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Fira Tortosa ultima els
darrers detalls per donar el
tret de sortida, demà dissab-
te, a quatre intensos dies de
la 68a. edició d'ExpoEbre,
l'aparador firal de les Terres
de l'Ebre. 
Enguany, l'entrada serà gra-
tuïta per evitar que hi hagi
elements que dissuadeixin el
públic d'apropar-se al certa-
men amb l'objectiu de recu-
perar la vessant comercial
de la fira.  
Una altra de les novetats
d'enguany és la incorporació
del turisme com un dels sec-
tors destacats de la fira.
El Conseller Xavier Mena
inaugurarà la fira demà dis-
sabte, a les 12 del migdia.
Tot a punt per a la Fira de
Fires de l’Ebre. 

P3

Tret de sortida a ExpoEbre

Una forquilla d'entre 80 m3/s i 155 m3/s. Aquest és el cabal mínim que la Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) fixa pel tram final de l'Ebre i que ha donat a conèixer aquest dimecres en la reunió de
constitució del Consell de l'Aigua de la demarcació. La proposta de cabals ecològics s'inclou en el Pla
Hidrològic de Conca, que en els pròxims dies sortirà a informació pública, i queda lluny del règim defen-
sat per la Generalitat i la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Aquesta alerta que això suposa la "mort legal
del Delta". El moviment antitransvasament critica que l'organisme de conca hagi fins i tot rebaixat el
règim del tram final de l'Ebre incorporant les concessions dels regants.                                P4

Considerada "insuficient" la proposta de cabal ambiental de la CHE 

Terres de l’Ebre. El Grup Balfegó tria
l'Ametlla com a base per a una visita
turística als seus vívers de tonyina vermella.

P6

Esports. L’ulldeconenc Oriol Romeu, jugador
del Chelsea, il.lusionat en poder jugar la Final
de la Champions, a Munich.                       

P10

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament d'Amposta
incrementa en 25 euros el cost mensual de
les llars d'infants municipals.
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través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.
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El diari ‘Més Ebre’ 
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A les llars d'infants cal jugar,
però no es pot jugar amb la
seva existència. Ni tampoc
amb els seus recursos, tan
humans com materials, ni
tampoc frivolitzar sobre les
subvencions que rebran, ja
que està en joc el paper
social de l'educació. 
Aquest curs les llars reben
per cada plaça 200 Û
menys. Ara la proposta des
del govern de Convergència
és retallar un 600Û més, que
s'afegirien als ja retallats, i
que en total sumarien 800Û
menys per cada nen o nena
d'una llar, sigui aquesta de
titularitat municipal o priva-
da.
La meva pregunta és: qui
podrà assumir aquesta reta-
llada? Si mirem la situació
econòmica de l'administra-
ció local pocs ajuntaments
poden costejar aquest incre-
ment de costos del servei
que recau sobre els seus
pressupostos. Si és una
empresa privada, tampoc no
podrà assumir l'increment de
800Û de despesa per plaça.
Per tant, un cop més aques-
ta retallada recau sobre les
famílies catalanes, de la
mateixa manera que han
recaigut altres increments
de la despesa, com la de
salut, increment de retenció
de l'IRPF o la sisena hora en
l'ensenyament a l'etapa de
Primària.
Allò que  li voldria preguntar
al Sr.  Mas és:  abans de
retallar en educació i ser-
veis, no es poden fer altres
accions per evitar aquests
fets?
Suprimir l'impost de succes-
sions dels que més tenen,
ara en aquests moments, va
ser oportú? I per a qui?
Podríem saber qui s'ha bene-

ficiat d'aquesta supressió?
Per contra, incrementar les
despeses de la major part
de les famílies de Catalunya
en educació, és el millor? 
Com es pot anar a inaugurar
una llar d'infants i anunciar
que el servei està penjant
d'un fil? 
Crec que són aquests fets
els que no es poden ni com-
partir, ni donar-hi suport, per-
què no hi ha una equitat en la
racionalització de la despesa
ni tampoc es veu una
coherència en els fets ni en
les actituds. No podem per-
metre que el govern de
Convergència es renti les
mans com si res passés en
serveis primordials, en
aquest cas educatius.
L'educació és un tresor en
totes les etapes que contem-
pla la Llei Educativa
Catalana, i no el podem dei-
xar perdre. 
Davant la crisi, davant
aquest moment tan difícil, no
tot s'hi val.
Cal que els nostres menuts i
menudes juguin a les llars
d'infants dels seus pobles i
dels seus barris, però no dei-
xem que ningú jugui amb
aquest servei.

Consol Cordero
Secretaria d'Educació de la

Federació del PSC de les Terres
de l'Ebre

A les llars d’infants cal jugar,
però no es pot jugar amb la

seua existència

Opinió

El pavelló firal de Tortosa acollirà fins el proper
1 de maig, una nova edició (68) de la fira mul-
tisectorial Expoebre. Malgrat el context de
crisi, la fira torna a consolidar espais que ja
formen part de l'atractiu de la mostra com és
el saló Ebreambient o les jornades adreçades
als emprenedors. La dinamització econòmica
de qualsevol territori passa per diverses actua-
cions, però una d'elles es mostrar al visitant
els potencials i productes que té. Al nostre
territori, a nivell de fires, la veritat és que no

ens podem queixar, i en cada una d'elles tot el
que bonament som capaços de fer queda
palés. Ara toca el torn a Tortosa, a la seva
Fira: la Fira de Fires. Cada fira té les seves sin-
gularitats pròpies, de la identitat de cada muni-
cipi, ja que en això radica la gràcia. Però,
Expoebre és gran, un referent territorial, sen-
yal identificativa de Tortosa i també de les
Terres de l'Ebre. I aquest any, l´entrada tor-
narà a ser gratuïta per impulsar el valor comer-
cial de la fira, en aquests temps difícils.

Editorial

Arriba ExpoEbre, la fira de fires

El Govern del PP continúa la seva ofen-
siva antisocial: eliminació de drets
laborals, retallades de polítiques
socials bàsiques, repagaments, priva-
titzacions i pèrdua de drets civils.
Unes polítiques que estan generant
més atur, més pobresa i més privilegis
només per a uns quants. Unes políti-
ques que no solament són injustes
sinó que ens estan portant a una situa-
ció econòmica insostenible i que fins i
tot no són creïbles per als “mercats”. 
CCOO reclamem, la retirada d'una
reforma laboral injusta i inútil, que fa
retrocedir els drets laborals dels treba-
lladors i les treballadores fins a l'inici
de la democràcia.
El propi Consell de Garanties
Estatutàries ha avalat que aquesta refor-
ma laboral conté elements d'inconstitu-
cionalitat. Vulnera el dret al treball i a la
negociació col·lectiva, així com a la
tutela judicial efectiva, i envaeix com-
petències en matèria de treball i rela-
cions laborals.
Per això no ens cansarem de lluitar i
reclamar al Govern de la Generalitat que
presenti un recurs d'inconstitucionalitat;
i al Govern de l'Estat, que s'avingui a
obrir una negociació amb els agents
socials per canviar-ne el contingut d'a-
questa reforma. 
També exigim la retirada de les políti-
ques de retallades en educació, sanitat i
serveis socials que en cap cas fomenta-
ran la creació d'ocupació ja que l'únic
que pretenen és reduir els costos sala-
rials, drets socials i laborals.
El que ens cal és polítiques de reactiva-
ció econòmica, crèdit per augmentar
l'activitat i el consum, afavorir la reinver-
sió i no reduir la inversió pública, que és
condemnar el país a la recessió i les
persones a l'atur i, sobretot, ni amnis-
ties ni indults als lladres fiscals. Hi ha
alternatives i no ens cansarem de dir-ho

i ben alt, per contrarestar les veus que
volen desacreditar la feina dels sindi-
cats sabedors que som els únics que
estem i podem plantar cara i defensar el
model de Benestar Social que hem
construït.
Aquest proper 1 de maig serem més rei-
vindicatius que mai perquè ens juguem
el nostre futur i el dels nostres fills, per-
què ens juguem el nostre Treball, els
Drets i la Dignitat. Per això cal continuar
les mobilitzacions fins que aconseguim
canviar les coses. El 29 de març vam
aconseguir paralitzar el país i demostrar
al carrer que som moltes les persones
que no volem aquestes polítiques que
s'ho volen carregar tot. La propera fita:
el Primer de Maig. Tornarem sortir al
carrer a Barcelona, a Girona, a Lleida, a
Tarragona i també a Tortosa (12.00h.
Pl. Carrilet).

Josep Casadó
Secretari general de Comissions Obreres a 

les Terres de l’Ebre

1 de maig. Reclamem Treball, Drets i Dignitat

Opinió
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 3/04/2012, va aprovar inicialment el projecte d'obres de construcció d'escala i jocs a l'exterior de l'edifici
dels “Josepets”, de les Cases d'Alcanar, redactat pel despatx d'arquitectura M6 Arquitectura 2003 SL, amb un pressupost d'execució per contracta de  90.760,54 Û (IVA
exclòs).

Se sotmet aquest projecte a informació pública, pel termini d'UN MES, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'últim anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, a fi i efecte que les persones inte-
ressades puguin examinar-lo i presentar-hi les al·legacions i/o suggeriments que considerin convenients. Aquest projecte es podrà examinar al Departament d'Urbanisme
d'aquest ajuntament, en horari d'oficina.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 18 d'abril de 2012

Expoebre també presenta
canvis a nivell de discurs
expositiu, de manera que
sense deixar de ser una fira
multisectorial s'aposta deci-
didament per potenciar qua-
tre sectors: el turisme, l'em-
prenedoria, l'artesania i el
medi ambient. 
Expoebre s'inaugura demà
dissabte 28 d'abril a les 12
hores, en un acte que presi-
dirà el conseller d'Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier
Mena. En aquesta edició
participaran uns 190 expo-
sitors, una quantitat sensi-
blement inferior a la regis-
trada l'any passat, fet que el
president de Fira Tortosa i
regidor de Promoció de la
Ciutat, Emili Lehmann, ha
qualificat de "molt satisfac-
tori". El 43% provenen de
les Terres de l'Ebre, el 21%

del Camp de Tarragona i el
26% de la resta de
Catalunya.
En el marc d'Expoebre es
farà el 7è. Saló del medi
ambient i la sostenibilitat
"Ebreambient", que en
aquesta ocasió es dedica a
la mobilitat sostenible. Els
visitants podran conèixer
noves formes de combusti-
ble, diferents tipus de vehi-
cles sotenibles i participar
en xerrades enfocades a
l'estalvi energètic.
Diumenge, a les 11h, hi
haurà una sortida en bicicle-
ta. Pel que fa a l'àmbit de
l'emprenedoria, en el tercer
any que Expoebre hi dedica
una especial atenció, el pro-
per dissabte es farà una jor-
nada de networking, amb
xerrades molt concretes
dirigides a fomentar el con-
tacte entre els participants.
A més de la jornada,
Expoebre també comptarà
un any més amb el Racó de
l'Emprenedor, un espai des-
tinat a què els emprenedors
exposin les seves idees i
projectes. El turisme, en
tant que línia estratègica de
treball de l'Ajuntament de
Tortosa, assoleix un prota-
gonisme destacat dins d'a-
questa edició d'Expoebre.
Emili Lehmann ha explicat
que si bé les dates de la fira
no són les millors per atreu-
re expositors vinculats al
sector de la restauració i l'a-
llotjament, sí que hi ha

hagut una bona resposta
d'empreses de serveis turís-
tics. Finalment, en relació al
sector de l'artesania, que
enguany també tindrà un
paper destacat per tercer
any consecutiu, Fira Tortosa
ha volgut donar-li més prota-
gonisme passant de tenir un
discurs merament expositiu
a apostar també per la
venda de producte.
Al marge del contingut,
Expoebre també incorpora
altres novetats com l'habili-
tació d'un aparcament gra-
tuït amb capacitat per a
250 vehicles. La reordena-
ció dels espais de la fira ha
permès ubicar l'aparcament
dels expositors a la part del
darrera del pavelló i alliberar
el pàrquing de l'entrada per
al públic visitant. El trans-
port gratuït en bus continua
un any més. Aquest any, ja
sense el condicionant de les
obres del campus de la
URV, l'arribada passejant
per la vora del riu, en l'espai
habilitat per a la zona lúdica,
facilitarà també l'accessibili-
tat a la fira. 
Totes aquestes mesures, ha
assenyalat el president de
Fira Tortosa, han de perme-
tre reforçar el caràcter
comercial d'Expoebre junt a
la seva vessant més popu-
lar.
Dimarts 1 de maig es farà
el Dia de les Terres de
l'Ebre, que enguany està
dedicat a la Ribera d'Ebre.

L’Entrada a ExpoEbre 
serà gratuïta tots els dies

Tret de sortida a la 68a
edició de la fira
Expoebre, que aquest
any es presenta amb
moltes novetats.
D'entrada, l'accés gra-
tuït per a tots els visi-
tants i durant els quatre
dies de la fira; una
mesura que s'ha adoptat
per tal d'afavorir l'a-
fluència de visitants i
convertir-ho en un estí-
mul per als expositors. 

Una edició multisectorial que aposta per potenciar el turisme, l’emprenedoria, l’artesania i el medi ambient

El conseller Xavier Mena inaugurarà la fira demà dissabte a les 12h del migidia

REDACCIÓ

ExpoEbre arriba a la 68ena. edició.
cedida

FIRES
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat 23 d'abril de 2012, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual diu:

“1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, amb tota la documentació que conté l'expe-
dient elaborat per dur-la a terme, i que afecta al Subsector 1 del SAU Catalunya Sud de L'Aldea.

2on. Determinar la suspensió de l'atorgament de llicències d'obres, que determina el D.L. 1/2010, i el Decret 305/06 i amb els efectes establerts a la normati-
va assenyalada, per aquelles àrees que es reflexen en el plànol corresponent.

3er. Exposar ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat, al diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona, durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions.

4art. Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert  a les disposicions legals vigents, i complint amb tot el què s'especifica a la legis-
lació aplicable”.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el termini assenyalat, a l'objecte de presentació de possibles reclamacions o al·legacions.

L'Aldea, 24 d'abril de 2012.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

Tal i com es temia la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), el cabal
ambiental per al tram final
del riu Ebre que dimecres
va fixar la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
ha estat molt inferior a les
demandes del territori
ebrenc. Un cabal mitjà anual
de 95,75 m3/segon al seu
pas per Tortosa i de 107
m3/segon al delta de
l'Ebre.  En els dos casos,
les xifres són molt inferiors
a la proposta oficial formula-
da fa més de cinc anys per
la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres

de l'Ebre, formada per
agents i institucions ebren-
ques. La proposta, assumi-
da com a pròpia pel Govern
de la Generalitat, estimava
un cabal ecològic de mitja-
na superior als 200
m3/segon. No només això,
el cabal proposat a Tortosa
és inferior, fins i tot, a l'ac-
tual cabal ecològic mínim,
fixat en 100 m3/segon. Cal
recordar que la CHE ha de
garantir les concessions
atorgades a la nuclear
d'Ascó i a la química de Flix.
La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha rebut
amb profunda "decepció" i
"preocupació" la proposta
de cabal ambiental per al
tram final del riu feta pública
per la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE). Unes xifres -una mit-
jana de 106,9 metres
cúbics per segon- que con-
sideren del tot "insosteni-
bles" i que, d'aprovar-se
definitivament, poden supo-
sar la "desaparició legal del

Delta de l'Ebre". 
Acusen l'organisme de
conca d'haver plantejat un
pla de conca "polític", que
fins i tot rebaixa els actuals
cabals del tram final del riu
sumant les concessions
dels canals de regadiu. El

moviment antitransvasa-
ment ha demanat unitat a
institucions i entitats del
territori per combatre
aquesta proposta. El conse-
ller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder,
ha qualificat de "desagrada-

ble sorpresa" la proposta de
pla hidrològic de la conca
de l'Ebre,  i ha explicat que
darrera els cabals mínims
fixats el Govern "tem" que
s'amagui una proposta de
transvasament del riu per
part de l'Estat. 

El moviment antitrans-
vasament critica que
l'organisme de conca
hagi fins i tot rebaixat
el règim del tram final
de l'Ebre incorporant
les concessions dels
regants.

REDACCIÓ

Imatge d’Arxiu de la PDE.

Cedida

Els alcaldes de l'Ametlla de
Mar, Andreu Martí, del
Perelló, Ferran Cid; de
l'Ampolla, Francesc Arasa;
de Camarles, Joan Curto i
de l'Aldea, Daniel Andreu
s'han reunit aquest dijous a
la seu de la  subdelegació
del  Govern a Tarragona

amb el Subdelegat del
Govern a Tarragona, Jordi
Sierra. La reunió ha estat a
petició dels Alcaldes que
han demanat que les inver-
sions i les obres que donin
continuïtat a l'autovia A-7 al
seu pas per les Terres de
l'Ebre no s'endarrereixin,

donada la necessitat del
territori, coneixent que fa
pocs mesos que s'ha
posat en marxa el darrer
tram que quedava per obrir
al trànsit i que arriba al límit
territorial entre l'Hospitalet
de l'Infant i l'Ametlla de
Mar. Els alcaldes han pro-

posat que almenys el tram
entre l'Hospitalet i el
Perelló, que transcorre en
la seva gran majoria pel
terme municipal de
l'Ametlla de Mar, sigui prio-
ritari i es pugui posar en
marxa al llarg del 2013. 
El tram entre l'actual final
de la A-7 i el Perelló té uns
14 quilòmetres de longi-
tud. El Subdelegat del
Govern els ha informat que
en aquests moments la
futura autovia es troba en
fase d'estudi medi ambien-
tal i que farà arribar les
seves propostes al

Ministeri de Foment.
Segons l'Alcalde Andreu
Martí, el Subdelegat s'ha
ofert per a fer de nexe amb
el Govern d'Espanya i ges-
tionar una propera reunió
amb els responsables del
Ministeri de Foment.
Segons Martí, “el subdele-
gat a demostrat sensibilitat
amb les nostres propostes
i que està d'acord amb
nosaltres i ha assumit el
compromís per fer possi-
ble una reunió a Madrid
amb els responsables de
Foment a Madrid i defensar
aquestes propostes”.

Reunió amb la Subdelegació
sobre la continuïtat de la A7

Satisfacció entre els alcaldes 

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha aprovat per una-
nimitat el projecte bàsic i
executiu de construcció
d'una nau industrial desti-
nada a la planta de triatge
i valorització de residus
municipals. La nau s'ubi-
carà al polígon del Molló i
serà la primera activitat
industrial que s'implanta
en aquest polígon, situat
entre els municipis de
Móra la Nova i Tivissa. El
projecte de la nau indus-
trial a més de preveure
l'espai adient per a la ins-
tal·lació dels equips
necessaris per al triatge
de la fracció de rebuig.

Nau industrial
aprovada a la
Ribera d’Ebre

El conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí, ha dit, sobre el
Delta de l'Ebre, que cal
assumir que "cada vega-
da els seus cabals d'ai-
gua poden ser menors",
per això és necessari, ha
dit, fer constatar que "no
hi poden haver més
extraccions" del riu.
Pelegrí també s'ha mos-
trat confiat amb la marxa
de canal Segarra-
Garrigues malgrat
reconèixer que ladhesió
dels regants està sent
"lenta".

Pelegrí parla
sobre el Delta de

l’Ebre

“Un cabal molt per baix de les demandes de l’Ebre”
La PDE alerta que això suposa «la mort legal del Delta»

ACTUALITAT
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Les principals reivindica-
cions dels alcaldes van
girar al voltant de la
necessitat d'invertir en
noves infraestructures vià-
ries, la manca de sòl
industrial en poblacions
petites i en la necessitat
d'adaptar la normativa
urbanística a les peculiars
característiques de les
diferents zones de les
Terres de l'Ebre. També
Recoder va visitar les
noves infraestructures de
l'àrea de llevant del port

de Sant Carles de la
Ràpita amb què es preveu
revitalitzar el port i contri-
buir a la dinamització
econòmica del municipi. El
conseller va destacar que
el port encara és poc
conegut i "té grans possi-
bilitat de creixement" tant
des de la perspectiva
marítima, com des de la
industrial". El port compta
amb el nou Moll dels
Alfacs, on la Generalitat ha
invertit 5,7 milions d'euros
i una iniciativa privada 20
milions d'euros més, i que
es destinarà a usos de
varador, drassana, zona
hivernada, marina seca,
magatzem i àrea d'activi-
tats logístiques. De la
mateixa manera, el conse-
ller es va mostrar confiat
que s'arribarà a un acord
amb l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar per poder
tirar endavant el projecte
Zèfir, que preveu fer un

parc eòlic marí experimen-
tal davant la costa d'a-
quest municipi. 
Tot i que el desenvolupa-
ment del projecte corres-
pon a l'Institut de Recerca

en Energia de Catalunya
(IREC), vinculat al
Departament d'Empresa i
Ocupació, el conseller va
deixar clar que l'energia
eòlica marina és una

"oportunitat" que ha de
contribuir a complir els
objectius de potència eòli-
ca fixats al Pla de l'Energia
i del Canvi Climàtic 2012-
2020. 

Divendres, durant la
seva visita institucional
a diverses poblacions
de les Terres de l'Ebre,
el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, es va reunir
amb els alcaldes de la
comarca del Montsià. 

REDACCIÓ

El conseller en la seva visita a la seu de l’IDECE.

Cedida

Escal UGS ha iniciat
aquest dimecres el bom-
beig de gas al conducte
submarí que uneix la
planta terrestre amb la
plataforma marítima del
projecte Castor, segons
ha explicat a l'ACN el pre-
sident de la companyia
Recaredo del Potro.
L'operació ha de perme-
tre comprovar l'estat de
la conducció instal·lada
durant els últims mesos i
fer arribar el gas a l'es-
tructura situada a 22
quilòmetres de la costa
de Vinaròs (Baix
Maestrat) i davant del
delta de l'Ebre. La previ-
sió és començar a injec-
tar el gas 'matalàs' al
subsòl marí l'última set-
mana de maig. Del Potro
ha desmentit que l'incre-
ment de costos que ha
patit el projecte respecte
les previsions inicials faci
perillar la seva viabilitat.

Inici de treballs
al projecte

Castor

El conseller Recoder visita l’Ebre
Va mantenir reunions amb diferents alcaldes del territori ebrenc

ACTUALITAT

Davant la manca de full de
ruta del govern de CiU per
fer front a la delicada
situació econòmica que
viu la ciutat de Tortosa, el
grup municipal del PSC ha
proposat un seguit de
mesures que considera
imprescindibles per tal de
fer-hi front i per posicio-
nar la ciutat per quan la
crisi remeti. Així, els
socialistes tortosins con-
sideren imprescindible
que Tortosa doni suport a
través del ple a la iniciati-
va que va fer pública el
PSC de l'Ebre la setmana
passada de presentar una
esmena als pressupostos
de l'Estat per tal de dispo-
sar de 10 milions d'euros
per una segona fase del
Pla d'Industrialització.
Aquesta petició ha d'anar
parella a accelerar les
millores del polígon
Catalunya Sud en el marc
del pla actual, dotat amb
4,5 milions d'euros.
També reclamen al
govern de Bel que reacti-

vin un Viver d'Empreses
completament paralitzat
com a eina que permeti
fomentar l'ocupació mit-
jançant la incentivació de
creació de petites i mitja-
nes empreses i autò-
noms. Finalment, els
socialistes tortosins apos-
ten per ampliar la manco-
munitat actual amb
Roquetes incorporant
l'Aldea atenent la seva
situació estratègica. La
regidora Dolors Bel ha
estat contundent en
assenyalar que el govern
de CiU, que és qui té la
responsabilitat de gover-
nar la ciutat, no ha fet els
deures. “Ha de fer el pos-
sible per redreçar la situa-
ció que patim perquè no
ho estan fent, per això
fem aquesta proposta en
positiu”, ha recalcat. I és
que la situació a la ciutat
és força preocupant com
ho constaten les dades
de l'atur del primer tri-
mestre de l'any amb un
creixement de més de

500 nous aturats. Una
altra dada a tenir en
compte és que mentre al
mes de març a la resta de
la província de Tarragona
va disminuir l'atur, aprofi-
tant els fluxos econòmics
que genera el sector ser-
veis i el turisme previs a la
campanya de Setmana
Santa, a Tortosa no ha
estat així. “Cal posar més
èmfasi en la potenciació
del turisme aprofitant els
nostres recursos, una rei-
vindicació que ja hem fet
palesa en més d'una oca-
sió des del nostre grup
municipal”. També ha
estat molt crítica amb la
paràlisi que pateix el viver
d'empreses, que es va
inaugurar abans de les
eleccions municipals i que
un any després està  inac-
tiu. “Casualment la inau-
guració es va produir al
mateix temps que el de
l'aeroport de Castelló.
Aquest aeroport avui no
té avions i el viver no té
empreses”.

El PSC proposa solucions “per fer
front a la difícil situació de Tortosa”

Aposta per “demanar una segona fase del Pla d’Industrialització”
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La 1a. Quinzena
Gastronòmica de la Tonyina
Roja de l'Ametlla de Mar
coincideix amb la 1a
Setmana de la Tonyina Roja
del Mediterrani que organit-
za el Grup Balfegó del 2 al
6 de maig i té com a objec-
tiu promocionar el consum
i les qualitats culinàries de
la tonyina, espècie amb un
important pes comercial,
social i tradicional a la loca-
litat. Damià Llaó, gerent de

l'Àrea Municipal de
Turisme, “aprofitant l'orga-
nització per part del Grup
Balfegó de la 1a Setmana
de la Tonyina Roja on hi
hauran tota mena d'activi-
tats relacionades amb la
promoció de la tonyina, l'À-
rea Municipal de Turisme i
el Club de la Gastronomia
hem volgut complementar
aquesta activitat. 
Amb l'objectiu de donar
més oportunitat a la gent
que ens visita i a la gent del
poble de gaudir d'aquest
esforç, hem allargat la pos-
sibilitat de degustar els
plats de tonyina elaborats
pels restaurants, durant
quinze dies”.
Durant aquests quinze
dies, els tretze restaurants
que formen part del Club
de Gastronomia de
l'Ametlla de Mar oferiran
menús amb importants i
atractives propostes que
tindran la tonyina roja com
a base. 
A la 1a. Quinzena gastronò-
mica de la Tonyina Roja de
l'Ametlla de Mar, seguiran

d'altres festes gastronòmi-
ques com la 1a. Quinzena
dels Fideus Rossejats i el
Peix de La Cala, del 15 al
30 de juny, amb l'acte cen-
tral de la Diada dels Fideus
Rossejats el diumenge dia
17 de juny al matí, i la 1a

Quinzena de l'Arrossejat,
del 15 al 30 de setembre,
amb l'acte central de la
Diada de l'Arrossejat el diu-
menge dia 23 de setembre
al matí.
Els restaurants que formen
part del Club de

Gastronomia són : Bella
Cala, Cafè Xavier, Càmping
L'Ametlla, Club Nàutic
Kubala, El Molí dels Avis, El
Pescador, Fatafat, l'Alguer,
La Cova Tapes, La Llotja,
Marina, Oh Mar i Plaça
Nova.

De l'1 al 15 de maig
tindrà lloc a l'Ametlla
de Mar la  I Quinzena
Gastronòmica de la
Tonyina Roja de
l'Ametlla de Mar, una
activitat promocional
de la gastronomia
calera impulsada per
l'Àrea Municipal de
Turisme amb la
col·laboració del Club
de Gastronomia local.

REDACCIÓ

13 restaurants del municipi formen el Club de la Gastronomia.

Cedida

Gestió d'Empreses de
Turisme i Oci. És el nom
del nou curs d'especialista
universitari que el Campus
Terres de l'Ebre
començarà a impartir-se a
partir del proper curs uni-
versitari 2012-2013. Es
tracta d'un títol propi, el
primer que s'imparteix al
Campus, i que, com ha

destacat el director del
Campus, Azael Fabregat,
vol complementar l'oferta
d'aquest centre, que ja
compta amb quatre graus
(Educació Infantil,
Educació Primària,
Infermeria i Administració i
Direcció d'Empresa), un
màster d'Envelliment i
Salut i un programa de

doctorat en Canvi
Climàtic.  El curs va dirigit
a professionals del sector
turístic perquè, segons ha
dit Fabregat, “és un dels
sector que la càtedra
d'Economia Local i
Regional destaca amb
més projecció del territori,
juntament amb l'agroin-
dústria”.

La URV amplia la seva oferta 
El curs porta el títol de Gestió d’Empreses de Turisme i Oci

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha adjudicat 879
ajuts de menjador escolar
per aquest curs i per un
import que ascendeix a
438.896 euros. En total,
s'han presentat 1.138
sol·licituds en quatre adju-
dicacions. D'aquestes, se
n'han aprovat 879 i se
n'han denegat 259 que no
complien els requisits
necessaris per tal d'optar
a la beca. El Consell
Comarcal va presentar
divendres passat el balanç
dels ajuts d'ensenyament
del vigent curs escolar i ha
donat a conèixer les noves
bases reguladores dels
recursos educatius.

Públics els 
ajuts de

menjador escolar
al Baix Ebre

La Diputació de
Tarragona ha millorat la
seguretat viària de
Garcia amb la construc-
ció d'una rotonda a la tra-
vessera d'aquest munici-
pi que reordena el trànsit
a la intersecció amb la T-
731 que va cap al Molar
(Priorat). 
L'actuació ha suposat
una inversió de 510.401
euros, i ha consistit en la
construcció d'una nova
rotonda de 28 metres de
diàmetre exterior, la
reposició dels serveis
existents i el drenatge
corresponent. 

Millores viàries 
al municipi de

Garcia

Quinzena Gastronòmica de la Tonyina Roja
Primera edició, de l’1 al 15 de maig, a l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT
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La mesura s'implanta en
tots els establiments de la

cadena. El pla per a les
famílies nombroses, deno-
minat «Superfamilies» s'a-
plica sobre més de 4.000
productes dels quals un
82% procedeixen de l'agri-
cultura i ramaderia regio-
nal i local espanyola. Els
proveïdors dels productes
del pla són en un 86%
pimes espanyoles, amb el
que de forma paral·lela, la
companyia de distribució
potencia la compra de pro-
ductes locals, regionals i
nacionals. Aquest des-
compte dels productes
indicats a les famílies nom-
broses és directe i s'aplica
en el mateix acte de com-
pra. A més és compatible
amb qualsevol oferta, pro-
moció, o amb el descomp-
te del 1% en utilitzar la tar-
geta Carrefour Pass Visa,
excepte amb el Pla 65+.
L'objectiu de la iniciativa
és ajudar en les seves

economies a aquest
col·lectiu per ser un dels
més nombrosos: aquestes
famílies sumen a Espanya

prop de 500.000 llars.
Carrefour assumirà el cost
de la mesura per a aquest
col·lectiu. 

La companyia estima que
per a una llar l'estalvi
màxim pot ser de 230 a
260Û a l'any.

Carrefour realitzarà un descompte equivalent
a l’IVA en les compres de famílies nombroses

Centres Comercials
Carrefour realitzarà un
descompte equivalent a
l'IVA en les compres
que realitzin les famí-
lies nombroses, en els
productes frescos de
carnisseria, peixateria,
frutería, fleca, xarcute-
ria, pastisseria, plats
preparats, ous, verdu-
res, hortalisses i for-
matges. Aquests pro-
ductes, que represen-
ten el 53% de les com-
pres d'alimentació que
realitzen les famílies
nombroses, tenen un
IVA del 4% o 8% i són a
més d'ús diari.

En els productes frescos de carnisseria, peixateria, fruiteria, fleca, xarcuteria...

Els 82% dels productes del pla són espanyols

REDACCIÓ

Imatge de Carrefour Amposta.

Cedida

El ple de l'ajuntament
d'Amposta ha celebrat
sessió extraordinària amb
precs i preguntes aquest
dilluns dia 23 d'abril. Entre
els punts que han suscitat
més debat entre els grups
municipals hi figura la
modificació de l'ordenança
fiscal número 26, sobre
les llars d'infants munici-
pals. El ple ha aprovat un
augment de les quotes i al
mateix temps noves bonifi-
cacions per a famílies
nombroses i monoparen-
tals donada la davallada de
les aportacions de la
Generalitat als ajuntaments
per aquest concepte.
Segons ha explicat l'alcal-
de d'Amposta, Manel
Ferré, el preu de les llars
d'infants municipals “està
ajustat a la disponibilitat
dels recursos de la
Generalitat i també als que
pot aportar l'ajuntament”.
Des de l'equip de govern
també s'ha explicat que
aquest augment i les
noves bonificacions van lli-

gats a una ampliació de
l'horari del servei i a la
substitució del servei de
menjador pel de carman-
yola en el cas de La
Gruneta i s'ha volgut insis-
tir en el fet que tot i amb
l'augment de 25 euros en
el preu de les mensualitats
és el mateix que en altres
municipis es paga única-
ment pel servei bàsic.
Segons ha explicat la regi-
dora d'hisenda, Isabel
Ferré, “feia molt de temps
que no s'augmentava el
preu i ara es planteja l'aug-
ment per tal de mantenir
un servei públic de quali-
tat”. Cap dels tres grups
de l'oposició ha votat a
favor de la modificació. El
PSC i PxC s'han abstingut
per entendre en els dos
casos que la disminució de
les subvencions de la
Generalitat per a les llars
d'infants fan que el servei
als preus actuals no sigui
sostenible. El portaveu de
PxC, German Ciscar, ha
assegurat que pel servei

que donen, el preu conti-
nua sent ajustat, i ha reco-
negut que un augment d'a-
questes característiques
sempre és impopular, però
ha qüestionat que el model
sigui sostenible a llarg o
mitjà termini “si no hi inter-
vé el sector privat”. Des de
PxC també s'ha proposat
que les bonificacions s'apli-
quin en funció de la renda
de les famílies.
Toni Espanya, el portaveu
de PSC, ha qüestionat que
es traslladi la retallada en
la subvenció de la
Generalitat a les famílies i
ha proposat un augment
més gradual fins aconse-
guir que els serveis es
puguin arribar a autofi-
nançar. Espanya ha reco-
negut que “l'ajuntament ja
fa un esforç econòmic
molt important, però hem
d'anar cap a un model
d'autofinançament que no
veig en aquesta pujada”.
En aquest punt, la regidora
Isabel Ferré, ha contestat
al portaveu del PSC que

hem de saber si volem un
servei de qualitat i a bon
preu o autofinançar-nos, i
ha remarcat que l'equip de
govern no és partidari de
fer augments en els preus
dels serveis si es pot assu-
mir el cost. ERC ha estat
l'únic grup municipal que
ha votat en contra, segons
ha explicat el portaveu
Jesús Auré “perquè
aquests increments sob-
tats no s'ajusten a una
bona planificació” i ha
qüestionat les condicions

dels treballadors de les
llars a causa de l'ampliació
dels horaris. Auré també
ha proposat que l'augment
sigui gradual. Des de l'e-
quip de govern s'ha recor-
dat que ja es va anunciar
quan es van aprovar les
ordenances que s'haurien
de modificar aquests
preus públics en funció de
les aportacions de la
Generalitat i s'ha explicat
que l'ampliació de l'horari
ha estat consensuada amb
el personal. 

Les llars d’infants d’Amposta centren el ple
“La modificació dels horaris i les quotes”

El conseller d'Empresa i
Ocupació, Francesc
Xavier Mena, destaca el
gran potencial econòmic
que pot comportar un
parc eòlic marí pel terri-
tori on s'ubiqui. "La majo-
ria dels efectes seran
positius amb el desenvo-
lupament d'una nova
indústria que generarà
llocs de treball", ha dit,
tot afegint que "qualsevol
afectació negativa, lògi-
cament, serà compensa-
da". D'aquesta manera,
Mena s'ha referit en
declaracions a COM
Ràdio al projecte Zèfir
d'energia eòlica marina
que preveu instal·lar un
parc d'aerogeneradors
flotants a la costa de
l'Ametlla de Mar i que ha
generat un cert rebuig
social. El conseller ha rei-
terat que es tracta d'un
"projecte experimental" i
que la infraestructura s'u-
bicarà "mar endins".

Potencial
econòmic
del Zèfir

Un terratrèmol de 3,5
graus a l'escala de
Richter va sacsejar el
passat dia 8 d'aquest
mes d'abril la zona maríti-
ma on es troba
instal·lada la plataforma
del projecte Castor d'em-
magatzemament de gas
submarí, davant la costa
de l'Ebre i el Baix
Maestrat. Es tracta,
segons les dades de
l'Observatori de l'Ebre,
del sisme de major mag-
nitud registrat des de
l'any 1975 en aquesta
àrea costanera, tot i que
la situació de l'epicentre
a uns 45 quilòmetres
mar endins va evitar que
el moviment s'acabés
percebent a terra ferma.
Fonts de l'empresa Escal
UGS, encarregada de
construir i gestionar el
projecte, actualment en
fase de prova, han apun-
tat que el sisme no hau-
ria afectat la plataforma i
la seva activitat. 

Terratrèmol
de 3,5 graus

ACTUALITAT
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FIRES

Aquest passat dia 23 d’a-
bril, coincidint amb la
Diada de Sant Jordi, va
començar la campanya La
paraula ebrenca més boni-
ca, que impulsa el
Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Quaranta persones de
l'àmbit cultural han fet les
primeres aportacions de
mots. La llista l'encapça-
len el lingüista Joan S.
Beltran, el director del
Campus de les Terres de
l'Ebre, Azael Fabregat, i el
músic Artur Gaya.
Escriptors, mestres,
periodistes, dinamitza-

dors culturals, filòlegs...
han volgut participat en
aquesta iniciativa que es
desenvoluparà en els prò-
xims mesos en diferents
poblacions del territori.
Les aportacions d'aques-
tes persones es poden
consultar al bloc de la
campanya(blocs.cpnl.cat/
laparaulaebrencamesboni-
ca). 
A partir d'avui s'obre la
participació a tota la ciuta-
dania mitjançant la
instal·lació de punts de
recollida de paraules
ebrenques boniques a la
plaça de l'Àngel de

Tortosa, a la plaça de Dalt
de Móra d'Ebre, a la seu
del Consell Comarcal del
Montsià (Amposta) i a la
seu del Consell Comarcal
de la Terra Alta (Gandesa).
També es poden fer apor-
tacions a la pàgina del
Facebook de la campanya
(http://www.facebook.co
m/LaParaulaEbrencaMes
Bonica). 

La iniciativa compta amb
el suport de la Fira
Literària Joan Cid i Mulet
de Jesús, la Fira del Llibre
Ebrenc de Móra d'Ebre,
l'Antena Cultural de
Tortosa del Campus
Extens de la URV, la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa,
Ràdio Tortosa i la seu terri-
torial d'Òmnium Cultural .

El premi motiva l’autor a seguir la seva incursió en la prosa, tot i la seva preferència prèvia per la poesia

Expoebre, Cursa, Caminada i Treballador

Coincidint amb la Fira de la
Terrissa de la Galera, del 27
d'abril a l'1 de maig de
2012, i, fins al 10 juny, a la
sala d'exposicions tempo-
rals del Museu Terracota, a
la planta baixa de
l'Ajuntament de la Galera,
tindrà lloc l'exposició de les
obres finalistes i guanyado-
res del III Premi Biennal de
Ceràmica i Terrissa. Vila de
la Galera. Es tracta d'un
conjunt d'obres de ceràmi-
ca i terrissa, d'artistes i
artesans de Catalunya i
l'Estat espanyol. 
Aquest any, només han
pogut participar al Premi,
els terrissers i ceramistes

que també ho feien a la
Fira, ha volgut ser una
mena de reconeixement a
aquests participants  ja que
sense ells la Fira no seria
possible. El veredicte del
Jurat es farà públic el pro-
per dissabte 28 de maig a
les 10.30 hores, al Museu
Terracota, i, l'acte estarà
presidit pel senyor
Francesc Ferrer Celma,
Director dels Serveis
Territorials de Cultura a les
Terres de l'Ebre.Es lliuraran
dos premis de 1000 euros
cadascun, patrocinats per
l'empresa DACAME, en les
modalitats: Ceràmica i
Terrissa.

La Galera: Ceràmica i Terrissa

Roquetes no celebrarà cap acte taurí a les festes majors
del mes de juliol per falta de pressupost. El Patronat de
Turisme ha apostat per mantenir els deu dies de festes i
renunciar als bous i altres actes populars gratuïts. I és que
enguany el pressupost per fer front als costos és inferior a
altres anys. 

Roquetes aposta per mantenir
les festes, prescindint dels bous

L'interior del Castell va servir
per al solemne acte que va
comptar amb la glossa de l'o-
bra a càrrec de Joan Rebull,
membre del jurat i per escol-
tar les paraules del guanya-
dor, que es mostrava satisfet.
Yannick Garcia Porres,
ampostí i resident a
Barcelona de 33 anys d'edat,
va parlar de la seva obra,
Barbamecs, un recull de vuit
relats que va convèncer al
jurat i que il·lusionen l'autor a
continuar treballant la prosa,
donada la seva preferència
fins ara per la poesia. Per a
Yannick Garcia, “ha estat un
acte fantàstic que m'ha emo-
cionat. Per a mi haver guan-
yat el premi significa una
empenta en la meva carrera i
en la meva intenció literària,
una incursió en la prosa que
espero que doni més fruits ja

que fins ara m'havia centrat
més en la part de poesia i,
per tant, és una gran oportu-
nitat. Tenim ganes d'escriure,
però al darrera hi ha d'haver
un suport  i algú al que li inte-
ressi el que escrius i si guan-
yes un premi així vol dir que
almenys hi ha un grup de gent
al que li interessa i espero
que n'hagin més, i a partir d'a-
quí trobes més motivació per
sentir-te esperonat i continuar
escrivint”. Al mateix temps,
l'acte va servir per refermar el

compromís de l'ajuntament
de l'Ametlla de Mar amb la
cultura i la literatura catala-
nes. La regidora de Cultura,
Eva del Amo, també es mos-
trava satisfeta i assegurava
que, “l'acte ha anat molt bé,
el guanyador ha estat molt
content. L'obra guanyadora
ha estat molt interessant i
estem contents pel resultat
del premi. L'ajuntament, fent
un esforç considerable en la
situació que estem, es com-
promet a donar continuïtat al

premi, que aquest any arriba-
va a la seva 20a edició, i a la
seva dotació, i esperem que
segueixi molts anys més”.
Yannick Garcia Porres és
intèrpret de conferències, tra-
ductor i corrector per a diver-
ses editorials. Format en
escriptura teatral a l'Obrador
de la Sala Beckett i en creació
literària a la Universitat
Pompeu Fabra, Yannick
Garcia Porres va guanyar el II
Premi de Poesia Gabriel
Ferreter l'any 2003.

Yannick Garcia Porres rep  el 
Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla 

El Castell de Sant Jordi
d'Alfama, símbol identitari
i patrimoni històric de
l'Ametlla de Mar, fou diu-
menge dia 22 d'abril l'es-
cenari de l'acte de lliura-
ment del Premi de
Narrativa Vila de l'Ametlla
de Mar, que aquest any,
en la seva 20a edició, es
feia coincidir amb la tra-
dicional i popular Diada al
Castell.

Yannick Garcia reben el Premi.

cedida

Comença la campanya 
'La paraula ebrenca més bonica'

Una quarantena de persones de l'àmbit cultural de les Terres de l'Ebre 
han fet les primeres aportacions de mots

REDACCIO

El proper dimarts 1 de
maig, en el marc dels actes
de la fira Expoebre, es farà
la XIII Cursa Popular i la IX
Caminada "Ciutat de
Tortosa", Gran premi Pam i
Toc, una activitat lúdica i
esportiva ja consolidada en
l'agenda d'activitats de la
ciutat. El regidor d'Esports,
Pere Panisello, va
presentar els detalls de la
prova. Tant la cursa com la
caminada sortiran a les 12
hores des del parc
municipal. Es farà un
recorregut de 4
quilòmetres per un circuit
urbà. 
L'organització recorda que
és una prova no

competitiva i que té un
caràcter festiu. Panisello ha
assenyalat que l'any passat
van participar-hi més de
800 persones i que
enguany s'aspira a assollir
el miler.  L'organitazió va a
càrrec de l'Ajuntament de
Tortosa, Tortosasport,
Consell Esportiu del Baix
Ebre, Atletisme Terres de
l'Ebre i té el suport de la
Secretaria General de
l'Esport, la Diputació de
Tarragona i Adidas. El
regidor d'Esports ha
explicat que la coincidència
entre la caminada i els
actes del Dia del
Treballador es produeix des
de fa tretze anys.

Els sindicats criden la ciutadania a manifestar-se a Tortosa el
proper 1 de maig, Dia del Treballador, per donar continuïtat
a la Vaga General i les protestes contra la Reforma. La mani-
festació sortirà a les 12 del migdia de la plaça del Carrilet.

Quaranta persones de l’àmbit de la
cultura han fet ja les primeres

aportacions de mots
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Oriol Romeu, com la resta
dels seus companys, ha gau-
dit de dos dies de festa, des-
prés del partit de tornada de
dimarts, al Camp Nou. Els ha
aprofitat per visitar amics a

Barcelona i per pair i reflexio-
nar amb el que està passant i
el que queda.

El Chelsea va eliminar el
Barça. Una eliminatòria espe-
cial per a Oriol Romeu: “és

evident que va ser així. He ju-
gat al Barça i m’he criat aquí,
però, com és natural, sóc un
professional i volia que el meu
equip actual guanyés”.

I ara, una final de la Cham-

pions: “és un somni. Faré tot
el possible en les properes
setmanes, treballant als en-
trenaments, per a poder ju-
gar. Hi ha baixes però també
altres jugadors. En qualsevol
cas, seria molt bonic”. 

Oriol ja va jugar contra l’Ar-
senal, la jornada passada. Di
Mateo haurà de fer proves
per recomposar l’equip da-
vant de la Gran Final.

Un ebrenc a la Final de Munich

Bayer-Chelsea. Es la final
de la Champions. No serà
Barça-Madrid, que era l’es-
perada. 

De totes formes, pels afi-
cionats ebrencs, aquesta fi-
nal no perd interès. Tot al
contrari. Ens podem sentir
identificats amb un dels dos
equips que la disputaran:
amb el Chelsea. I és que el
nostre Oriol Romeu pot te-
nir l’oportunitat de jugar-la.
Un fita història pel nostre
esport. Pel nostre futbol. El
faldut, a les files del Chel-
sea, pot disposar d’aquesta
oportunitat. Les nombroses
baixes de l’equip anglès li
poden representar fer reali-
tat un gran somni: jugar la
final de la Champions. 

AMB EL CHELSEA

Davant de les nombroses baixes, Oriol Romeu té opcions de jugar la Final de la Champions

Podria ser campió, diumenge 

M.V.

Es consuma el descens Primer matx-ball rapitenc

L’ulldeconenc, Oriol Romeu, amb el Chelsea.

Cedida

En alguna ocasió us he explicat
que fa 17 anys vaig iniciar un pro-
jecte periodístic que va tenir mol-
ta repercussió. Amb el suport de
Josep Arasa, a L'Ebre, vaig posar
en marxa un campionat en el què
cada setmana s'avaluava l'actua-
ció de 500 jugadors dels nostres
equips. Va costar però es va fer.
Va ser llavors quan vaig conèixer
un gran nombre de persones
amb les que vaig iniciar
una relació excepcional,
jo diria que familiar. Grans
col·laboradors. 
Persones apassionades i
entusiasmades amb l'es-
port, amb el futbol i, per
damunt de tot, amb el
seu club.
Parlo de fa 17 anys i hi ha casos
que encara estan vigents, o sigui,
que encara continuen vinculats al
seu club. César, a Santa Bàrba-
ra,Joan Alegret, a Roquetes, Jo-
sep Bertomeu, a Camarles, Pa-
chan, al Pinell, Roda i Also al R.
Bítem, Cinto, a l'Amposta...
Però els anys passen. I també
m'he anat trobant que he perdut
amics pel camí. Amics que m'o-
brien les portes de casa seua
quan em presentava o quan truca-
va cada setmana per parlar amb
ells. I que ja no estan entre nosal-
tres. M'emociono quan recordo a

Enrique Borràs 'Federico', de
Gandesa, Amadeu Cid 'Menotti',
del Perelló, Josep Ramon Sega-
rra, d'Alcanar, Joan Zaragoza, de
la Sénia, José Maria Sanz, de l'Al-
dea, el senyor Llasat de Jesús,
Antonio Cabacés, d'Ascó...
Esmento unes persones per a les
quals el club del seu poble era la
seua vida. I amb les que vaig con-
nectar de tal forma que vam esta-

blir uns vincles extraordi-
naris.
Aquesta setmana, malau-
radament, he d'acomia-
dar-ne una altra. Ens ha
deixat, després d'una llar-
ga malaltia, Carlos Sanz,
als 66 anys. Va entrenar
el Masroig, el Móra la No-

va, el Móra d'Ebre, l'Olímpic, el
Benissanet, el Flix, l'Ascó (al que
va pujar de Segona regional a Pre-
ferent) i fou coordinador molts
anys del futbol base de l'Olímpic.
Pare esportiu de molts joves mo-
rencs. Una referència. Per la
meua part, com en tots els altres
casos, gran record d'una persona
que també va ser un col·labora-
dor meu quan el vaig necessitar. I
que va fer molt pel futbol a la Ri-
bera d'Ebre. Per tots, el meu gran
reconeixement. I també el meu
agraïment. 
Fins sempre!

Fins sempre, Carlos Sanz!

L’opinió de Michel

TERCERA DIVISIÓ PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre al camp de
l’Espanyol (4-0) i, amb el resultat
de la Gramanet, ja és equip de
Primera catalana. Era un des-
cens anunciat en les darreres
setmanes. L’equip ha sabut so-
breposar-se a moltes adversi-
tats en aquesta temporada,
però en l’instant decisiu ha acu-
sat el fet d’anar tant de temps
contrarellotge. Resten tres jor-

nades que són anecdòtiques.
En les properes setmanes, serà
el moment de fer balanç i co-
mença a conèixer quina pers-
pectiva hi ha prevista per la no-
va temporada en la que hi ha
una intenció manifesta d’apostar
pels jugadors dels planters i al-
tres locals que podrien tornar. 

L’Amposta ha estat quatre
temporades a Tercera.

Possibilitats

La Rapitenca va perdre el ter-
cer partit, segon seguit, al
camp del Reddis (3-1). Era una
prova per veure com reacciona-
va l’equip després d’estar dinou
jornades sense perdre. S’havia
d’estar preparat per al moment.
I la veritat és que després d’un
inici esperançador, amb res-
posta de Callarisa al gol del
Reddis, la Rapitenca es va diluir
i els reusencs van decidir a la
represa amb el 3-1. La clau per
a la Rapitenca és que ha estat
un equip excel.lent que ningú
pot seguir i els rivals directe no
poden estar a l’alçada.
Diumenge, primer matx-ball (12
h). La Rapitenca rebrà un Valls
necessitat. Hauria de guanyar i
que Tàrrega i Júpiter no ho
facin. Bé, si no és aquesta set-
mana serà la següent, al camp
del cuer.  D’altra banda, el
Tortosa, que diumenge passat
va perdre a Sants (1-0), segueix
fora de la zona de descens

però encara compromès. Les
baixes es van poder acusar.
Sergi Ventura, Borrull, Marc
Alegre, Albert Arnau, Iniesta i
les ja conegudes de Castell i de
Salva. Cal esperar  l’evolució
d’Arnau per al partit de diumen-
ge vinent. Es molt important
(17 h), contra el Torreforta, rival
directe. Sang freda, maduresa i
suport de l’afició. 
L’Ascó, que ha tingut la baixa de
Felip (va fitxar Ferran Alcover) ja
respira més tranquil amb la
golejada a la Iberiana (0-5).
Isma (2), Cristino (2) i Yuri van
marcar. Encara està implicat en
la lluita per la salvació i, per
tant, diumenge ha d‘aclarir més
el seu futur amb un altre triomf. 

“Sé que no serà fàcil
però lluitaré en les

properes setmanes per
poder estar a l’equip”

Al Camp Nou

“Sóc un professional i,
com és lògic, volia

passar l’eliminatòria
contra el Barça”

Montañés, cau als vuitens
Tennis. Torneig Godó.

Albert Montañés no va poder ahir amb David Ferrer,
número 6 del món, i va caure en els vuitens de final
del Godó, en dos sets: 6-0 i 6-2. El partit va durar
una hora i vint minuts. Tot i la derrota, Montañés pot
fer un bon balanç en la seua participació en el torneig barceloní. 

Èxit del Grup de Twirling la Cava
Després d'aconseguir la Copa Catalunya al Febrer passat, un any
més, el Grup de Twirling La Cava ha representat Espanya al Campio-
nat del Món celebrat a Neuchatel (Suïssa).  Aquest any es van classi-
ficar amb equips en les modalitats de Team Twirling Junior, team Dan-
ce junior, Gran Equip de Pom-Poms. I en individuals, Estefanía Franch,
Itziar Mulet i Roser Fornós amb la modalitat d'X-Strutting, duo infantil
format per Itziar Mulet i Roser Fornós, i Itziar Mulet també es va clas-
sificar amb tota la resta de modalitats d'individuals. Però la gran sor-
presa d'aquest mundial fou sense dubte el duo d'Itziar Mulet i Roser
Fornós que amb només 9 i 10 anys d'edat han aconseguit un Quart
lloc del món només superades per Estats Units, Canadà i França.
Per tant, la trajectòria d'aquest equip entrenat per Glòria Porres va
cada any en superació i la idea és seguir progressant com fins ara. 

Campionat de Catalunya de Kitesurf
A la Ràpita

Sant Carles de la Ràpita acollirà el dissabte 5 i el diumenge 6 de
maig un campionat de kitesurf puntuable per al Campionat de Ca-
talunya 2012 de la classe Kitesurf Racing. El certamen està or-
ganitzat conjuntament pel Club Nàutic Sant Carles i l'Associació
Kiters del Delta, amb la col·laboració de l'Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita-Delta de l'Ebre i les regidories d'Esports i de
Turisme. Al voltant de la competició, els organitzadors han prepa-
rat tot un seguit d'activitats paral·leles, com una trobada de pa-
delsurf amb carreres de relleus i batejos de mar el dissabte 5 al
matí a la platja de Garbí, i una trobada de skates i bicicletes BMX
el diumenge 6 al matí. Segons la regidora d'Esports, Noemí Bar-
berà, en aquest campionat “es donaran cita els millors riders del
país que estan competint a nivell internacional”, entre ells, el ra-
pitenc Gerard Sànchez (cinquè classificat en el circuit nacional de
kitesurf free-style del 2011). La de la Ràpita serà la primera pro-
va que obrirà el Campionat de Catalunya Kitesurf Racing. La se-
gona prova se celebrarà a Sant Pere Pescador (Girona) els dies
2 i 3 de juny. Per més informació: Natxo Chicheri (pres. Associa-
ció Kiters del Delta) 647799108.

El Tortosa rebrà
diumenge (17 h) el

Torreforta, rival directe.

Una altra final
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L’Alcanar va empatar al camp del Torredembarra, líder del grup
(0-0). Alfons Royo, tècnic de l’Alcanar, manifestava que “la prime-
ra  meitat va ser igualada, amb ocasions repartides. Però a la re-
presa, amb els minuts i arran d’un joc directe, el Torredembarra
ens va pressionar molt i ens va obligar a defensar més enrera. La
veritat és que Rodri va estar molt encertat i gràcies a ell i al bon
treball defensiu de l’equip, vam poder puntuar”. Per tant, millor re-
gistre defensiu per a un equip que ha rebut fins 45 gols. 

La darrera ocasió fou per al visitant Adrià, amb un tret al pal:
“haguéssim pogut guanyar, amb aquesta jugada. Però he de re-
conèixer que no hagués estat just perquè ells havien tingut més
opcions a la represa”. L’Alcanar, que ha sumat dos punts dels da-
rrers dotze, és sisè i diumenge rebrà el Calafell. Edu, Genís, Pau
Morralla van ser baixa i Raül Vates fou substituït per lesió. 

El millor registre de l’Alcanar en defensa
li permet puntuar al camp del líder

SEGONA CATALANA. GILABERT EMPATA

El Roquetenc va guanyar al
camp del Cambrils (1-2) i, d’a-
questa forma, amb dues victò-
ries seguides, reacciona i recu-
pera la seua millor versió, ja en
la recta final de la lliga. 

Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc, opinava que
“vam fer el partit més complet,

sobre tot a la primera meitat,
quan vam jugar amb molt d’or-
dre defensiu i, a més, vam domi-
nar i vam tenir la pilota, creant
opcions”. Joab, amb un gran
gol, va obrir la llauna. Era el 0-1.
Toni va marcar el 0-2, poc abans
del descans. A la represa, el par-
tit es va ajustar amb el gol cam-

brilenc: “ells, com és lògic, ens
van pressionar més amunt. I no
vam poder dominar tant el partit.
No obstant, vam estar ben po-
sats i vam mantenir l’avantatge,
disposant, a més, de contraa-
tacs per a poder haver fet el ter-
cer gol”. El Roquetenc, setè,
rebrà demà el Camp Clar. 

El Roquetenc torna a recuperar la millor versió
SEGONA CATALANA

El Catalònia va perdre contra la
Canonja, rival directe (1-2). 2
punts de 24 i la situació que es
complica. Preocupant. L’equip
està de pega. Lesions, sancions
i fins i tot, ocasions clares falla-
des com un penal, amb el 0-0,

que Aleix no va transformar. A
més, fou amonestat per forçar la
‘parandinya’. I, posteriorment, es
va lesionar. A la represa, la Ca-
nonja no va perdonar en deu mi-
nuts (0-2). Leandro va marcar
però tot i que l’actitud va ser molt

bona, no es va empatar. Subi, Jo-
el, Sisco, Iniesta, Castells, es po-
den afegir Zaragoza i Aleix que
són dubte per al proper partit,
una final a Vilaseca. Una nova de-
rrota pot apropar la zona de des-
cens.

El Catalònia està de pega i patint per la permanència
JOAQUIM BRU (FARAONS) HA FITXAT

Era un partit clau per a l’Olímpic.
I va saber conduir-lo, principal-
ment a l’inici de la represa quan
Pol, amb dos gols, va remuntar.
Però una batussa posterior, que
va ocasionar tres expulsions,

dos visitants, va trencar un partit
en què els locals consideraven
que “els àrbitres, respecte acti-
tuds de jugadors visitants, van
mirar cap un altre costat”. El Bo-
navista va empatar arran d’un

contraatac. L’Olímpic, en zona
de descens, pot cremar el darrer
cartutx per la permanència a la
Canonja, diumenge, on jugadors
del Bonavista van avisar que “ens
vindran a veure”.

L’Olímpic empata a casa amb el cuer, el Bonavista
BATUSSA A LA REPRESA

El R. Bítem va guanyar diumenge
el CD la Cava (3-1). Va refermar
el seu gran estat actual. Deu jor-
nades sense perdre i quatre
victòries seguides (13 gols i no-
més un rebut). I amb les ensope-
gades del Morell, s’ha situat a sis
punts de la segona plaça, a man-
ca de sis jornades. I precisament
demà visita el Morell, segon clas-
sificat. Ho fa amb covenciment i
amb la moral pels núvols. També
sense angoixa perquè no hi ha

obssessió però, a la vegada,
amb molta il.lusió i ambició. I és
que l’actual Remolins-Bítem, amb
opcions de lluitar per la segona
plaça, és el que esperàvem. La
proposta de joc és la mateixa
però ara té menys fisures i juga
amb una intensitat i un ritme que,
amb la qualitat individual, el fa es-
tar en un nivell molt alt. Per tant,
partit hiperatractiu el de demà.
Amb el Morell, debutarà el porter
Felip, que va estar al Nàstic i fins

ara a l’Ascó. Se l’ha fitxat com a
revulsiu, principalment en l’as-
pecte anímic, pel que pot aportar
amb la seua experiència. 
Els de Bítem van capgirar el mar-
cador, contra la Cava, amb una
primera part per emmarcar. Jai-
me va fer el 0-1 (6’) però Emili,
després d’una genialitat d’Asín, i
amb assistència de Cristian, va
empatar. Josep Ramon, arran
d’un córner, va establir el 2-1.
Premi al bon joc. La Cava es va

veure superada. La represa va
ser un xic més travada. Jota,
amb una jugada d’antolgia, amb
sutilesa de Segio Ruiz, va tancar
el partit. Bona actuació de Jota,
esplèndit, així com Isaac que es
troba molt còmode a l’eix de la
defensa. Santi Forné, tècnic de
la Cava, considera que “és el mi-
llor equip que he vist fins ara”. 

Morell-R. Bítem, la segona plaça en joc
Un triomf de l’equip ebrenc el posaria a tres punts de la posició de promoció

DEMÀ DISSABTE A LES 16 HORES. FELIP (ASCÓ), NOU PORTER DEL MORELL

Una acció del partit entre el R. Bítem i el CD la Cava, de diumenge.

CANAL TE

Els de Nacho Pérez porten
deu jornades sense perdre,

amb quatre victòries
seguides. Són tercers

Gran moment

El Jesús i Maria va vèncer el
Gandesa (3-1). Era el duel de
revelacions, són els dos mi-
llors equips, fins ara, del que
portem de la segona volta.
Per això es va veure un partit
elèctric, amb molta intensitat,
sent molt obert, sobre tot al
primer temps. 

La igualtat es va trencar en
un moment psicològic i arran
d’una jugada polèmica (44’).
Pier va carregar amb el cos a
Frede i va recuperar la pilota.

El contraatac fou letal. Passa-
da a l’espai i Ferreres, amb
molta qualitat, va batre a Ro-
jas amb un tret col.locat. Els
gandesans van protestar la
possible falta de Pier. De fet,
no van acabar gens d’acord
amb l’arbitratge.

A la represa, la dinàmica no
va canviar, si bé el duel es va
anar fracturant. L’expulsió visi-
tant i, de la falta, el gol poste-
rior de Ferreres, van acabar
de trencar el duel (2-0). 

El Gandesa, però, no es va
donar per vençut i Soriano va
reduir distàncies. El partit va
estar incert fins que un córner
que “no era”, segons els gan-
desans, va propiciar el 3-1.
Iku, lliure de marcatge, va fer-
lo. Gol important pel golavera-
ge particular. 

Posteriorment, ja no va ha-
ver més incidència, excepte
una colzada sobre Iku, dins l’à-
rea visitant, que l’assistent va
convertir en falta del jugador

local i targeta, que era la se-
gona. 

El Jesús i Maria, amb bona
actitud, es va refer de la derro-
ta a Torredembarra. Ara és el
primer classificat de la cate-
goria a la segona volta. El
Gandesa és segon. Diumenge
rebrà el líder.

El líder de la segona volta
Ferreres encarrila el triomf del Jesús i Maria amb dos gols, contra el Gandesa

SEGONA CATALANA

Els de Torres són ara, el
millor equip de la segona

volta, amb 26 punts,
sumats en onze partits.

El Gandesa no va acabar
d’acord amb l’arbitratge.

Segona volta
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El Sant Jaume segueix ferm a casa on no ha cedit cap punt en els da-
rrers enfrontaments. Va guanyar el Perelló, equip que es presentava al
partit en un bon moment (12 punts de 15). El primer temps fou anivellat,
tot i que un penal va significar l’1-0 a favor del Sant Jaume. Murry va mar-
car. A la represa, el Perelló va obrir-se però el Sant Jaume va estar molt
ben posat, reforçat per la dinàmica positiva que porta les darreres setma-
nes. I així va mantenir l’avantatge i en una bona jugada, Ismail va culminar-
la fent el 2-0 que ja seria definitiu. El Perelló va acabar amb deu per l’ex-
pulsió “molt rigorosa” de Gallego. És la cinquena victòria seguida del Sant
Jaume que ha sabut refer-se i està completant una segona volta extraor-
dinària (25 punts de 33). En la jornada vinent, visitarà el Vilalba, un dels
partits més interessants. El de diumenge passat fou un especial per Ha-
rri i Robert, tècnics del Sant Jaume que van estar al Perelló anys enrera. 

El Sant Jaume supera el Perelló i obté la
cinquena victòria seguida

TERCERA CATALANA

El Tivenys va guanyar l’Aldeana en un partit intens i en el que un gol de
Pau va decidir, en una jugada en què va haver-hi un rebuig del que va
sortir beneficiat el davanter local. Un gol que va significar una victòria
molt treballada. Aquests tres punts fan més positiu l’empat assolit a l’A-
metlla. El Tivenys s’allunya de la zona de descens directe i ara lluita per
també fer-ho de l’amenaça de les possibles compensacions. D’altra ban-
da, Deltebre i Ulldecona afrontaven un partit a cara o creu. Els locals, en
haver guanyat a Godall, buscaven la victòria per distanciar-se de les pla-
ces compromeses (ara juguen tres partits fora). L’Ulldecona necessita-
va el triomf per allunyar-se del Corbera (marca el descens directe). El pri-
mer temps fou molt travat. Pau va fer el 0-1. El Deltebre empataria però
un gol de Borrell, al seu exequip, va valdre tres punts d’or. Jordi Sansa-
no, que estava al juvenil, va debutar a la banqueta. David fou destituït el
dilluns anterior. Des del 27 de novembre no guanyava l’Ulldecona.

Tivenys i Ulldecona, més que tres punts

JORDI SANSANO, NOU TÈCNIC DE L’ULLDECONA

Horta i Santa Bàrbara van empatar a zero en un partit disputat enmig molt
bon ambient al camp degut al cap de setmana de fires a la localitat de la
Terra Alta. Va ser un duel intens i obert en el que van haver-hi opcions. El
primer que va avisar va ser l’Horta, que va controlar la direcció de la con-
frontació durant la primera meitat. I qui va tenir més oportunitats. A la se-
gona, amb els minuts, el Santa Bàrbara va anar creixent i va acabar gau-
dint de les seues possibilitats. L’Horta es va quedar amb deu per
l’expulsió del seu porter. En no haver-ne un altre a la banqueta, fou Salva,
jugador de camp, qui va posar-se sota els pals. Amb l’empat, l’Horta am-
plia la seua millora (8 punts de 12). I el Santa no s’atura (30 de 39).

Horta i Santa Bàrbara empaten 
sense gols en un partit obert  

TERCERA CATALANA

En més d’una ocasió hem dit que el Camarles és la revelació. Ho és pel seu
projecte localista, basat amb gent jove. El Vilalba no podem dir que és la re-
velació. És la consolidació d’un projecte que, dins de les possibilitats, està ben
apuntalat. I que cal valorar. 
La feina dels dos tècnics, Bartolo Meca i Gaspar, també cal destacar-la. Són
els eixos. Camarles, quart, i Vilalba, cinquè, estan més prop de la quarta plaça
(a tres i cinc punts). El Camarles va remuntar contra el Corbera. Pau va fer
l’1-0, de penal (els corberans van demanar fora de joc en l’acció del penal). A
la represa, Willi i Jordan van posar l’1-2. Però el Corbera, amb les baixes dels
tres fitxatges, va anar cedint i el Camarles va passar-li per sobre. Mauri, Da-
ni i el pichichi Marc van fer tres gols que van signar la remuntada. El Vilalba
va guanyar a Móra la Nova (0-1) amb gol de Yalti. Partit obert i molt disputat.
Porta nou jornades sense perdre (sis victòries). Temporada excel.lent.

Camarles i Vilalba s’acosten a la 
tercera plaça de la taula

TERCERA CATALANA

La Sénia va guanyar el Godall, cuer del grup, per 3-1. Un partit gris,
pels dos costats. Pablo va avançar a la Sénia però el Godall va em-
patar amb el gol de Robert. Abans del descans, Alfonso i Jordan van
decidir. La segona part no va tenir història. Va ser travada i per obli-
dar. Cal resaltar només les tres expulsions, dues locals. Ara, la Sé-
nia, que torna a jugar a casa diumenge, davant d’un Deltebre neces-
sitat per evitar problemes i que s’adapta millor als partits de fora que
als de casa, està a cinc punts del líder, l’Ampolla. 

Els godallencs que, des de fa unes jornades ja no estan entrenats
per Morales, són cuers i estan a dotze punts de la zona de per-
manència. En la jornada vinent s’enfronten a un Móra la Nova que ha
tornat a caure en una inèrcia negativa de resultats. 

La Sénia redueix distàncies respecte el
líder, després de guanyar el Godall

TERCERA CATALANA

Pinell i l’Ametlla van disputar un partit molt intens. Un gol de Marc
Curto, a la sortida d’un córner, va valdre la victòria. Es va jugar en di-
vendres a petició de l’equip pinellà, per coincidir amb el cap de set-
mana de la romeria de la patrona. Al primer temps, a més d’una afe-
rrissada lluita a la zona ampla, les ocasions van ser repartides. Els
dos equips en van tenir una de molt clara. Els caleros, a més, van
reclamar un penal sobre Sam. A la represa, El Pinell, amb molta ac-
titud i lluita, va pressionar més amunt. Va disposar d’un penal estrany
que Julio va fallar. Morillo va rebre un cop de colze que l’àrbitre no va
veure i després va xiular un penal sembla que festiu. La temperatu-
ra del duel va pujar, a l’anada havien hagut incidències que van com-
portar, a més de la festa, un ambient un xic més escalfat. Però sen-
se passar d’aquí. Marc Curto, jove jugador que s’afiança, va fer l’1-0
arran d’un córner. L’Ametlla (1 punt en 5 jornades) acabaria el partit
reclamant un gol anul.lat a Sam per un fora de joc dubtós. 

Un gol de Marc Curto dóna tres punts
que enlairen al Pinell, contra l’Ametlla

TERCERA CATALANA

L’Ampolla, líder, va empatar
diumenge a casa, contra el
Catalònia B, penúltim a la
taula (1-1). Resultat contra-
pronòstic.  Però el Catalònia
va fer bé la feina i l’Ampolla,
sobre tot al primer temps, no
se’n va assabentar que hi
havia partit. Va estar molt
espès. I el Catalònia, ben tan-
cat, va executar el seu plante-
jament. L’estat del camp no
ajuda al conjunt de Cotaina.
Bé, ni a ningú. Però perjudica
més a l’equip que ha de cons-
truir. A la represa, després de
l’expulsió de Robert, l’Ampolla

va traure casta, però ja va ser
amb certa ansietat. Ivan feia
el gol que semblava que era el
més complicat i que semblava
que salvava el partit, en els
darrers minuts.
Els tres punts tenien el seu
pes en or i més per mantenir
distàncies sobre el segon
classificat. Però el Catalònia
no va renunciar a trobar el
gol. I arran d’una centrada de
Francesc, la pilota va pentinar-
la Toni i Alfonso va afusellar. 1-
1 i sorpresa majúscula. 
El Catalònia va aconseguir,
amb esforç i aplicació, un

punt molt meritori. L’Ampolla
ha vist reduït a cinc punts el
seu avantatge. L’ascens pot
estar prop, però si no hi ha
concesions.
Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampolla, deia que “la veritat
és que a la primera meitat no
vam estar. Vam millorar a la
represa i, tot i no jugar bé,
vam aconseguir el més difícil:
fer el gol. Aquesta mena de
partits són complicats i ja ens
va passar contra el Godall i el
Tivenys. Però no vam apendre
la lliçó, i al final vam cedir un
empat”. Cotaina afegia que

“hem de traure les conclu-
sions positives. I una d’elles
és que no ens podem refiar i
que hem de jugar, en cada jor-
nada, amb la màxima implica-
ció, amb molta intensitat
Penso que ens ha d’anar bé
perquè ha de ser com un toc
d’atenció”. L’Ampolla es des-
plaça diumenge al camp d’El
Perelló, el derbi. Un partit
incert i que es presenta molt
obert. El Perelló, tot i perdre
al camp del Sant Jaume, està
en línia ascendent.
El Catalònia, amb més ànim,
rebrà el Camarles. 

El Perelló-l’Ampolla, el derbi
L’Ampolla arriba al partit com a líder, però amb menys avantatge sobre la Sénia

TERCERA CATALANA. DIUMENGE A LES 17.15 HORES

En una setmana, els somnis del Barça i dels
seus afeccionats s'han esvaït, en pocs dies, l'e-
quip culé s'acomiada de la champions i la lliga.
El Madrid té la lliga a les butxaques, gràcies al
decret llei de la federació que aquesta tempora-
da va dictaminar abans de començar la
temporada, cap penal xiulat a l'equip merengue,
dades són dades. Vaig dir fa tres mesos que el
Madrid seria campió i així serà. El Barça va
sucumbir en semifinals, va ser el millor en els dos partits, però en el
futbol també val la concentració. Li van marcar un gol faltant un minut
per al descans i el guió es va tornar a complir en el partit de la torna-
da en el mateix instant, una fallida que va costar potser l'eliminatòria.
El meu primer equip que porto en el cor és La Sénia, el segon el Barça,
em vaig enamorar no sé perquè sobre els seixanta: Gallego, Sadurní,
Rifé, Zaldua... guardava els cromos d’aquell eequip com un tresor. Vaig
veure el partit de dimarts amb la meva dona. Ella no és una entesa de
futbol però té més sentit comú que molts que n’entenen: “El Barça està
guanyant 2-1 i si acaben així, es classificarà, doncs guanya“, em va dir,.
Li vaig explicar, els gols fora valen el doble: “Doncs no és just“. Igual té
raó. Igual les regles no estan ben fetes. No seria millor una pròrroga i
el que marqui més gols es classifiqui. Vaig veure el partit a casa meua,
amb la meva dona, sense respirar. El petit de la família, que té quatre
anys, estava dormit en el sofà, sort que dormia perquè plora quan
marca el Barça. Ell s'ha fet del Madrid, no vaig poder contenir-me i els
últims quinze minuts vaig anar a un bar que està ple de culés, va mar-
car el Barça vaig saltar, anul·lat, quina mala sort. Penal fallat i damunt
això. Així és el futbol, fi. Estic trist, apagat, la meva dona m'ha fet un
petó, mentre escric aquesta columna d'ira, frustració i de molta triste-
sa i damunt ara aguantar aquí a Madrid als blancs que estan que es
pugen. Bé, afortunadament, no tant després de la seua eliminació. Cal
mirar de vegades cap a enrere per veure millor el futur, el Barça és
reconegut per tot el món com l'equip que practica el millor futbol,
durant un cicle de quatre anys ho ha conquistat tot, la vitrina dels
trofeus s'ha fet petita i mentre el Madrid estava fent un equip milionari,
el Barça, amb una cultura que en molts partits hi ha hagut en l'onze ini-
cial una gran majoria de la cantera, ha fet una filosofia que no té límit.
Si fa poques temporades van debutar Pedro i Busquets, aquesta ho ha
fet Tello, Tiago, Cuenca i per a la propera temporada ho faran uns
altres. És inesgotable, una pedrera que és el millor del Barça per mi. I
a sobre tenim el millor jugador del món: Messi. El Barça té una filoso-
fia que a Laporta o Rossel els hi funciona, des que s'acabà el centra-
lisme i l'època de Franco, el Barça mana en el camp,
aquest equip és més admirat que mai, però aquest Barça no és per-
fecte. Se li podrà retreure l'onze inicial a Guardiola contra el Madrid? I
el 99 % d'encerts de les últimes temporades que són de la seva colli-
ta, quin entrenador hagués apostat tant per la pedrera. El Barça,
aquest any, està pobre de trofeus, caure en tres dies contra el Madrid
i a semifinals de la Champions, és molt fort, però són situacions del fut-
bol. L'important és l'ambient del vestidor. Diuen que el Barça és més
que un club i ho és perquè molts catalans s'identifiquen amb aquests
colors com a representació d'aquesta autonomia, però uns altres ho
són perquè ve de gens de família, uns altres no saben per què, com
jo, no sé perquè sóc del Barça, va néixer un dia en el meu cor. No sé
per què el meu Quim de quatre anys és del Madrid, ho porta en el cor.
“Els del Barça són dolents“, em diu. La meva dona perquè no hi hagi
guerra s'ha fet simpatitzant de l'Atlètic de Madrid. Tinc veïns del Madrid,
de l'Atlètic i molts del Barça, no es poden imaginar quants simpatit-
zants hi ha a Madrid. Estic acabant aquest article, estic trist com molts
barcelonistes i havia d'expressar-ho per compartir-ho, tinc ràbia perquè
el Barça va caure en semifinals injustament però cal acceptar el futbol
com és, de vegades la pilota no vol entrar. Els tenia preparat un article
bomba, està redactat fa tres mesos, no ho podran llegir, Super Michel
ho tenia preparat per enviar a impremta amb aquest titular “POT TENIR
UN EQUIP D'AQUESTES TERRES UN EQUIP A 1a. DIVISIÓ“. Serà doncs
el següent divendres. Vull avui compartir la meva tristesa amb els bar-
celonistes, vull dir-los que ens reposarem, vindran temps millors i que,
de tant en tant, una mica de tristesa, va bé amb tant tant triomf, un s'a-
costuma i és dolent, cal saber perdre, parar, fer pausa. I no hem de
mirar l’eliminació del Madrid. Tot i que el cert és que ajuda....L'altre dia
vaig anar al quiosc, una senyora de bon veure que és del Madrid va
comprar el Marca, jo vaig comprar l'Sport. Em va mirar, em va somriu-
re i li vaig dir “ja és hora que tingui vostè algun orgasme d'alegria amb
el Madrid“. Em va contestar: “aquesta temporada, vostès estan impo-
tents“ i jo li vaig dir “no senyora, està equivocada, estem multiorgàs-
mics. Fa quatre temporades, vostè sap el que és això?”. La senyora va
donar un gir de 180º i em va deixar allí plantat. Fa tres mesos vaig dir
en aquesta columna que el Madrid seria campió de lliga, però perdre
en tres dies dos preuats trofeus no estava en el guió, aquesta setma-
na els que estimem al Barça estem tristos. Visquem aquesta tristesa
amb esperança que això només és un petit ensurt.

Madrid també està trist. Ahir dijous, a Madrid va fer-se el dia trist i
amb pluja. Vaig anar a veure dues dones amb les que tinc una amistat
sana. Són molt guapes. I madridistes, dependentes en una agència de
viatges. Vaig entrar a l’agència i vaig cantar una cançó: “Plorem junts
Madrid i Barça...”. Justament estava allí el fill d’un periodista de l’ABC
que em va confessar un secret. Segons ell, una de les raons dels dub-
tes que té Guardiloa per a renovar és que ha de fer neteja en un vesti-
dor en el que hi ha egos; Piqué i Cesc perquè no juguen i Alves per
unes altres circumstàncies.

Els del Barça estem tristos...no som els únics

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Camarles (17 h)
l’Ametlla-Horta (16 h)

Diumenge
La Sénia-Deltebre (17 h)

Godall-Móra Nova (17.15 h)
Vilalba-Sant Jaume (17.15 h)
Perelló-l’Ampolla (17.15 h)

Corbera-Tivenys (17 h)
Aldeana-Pinell (17 h)

S. Bàrbara-Ulldecona (17.15 h)

RESULTATS

28a jornada Tercera catalana

Pinell-l’Ametlla 1-0

Móra la Nova-Vilalba 0-1

Tivenys-Aldeana 1-0

Horta-S. Bàrbara 0-0

L’Ampolla-Catalònia 1-1

Camarles-Corbera 4-2

la Sénia-Godall 3-1

Deltebre-Ulldecona 1-2

Sant Jaume-Perelló 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 28 50 18 65

2. la Sénia 28 55 29 60

3. l’Ametlla 28 63 28 54

4. Camarles 28 55 38 51

5. Vilalba 28 55 40 49

6. Sant Jaume 28 49 33 47

7. S. Bàrbara 28 48 42 43

8. Pinell 28 60 48 42

9. Perelló 28 48 37 40

10. Aldeana 28 44 45 40

11. Horta 28 55 53 39

12. Móra la Nova 28 54 52 34

13. Deltebre 28 41 47 31

14. Tivenys 28 37 60 28

15. Ulldecona 28 32 54 26

16. Corbera 28 40 67 22

17. Catalònia 28 33 84 17

18. Godall 28 37 81 14

Tercera catalana

RESULTATS

7a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

Flix-R. Bítem 3-3

Atlas-Bot 4-0

Benifallet-Campredó 0-3

PROPERA JORNADA 

Bot- R. Bítem (diu 17 h)

Campredó-Atlas (diss 17 h)

Benifallet-Flix (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 7 11 1 17

2. Atlas 7 12 4 15

3. Flix 7 11 9 9

4. Benifallet 7 8 14 9

5. R. Bítem 7 8 12 7

6. Bot 7 7 17 3

RESULTATS
8a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1

Benissanet-Ginestar 2-0

Tivissa-Alcanar 2-3

Rasquera-Roquetenc 1-2

PROPERA JORNADA 

Roquetenc-Xerta (diss 18.30 h)

Alcanar-Rasquera (diss 19 h)

Ginestar-Tivissa (diu 17.15 h)

Benissanet, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 7 18 9 18

2. Benissanet 7 17 5 16

3. Roquetenc 7 13 10 15

4. Tivissa 7 18 18 9

5. Ginestar 7 9 12 7

6. Rasquera 7 6 14 4

7. Xerta 7 5 18 1

Quarta catalana

Una acció del partit Pinell-L’Ametlla, de la jornada passada.

Els
resultats

de la
jornada

Un gol de Marc Curto va
valdre la victòria al Pinell,

equip que puja a la
vuitena plaça. L’Ametlla
segueix sense reaccionar.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA  
Balaguer-Terrassa

Olot-Europa
Muntanyesa-Gavà

Vilafranca-Santboià
Amposta-Manlleu (diu 19 h)

Rubí- Espanyol
Vic-Gramanet

Prat-Pobla Mafumet
Castelldefels-Vilanova

Cornellà-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 35 22 7 6 53 22 73
2. Espanyol 35 17 12 6 59 24 63
3. Manlleu 35 16 10 9 65 46 58
4. Pobla Mafumet 35 16 10 9 47 26 58
5. Terrassa 35 16 9 10 53 48 57
6. Santboià 35 15 9 11 40 38 54
7. Cornellà 35 13 14 8 48 34 53
8. Vilafranca 35 15 6 14 45 54 51
9. Gavà 35 13 10 12 43 45 49
10. Rubí 35 13 8 14 57 48 47
11. Castelldefels 35 12 10 13 42 42 46
12. Balaguer 35 12 9 14 32 49 45
13. Olot 35 11 11 13 45 49 44
14. Vic 35 11 11 13 41 43 44
15. Europa 35 11 8 16 31 40 41
16. Muntanyesa 35 9 13 13 35 49 40
17. Gramanet 35 10 9 16 42 49 39
18. Vilanova 35 9 11 15 38 54 38
19. Amposta 35 8 6 21 47 74 30
20. Masnou 35 5 9 21 31 60 24

Tercera divisió RESULTATS
34a jorn, 3a divisió

Gramanet-Rubí 1-1
Masnou-Terrassa 0-3
Europa-Balaguer 0-2
Gavà-Olot 1-0
Espanyol-Amposta 4-0
Pobla Mafumet-Vic 0-1
Cornellà-Castelldef. 1-0
Manlleu-Vilafranca 3-0
Vilanova-Prat 1-5
Santboià-Muntanyesa 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Santfeliuenc

Vista Alegre-Reddis

Rapitenca-Valls (diu 12 h)

Tàrrega-Martinenc

Júpiter-Oleas

Ol. Can Fatjó-Iberiana

Ascó-Sants (diu 12 h)

Tortosa-Torreforta (diu 17 h)

Almacelles-Viladecans

RESULTATS

27a jornada, Primera catalana

Reddis-Rapitenca 3-1

Santfeliuenc-Vista Alegre 1-3

Torreforta-Almacelles 2-1

Martinenc-Júpiter 1-1

Iberiana-Ascó 0-5

Sants-Tortosa 1-0

Viladecans-Igualada 1-1

Valls-Tàrrega 3-2

Olesa-Ol. Can Fatjó 0-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 28 43 17 61

2. Júpiter 28 62 37 49

3. Tàrrega 28 51 37 48

4. Vista Alegre 28 52 45 46

5. Martinenc 28 45 36 45

6. Reddis 28 42 37 43

7. Santfeliuenc 28 33 35 43

8. Sants 28 41 37 40

9. Iberiana 28 46 50 40

10. Valls 28 38 46 39

11. Ascó 28 50 33 38

12. Torreforta 28 49 54 35

13. Tortosa 28 43 46 34

14. Viladecans 28 37 41 33

15. Almacelles 28 42 47 32

16. Igualada 28 45 54 32

17. Ol. Can Fatjó 28 29 40 31

18. Olesa 28 21 77 14

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Morell- R. Bítem (16 h)
Roquetenc-Camp Clar (16.30 h)
Bonavista-Jesús i Maria (17 h)

Diumenge
Alcanar-Calafell (17 h)
la Cava-Catllar (17 h)
Salou-Cambrils (17 h)

Vilaseca-Catalònia (17 h)
Canonja-Ol. Can Fatjó (11.45 h)
Gandesa-Torredembarra (17 h)

RESULTATS

28a jornada, Segona catalana

Torredembarra-Alcanar 0-0

Calafell-Morell 1-1

Camp Clar-Vilaseca 2-1

Catalònia-Canonja 1-2

Catllar-Salou 0-0

R. Bítem-la Cava 3-1

Cambrils-Roquetenc 1-2

Olimpic-Bonavista 2-2

Jesús i Maria-Gandesa 3-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 28 61 23 62

2. Morell 28 64 35 58

3. R. Bítem 28 61 37 52

4. Jesús i Maria 28 54 40 50

5. Gandesa 28 55 39 50

6. Alcanar 28 53 45 46

7. Roquetenc 28 50 43 46

8. la Cava 28 50 54 41

9. Salou 28 39 45 40

10. Catllar 28 45 45 39

11. Camp Clar 28 42 48 37

12. Cambrils 28 48 50 30

13. Catalònia 28 43 45 30

14. Calafell 28 35 55 30

15. Vilaseca 28 38 56 28

16. Canonja 28 26 39 26

17. Olimpic 28 39 61 24

18. Bonavista 28 29 72 15

RESULTATS
8a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Ascó-Jesús i Maria 1-1

Arnes-Batea 1-3

la Galera-Deltebre 4-0

PROPERA JORNADA  

Jesús i Maria-la Cava (avui 20.15 h)
Deltebre-Ascó (diss 17 h)

Batea-la Galera (diu 17.15 h)
Arnes, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 7 25 9 16

2. Jesús i Maria 7 16 11 14

3. Ascó 7 17 11 11

4. la Galera 7 11 7 9

5. Arnes 7 17 20 9

6. la Cava 7 6 11 7

7. Deltebre 7 2 25 1
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DIUMENGE PASSAT. SEGONA EDICIO

Zaida Ardit i Elisa Tomàs, campiones territorials
PATINATGE ARTISTIC

El Delta Sproting va guanyar a Marçà (3-5). Els locals, però, es van avançar. Malgrat això, Unzué, Cle-
mente, Andres i Costes van reflectir al marcador la bona feina de l’equip del Delta. El Marçà, amb mol-
ta intensitat en el joc, va reduir distàncies aconseguint dos gols més que van ajustar el marcador.
Els altres resultats de la lligueta: Altafulla-Masvi Reus, 3-3; Platense 4 riba-roja 5. Classificacio: Delta
Sporting, 9; Masvi Reus, 7; Altafulla, 5; Riba-roja, 3; Platense 1 i Marçà, 0
Després de jugar 3 partits consecutius fora, el Delta Sporting torna a jugar a casa i ho farà aprofitant
la festivitat del dimarts dia 1 de maig a les 5 de la tarde al Casal de l'Esport, amb l’Altafulla.

Delta Sporting: Triomf a Marçà (3-5) i liderat de la lligueta

Masdenverge-R. Bítem,        0-6
Jesús i Maria-Benifallet,         3-1
la Cava-S. Bàrbara,           4-1
Arnes-Olímpic,    11-0
Tortosa Ebre-Aldeana,          3-5
Ulldecona-Gandesa,    14-0
Rapitenca-Ginestar, 5-0
Alcanar-Falset, 0-6
Classificació: Ulldecona, 74; la Cava,
70; Arnes, 58; Rapitenca, 55; Tortosa
Ebre, 48; Falset, 48; Aldeana, 41; S.
Bàrbara, 40; R. Bítem, 37; Ginestar,
30; Gandesa, 24; Benifallet, 23; Jesús
i Maria, 18; Masdenverge, 14; Olimpic,
9; Alcanar, 3. Propera jornada: Falset-
Tortosa Ebre; Olímpic-Rapitenca;
Aldeana-Jesús i Maria; S. Bàrbara-
Alcanar; Benifallet-Masdenverge;
Gandesa-Arnes; R. Bítem-Ulldecona i
Ginestar-la Cava.

El líder, intractable

FUTBOL FEMENÍ

El Campredó no va donar opció al
Benifallet i va guanyar-lo per un 0-3
que li dóna tres punts més en aquesta
lligueta. De forma virtual, ja és equip
de la Tercera catalana. El club ha fet
història i, per tant, són uns grans
moments, de satisfacció per la feina
ben feta. D’altra banda, l’Atlas Tortosa
també està més prop de l’ascens amb
el triomf sobre el Bot per 4-0. Bona
tasca i meritòria trajectòria d’aquest
conjunt que, amb sacrifici i implicació,
també farà història en el tercer any de
la seua fundació. La tercera plaça
està més oberta. Benifallet i Flix se la
jugaran, amb un R. Bítem que estarà a
l’expectativa. Tots dos equips,
Benifallet i Flix s’enfronten diumenge.
Una final. El Flix va cedir una empat en
un partit en què va haver de tot,
contra el R.- Bítem (3-3). 

El Campredó fa història

QUARTA CATALANA

Els dies 21 i 22 d'abril, tingué lloc el Campionat Territorial Cadet i Juvenil de patinatge artístic a Cambrils. Pel que fa a la
categoria cadet, Elisa Tomàs, del Club Patí l'Aldea, es va proclamar campiona territorial, seguida de Laia Lloses del Reus
Deportiu i d'Ester Rovira del CP Alcanar. Elisa Tomàs va ser l'única patinadora d'aquesta categoria en realitzar el doble
àxel i el triple salcow, salts molt complicats i que requereixen molta tècnica.  Cal destacar la 5a i 6a posició de Mireia Pe-
rellon i Judit Queralt del CPA Amposta, posicions que les classifiquen per al Campionat de Catalunya. Altres patinadores
ebrenques participants en aquesta categoria foren Alba Martín i Joana Fabra del CP l'Aldea; Lara Serrano i Ariadna Nadal
del CPA Amposta i Paula Ramon del CP Dertusa. En la categoria Juvenil femení, Zaida Ardit del CP l'Aldea va ocupar el pri-
mer lloc del podi, amb l'execució de doble àxel i triple salcow amb molt bones piruetes, així com la seva companya de
club, Núria Gas, la qual es va classificar en segon lloc. Júlia Ferrando del CP l'Aldea va obtenir la 4a posició, classificant-
se així per al Campionat de Catalunya. Altres patinadores ebrenques participants en aquesta categoria van ser Gènia Vi-
dal del CP l'Aldea; Aida Chavarria i Maria Ramírez del CP Dertusa. En la modalitat juvenil masculí, Marc López del CP l'Al-
dea va aconseguir la 3a posició. La propera cita per a aquesta categoria és el Campionat de Catalunya a Cassà.

Diumenge passat es va cele-
brar el II Triatló Doble Olím-
pic Terres de l'Ebre. 3000

metres en la prova de
natació, 84 km en bici-
cleta i 20 de cursa.

Disposava de 2 transicions;
T1 Sant Carles de la Ràpitta,
T2 EMD de Jesús-Tortosa.
La prova de natació va con-
sistir en un recorregut de
1500 metres en forma de
triangle al Port de San Car-
les de la Ràpita, en el lloc
conegut com la platja de les
Delícies , on estarà la T1. El
recorregut amb la bici fou
de 84 km sense drafting i va
discòrrer per les comarques
del Montsià i del Baix Ebre.
Carreteres secundàries ben
asfaltades, en una primera
part rodadora i una segona
part tècnica. Des de la Ràpi-
ta, com a punt de sortida,
passant per Amposta, Santa
Bàrbara, La Sènia, Mas de
Barberans, Roquetes i arri-
bant finalment Jesús-Torto-
sa. La cursa es desenvolupà
per carrers i camins asfal-

tats de Jesús.
Classificació:
Masculí:
1) Xavier Torrades Sabata

(ja va guanyar l'any passat)
Reus Ploms 4:04:43; 2) Da-
nuiel Mugica Complutum
Triatlon 4:18:02; 3) Leon
Martin Drajer CT Runners
World Tarragona 4:26:52

Femení:

1) Nuria Pubill Lleonart
C.T.S.J. Aabadesses
5:07:01; 2) Ivet Farriols Ari-
mont Independent
5:13:43; 3) Pilar Rus Garcia
C.N.Reus Ploms 5:18:42

D’altra banda, a nivell lo-
cal: Marc Treso (15), Juan-
ma Martínez (40), David Gas
(48), Joan Galiana (84), Ja-
vier Chaverri (104), Miquel

Triatló Terres de l’Ebre

REM

El Club Nautic Amposta i el Club
de Rem Tortosa van participar a
la VII Open Internacional de Cata-
lunya de rem olímpic, a l’estany
de Banyoles, amb una magnifica
participació de vint-i-set clubs,
850 embarcacions i prop de 700
remers procedents de tot l'estat
espanyol i equips provinents de
França e Israel. El Club Nautic
Amposta, amb 1215 punts, va
pujar al podi en tercer lloc, només
superat pels potents equips sevi-
llans del Club Nautico Sevilla i Re-
al Circulo de Labradores, primer i
segon respectivament. Els re-
mers ampostins van aconseguir
vuit medalles, una d'or per al 4x
cadet femení , tres medalles de
plata per al 2x cadet femení, el 2-
cadet masculí i el 8+ juvenil mas-
culí i quatre medalles de bronze
per al 4- juvenil masculí, el 4x sè-

nior masculí, el 4- sènior masculí
i el 8+ sènior femení. Bona parti-
cipació també del Club de Rem
Tortosa, vuitè classificat amb
694 punts. Els remers tortosins
van fer sis medalles, una d'or per
al 4- cadet masculí, i cinc meda-
lles de plata per al 2x juvenil feme-
ní, al 2- juvenil femení, al 1x sènior
masculí, al 2x sènior masculí i

destacar especialment la medalla
de plata aconseguida per al 8+
sènior masculí a la prova reina de
la regata, quedant en segon lloc
del Trofeu Pedro Abreu, competi-
ció reservada al 8+ sènior mas-
culí on va vèncer el Real Circulo
da Labradores i al 4x sènior fe-
mení, trofeu guanyat per les re-
meres del Club Natació Banyoles.

VII Open Internacional de Catalunya

L’Amposta va perdre en la
darrera jornada del cam-
pionat, a la pista del
Màlaga, equip que s’ho
jugava tot per poder asse-
gurar la presència a la pro-
moció d’ascens. 
L’equip ebrenc, tot i la limi-
tació d’efectius, va oposar
la resistència necessària i
va competir fins el final,

malgrat que no s’hi jugava
res.
Les andalusses, més posa-
des, no van tenir possibili-
tats d’agafar avantatge fins
avançada la primera mei-
tat. Al descans es va arri-
bar amb el 18-13. 
A la represa, amb els
minuts, les locals van
imposar-se en l’aspecte

físic, amb les rotacions
que anaven introduint. I als
deu minuts va adquirir un
avantatge de vuit gols que
ja es mantindria fins el
final.
Amposta: Manjavacas,
Rios (2), Sara Alonso (6),
Frnova (2), Sara Garcia (2),
Uliaque (2) Ungureanu (6),
Domingo  (3) i Galvez. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Bona imatge en el darrer partit
L’Amposta va perdre a la pista del Màlaga (35-27)

CEDIDA

Aquest darrer cap de setmana, l'equip benjamí de futbol del Perelló s'ha proclamat campió. Després de que-
dar primers del seu grup, han fet una segona fase amb els primers i segons classificats i, a falta d'una jorna-
da, ja són campions. Tot depenia d'ells, del seu joc i de la seva il·lusió. Era el seu somni i s'ha fet realitat. Des
d'aquí vull felicitar a tot l'equip pel seu esforç i ganes de jugar a futbol. Han lluitat cada partit, han sortit al
camp amb il·lusió, han transmès emocions i ara, els hi toca a ells gaudir de la victòria. Són petits i estimen
el futbol, i també aprenen que amb l'esforç i el sacrifici s'aconsegueix allò que vols. Són fidels al seu esport,
juguen i s'esforcen al camp, es sacrifiquen als entrenaments, però perquè s'ho passen bé. Sempre hauria de
ser així: sortir al camp a passar-s'ho bé, a gaudir del futbol i fer equip, respectant el rival. Malgrat tot, la rea-
litat en aquest món, de vegades, és
una altra, però hem d'intentar perquè
sigui així, perquè des de ben petits
reconeguin els valors i aprenguin a
lluitar i també a estimar i respectar.
Som un poble modest però estimem
el futbol i a la nostra gent i aquest
cap de setmana hem viscut i com-
partit l'alegria de ser campions, per-
què s'ho mereixen. Han fet una cam-
panya espectacular i, des d'aquí, vull
felicitar-los a tots, pares i mares,
entrenador i per damunt de tot, a
ells, els nostres xocotets que han llui-
tat per allò que els hi agrada, el fut-
bol.

FELICITATS CAMPIONS!

Campions de Campions

                                   



DIVENDRES 27
D’ABRIL

DE 201218

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
OOPPIINNIIÓÓ

SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
GERVASI ASPA. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ D’ERC A LES TERRES DE L’EBRE

Com si d'una autèntica parti-
tura de piano es tractés, avui
toquem totes les tecles per
confeccionar una entrevista
d'actualitat, on l'autèntic pro-
tagonista és el President de
la Federació d'ERC a les
Terres de l'Ebre, Gervasi
Aspa. Temes com la
Independència, la relació
CiU-ERC o el pacte Fiscal
han centrat aquesta trobada.
Més Ebre: Què hi ha de
cert, en l'afirmació “les
Terres de l'Ebre, un territori
maltractat”?.
Gervasi Aspa: Som un terri-
tori desfavorit, encara estem
molt endarrerits, en part per
culpa nostra. No ens trobem
al nivell que hauríem d'estar
respecte la resta de
Catalunya. I per tant, quan
parlem d'equilibri territorial,
encara som un forat negre
quan a inversions, tant se
val, si provinents de l'Estat o
del propi govern de la
Generalitat. Hi ha zones de
Catalunya que sembla ho
tenen tot més clar, per
exemple, el Camp de
Tarragona. Aquestes zones
compten amb grups de
poder que exerceixen una
pressió important, com és el
cas de la Diputació, i això
estira inversió. Tenen grups i
altaveus polítics adients per
exercir poder sobre els que
prenen les decisions.
ME: En un moment en el que
es busca evitar duplicitats.
Com s'hauria de reestructu-
rar el mapa català?
GA: Per mitjà del Pla de
Vegueries, aprovat pel
Parlament de Catalunya.
Aquest Pla permetria crear
el pes polític necessari per
tirar endavant els projectes
que interessen, realment a
les Terres de l'Ebre, i no els

que interessen a Tarragona.
Les Vegueries van acompan-
yades, també, d'una modifi-
cació de la llei electoral a
nivell català. I aquest pla
interpreta que els recursos
que pertoquen a les Terres
de l'Ebre anirien íntegrament
al territori, i no a Tarragona,
com passa actualment.
ME: En moltes ocasions els
partits poden lluitar de mane-
ra conjunta. Com valoraries
una relació CiU-ERC?
GA: Tenim prou experiència
en el món de la política, por-
tem molts anys i ja sabem
que totes les relacions aca-
ben sent “jocs d'imatge”.
Nosaltres podem ajudar, de
fet és la nostra obligació, a
treballar per un nou model,
però no ens trobaran si volen
continuar amb aquest model
de submissió, total, a
Madrid. Portem trenta anys
d'Estatut i autonomia, i senzi-
llament aquest sistema és
una presa de pel, i en això no
volem participar.
ME: Llavors que en pensa
de la idea de recentralització
per part de l'Estat espanyol?
GA: Què jo faria exactament
el mateix. El tema de les
autonomies és un assumpte
irresolt. Un model que va fun-
cionar en un moment donat i
que ara no serveix. Però
penso, que els qui realment
no ho tenim clar, som nosal-
tres mateixos. Però si
creiem que la Generalitat de
Catalunya és alguna cosa
més que un organisme de
Madrid, només tenim un
camí: la Independència.
ME: La independència ens
permetria veure la llum?
Sortir d'aquesta situació
actual en què viu Catalunya?
GA: Ens ho haurem de guan-
yar, exigir i agafar-ho. Crec

que com a societat adulta
que som ja ha arribat el
moment de prendre deci-
sions. La Independència per
a Catalunya representa espa-
vilar-se, però això no és cap
desgràcia. Són molts els

Estats que al llarg d'aquests
darrers segles s'han inde-
penditzat i no ha passat res.
Es fa molta demagògia amb
això. Què si passaríem gana,
que si no comprarien els
nostres productes, etc. Per

posar un exemple, comuni-
tats espanyoles com
València, Extremadura o
Múrcia exporten en elevades
quantitats a Catalunya, de fet
som un mercat potencial
molt gran i operem en un
mercat lliure. Algú es plante-
jaria deixar de comprar els
nostres productes, quan
nosaltres podrem fer el
mateix, amb els seus?
ME: Per acabar, no és preo-
cupant tornar a sentir reivin-
dicacions sobre la llengua?
GA: Reivindicar-se tocava als
80, quan entrem en

democràcia i encara tot
estava per construir, aquell
va ser el moment. A hores
d'ara estic cansat, no
podem estar tota la vida rei-
vindicant la nostra cultura, la
nostra llengua o un tracte fis-
cal favorable. A més, a mi a
hores d'ara ja no m'interessa
el que  puguin dir des
d'Espanya. Han tingut massa
temps per fer pedagogia
sobre Catalunya a la resta de
l'Estat. 
I sincerament, aquestos
nacionalismes “baratos” d'a-
vui dia acaben avorrint.

«Representa espavilar-se, però això
no és cap desgràcia. Són molts els

Estats que ho han fet i no ha
passat res»

La Independència de Catalunya
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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 piñana

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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

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
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 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Solomillo de porc amb puré de poma
LA CANTONADA - AMPOSTA

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

4 Solomillos
1 Kg. de pomes
1 Ceba
50 Gr. De passes  de raïm
Verdures variades
Salsa Pemu`s

PROCEDIMENT:

Per a la salsa es prepara un fons de carn fosc amb
les pells i les restes de la carn de netejar els solomi-
llos.

Es dauren els solomillos al forn i després es posen a

coure amb les verdures i espècies ( farigola, lloré, oren-
ga, julivert).

Es deixa reduïr i es col-la. Per acabar s`afegeix, sal,
pebre negre i conyac.

Després es salteja a la paella, daurant-ho bé. Es tapa
i es deixa reposar fins al moment de servir.

La ceba es talla fina i  s`ofega a foc lent amb un mica
de mantega i  un grapat de passes de raïm.

Quant està tòba, s`afegeix una culleradeta de mel.
Per a fer el puré, es pelen les pomes i amb una mica

de mantega es prepara una “compota” afegint sal, pe-
bre negre i una mica de sucre. Per acabar-ho es passa
tot pel “túrmix” afegìnt una mica de nata i una mica de
llet.

Es serveix tallant el solomillo a filets, es col.loca al
plat, es cobreix amb la salsa ben calenta i s`acompanya
amb patates, puré i una mica de cebolleta amb pànses.

ALEIX BELTRAN
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella     

A. Llambrich, 22     (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Roca Biosca, Monica         

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe                

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
De matinada la nuvolositat augmentarà ràpidament de sud a nord fins a que-
dar molt ennuvolat. Els núvols més compactes es concentraran al Pirineu i
al Prepirineu. Al final del dia els núvols minvaran transitòriament. 

Precipitacions 
S'esperen alguns plugims aïllats i minsos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot
al sector occidental. És possible que puguin afectar a altres punts del país,
sobretot al terç oest. 

Temperatures 
Mínimes lleugerament més altes. Es mouran entre 4 i 9 ºC al Pirineu, més
altes al vessant nord, entre 7 i 12 ºC al Prepirineu, entre 9 i 14 ºC a la
depressió Central i al Prelitoral, i entre 11 i 16 ºC al litoral. 
Les màximes seran entre lleugerament i moderadament més baixes.
Oscil·laran entre 16 i 21 ºC al Pirineu i al Prepirineu, i entre 18 i 23 ºC a la
resta. 

Visibilitat 
Entre bona i regular. 

Vent 
De matinada i a la nit el vent bufarà fluix i de direcció variable. Durant la
resta de la jornada bufarà entre fluix i moderat de component est.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un trànsit que indica  que li has  de dedicar  el
temps  necessari  a cada  assumpte  que sigui
important. Marca  un període atractiu , amb un gran
canvi  pel que  fa a  les  teves relacions socials.

Taure
20/4 al 19/5

Has d'anar  amb compte  a l'hora  de projectar  coses
que siguin  difícils d'arribar. Estudia  bé els assumptes
abans  de bolcar-te  de ple  en projectes  que t'entu-
siasmen però  que encarà   no els tens  del tot  clars.

Bessons
20/5 al 21/6

Els assumptes  sentimentals t'obliguen  a haver  de
prendre  decisions  ràpides  i un tant cuitades . És el
moment  de donar  més marge  a la teva  creativitat
en l'amor  i gaudir-ne  d'aquesta  situació.

Cranc
22/6 al 21/7

Les circumstàncies t'obligaran  a concretar  el que vols
de veritat  i el que vols eliminar  de la teva  vida fami-
liar.  Has d'enfrontar-te  amb  bloqueigs  emocionals  i
oblidar  les teves pors. Sigues valent.  

Lleó
22/7 al 22/8

L'augment  de les teves  relacions  socials  farà  que
tinguis  més ofertes  per ocupar  el teu  temps lliu-
re. Revela una època  magnifica  per concebre  nos
projectes  i prendre  iniciatives  de cara al futur.

Verge
23/8 al 21/9

Respecte  als diners  has de mantenir més  concentra-
ció i accelerar  els projectes  que  tens  entre mans , però
tenint  en compte  que no estem  en un moment  en què
puguis  ser  massa  generós amb les  despeses. 

Balança
22/9 al 22/10

És possible  que demostris  més dinamisme  i agressi-
vitat  per augmentar  els teus  recursos  personals. Amb
seguretat  tindràs  més determinació per prendre  inicia-
tives,  però  pensa-les  abans de dur-les  a terme. 

Escorpí
22/10 al 21/11

És un període on els assumptes  que es refereixen
a la teva salut adquireixen  un altre  valor  en  la
teva vida. Et convida a mirar  cap al teu  propi món
intern  i t'obliga  a ser sincer  amb tu mateix. 

Sagitari
21/11 al 21/12

T'arriba  un període  actiu  on pots  gaudir  de les
teves  relacions  en tota la seva profunditat i plenitud.
Aprofita  el moment, ja que aquestes etapes de la
vida no acostumen  a presentar-se  gaire sovint.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En general  és un període molt  actiu ,de moltes  troba-
des  i projectes , on es barreja  el personal  i el profes-
sional , així  que aprofita'l  i decideix-te  per dur  a terme
tot allò que portes  temps  intentant fer realitat.

Aquari
20/1 al 18/2

Et veuràs  obligat   a estudiar   una sèrie  de detalls
abans  d'abordar  els teus projectes  personals . Has
de tenir  cura  de tenir somnis  utòpics  perquè  pots
involucrar-te  en projectes  que no són el que semblen.

Peixos
19/2 al 20/3

Emocionalment indica  un període intens. Referent  a
les  teves finances  has de tenir e compte  opinions
alienes  a  la teva , has de  rectificar  acords  del pas-
sat  i plantejar-te'ls com a noves fites . 

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

COBERT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 14°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2

plantes reformada,
3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -

nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .
Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
c ia l  amb
soterrani  i
altel l .  En l lo-
guer al mil lor
carrer de la
p o b l a c i ó .
610203144 

MOLT PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Aquesta exposició forma
part de la programació de
2012 de la sala d'exposi-
cions del Palau Oliver de
Boteller dedicada a crea-
dors amb dilatades carre-
res artístiques i vinculats al
món de l'ensenyament, que
també inclourà exposicions
de l'obra de Roberto
Escoda, juny - juliol i de
Frederic Mauri, desembre
2012 - gener de 2013.
Totes tres tindran una ves-
sant pedagògica, per la
qual cosa es programaran
visites guiades i alguna con-
ferència.
Amb aquesta exposició es
pretén assolir la interacció
del gravat i la pintura, de la
incisió i l'empremta, l'acte
del crear. La capacitat de
fondre's, l'acció de l'artista
en la praxis del paper i la
tela. Del gravat i les seves
diferents tècniques en
aquests aiguaforts.
Distingir una tècnica d'una
altra és complex quan els

procediments es barregen,
es mecanitzen, però el
resultat s'enriqueix quan qui
mira afina l'ull i observa: 24
gravats i 3 pintures. La sub-
tilesa del pinzellar i la visibi-

litat entra en l'espai, en sus-
pensió, en absència i en
llenguatge. La imatge esde-
vé en un espai meditatiu; es
comprenen les formes, ens

parlen; res és indiferent, se
sosté en el pensament, en
el desig, en mostrar-nos, a
més d'envair el nostre ima-
ginari. L'exposició
romandrà oberta del 27 d'a-

bril fins al 27 de maig, de
dilluns a diumenge de
18.00 a 20.00; a més, dis-
sabtes, diumenges i festius
d'11.00 a 13.00 h. Es pro-

gramaran visites guiades
adreçades als centres d'en-
senyament de secundària a
càrrec de Leonardo
Escoda, comissari de l'ex-
posició. D'altra banda, els
Serveis Territorials de
Cultura també participen en
l'organització  d'exposicions
dels fons fotogràfics diposi-
tats a l'Arxiu Comarcal del
Baix Ebre, que al 2012 con-
sistirà en una exposició
sobre un material fotogràfic
inèdit titulada Hitz. De quan
es feia el carrilet. Imatges
d'un enginyer. S'inaugurarà
el 25 de maig i romandrà
oberta fins a l'1 de juliol, a

la seu de l'Arxiu. L'exposició
recull fotografies de l'engin-
yer Pista Hitz, que va super-
visar les obres de construc-
ció del carrilet de Tortosa a
la Cava entre 1925 i 1926,
i que compagina el reportat-
ge tècnic amb imatges del
món ebrenc de l'època:
barraques del Delta, llaüts,
correbous, pagesos, imat-
ges que representen un lle-
gat visual de primer ordre.
Sobre Pere Falcó. L’autor
naix a Xerta l'any 1932. La
seva formació acadèmica
sempre ha estat vinculada
al món de l'art i es dedica a
la docència artística des de

l'any 1968. L'any 1985
obté el doctorat amb “CUM
LAUDE” per la Facultat de
Belles Arts de la Universitat
de Barcelona. Ha estat pro-
fessor titular de dibuix de la
Facultat de Belles Arts  i
catedràtic de la Universitat
de Barcelona, Vicedegà de
la mateixa Facultat, i des
del 1998 fins el 2001
Degà. Ha obtingut premis i
beques, entre altres el
Premi Medalla Gimeno de
Pintura de l'Ajuntament de
Tortosa (1982), Beca ajut
CIRIT de la Direcció
d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
(1984), Beca “Ajut a la cre-
ació artística” del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Des de l'any 1960 realitza
exposicions individuals a
diferents espais, museus i
galeries d'art de:
Barcelona, Tortosa, Palma
de Mallorca, Tarragona
Terrassa entre altres i nom-
broses exposicions col·lec-
tives. 
L'obra de Pere Falcó es pot
trobar en la col·lecció de
museus i fons d'art: Macba,
col·lecció Testimoni de la
Caixa. Barcelona, Museu
Municipal de Tortosa,
col·lecció Christian Aarsen.
Markelo. Holland, fons d'art
de la Xarxa cultural de
Barcelona, fons d'art de
Premsa Catalana SA.
Barcelona, col·lecció Banc
de Sabadell, col·lecció
Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de
Barcelona, Museu d'Art
Modern de la Diputació a
Tarragona.

Pere Falcó: Incisions i Empremtes

Avui divendres, 27 d'a-
bril, a les 20.00 hores,
tindrà lloc la inaugura-
ció de l'exposició Pere
Falcó incisions i
Empremtes a la sala
d'exposicions del Palau
Oliver de Boteller (C/
Dr. Ferran, 4), seu dels
Serveis Territorials de
Cultura de les Terres
de l'Ebre, a Tortosa. 

Cultura obre la programació d'exposicions 2012 amb la inauguració de la de Falcó

CULTURA A TORTOSA

Programació 2012 de la sala d'exposicions del
Palau Oliver de Boteller dedicada a creadors

amb dilatades carreres artístiques i vinculats al
món de l'ensenyament

ACTUALITAT

DIANA MAR

              


