular i
que, amb el triomf a Amposta,
també s’oblida de sofriments per
la darrera jornada. Cal destacar la
temporada brillant dels de Rins. El
Perelló, per la seua part, va empa-
tar en temps afegit a la Cala en un

derbi en què els locals volien la victòria per poder aspirar a
la tercera plaça. No van sentenciar i van cedir.  Un empat que
allarga la ratxa perellonenca i que ja el distancia del possible
perill. Es curiós que estem parlant d’aquesta tesitura en una
serie d’equips que acabaran la temporada en llocs d’honor,
de privilegi dins d’aquesta campanya estranya per la rees-
tructuració i que s’ha enverinat per les compensacions: “si ja
ho sabíem que seria difícil, però el fet que a la Tercera regio-
nal hi hagi quatre ascensos és massa premi ena situació com
la que es podia donar”, recorden ara clubs del territori. 

Móra la Nova, Corbera, Deltebre i Perelló
s’allunyen de qualsevol malson

SEGONA REGIONAL

Camarles, onzè, i Horta, desè, són els equips que estan en la
lluita per l’onzena plaça. El Perelló ja queda lliure perquè en el
cas d’un hipotètic empat a 53 punts (entre els tres) estaria fora.
Per tant, camarlencs i hortencs viuran amb interés el partit del
Torreforta a la Barceloneta. Un empat dels torrencs, tal com
hem explicat a la plana 10, ja deixaria sense efecte la possible
compensació de la Primera regional i així ni Gandesa ni en el cas
de que l’Ampolla hi puguin accedir, comportarien una compen-
sació a Segona.  Tots dos conjunts estaran a l’expectativa per
no haver d’arribar amb presses per la tarda i tenir necessitats
en els partits a Corbera i a Horta. En cas d’empat a 53 punts
entre Horta i Camarles, els de Barbosa en surten beneficiats.

Camarles i Horta sabran el diumenge a
les 14 hores si ja estan del tot salvats

SEGONA REGIONAL

El Godall va celebrar l’ascens, diumenge passat.
XAVI

El Santa Bàrbara no va per-
donar. Va imposar-se a
Camarles (0-1) en un duel
entre dos equips que busca-
ven els tres punts per
motius diferents. Els locals
per a poder-se allunyar de
l’onzena plaça, que potser
compromesa de descens
per compensació, el Santa
Bàrbara volia assegurar la
tercera. I els de la Plana van
sortir molt ben posats, gau-
dint de nombroses oca-

sions. No van marcar i el
duel va igualar-se. El
Camarles va passar a tenir
més profunditat i va dispo-
sar de dues ocasions amb
un penal, per una mà visi-
tant, no xiulat.
El partit va anar fracturant-
se i va tenir alternativa, dis-
posant de més ocasions el
conjunt de la Plana, una d’e-
lles clara, en botes de Fidel
després d’una jugada de
Cornejo. 

A la represa, el partit va
seguir trencat i obert. Del
tot obert. Jonatan, un dels
destacats del Santa per l’es-
querra, en posició dubtosa,
va assistir a Fidel que va
marcar. Gol protestat pels
locals i que, acte seguit, tin-
dria resposta amb un penal
que l’àrbitre va considerar
de Nàjer. A més fou expul-
sió. Però Vallés no va encer-
tar i si que va fer-ho Oscar,
porter planer. Fins el final, el

Camarles va intentar-ho i
Marc Prades, sense sort dis-
sabte, no va poder aprofitar
l’oportunitat més nitida.
També els de Barbosa van
fer un pal. I res. El Santa,
amb intensitat i cohesió, va
demostrar perquè està en
ratxa, 29 punts de 33.
El Camarles dolgut per la
derrota i perquè va veure un
rival molt motivat i que
segons un aficionat local,
“no va tenir memòria”.

El Santa Bàrbara amplia la ratxa i assegura la
tercera plaça a la classificació

Va vèncer al camp del Camarles, equip que volia guanyar per la permanència

SEGONA REGIONAL

El Perelló només ha
perdut dos partits en
la segona volta. Ara ja

està salvat.

Imbatibilitat

El Santa Bàrbara porta
onze jornades seguides

sense perdre 
(29 punts de 33)

Ratxa
Quants equips d’aquestes comarques se
n’haguessin alegrat del descens del
Tortosa a la Segona catalana? Quants
barcelonistes gaudeixen de que el
Madrid pugui perdre cada diumenge?
Són preguntes i respostes que cadascú
ha de respondre a un mateix. El Tortosa
va salvar-se i, per tercer any, sofrint a la
Primera catalana. Vaig dir al mes de
novembre que patiria però que se salva-
ria. I així ha estat. No obstant, un gran
final de temporada on ha perdut sola-
ment un partit en les últimes vuit jornades, ha comportat l’èxit,
sent el millor vuitè equip de la segona fase i el cinquè menys gole-
jat. Ho tenia molt complicat el Tortosa enguany per no dir que
impossible. La plantilla era més d’un equip de Preferent que no
pas d’un de Primera catalana. Jugadors com Alex Masdeu, Iku,
Marc Baiges, Alex Clúa, Calafat... militaven la lliga anterior a la
Primera regional. Tot i dir que se salvaria al novembre, també
podien existir dubtes doncs, a més, tenia un calendari complicat.
Però com em deia  Juanjo Rovira, «se salvaran, juguen un bon fut-
bol». I s’han salvat a manca de dues jornades.
Saben que el Tortosa és el club número 17 de Catalunya de 525
clubs?. Clar, ha estat 44 campanyes a la Tercera divisió. Però els
nous temps no han estat a l’alçada d’aquest club que sempre ha
sigut el tercer de la provincia. El va superar la Rapitenca, després
la Pobla, l’Amposta i, a través de la fusió amb el Benavent, també
l’Ascó. El perdre la tercera divisió i l’ansietat d’aconseguir el
retorn, li ha suposat cada any un nou projecte, cada any una
decepció. I no eren capaços de mantenir un tècnic més de dues
temporades. Sergi Domènech, Viñas, Carlos Alós, Coch, Xavi Cic,
Isaac Fernandez, Guerra, Borràs, Fabregat i Rovira han estat en
les passades vuit temporades. Deu. Com si fossin coleccionistes
d’entrenadors. Ara estan Carlos Blanch i Videllet. Jo, a un d’a-
quests dos, i em reservo dir el nom, el deixaria cinc anys en el
futur projecte del Tortosa. 
El club de la capital del Baix Ebre no va assumir el paper d’estar
en una categoria inferior a Tercera. I això li ha costat, fins ara,
que la directiva fora com un polvorí i que no es mirés els planters,
i que no s’aprofités la millor cantera de la comarca per a fer un
projecte sòlid en la categoria que els correspon actualment i que
és la que es troben. 
La situació ara fa un any, en general, era caòtica. A grans mals,
grans remeis...ningú es volia presentar com a president del
Tortosa i el Polanco de les Terres de l’Ebre se’n va fer càrrec per
sentiment i també per obligació. Va começar el projecte des de la
base, un fet que s’hauria d’haver iniciat quan es va baixar de la
Tercera divisió i de ben segur que ja hi hagués tornat. Esperem
que els somnis de grandesa d’aquest Tortosa dels darrers anys
s’oblidin i es refermi el projecte començat i quedin enrera els fit-
xatges de jugadors desconeguts. Ja s’ha vist que a casa hi ha
tants bons jugadors o més i sense cobrar tant. 
I fins i tot penso que, dins el plantejament actual,  no hagués
importat haver començat de més baix fins i tot, per poder reorde-
nar-ho tot encara millor.  
El Tortosa necessitava un president pacient. No sé si Ximo
Rambla ho és. Necessita un tècnic per a un cicle llarg. Però crec
que té una assignatura pendent: tenir un filial. Ja veuran com en
la propera temporada el Tortosa tampoc en tindrà. Ho garantitzo.
Altres equips d’aquestes comarques segueixen el model de que el
futbol base tingui continuitat primer amb un amateur. Mentre el
Tortosa no tingui un filial, serà el de sempre. La realitat és la que
mana, com en tot, i es veu caminant. La temporada passada i
aquesta la Verge de la Cinta els va acompanyar en el miracle de
la salvació de la categoria. I me n’alegro. Però me n’alegraia més
veure amb un Tortosa amb els fonaments encara més sòlids. La
gran pregunta que em faig és: ¿enguany s’ha fet un projecte de la
casa per necessitat o per convicció? La resposta dins de cinc
anys quan veiem a un Tortosa que estigui on estigui, a Segona B
o a Tercera regional, tingui tot l’equip format per jugadors de les
Terres, que són els millors.

S’ha salvat el Tortosa, miracle

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
Divendres

Flix-Ametlla (16.30 h)
Dissabte

Roquetenc-Pinell (16.30 h)
Diumenge

Olímpic-Amposta (17 h)
Masdenverge-Vilalba (17 h)

Deltebre-Perelló (20 h)
Batea-Móra Nova (17 h)
Alcanar-Benifallet (17 h)
S. Bàrbara-Horta (17 h)
Corbera-Camarles (17 h)

RESULTATS
33a jornada Segona regional

Móra Nova-Flix 3-1

Amposta-Corbera 1-3

Ametlla-Perelló 1-1

Camarles-S. Bàrbara 0-1

Deltebre-Roquetenc 3-1

Benifallet-Batea 2-1

Vilalba-Ol. Móra d’Ebre 2-2

Pinell-Masdenverge 2-1

Horta-Alcanar 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 33 81 30 78

2. Pinell 33 84 36 74

3. S. Bàrbara 33 85 49 63

4. Ametlla 33 61 35 59

5. Vilalba 33 56 45 57

6. Deltebre 33 54 39 57

7. Móra Nova 33 63 48 55

8. Corbera 33 55 62 54

9. Perelló 33 73 54 53

10. Horta 33 61 42 52

11. Camarle s  33 64 54 50

12. Batea 33 47 66 41

13. Benifallet 33 46 69 34

14. Amposta 33 37 56 30

15. Alcanar 33 43 63 28

16. Roquetenc 33 40 93 21

17. Flix 33 24 74 15

18. Masdenverge 33 26 85 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Aldeana-Campredó (17.30 h)
Tivenys-S. Jaume (17 h)
la Galera-Tivissa (16 h)
Ulldecona-Arnes (12 h)

diumenge
Benissanet-Torre Espanyol (17 h)

Catalònia-Ginestar (17 h)
Rasquera-Jesús i Maria (18 h)

R. Bítem-Godall (17 h)
La Cava-Atlas (16 h)

RESULTATS
33a jornada Tercera regional

Campredó-Ulldecona 0-0

J. i Maria-Catalònia 1-6

Sant Jaume-Rasquera 4-0

Tivissa-Tivenys 2-1

Godall-la Galera 3-2

Torre Esp-Aldeana 2-1

Ginestar-Benissanet 1-1

Arnes-la Cava 6-1

Atlas-R. Bítem 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 33 96 26 84

2. Tivenys 33 88 30 71

3. Godall 33 84 52 67

4. Catalònia 33 71 37 64

5. Benissanet 33 61 37 64

6. R. Bítem 33 59 42 60

7. la Galera 33 67 60 53

8. Ginestar 33 64 53 52

9. Atlas 33 45 35 50

10. Arnes 33 59 51 49

11. Campredó 33 54 56 46

12. Ulldecona 33 79 57 45

13. Tivissa 33 47 79 30

14. Jesús i Maria 33 46 87 29

15. Rasquera 33 48 76 24

16. Aldeana 33 36 88 23

17. la Cava 33 42 75 22

18. Torre Espanyol 33 14 119 8

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Torredemb-la Sénia (15.30 h)
Diumenge (18 h)

Cambrils U-Catalònia
Gandesa-Alcanar

Camp Clar-Jesús i Maria
Nàstic-Valls

la Cava-Calafell
Ulldecona-Salou
Aldeana-Canonja
Ampolla-Cambrils

RESULTATS

33a jornada, Prim. regional

Calafell-Nàstic 1-2

Canonja-Ulldecona 3-1

Valls-C. Clar 2-1

Alcanar-Cambrils U 4-1

Catalònia-Ampolla 4-0

la Sénia-Gandesa 1-1

Salou-la Cava 3-3

Cambrils-Aldeana 3-2

J. i Maria-Torredemb. 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 33 71 27 71

2. Camp Clar 33 66 39 71

3. Alcanar 33 67 39 65

4. Jesús i Maria 33 63 48 58

5. Canonja 33 51 30 57

6. la Cava 33 59 46 56

7. Cambrils 33 53 41 54

8. Torredembarra 33 64 50 53

9. Catalònia 33 63 45 50

10. Calafell 33 48 45 46

11. Gandesa 33 44 55 43

12. Salou 33 49 58 40

13. Ampolla 33 43 58 37

14. Cambrils U 33 45 54 33

15. Nàstic 33 32 62 27

16. la Sénia 33 28 52 25

17. Aldeana 33 34 88 23

18. Ulldecona 33 41 84 20

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Alcarràs

Morell-R. Bítem (diu 12 h)

Catllar-Sant Ildefons

Marianao-Mollerussa

Cerdanyola-Júpiter

Viladecans-Roquetenc (diu 12 h)

Barceloneta-Torreforta

Reddis-Pub Cases

Organyà-Cervera

RESULTATS

33a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Cerdanyola0-2

Alcarràs-Organyà 6-0

Mollerussa-Catllar 3-1

P. Cases-Barceloneta 0-3

S. Ildefons-Morell 1-0

Júpiter-Marianao 5-1

Torreforta-Viladecans 1-0

R. Bítem-V. Alegre 1-2

Cervera-Reddis 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 33 60 39 60

2. Cerdanyola 33 59 38 59

3. V. Alegre 33 56 39 59

4. Torreforta 33 67 44 58

5. Júpiter 33 53 33 57

6. Viladecans 33 45 30 56

7. Alcarràs 33 44 29 55

8. Cervera 33 51 41 50

9. Morell 33 44 39 45

10. Mollerussa 33 43 53 45

11. Pub. Cases 33 39 41 41

12. R. Bítem 33 52 63 40

13. Organyà 33 36 60 37

14. S. Ildefons 33 40 56 36

15. Marianao 33 45 72 33

16. Barceloneta 33 49 53 32

17. Roquetenc 33 36 52 31

18. Catllar 33 38 75 26

Regional preferent

Una acció del partit del Tortosa, de diumenge. passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Tortosa va guanyar a
l’Igualada (2-0) i,

d’aquesta manera, va
obtenir la permanència a

la Primera catalana.

Permanència!
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 38 22 7 9 65 36 73
2. Muntanyesa 38 19 10 9 40 33 67
3. Pobla Mafumet 38 19 10 9 60 36 67
4. Reus 38 17 14 7 52 26 65
5. Espanyol 38 19 7 12 65 38 64
6. Manlleu 38 14 19 5 58 40 61
7. Europa 38 16 10 12 54 42 58
8. Cornellà 38 15 10 13 58 44 55
9. Prat 38 13 14 11 49 42 53
10. Gavà 38 13 13 12 42 45 52
11. Vilafranca 38 13 10 15 48 55 49
12. Terrassa 38 11 14 13 58 53 47
13. Castelldefels 38 12 11 15 37 45 47
14. Amposta 38 13 6 19 45 65 45
15. Balaguer 38 11 10 17 42 60 43
16. Masnou 38 10 11 17 51 60 41
17. Vilanova 38 8 17 13 42 51 41
18. Palamós 38 9 14 15 35 45 41
19. Ascó 38 6 11 21 29 72 29
20. Premià 38 5 12 21 24 66 27

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Sants-Tàrrega

Blanes-Tortosa (diu 17 h)
Igualada-Iberiana

Olesa-Vilassar
Ol. Can Fatjó-Peralada

San Cristobal-Montcada
Guíxols-Santfeliuenc

Vic-Rubí
Poble Sec-Gramanet

Rapitenca-Olot (diu 12 h)

RESULTATS
36a jornada, Primera catalana

Gramanet-Rapitenca 0-2

Sants-Blanes 0-1

Iberiana-Olesa 2-0

Vilassar-Ol. Can Fatjó 1-1

Montcada-Guíxols 4-1

Santfeliuenc-Vic 1-2

Rubí-Poble Sec 7-0

Tortosa-Igualada 2-0

Peralada-S. Cristobal 4-0

Olot-Tàrrega 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 36 64 29 78

2. Vic 36 68 35 76

3. Rubí 36 59 34 69

4. Tàrrega 36 71 38 67

5. Peralada 36 61 46 55

6. Rapitenca 36 68 47 54

7. Iberiana 36 59 73 54

8. Ol. Can Fatjó 36 50 51 52

9. Vilassar 36 54 43 51

10. Igualada 36 54 57 46

11. Guíxols 36 43 50 45

12. Tortosa 36 46 48 45

13. S. Cristobal 36 40 51 45

14. Olesa 36 47 49 44

15. Santfeliuenc 36 46 52 42

16. Gramanet 36 43 61 42

17. Montcada 36 40 52 41

18. Sants 36 38 51 38

19. Blanes 36 45 61 36

20. Poble Sec 36 26 94 13
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Avui comença a Bilbao la
segona volta de la fase

d’ascens a Divisió
d’Honor d’handbol
femení.

La primera es va disputar
a Lleida ara fa quinze dies
i l’Amposta va sumar una
victòria en els tres partits
en aquesta final-four que té
la pecularietat de jugar-se
en dues seus i a dues vol-
tes. 
Pugen dos equips i les
possibilitats són per gaire-
bé tots els conjunts, tenint
en compte que s’acumula-

ven els punts de la fase
anterior.
L’Amposta s’enfronta avui
a l’equip gallec del Porriño.
Un partit clau per tots dos
per mantenir opcions per a
la jornada següent quan ja
poden estar més decidi-
des les posicions a la clas-
sificació i, d’aquesta
forma, més trencada. 
L’avantatge és que ara els
rivals ja es coneixen i de
part de l’Amposta el que
es desitja és que hi hagi
més sort amb decisions
arbitrals, un fet que en els

dos primers partits de fa
quinze dies, a Lleida, no va
succeir.
Podria ser una fita històri-
ca per a Amposta. Hi ha
opcions i, per tant, s’ha de

lluitar per aconse-

L’hora de la veritat per
decidir l’ascens

HANDBOL. FASE D’ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR

Avui, a Bilbao, s’inicia la segona volta contra el Porriño

HANDBOL PLATJA

Dissabte passat,
l’Ametlla va acollir una
nova edició de la
Trobada de Gimnàstica
Ritmica de Baix Ebre, a
l’Ametlla.
L’acte, organitzat des de
l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de la Cala i
amb la col.laboració de
mares i pares de la
Secció de Gimnàstica
Rítmica de l’entitat i el
suport del Consell

Esportiu del Baix Ebre,
va comptar amb la parti-
cipació d’onze entitats
esportives procedents
d’arreu de Catalunya,
Andorra i el País
Valencià, i prop de cent
cinquanta gimnastes.
La Trobada no competiti-
va va tenir com a temàti-
ca els Països del Món i,
en particular, el Japó
pels terratremols patits
darrerament. 

Trobada Gimnàstica Rítmica

Aquest diumenge s’inicia
la Xallenger Terres de
l’Ebre-Camp de Tarragona
de BTT. La primera cita
serà a Xerta amb la 5a.
Marxa Marató BTT del Riu
Ebre. Es la primera prova
puntuable per a la
Xallenger. 
Aquesta serie de trobades
s’agrupen en un circuit
que tindrà la seua pròpia
competició. Així van crear-
ho diversos clubs del terri-

tori amb el de Prades on
també hi haurà una cursa.
La segona prova serà el
dia 12 de juny a Amposta,
Duextrem.
La següent, el dia 26, a
Santa Bàrbara amb la I
Transplanes.
Després de l’aturada al
juliol, ja el 27 d’agost,
tindrà lloc la IV Volta a
Prades. Llavors en falta-
ran tres per acabar el cir-
cuït. 

La Xallenger Terres de l’Ebre-Camp de
Tarragona de BTT s’inicia diumenge

El benjamí de l’escola
va guanyar el
Torreforta en la gran
final, imposant-se per
3-1. En el tercer i quart
lloc, el Camarles va
vèncer a l’Ampolla en la
tanda de penals, des-
prés de l’empat a tres
gols amb el que es va
arribar al final del par-
tit. Gemma Arraiz, de

l’Ampolla, fou la millor
portera; Juan Ignacio
(Torreforta) el màxim
golejador i Ian Arques
(FCB Tecnificació), el
millor jugador d’aques-
ta primera edició del
Torneig Benjamí del
Delta en el que van par-
ticipar 12 equips i en el
que va haver-hi una
molt bona organització. 

El benjamí de l’Escola Delta supera
el Torreforta a la final en el primer

Torneig Delta de l’Ebre benjamí

Robert López es va impo-
sar en la Regata que dis-
sabte va iniciar-se a
Benicarló i que va acabar
al Port ampollenc.
Robert i la seua tripulació
(Sant Carles Marina)
havien acabat en la sego-

na posició la setmana
anterior en la Regata del
Delta de l’Ebre. 
Van participar-hi 25
embarcacions i el darrer
tram va ser molt compe-
tit, per decidir el guanya-
dor.

Robert Lopez s’imposa 
en la Regata de l’Ampolla

El club natació Amposta no va fallar
a casa seua i va traure 40 meda-
lles, 24 en individuals i 16 en
relleus, a la Final Nacional dels Jocs
Escolars de Catalunya. Després de

molts entrebancs es va poder realit-
zar la final, que va estar en perill
per les retallades pressupostàries.
La satisfacció dels propis nedadors
i nedadores i les felicitacions dels

rivals van ser un gran reconeixe-
ment a una jornada històrica i que
ha de ser un impuls extraordinari en
el treball que s’està fent des de la
capital del Montsià amb la natació. 

Èxits dels nedadors ampostins en la Final Nacional dels Jocs Escolars

Una victòria avui de
l’Amposta li donaria

opcions per poder assolir
l’ascens en les dues
jornades posteriors

Important
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

CINTA ESPUNY, REPRESENTANT TERRITORIAL DE L’ESPORT

Cinta Espuny i Vidal fou
nomenada representant
territorial de l'Esport a les
Terres de l'Ebre en substi-
tució de Jordi Gaseni.
Cinta Espuny va néixer a
Tortosa el 1974, és docto-
ra en Pedagogia, funcionà-
ria del cos de professors
d'ensenyament infantil i
primària, i ha obtingut un
Màster en tecnologia edu-
cativa, així com les titula-
cions específiques per
exercir com a mestra d'e-
ducació física a la primària
i la secundària. En els
darrers dos cursos acadè-
mics, ha estat professora
d'ensenyament infantil i
grau de primària al depar-
tament de Pedagogia a la
URV. Anteriorment, va ser
professora d'educació físi-
ca en el CEIP Marcel·lí
Domingo, de Tivissa; el
CEIP Remolins, de
Tortosa, i la Zona Escolar
Rural Mestral, de
Campredó.

Pregunta: Un nou repte?
Resposta: Sí, un gran
repte. Canviar de feina
permet, sovint, oxigenar,
reciclar, aprendre i activar
noves habilitats i com-
petències. I, els reptes, ja
siguin de caire personal,
professional, esportiu...m’a-
treuen.

P: Ho esperava? Va costar
decidir-se?
R: No. Com ja sabeu esta-
va de professora al
Campus Terres de l’Ebre
molt a gust, treballant en
la construcció dels estudis
universitaris a les Terres
de l’Ebre. I, sobretot,

investigant. No podia pen-
sar en la paraula “canvi”
en un futur immediat. La
Universitat em va facilitar
la possibilitat d’aquest
canvi i finalment, aquí
estic.

P: La seua vinculació o
inquietud amb el món de
l’esport del territori quan
comença?
R: Des de molt petita als 7
anys ja practicava esport.
L’esport sempre m’ha
acompanyat al llarg de la
vida, amb major o menor
intensitat, fins als 21 anys
vaig estar federada practi-
cant voleibol. Una etapa
molt bonica. Després vaig
dedicar-me a fer triatlons i
duatlons durant un parell
d’anys, fins que em vaig
dedicar al món de la nata-
ció, formant part del grup
màster del CN Tortosa,
fent competicions de pis-
cina i travessies (baixada
del renaixement a Tortosa,
Travessia del Fangar a
l’Ampolla, travessia dels
Alfacs a La Ràpita,
Travessia al Port de
Vinaròs...) fins fa dos tem-
porades. 
Actualment, intento com-
paginar la feina i l’esport!

P: L’esport en general
s’ha convertit en un dels
eixos de la societat. I a
l’Ebre no és una excepció.

R: Evidentment,l’esport
sempre ha estat un ele-
ment característic de la
societat que vivim. Les
nostres terres, estan en
un dolç moment esportiu,

sobretot a nivell competi-
tiu. Ara, més que mai, cal
reforçar els eixos de l’es-
port de base, l’esport
escolar i l’esport adreçat
a millorar la salut, en totes
les etapes de la vida.

P: S’ha marcat objectius?
R: En aquest moment
estem redefinint els objec-
tius en funció de les
necessitats del territori, i,
com no ho podem obviar,
dels ajustos pressuposta-
ris. Però un dels elements

fonamentals ha de ser
reforçar i impulsar l’esport
escolar, així com, l’esport
font de salut i benestar.En
aquest moment estem
redefinint els objectius en
funció de les necessitats
del territori, i, com no ho
podem obviar, dels ajus-
tos pressupostaris. Però
un dels elements fonamen-
tals ha de ser reforçar i
impulsar l’esport escolar,
així com, l’esport font de
salut i benestar.

P: Què hi ha previst en un
termini mitjà d’inversions?
O què és el que és priori-
tari?

R: Parlar d’inversions, és
molt agosarat. Primer cal
analitzar el context, espe-
rar que s’aprovin els pres-
supostos, i destriar allò
que és necessari del que
és important. 

P: Epoca complicada per
tots. Les entitats també
es resenteixen. Seguirà el
criteri establert pel que
respecta a les subven-
cions?
R: Com ja s’ha dit ante-
riorment, cal esperar l’a-
provació dels pressupos-
tos, i seguidament rea-
justar les necessitats,
són temps difícils, això
no és una novetat a
hores d’ara. P e r ò
tots sabem, que en
moments de crisi, hi ha
coses que no es podran
fer i d’altres que amb
menys recursos seguiran
endavant. 
Crec que la voluntat de
tothom és sumar
esforços i crear sinèr-
gies entre totes les admi-
nistracions, entitats,
clubs,... per poder tirar
endavant donant respos-
ta a les noves necessi-
tats esportives del terri-
tori.

«És un gran repte. Canviar de feina

permet, sovint, oxigenar, reciclar i activar

noves habilitats i competències. I els

reptes, ja siguin de caire personal,

professional, esportiu... m’atreuen»
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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 Saltejada, aquesta és la nostra proposta gastronòmica de la setmana, 
un plat d'Andrés Buj del Restaurant les Algues de La Ràpita

Per a real itzar aquest
plat necessitarem mitja
ceba picada, uns al ls
tendres, un parell de to-
mates pelades, tallades
a daus, sense l lavors,
un variat de bolets, en
el nostre cas han estat
unes trompetes de la
mort, uns rossinyols i
uns ceps, necessitarem
també mitja dotzena de
llagostins pelats, oli, sal
i sal màldon. Per co-
mençar, en una paella o
un woc, hi posarem un
raig d'oli d'oliva, la ce-
ba, remenarem i a conti-
nuació hi agerirem els
alls tendres, li farem un
parell de voltes fins que
hi afegim la tomata, sa-
larem i barrejarem. Ani-

rem barrejant i voltant
durant un parell de mi-
nuts, passat aquest
temps, quan comence a
daurar-se la ceba, hi po-
sarem els bolets: les
trompetes, els ceps i
els rossinyols, continua-
rem saltejant un minut i
hi afegirem els l lagos-
tins, rectificarem de sal
i ho saltejem entre tres i
quatre minuts més i, per
acabar, hi afegirem la
pasta que hem bull it
amb anterioritat, en el
nostre plat d'avui hem
utilitzat espaguetis, i ho
remenarem fins que la
pasta es barreje bé amb
la resta d' ingredients,
un com barrejat ja po-
dem servir i al plat, al
damunt hi posarem un
toc de sal màldon.

«Primentons i Tomates». Avui: Pasta Saltejada

Un joc de sabors, per-
fums i textures entre
bolets, llagostins i pas-
ta, aquesta és la defini-
ció que ens va fer l'An-
drés de Les Algues
quan li vam preguntar
per aquest plat

REDACCIO

A la imatge superior, el plat de la setmana, a la foto inferior, Amado Cebolla i l’Andrés Buj. ME

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15,30 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.

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

Jimenez Piqueras, Araceli Avinguda Catalunya, 75   (L’Aldea) 977452056

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

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94  (Tortosa) 977441830   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17   (Alcanar) 669794921

Moran Sitja, Juan Carlos      Barcelona, 123 A   (Amposta) 977707701

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

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

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

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

24º 15°MOLT ENNUVOLATNÚBOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Cel molt ennuvolat en general. La nuvolositat serà menys compacta a
ponent i al terç sud, especialment la segona meitat del dia. 
Precipitacions 
Fins a mig matí s'esperen alguns ruixats al quadrant nord-occidental. A par-
tir d'aleshores s'esperen ruixats o xàfecs dispersos a la meitat nord i est del
país, així com de més aïllats a altres punts del Prelitoral. Durant la nit les
precipitacions es faran més locals i tendiran a desaparèixer.
Seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que de matinada és possible
que siguin fortes al nord-oest del país. Localment aniran acompanyades de
tempesta. 
Les quantitats acumulades seran poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24
hores) en general, si bé al Pirineu i el Prepirineu seran localment abundants
(fins a 50 mm en 24 hores). 
Temperatures 
Les temperatures experimentaran un descens moderat en general i local-
ment acusat al nord, sobretot les màximes que estaran entre 15 i 20 ºC al
Pirineu i entre 20 i 25 ºC a la resta del país. Les mínimes voltaran entre 4 i
9 ºC al Pirineu, entre 8 i 13 ºC al Prepirineu, entre 10 i 15 ºC a la Depressió
Central i al Prelitoral, i entre 12 i 17 ºC al litoral. 
Visibilitat 
Regular i localment dolenta en conjunt. 
Vent 
Tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà al llarg del dia, i mestral
entre fluix i moderat a les terres de l'Ebre de matinada i fins a mig matí. A
l'interior el vent serà fluix i de direcció variable durant la matinada i al final
del dia, i la resta de la jornada bufarà vent de component sud fluix amb
alguns cops moderats. Al litoral, en canvi, el vent serà de component est
entre fluix i moderat.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
tramuntana moderada amb cops forts al nord del cap de Begur, i forta amb
cops molt forts al vespre al nord del cap de Creus. A la resta el vent serà
de component nord entre fluix i moderat, sobretot de gregal.
Marejol a maror al nord del cap de Begur i marejol amb àrees de maror a
la tarda a la resta. Mar de fons del nord. 
Costa Central: 
vent de component est entre fluix i moderat.
Marejol, amb àrees de maror a partir del vespre. 
Costa Daurada: 
vent de component oest entre fluix i moderat durant la matinada i fins a mig
matí, amb predomini del mestral al sud del cap de Salou. A partir de llavors
s'imposarà el vent de component est entre fluix i moderat.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.  

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor has d'apostar fort per
tu i deixar de costat tot el que et bloqueja. Per
millorar la teva salut , envolta't de coses agra-
dables i oblida't dels problemes.

Bessons
20/5 al 21/6

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t'interes-
sa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.  

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitarà per la teva casa tres facilita que
coneguis algú interessant. Et sentiràs meravello-
sament i amb moltes ganes de passar una bona
estona amb els amics.    

Lleó
22/7 al 22/8

Compte amb les sorpreses que et pugui
donar la teva parella. Has d'estar preparat
per rebre-les. Respecte a la salut ,és impor-
tant parar una mica la màquina.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor la teva vida pot prendre
un nou rumb. Ara es tracta que escullis en
camí adequat. Millora la teva autoestima  i la
teva qualitat de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la teva
qualitat de vida.  

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que
et converteixis en una persona més desitja-
da i fascinant. Respecte a la salut, moltes
coses estan començant a ser diferents. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs vivint  un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe opo-
sat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et  fan feliç i anar a buscar-les . 

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mart  per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes. Cal
millorar la qualitat de la teva alimentació.   

Aquari
20/1 al 18/2

Dintre de la teva relació de parella tot ho veus
de color rosa, però no et confiïs massa...
Augment de la teva energia però també et pro-
voca més estrès . 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa set indi-
ca un fort sentiment a la recerca dels teus
desitjós dintre de la teva  vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 125.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

Degoteix en els arbres.
29.000E. Ref 1103 
Tel 977 720 799

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.
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El 'Litterarum' d'enguany
observarà les possibilitats
escèniques d'un grapat
de poetes catalans a par-
tir de divuit propostes
entre les quals hi trobem
la participació d'Emma
Vilarasau, Quim Lecina,
Moixic i la col·laboració
entre Feliu Formosa i el
coreògraf Andrés
Corchero. Litterarum pre-
senta 18 espectacles i
una jornada professional
distribuïts en tres dies.
Segons l'organització, un
dels elements prioritaris
d'enguany és "la diversitat
en l'àmbit dels especta-
cles programats".
D'aquesta manera, i en
una proporció més eleva-
da que en anteriors oca-
sions, el recital poètic
anirà acompanyat de pro-

postes teatrals, especta-
cles de clowns i creacions
adreçades al públic infan-
til, sempre prenent com a
punt de partida poetes
catalans. La particularitat
d'enguany és que la majo-
ria d'autors que han inspi-
rat les propostes s'inspi-
ren en clàssics del segle
XX com Joan Maragall,
J.V. Foix, Maria Mercè
Marçal, Artur Bladé i
Miquel Martí i Pol.
Entre les propostes d'a-
quest quart Litterarum
destaca Jo sé estimar, en
què la veu d'Emma
Vilarasau i la guitarra de
Xavier Bosch repassaran
uns quants clàssics de la
poesia catalana,
Cròniques de l'ultrason,
espectacle teatre de
Quim Lecina i Joan Carles
Martínez sobre l'últim lli-
bre de J.V. Foix, Camino-
michi, dansa recital crea-
da per Feliu Formosa i
Andrés Corchero,  i
Heterodòxies, interpreta-
ció de textos de Joan
Maragall, Eugeni d'Ors i
Francesc Pujols a càrrec
de Moixic. El passat 15
de gener va acabar el ter-
mini per a participar a
Litterarum 2011 amb un
augment notable del
número de propostes ins-
crites respecte d'edicions
anteriors. Així, més de
180 espectacles vinguts
de tots els indrets dels
territoris de parla catala-
na configuren un divers
ventall de propostes de
totes les disciplines artís-
tiques. Arts escèniques
en tots els seus formats,

recitals de poesia, audio-
visuals, música,
instal·lacions i dansa
faran difícil l'elecció a la
comissió d'espectacles
que es donaran cita a la

Fira d'espectacles litera-
ris de Móra d'Ebre.
Litterarum vol ser una pla-
taforma de promoció
d'espectacles de qualse-
vol disciplina (música, tea-

tral, de carrer, arts escè-
niques, vídeo,etc.) que
tinguin la literatura en llen-
gua catalana com a eix
central. Així com un espai
on tots els agents impli-

cats en la creació, progra-
mació i contractació d'es-
pectacles d'arrel literària
hi tenen un punt de troba-
da i d'intercanvi professio-
nal.

Móra la Nova es prepara per al gran espectacle

Arriba la quarta edició
de la fira d’espectacles
literaris a Móra d’Ebre.
El proper 3 de juny i fins
el 5, dues fires de
renom, la literària i la
d’espectacles es cele-
brarn de manera
paral·lela al municipi. Ja
que també es celebrarà
la VIII Fira del Llibre
Ebrenc els dies 4 i 5.
Iniciat ara fa 4 anys. En
aquesta edició s’home-
natjarà autors com Joan
Maragall, J.V.Foix,
Maria Mercè Marçal i
Miquel Martí i Pol.

Del 3 al 5 de juny la capital de la Ribera acollirà, un any més, una combinació de literatura+espectacle, referent a les TE

REDACCIÓ

VIII FIRA DEL LLIBRE EBRENC I «LITTERARUM»

          


