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ESPECIAL

Una quinzena de vaixells
van bloquejar ahir,
durant dos hores, el port
de l'Ametlla de Mar “pel
deute de tres vaixel ls
tonyinaires amb la
Confraria de Pescadors”.
El Grup Balfegó nega
haver de pagar les quo-
tes per descarregar el
peix al port i ha manifes-
tat que presentarà una
querella criminal contra
els dirigents dels pesca-
dors. 
La confraria de l'Ametlla
de Mar reclama via judi-
cial al grup tonyinaire
Balfegó 74.000 euros de
la quota a l'entitat de l'e-
xercici 2011. 

P3

Conflicte al Port de l’Ametlla

Centenars de persones van sortir el dimarts 1 de Maig als carrers de Tortosa per manifestar-
se contra les retallades i la reforma laboral. 
Els sindicats UGT i CCOO asseguren que hi van participar un miler de persones, mentre que la
policia local rebaixa la xifra de participants fins els 550. 
Els sindicats majoritaris feien una crida a la mobilització i a la unitat per defensar els drets
socials i laborals.                               

P6

El primer de maig al carrer

Terres de l’Ebre. La central hidroelèctrica
reversible projectada a Riba-roja podria
començar a funcionar el 2019.

P6

Esports. Jordi Fabregat no seguirà entrenant a
l’Amposta la temporada vinent. Els primers
rumors apunten a Nacho Pérez o Camarero com
a possibles relleus.                         P10

Terres de l’Ebre. Setze detinguts per
presumpte tràfic de drogues a la zona de
Deltebre i Amposta.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

En el Ple del parlament de
l'11 d'abril, el President Mas
va argumentar que, sense
les retallades, naufragaríem
com el Costa Concòrdia. Un
escenari apocalíptic que
dista molt del petó romàntic
que l'endemà de Sant Jordi
protagonitzava a la portada
de la Vanguardia. 
En altres paraules, i instantà-
nies conjugals a banda, sem-
blava voler dir que si no com-
plim amb l'objectiu de dèficit
que estableix Europa, els
mercats desconfiaran i ens
faran pagar un interès
massa alt pels préstecs que
necessitem. Però qui són els
mercats i a qui representen?
Són els que amb la complici-
tat o negligència dels polítics
ens portaren a la situació
actual? Son ells els diposita-
ris de la sobirania i els últims
beneficiaris de la representa-
ció parlamentària?
Dues setmanes després, a la
Comissió de Polítiques de
Joventut del Parlament, els
números 1 i 2 del
Departament d'Empresa i
Ocupació emplaçaven als
joves a emprendre (sense
especificar d'on treure el
crèdit) o marxar a Londres a
aprendre anglès enlloc d'in-
dignar-se. Un bon consell si
es té en compte com el
Conseller d'Interior pretén
combatre la resistència pací-
fica dels manifestants.
Mentrestant, entre d'altres,

càrrecs convergents com el
President del Consell
Comarcal del Baix-Ebre, Lluís
Solé, es pujà el sou un 75%
fins als 42.000 euros anuals
(BOP Tarragona del
28/07/2011), i Josep Prat,
president de l'ICS, ha de
dimitir com a Director
General d'Innova degut a la
denúncia de la CUP de Reus
mentre cobrava prop de
300.000 euros anuals
(ELPAIS 13/01/2012).
Sembla doncs que els
esforços que demanem a
uns joves i grans que res han
tingut a veure amb els
desencadenants de l'actual
situació, no es corresponen
amb les actituds d'una clas-
se política que, tot i tenir
més instruments de decisió i
influència sobre la crisi, no
acaben de trobar la forma
d'incidir-hi.
Els ciutadans de Catalunya
seguim encallats dins al
Concòrdia però la prioritat
del nostre Capità i dels pre-
cedents no passa tant per
salvar-nos com per satisfer
uns interessos gens transpa-
rents. Convindria que si, per
manca de solucions alternati-
ves o de voluntat política, no
es veuen capacitats per sal-
var-nos, abandonin el vaixell
abans que acabem tots ofe-
gats.

Jordi Morales Valldeperez
Amposta

Encallats en l’austeritat de la
discòrdia

Opinió

Aquesta setmana coneixiem que el grup
Balfegó, l'empresa més important de
Catalunya de captura i comercialització de ton-
yina roja, posava en marxa un nou atractiu turí-
tic. Es tracta del catamarà Tuna Tour, una
embarcació que durà els visitants fins a les
granges d'engreix, per mostrar-los com és el
procés d'alimentació. Els interessats, a més,
tenen al seu abast poder banyar-se entre les
tonyines. Entre aquesta noticia ha saltat que la
Confraria de Pescadors denuncia que Balfegó
acumula un deute que puja a 74.000 euros,
corresponent al 3,5% de la facturació de les
embarcacions de tonyina del grup. Un deute,

però, que el grup Balfegó no reconeix. Segons
l'empresa, el 2011 van comunicar a la
Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar
que en deixaven de ser socis per la retallada
de la quota pesquera. Els ingressos del grup
Balfegó representaven un 9% del total de la
facturació de la Confraria, que disposa d'un
informe de la direcció general de Pesca en què
es deixa clar que la pesca de la tonyina és
objecte d'una transacció de primera venda i
que, segons la normativa vigent, només es pot
fer a través d'una llotja. Per expressar el seu
rebuig han bloquejat, aquest dijous, durant dos
hores el port de l'Ametlla.

Editorial

Front obert a l’Ametlla de Mar

Apreciat “amic”, el present escrit és
per felicitar-lo però també per fer-li una
crítica, espero que constructiva:
El felicito per preocupar-se com vostè
ho fa pel futbol de les nostres terres.
Veig que a pesar de la distància està al
corrent dels nostres equips, excepte
d'un: el C.D Tortosa, el qual obvia i
oblida constantment. Estic parlant del
club més prestigiós i amb més història
de totes les Terres de l'Ebre, tot i que
ara passem per una forta depressió
esportiva i des ja fa molt de temps,
una depressió en quant a
instal·lacions; qualsevol club de la
comarca, té millors instal·lacions i
equipaments que el Tortosa.  Però vostè
passa olímpicament del club roig-i-blanc,
no estaria de més, que algun cop denun-
cies la situació en la què es troba
actualment el nostre club.
Tampoc m'agrada que un ciutadà català
que té la sort de viure i treballar en
aquesta magnifica ciutat que és Madrid,
on l'han rebut amb els braços oberts,
tingui la poca decència de mofar-se d'un
club com el Reial Madrid i en canvi sem-
pre tingui bones paraules i comentaris
per al F.C Barcelona, com si a Can
Barça tot fos perfecte... Vostè ha men-
cionat que a Madrid hi ha molts culés;
aquesta fita potser bé donada perquè
actualment hi viuen a la capital uns
500.000 catalans que són molt ben
rebuts i respectats , siguin de l'equip
que siguin. Al Bernabeu hi pots trobar
banderes i camisetes de tots els equips,
no hi ha el racisme i odi que hi trobem
al Camp Nou vers al madridista.
Recordo quan parlava de que la Lliga

estava amanyada, quan ja buscava
excuses veient la possible victòria blan-
ca. Sincerament espero, que si al final
el Madrid guanya el campionat tingui la
valentia i l'educació de felicitar a l'equip
rival per una victòria com cal, desprès
de guanyar al Camp Nou. L'emplaço a
que faci un exercici de reflexió i a partir
d'ara, tingui una mica més de respecte
per tots els madridistes de Catalunya i
de les Terres de l'Ebre.
Sense res més que dir, rebi un cordial
salut d'un ciutadà ebrenc.

Josep Solé Mora
-Soci nº 65 del C.D Tortosa-

-President d'honor i soci fundador de la
Penya Madridista Baix Ebre-Montsià-

Diumenge passat, a la
mitja part del partit entre
l'Aldeana i el Pinell, es va
fer lliurament del premi EL
SEU PES EN ARRÒS a la
Sra.Maria Teresa
Figueres, per part del
vicepresidente de la
Cambra Arrossera del

Montsià, Sr. Ginés acom-
panyat del Sr. Gilabert
(vocal de junta).
Per part del club, “expres-
sar la nostra gratitut a la
CAMBRA ARROSSERA DEL
MONTSIA, per la seva
aportació i col · labora-
ció”.

Carta oberta al Sr. Celma

UE ALDEANA. Lliurament del
Premi ‘El seu pes en arròs’

Opinió
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Dos d'aquests vaixells -Tio
Gel i La Frau- són propietat
de la família Balfegó, pro-
pietaris de l'empresa Grup
Balfegó, dedicada a la
pesca, engreix i comercia-
lització de la tonyina roja.
La Confraria ja ha portat
als jutjats l'impagament de
les quotes per descarre-
gar el peix al port de tot
l'any 2011 per part dels
tres tonyinaires. Des de
Balfegó neguen tenir
aquesta obligació i han
anunciat la presentació
d'una querella criminal
contra els dirigents de la
Confraria. 
En concret, la Confraria de
Pescadors de l'Ametlla de
Mar confraria reclama al
grup Balfegó la quantitat
de 74.000 euros, la quota
de 2011 com a membre
de la confraria, una xifra
que Balfegó afirma que no
està obligat a pagar.
Grup Balfegó, pagueu el

que deveu' i 'Grup Balfegó:
la història d'una mentida'
eren dues de les quatre
pancartes que van lluir
durant el dia d'ahir port
pesquer. La junta directiva
de l'entitat les va penjar
dimarts a la nit, hores
abans de l'acte inaugural
de la setmana gastronòmi-
ca de la tonyina roja orga-

nitzada per Balfegó al
mateix port. 
Segons ha detallat al Diari
de Tarragona el president
de la confraria, Joan
Llambrich, les pancartes
haurien estat retirades
«per treballadors de l'em-
presa». Cap membre de la
junta de la confraria va
assistir a l'acte inaugural

com tampoc ho va fer,
davant la sorpresa de
molts, cap membre del
Govern de la Generalitat,
tot i l'anunciada assistèn-
cia del conseller
d'Agricultura.
El conflicte entre les dues
parts va néixer amb la
decisió del Grup Balfegó
d'abandonar la confraria

de pescadors l'any 2011.
Fins llavors, Balfegó apor-
tava 68.000 euros anuals
a la confraria, una xifra
equivalent al 10 % dels
ingressos de l'entitat. La
confraria, per la seva
banda, defensa que el
grup tonyinaire està obli-
gat a formar-ne part
segons la reglamentació

vigent.
En aquesta línia de con-
frontació, la confraria ha
encarregat informes
mediambientals sobre si
l'activitat de les granges
d'engreix és «perjudicial»
per al fons marí. L'entitat
creu que Balfegó  busca
debilitar-los per aconse-
guir l'objectiu final «d'assu-
mir la comercialització de
les captures al port pes-
quer».
El grup Balfegó espera la
resolució per part de la
Generalitat per ampliar a
partir de 2013 la capacitat
d'entrada de tonyines a la
seva granja d'engreix mari-
na. En concret passaria de
1.000 tones a 1.250 l'any
vinent. Actualment, a la
granja ingressen les 400
tones de la quota pesque-
ra dels seus quatre vai-
xells i la quantitat restant
prové d'un acord amb vuit
vaixells francesos. D'altra
banda, el grup s'ha mos-
trat "molt preocupat" per
l'impacte que pot tenir en
la granja de tonyines
roges el parc marí eòlic
projectat per l'IREC a
només un quilòmetre i mig
de les seves instal·lacions.
La companyia ha inaugurat
el Tuna Tour, una iniciativa
de turisme ecològic per
banyar-se amb les tonyi-
nes.

Una quinzena de vaixells bloquegen
l’entrada al port de l’Ametlla de Mar

Una quinzena de vaixells
han bloquejat, ahir dijous,
durant dos hores l'entra-
da al port de l'Ametlla de
Mar com a acció simbòli-
ca de protesta pel “deute
de tres vaixells tonyinai-
res amb la Confraria de
Pescadors”. 

“Pel deute de tres vaixells tonyinaires del grup Balfegó amb la Confraria de Pescadors”

“El deute ascendeix a 74.000 euros, per descarregar el peix al port de tot l’any 2011”

REDACCIÓ

Imatge d’arxiu del Port de l’Ametlla de Mar. 
cedida

ACTUALITAT
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Jané ha reclamat que
“se'ns doni els què ens per-
toca, que són els 756
milions de la disposició
addicional tercera de l'esta-
tut i el 18% del PIB. Ara no
ens donen ni una cosa, ni
l'altra”. El diputat al
Congrés ha detallat algu-
nes esmenes que CIU ha
presentat i que afecten les
Terres de l'Ebre:
Peatges: Bonificació de
l'AP-7 des d'Ulldecona fins
a Hospitalet de l'Infant. Es
demana que presentin una
fórmula per compensar
Catalunya per “pagar més
peatges que altres comuni-
tats”. Estudi informatiu per
connectar l'A7 al Coll de

Balaguer amb l'AP-7.
Accelerar les inversions de
la variant de l'Aldea. 12ME
més per què s'acabi el
2013. Descontaminació
Flix 50% menys. Es dema-
na més finançament. Més
dotació per a les variants
de la N-420 al seu pas per
Corbera i de Gandesa.
Estudi informatiu de l'A-68
per què passi per les
Terres de l'Ebre. Connexió
de la N-340 amb els ports
de Sant Carles de la Ràpita
i de l'Ametlla de Mar.
Millora de les estacions de
tren de Riba-Roja d'Ebre,
Flix i Ascó.
150.000 EÛ per a
l'Observatori de l'Ebre.
1MEÛ per a la Catedral de
Tortosa 1MEÛ per a la Vila
Romana de la Carrova
d'Amposta. 10MÛ per al
pla específic d'industrialit-
zació de les Terres de
l'Ebre. 2MÛ per al
Programa de desenvolupa-
ment rural sostenible.
15MÛ per a la Platja trabu-

cador. 40MÛ per al pla inte-
gral de protecció del delta
de l'Ebre. Jané ha volgut
deixar clar que “si se'ns
demana que Catalunya
compleixi, l'estat ha de
complir en Catalunya. És
inacceptable que Catalunya

sigui líder en la disminució
d'inversions per part de
l'estat. Unes inversions
que, en el cas de Catalunya
s'han vist reduïdes en un
45%.” 
Per la seua banda, Ferran
Bel ha reclamat els diners

que pertoquen per llei als
catalans. Bel afirma que “si
ens donen el què ens per-
toca, totes les esmenes
presentades per CIU a les
Terres de l'Ebre i a
Catalunya es podran dur a
terme”. 

CiU ha manifestat la
seua preocupació pel
poc pes de les Terres
de l'Ebre en els pres-
supostos generals de
l'Estat.

REDACCIÓ

Els dirigents de CiU es van reunir dilluns passat.

Cedida

El projecte de central
hidroelèctrica reversible
previst als municipis de
Riba-roja d'Ebre (Ribera
d'Ebre) i la Fatarella
(Terra Alta) podria
començar a funcionar de
forma efectiva l'any
2019, segons han infor-
mat els alcaldes de les

dos poblacions a la Mesa
d'Alcaldes per al
Desenvolupament de
l'Energia (MADE) reunida
aquest dilluns a la tarda.
El calendari de treball
presentat a MADE preveu
que els tràmits del pro-
jecte es puguin allargar
fins l'any 2014 o 2015,

segons ha precisat el pre-
sident de la mesa i alcal-
de de Tivissa (Ribera
d'Ebre), Jordi Jardí, qui
ha destacat que el volum
d'inversió previst, uns
2.000 milions d'euros,
equiparable al que va
tenir la construcció de
les nuclears d'Ascó.

Projecte per al 2019 a 
Riba-Roja d’Ebre

La central hidroelèctrica reversible

Com a mesura recordatò-
ria per evitar accidents
durant la pràctica de la
caça major, s'introdueix a
la normativa de la pròxima
temporada l'obligació de
senyalitzar-ne les batudes
practicades tradicional-
ment a Catalunya, tot
col·locant als camins i pis-
tes forestals que acce-
deixin a la zona de batu-
da uns senyals visibles
que informen sobre la
seva realització. Les
característiques i sím-
bols d'aquests senyals
s'especifiquen a la nor-
mativa.

Novetats de
la temporada

de caça
2012-2013

La Diputació ha convocat
la setena edició d''Emprèn
en femení', el concurs de
projectes empresarials
liderats per dones del
Camp i l'Ebre. La dotació
global és de 12.000
euros, repartits en un
premi i dos accèssits. A
través d'aquests guardons,
la Diputació vol seguir
fomentant l'emprenedoria
femenina i incentivar les
mesures que contribueixen
a l'aparició de noves inicia-
tives empresarials, donant
suport a les dones empre-
nedores del territori com a
generadores de progrés
social i econòmic. 

Setena edició
d’Emprèn en

femení

CiU reclama més inversions de l’Estat a l’Ebre
«Els pressupostos en matèria d’inversió són extremadament dolents»

ACTUALITAT
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L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha assenyalat
que enguany Expoebre
havia introduït alguns can-
vis en el discurs expositiu,
ordenant sectors i poten-
ciant activitats ja presents
en edicions passades, com
l'emprenedoria, l'artesania
o el medi ambient. També
s'ha creat un espai especí-
fic per a expositors relacio-
nats amb el turisme, una

iniciativa que no només
tindrà continuïtat sinó que
hi ha una aposta decidida
per fer-la créixer. "El turis-
me té molt de potencial
com a sector estratègic, i
aquesta és una de les línies
de treball de l'Ajuntament
de Tortosa. Per aquest
motiu, i vist el resultat d'en-
guany, ens plantegem
impulsar-ho i crear un Saló
del Turisme integrat dins
d'Expobre". Un sector, ha
recordat l'alcalde, que lliga
clarament amb l'enfoca-
ment de gratuïtat en l'ac-
cés que s'ha introduït en
aquesta edició i que tot fa
pensar que es mantindrà
l'any vinent. "S'ha demos-
trat un bon revulsiu per
atreure visitants i omplir la
fira. "Una altra de les línies
de treball de Fira Tortosa
és connectar el pavelló firal
amb el centre urbà de la
ciutat aprofitant el passeig
fluvial per ubicar-hi exposi-

tors. D'aquesta manera,
l'antic Escorxador ja seria
un dels punts d'entrada a
Expoebre. 
"És una manera d'acostar

la fira a la ciutat i d'afavorir
la vinguda de visitants a
peu", ha assenyalat l'alcal-
de, després de recordar
que malgrat les 250 noves

places gratuïtes d'aparca-
ment i el transport gratuït
en bus, la densitat circu-
latòria ha estat important
en alguns moments.

El turisme passarà a
tenir un pes específic
en les properes edi-
cions d'Expoebre, fins
al punt de crear un
Saló del Turisme inte-
grat dins de la fira
multisectorial però
amb un pes més
important respecte les
altres activitats econò-
miques.

REDACCIÓ

El Dia de les Terres de l’Ebre es va celebrar aquest dimarts, dia 1.

Cedida

L'assemblea general de la
Mancomunitat Tortosa-
Roquetes va aprovar
aquest passat dilluns l'ad-
judicació de les obres de
pavimentació de camins
de la zona urbana del
Port. Es tracta d'una
actuació que preveu pavi-
mentar la pista i millorar
els desaigües del camí
del Port en la seva zona
interior, en els trams com-
presos entre el Refugi de
Caro i la Font del Mascar,
el barranc de Vallfiguera i
un tram del camí de
Fredes. 
Les obres s'iniciaran en
breu amb l'objectiu que
estiguin enllestides abans
de l'estiu. El cost d'aques-
ta actuació és de
120.000 euros, dels
quals 90.000 els aporta
la Mancomunitat i la resta
l'associació de veïns del
Port. 
L'alcalde de Tortosa i pre-
sident de la
Mancomunitat, Ferran

Bel, explicava que aques-
ta era una antiga reivindi-
cació dels veïns davant
l'important deteriorament
que presentaven els
camins objecte de la
millora.
En l'assemblea també s’a-
provava el compte gene-
ral de 2011, amb un pres-

supost de 9.493 euros,
un romanent de tresoreria
de 76.080 euros i un
romanent de tresoreria
afectat de 91.557 euros,
que és el que es dedicarà
al finançament de l'obra
de pavimentació dels
camins dels Ports de
Caro.

Obres de pavimentació de camins de
la zona urbana dels Ports

Actuació que preveu pavimentar la pista i millorar els desaigües

La Institució Col·labora-
dora d'Integració Familiar
(ICIF) de les Terres de
l'Ebre ha detectat una
tendència a la baixa en el
nombre de sol·licituds
d'adopció internacional,
que el passat 2011 van
arribar als deu casos. Es
tracta, segons l'adminis-
tració, d'una tendència
que avança cap a "l'esta-
bilització i normalització
dels valors de les adop-
cions internacionals a
Catalunya i a les Terres
de l'Ebre". En canvi, les
adopcions nacionals han
rebut 21 sol·licituds,
mantenint "el mateix
ritme" dels últims anys
tot i la suspensió tran-
sitòria, notificada el pas-
sat 28 de juliol, dels pro-
cessos de valoració en
l'adopció de menors a
Catalunya fins que es
redueixi el nombre de
famílies en llista d'espe-
ra.

Baixen les
adopcions

internacionals

Afluència de visitants a ExpoEbre
El turisme passarà a tenir un espai destacat en la propera edició

ACTUALITAT
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Els sindicats UGT i CCOO
asseguren que hi van par-
ticipar un miler de perso-
nes, mentre que la policia
local rebaixa la xifra de
participants fins els 550.
Els sindicats majoritaris
han fet una crida a la mobi-
lització i a la unitat per
defensar els drets socials i
laborals. D'altra banda,
mostraven el seu malestar
pel fet que l'Ajuntament de
Tortosa haguès programat
una cursa pel centre de la

ciutat a la mateixa hora
que tenia lloc la mobilitza-
ció del Primer de Maig.
Per primer cop la manifes-
tació del Primer de Maig a
Tortosa comptava amb la
participació del sindicat
USOC, que se sumava així
a la UGT i CCOO en les rei-
vindicacions amb motiu
del Dia del Treballador. Els
sindicats feien una valora-
ció positiva de la participa-
ció ciutadana en aquesta
acció reivindicativa -mal-
grat el pont-, tot i que
mostraven el seu malestar
pel fet que l'Ajuntament -
governat per CiU- haguès
programat una cursa
esportiva pel centre de la
ciutat a la mateixa hora
que tenia lloc la mobilitza-
ció.  L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, sortia al pas
de les crítiques, "Es tracta
d'una coincidència que fa
tretze anys que dura i que
no s'havia criticat fins al
dia d'avui." L'alcalde recor-
dava que les centrals sin-

dicals sempre havien con-
vocat la manifestació mitja
hora abans (11.30) que la
Cursa (12.00). 
Enguany també havia
estat així, explicava, fins
que tres dies abans deci-

dien endarrerir l'hora i fer-
la coincidir amb la Cursa. 
L'alcalde insistia que la
seva voluntat no era pole-
mitzar, sinó "impedir que
es malmeti el nom de
l'Ajuntament". 

D'altra banda, el rebuig a
la proposta del cabal
ecològic de l'Ebre fou un
dels crits més escoltats
aquest dimarts apel·lant
de nou a la defensa del
territori.

Centenars de perso-
nes es van manifestar
aquest dimarts a
Tortosa contra les
retallades i la reforma
laboral. La marxa, que
va transcorrer sense
incidents, sortia de la
plaça del Carrilet i
finalitzava a la plaça
de l'Ajuntament. 

REDACCIÓ

La manifestació va transcòrrer pels carrers del centre de Tortosa.

Cedida

Els Mossos han detingut
setze persones a les quals
vincula al tràfic de substàn-
cies estupefaents a la zona
de Deltebre (Baix Ebre) i
Amposta. 
Segons la nota feta pública
per la policia, de la investiga-
ció es desprèn que els detin-

guts formarien part de tres
grups criminals relacionats
entre ells. El primer
grup, dos homes i una dona
de Deltebre, venien cocaïna
i en subministraven als
altres dos grups. El segon
grup, una dona i cinc
homes, venia la droga que

rebia del primer des de
domicilis particulars de
Deltebre i d'Amposta. 
El tercer grup, un home, el
fill i la jove, venien droga des
d'un negoci d'animals exò-
tics.
Segons la policia, el primer
grup venia cocaïna i eb sub-

ministrava als altres dos
grups. Un dels tres detin-
guts d'aquest primer grup
exercia de líder i gestionava
les eventualitats que es pre-
sentaven, com ara quedar-
se sense droga o decidir a
qui vendre i a qui no.
Les vendes es duien a
terme als domicilis particu-
lars o en punts concrets de
la via pública acordats amb
el comprador de manera
prèvia.
Els detinguts són Alberto C.
F., de 47 anys (presumpte
líder del grup); Ana F. B., de
38 anys, i José Maria A. V.,

de 37 anys. Els tres són de
nacionalitat espanyola.
El segon grup subministrava
la droga que rebia des de
diferents punts de venda ja
establerts, concretament
des de domicilis de Deltebre
i d'Amposta. 
La policia indica que el grup
presentava organització
jeràrquica.
Els Mossos expliquen que
la dona donava instruc-
cions directes a la resta
d'integrants i que la droga
es distribuïa des del seu
domicili o des d'una granja
de la seva propietat.

Operació contra el tràfic de
drogues, a Deltebre i Amposta

Detingudes 16 persones implicades

El Saló de Sessions de
l'Ajuntament de Tortosa
va viure divendres passat
una jornada emotiva amb
motiu del comiat per jubi-
lació del Secretari, José
Luís Linage, després de
25 anys al capdavant de
la Secretaria General.
Linage va recordar la
seva arribada a la ciutat
l'any 1987, i va tenir
paraules de reconeixe-
ment per als quatre alcal-
des amb qui ha estat -
Vicent Beguer, Marià
Curto, Joan Sabaté i
Ferran Bel, i també per al
personal de l’Ajuntament
amb qui ha treballat.

Jubilació del
secretari José
Luís Linage

El Departament
d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat impulsarà a
la Sénia un pla conjunt de
reactivació del sector del
moble i de diversificació
de l'economia local, molt
tocada per l'actual con-
text. El municipi del
Montsià, referent de la pro-
ducció i venda de mobles
a Catalunya, està patint
especialment els efectes
de la crisi i la taxa d'atur
arriba ja al 35 per cent. 
Mena considera que el
futur de la Sénia passa
igualment pel moble. 

El conseller
Mena anuncia un
pla de reactivació

del sector del
moble

Manifestació de l’1 de Maig
Centenars de persones van sortir pels carrers de Tortosa

ACTUALITAT
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“Aquest és un tema de màxi-
ma prioritat per al PSC, ens
hi oposem totalment i ho
combatrem amb la màxima
força possible, apassionada-
ment, però amb raons, des
de criteris de racionalitat i de
respecte medioambiental”,
ha emfatitzat el coordinador
del PSC al congrés i al
Senat, Francesc Vallès. El
dirigent socialista ha titllat la
proposta de primera entrega
“d'un transvasament enco-
bert que el PP anirà lliurant
per fascicles”.  
Temps de conèixer-se l'anun-
ci de la CHE, la diputada
Núria Ventura entrava una
proposta de resolució al
Parlament de Catalunya i

l'eurodiputada Maria Badaia
tralladava la queixa a les ins-
titucions europees. Ara, els
socialistes han traslladat el
rebuig als ajuntaments, a tra-
vés d'una moció exigint la
seva retirada, que dimecres
a la nit ja es va aprovar a
Sant Jaume d'Enveja, i el prò-
xim 22 de maig, el portaveu
adjunt de l'Entesa, Joan
Sabaté, farà una
interpel·lació al ministre Arias
Cañete al Senat perquè es
reconsideri la proposta amb
criteris de racionalitat i es fixi
un cabal mínim suficient d'a-
cord amb la directiva euro-
pea en matèria d'aigua.
També ERC ha reclamat a la
resta de partits catalans que
subscriguin un pacte nacio-
nal de l'aigua per lluitar con-
tra "l'espoli fluvial" del riu
Ebre. 
El diputat al Congrés, Alfred
Bosch, considera necessari
el "màxim consens" institu-
cional, des dels ajuntaments
al Parlament, per revertir
aquesta xifra. Els republi-

cans veuen un escenari dife-
rent al de fa deu anys i
creuen que el Govern, que
llavors va donar suport al
transvasament, "no cometrà
els errors del passat". 
Bosch ha anunciat també
que denunciaran el pla de
conca davant la Unió
Europea i ha reiterat el
suport del partit a la

Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE). 
I d’altra banda, el grup parla-
mentari de CiU al Congrés
dels Diputats ha demanat la
compareixença urgent en
comissió del secretari
d'Estat de Medi Ambient,
Federico Ramos. Els conver-
gents consideren que
Ramos ha de donar explica-

cions sobre el procés.
També alerten que una xifra
de cabals "tan baixa" perme-
tria justificar un transvasa-
ment en el futur i sostenen
que, per a la seva concreció,
el govern espanyol hauria
prioritzat i descomptat les
concessions i reserves riu
amunt, fet que evitaria un
cabal mínim superior.

Lluita conjunta en defensa del riu Ebre

Continua l'ofensiva ins-
titucional contra la pro-
posta, totalment insufi-
cient, de cabal ecològic
feta pública per la CHE. 

ERC reclama que es subscrigui un pacte nacional de l’aigua

CiU demana la compareixença del secretari d’Estat de Medi Ambient, Federico Ramos

REDACCIÓ

Els alumnes dels instituts
d'Amposta que estiguin a
punt de ser expulsats per
acumulació de faltes tenen
a partir d'aquest trimestre
l'oportunitat de que se'ls eli-
minin les faltes a canvi de
fer treballs socials en les
seves tardes lliures.
Aquest és el plantejament
de base amb el qual s'ha ini-
ciat el projecte “No et facis
fora”, una iniciativa de les
regidories d'Ensenyament i
de Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Amposta
que es duu a terme aquest
tercer trimestre del curs
com a prova pilot amb el
suport dels Instituts
Montsià i Ramon Berenguer
IV i de les entitats APASA i
la Residència d'Avis. La fina-
litat del projecte, segons ha
explicat la regidora de
Serveis Socials, Laia
Subirats, és que l'alumne
no acabi expulsat i que
adquireixi uns valors a tra-
vés del treball amb la comu-
nitat. El projecte neix també
per posar d'acord tots els

agents que actuen en l'edu-
cació com els centres, la
família, la comunitat i el
propi alumne. Assignant als
alumnes que estiguin a punt
de ser expulsats canviar el
càstig per unes hores de
treball amb les entitats
socials, es pretén que “el
fet se ser expulsat no es
converteixi en un dia de
festa” assenyalava el regi-
dor d'Ensenyament, Josep
Antoni José. En aquest sen-
tit, el regidor remarcava
que una expulsió crea en
l'alumne la sensació de
fracàs i també genera un
problema en l'àmbit del
centre educatiu i de la
mateixa família.
En aquest moment ja hi ha
tres alumnes que estan rea-
litzant tasques d'acompan-
yament i animació als cen-
tres de dia de la Residència
d'Avis i APASA. Segons han
explicat els dos regidors,
es farà una avaluació d'a-
questa prova pilot a final de
curs per poder engegar del
tot el projecte a l'inici del

curs vinent.Els alumnes fan
tasques de suport als dos
centres sempre amb la
tutorització per part de
l'Institut i del propi centre
on realitzen aquests tre-
balls i hi dediquen les tar-
des de dimecres i de diven-
dres, que són les que són
lliures per a tots els alum-
nes dels instituts.
Per entrar a formar part del
programa cal l'avaluació
del tutor i de l'integrador,
així com la conformitat tant
del propi alumne com de la

família. I en cap cas es fan
treballs que requereixin
esforç físic o algun tipus de
qualificació professional. En
qualsevol cas, des de la
regidoria d'Ensenyament es
confia en els bons resultats
donat que “No et facis fora”
es basa en una experiència
similar que es duu a terme
al municipi gironí de
l'Escala i que està resultant
una experiència molt positi-
va. 
“El projecte és encisador”,
assenyalava José.

Tant el regidor
d'Ensenyament com la regi-
dora de Serveis Socials han
volgut destacar la bona
acollida i la implicació dels
dos instituts de la ciutat en
aquest programa i també
de les entitats que hi
col·laboren. En concret,
Laia Subirats, que també
és regidora de Participació
Ciutadana ha incidit en el
fet que “el teixit associatiu
ampostí sempre respon
positivament pel bé de la
ciutadania”.

Canviar l’expulsió pels treballs amb la comunitat
Ho podran fer els alumnes de secundària d’Amposta

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre  (PDE)
ha convocat per al pro-
per 12 de maig l'onzena
assemblea general del
moviment a l'Auditori
Felip Pedrell de Tortosa
(20.00 h). L'objectiu:
donar el tret de sortida a
una nova etapa de lluita
pel riu Ebre, després de
la presentació del nou pla
de conca i la proposta de
cabals ambientals al
tram final per part de la
C o n f e d e r a c i ó
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE), que tant el movi-
ment com la majoria
d'institucions i partits
ebrencs veu del tot insufi-
cient.
En l'assemblea la
Plataforma   platejarà les
seves línies de treball
amb accions de caire
tècnic i jurídic, mentre es
posarà sobre la taula un
nou calendari de mobilit-
zacions.

Propera
Assemblea
de la PDE

El PSC denuncia que el
deute de la Generalitat
amb l'Ajuntament
d'Amposta supera els 3
milions d'euros, molt per
sobre dels 2 milions que
va reconèixer el govern
de CiU el passat mes de
febrer. Segons el porta-
veu del grup socialista,
Antoni Espanya, el deute
puja fins els 3,1 milions.
Aquesta xifra inclou
324.000 euros correspo-
nents a la subvenció de
les llars d'infants del curs
passat, 306.000 euros
de la subvenció de l'es-
cola d'Art també del curs
anterior i 700.000 euros
de diversos plans d'ocu-
pació, contractes progra-
ma o casa d'oficis de
l'any passat. Els socialis-
tes diuen que això ha
obligat l'Ajuntament a
tirar endavant un pla de
tresoreria per poder
pagar creditors i proveï-
dors.

Denúncia
del PSC

d’Amposta

ACTUALITAT
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Les restes del cap del
pont, del segle XVII, han
aparegut a un solar a uns
4 metres per sota de
l'actual nivell del carrer.
Les restes del cap de
l'antic Pont de Barques,
datat l'any 1640 segons
la primera documentació
conservada on se'n fa
esment, han aparegut al
barri de Ferreries, a un
solar situat a la cruïlla
entre el carrer Castelló i
la rambla de Catalunya.
Les restes han sortit a la
llum a conseqüència de
les excavacions preventi-
ves que s'estan realit-
zant a l'esmentat solar,
en el qual es construirà

properament. La fortifi-
cació que protegia l'ac-
cés al pont ha aparegut
a uns 4 metres per sota
de l'actual nivell del
carrer. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel,
acompanyat per la regi-
dora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, el regi-
dor de Cultura, Joaquim
del Pino, el director dels
Serveis Territorials de
Cultura a les Terres de
l'Ebre de la Generalitat
de Catalunya, Francesc
Ferré, l'arquitecte de l'o-
bra, Xavier Martí, i l'ar-
queòleg Pere Rams, ha
visitat la localització de
la troballa. Bel ha desta-

cat la importància de les
restes aparegudes,
especialment per l'estrat
en el qual han estat tro-
bades i que, ha dit, "sig-
nifica que en només 400
anys s'ha estat capaç de
pujar 4 metres l'alçada
de la ciutat". Així mateix,
Bel ha explicat que
"aquesta troballa per-
metrà ubicar físicament i
tenir les coordenades

exactes de l'antic Pont
de Barques, que fins ara
eren aproximacions
basades en les dades de
que es disponia". 
Per la seva banda, l'ar-
queòleg Pere Rams ha
expressat els dubtes que
es tenen al voltant de
quina és la part de l'espi-
gó frontal aparegut, si es
tracta de l'última o la
més propera al riu.
Xavier Martí, l'arquitecte
de l'obra privada que
està previst edificar al
solar en qüestió, ha afe-
git que "no podrem fer
soterrani per respectar
la troballa i garantir la
seguretat de l'edifici".    

L'Ajuntament d'Alcanar, el passat 26 d'abril, va aprovar l'inici d'expedient per a l'adopció de l'escut 

Antena Caro, 25 anys d’Història

El Servei Fiscal de la Guàrdia
Civil de Tarragona, dins el
seu marc competencial d'ac-
tivitats ha incidit durant els
mesos anteriors en el control
dels impostos especials, tant
a la Llei d'Importació
Temporal de Vehicles (del
qual ja es va informar amb
data 23 de març), com pel
que fa a Gasoil. Les Patrulles
Fiscals i de Fronteres de la
Guàrdia Civil de Tarragona
han efectuat un total de 90
serveis en què s'han realitzat
487 controls i s'han imposat
12 denúncies. Aquests ser-
veis estan destinats a evitar
el frau i controlar les possi-
bles infraccions a la legisla-

ció vigent sobre la Llei 38/92
d'impostos especials.
L'article 54 de l'esmentada
Llei 38/92 estableix que la
utilització del gasoil tipus "B"
bonificat només està autorit-
zat per a motors de tractors
i maquinària agrícola, podent
circular per vies i terrenys
públics sempre que s'utilitzin
en agricultura, horticultura,
ramaderia i silvicultura (cura
de boscos, turons i muntan-
yes). Per tot això les actua-
cions de la Guàrdia Civil es
desenvolupen en la realitza-
ció d'extraccions de mostra
del carburant que contenen
els dipòsits dels vehicles
identificats .

Frau, gasoil tipus «B»

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona a les
Terres de l'Ebre ha organit-
zat, conjuntament amb
l'Agència Catalana de
Turisme, dos viatges per a
periodistes holandesos i ita-
lians amb l'ànim de donar-los

a conèixer els atractius natu-
rals i culturals més emblemà-
tics de les Terres de l'Ebre.
Els periodistes han cercat
zones poc conegudes i fre-
qüentades de Catalunya,
interessant-se particular-
ment per la costa.

Periodistes holandesos i italians
coneixen els atractius de les TE

Aquesta oficialització vol solu-
cionar el fet que a Alcanar
s'han anat utilitzant indistinta-
ment dos tipus d'escut. El
model que ara s'ha proposat
es basa en l'informe emès
l'any 1982 pel conseller
heràldic i diplomat en
Genealogia, Heràldica i
Nobiliària, n'Armand de Fluvià
i Escorsa. Aquest informe
defineix que l'escut d'Alcanar
ha d'estar format pels
següents símbols: tres can-
yes, una creu de vuit puntes
o creu de Malta i una corona
mural de ciutat. Això suposa
suprimir les armes de
Castella i de Lleó i les flors de
lis que duu un dels dos tipus
d'escut que fins ara s'ha vin-
gut fent servir. 
La representació més antiga
que es coneix de l'escut
d'Alcanar és un segell gravat
a l'aigua que es conserva en
un document municipal datat
el 27 de maig de 1438. En
aquest segell, l'escut està

format per dues canyes ben
dibuixades, amb les arrels
unides dessota i emmarcant
una creu hospitalera. Aquests
dos elements, les canyes i la
creu de Malta que representa
el fet d'haver estat un lloc
sota domini de l'orde militar
de l'Hospital de Sant Joan de
Jerusalem, semblen els els
senyals propis i caracterís-
tics d'Alcanar. 
Més tard, al segle XVIII, en

reconeixement al suport que
la població va donar a la
causa borbònica durant la
Guerra de Successió
Espanyola, es van afegir les
armes de Castella i Lleó i les
flors de lis, a més del títol de
“Fidelíssima”. 
El Ple de l'Ajuntament va
aprovar per majoria, tot i el
vot en contra dels regidors
representants del Partit
Popular, iniciar l'expedient

per a l'adopció de l'escut
heràldic del municipi basat en
un escut de forma caironada
(forma representativa d'escut
de població), amb tres can-
yes arrencades de sinople
posades en faixa, el peu de
gules amb una creu de vuit
puntes d'argent (o creu de
Malta), i amb una corona
mural a la part superior de
l'escut formada per cinc
torres, símbol de ciutat.

Alcanar inicia el procés per 
oficialitzar el seu escut

La regidoria de Cultura
de l'Ajuntament
d'Alcanar ha volgut
reemprendre l'oficialit-
zació de l'escut del
municipi, un tema que
ja s'havia iniciat l'any
1981, però que no va
arribar a aprovar-se
definitivament. 

A l’antic pont de les Calafes es conserva un escut amb els símbols borbònics.

cedida

Una troballa arqueològica a Ferreries ubica

l'antic Pont de Barques
Les restes han sortit a la llum a conseqüència d’unes excavacions preventives

ACTUALITAT

REDACCIO

Prop d'un centenar de
persones van omplir
dissabte passat la sala
polivalent de la biblioteca
de Roquetes per celebrar
els 25 anys d'Antena Caro.
El passat dissabte, 28
d'abril, la sala polivalent de
la biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà, va acollir la
celebració del 25è
aniversari de l'emissora
municipal de Roquetes,
Antena Caro. L'acte va
començar amb la projecció
d'un vídeo amb els
moments més destacats
d'aquest 25 anys de ràdio
a Roquetes i els parlaments

de l'alcalde Paco Gas i el
regidor de Comunicació,
Jordi Baucells. Tot seguit
és van fer diversos
reconeixements, amb
l'entrega d'un petit record,
en agraïment a tots els que
han fet possible la història
d'Antena Caro. Finalment
es va inaugurar l'exposició "
Antena Caro, 25 anys de
ràdio" on fins al 20 de maig
es podrà veure a sala
polivalent de la biblioteca
de Roquetes, una mostra
gràfica i tècnica de
l'evolució de l'emissora
municipal durant aquests
25 anys d'història.

L'empresa perellonenca Mel Muria ha estat guardonada
amb el primer i segon premi de mel de romaní al cinquè
concurs "Reina de Mels" organitzat en el marc de la Fira Q,
celebrada el passat cap de setmana a Balaguer.

Actualitat

Hi ha dubtes
sobre quina és la
part de l’espigó
frontal aparegut

                           



DIVENDRES 4
DE MAIG
DE 201210

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

A la represa, l’Amposta va po-
der decidir. Estava més ben po-
sat que un Manlleu que, a di-
ferència del conjunt local, estava
més pressionat. Un penal sobre
Oscar no va transformar-lo Gus-
tavo. El rebuig va anar a peus
d’Oscar que, no obstant, va en-
viar la pilota al pal. Del 3-1 es va
passar a l’empat a dos gols. Una
falta penjada a l’àrea, Fran, por-
tar diumenge, va fer una gran

aturada però es va orgirinar una
segona acció amb una centrada
i una rematada que va acabar
amb gol. Passivitat defensiva en
la jugada que va costar l’empat.
No va haver-hi més (2-2).

Diumenge visita al Santboià
amb possibles baixes per lesió i
dues més que s’han d’afegir. Es
el cas de Dominguez i de Ramon
Folch que l’han demanada i que
ja la tenen. Ha fitxat amb el Vila-
seca, equip que entrena el seu

pare. I de Ramon Folch que, per
motius d’estudis, marxa a Finlan-
dia i ha d’inscriure’s amb un club
amb el que hi jugaria mentre es-
tarà en aquell país. 

D’altra banda, és oficial que el
tècnic Jordi Fabregat no conti-
nua. La directiva va exposar-li el
projecte que hi ha previst per la
temporada vinent. El tècnic ha
pogut considerar que la seua
etapa ha acabat amb l’Amposta,
i més amb el descens, i, a més,

també ha pogut succeir que pel
nou projecte la directiva pugui
pensar amb un perfil diferent per
conduir-lo.  L’Amposta ha estat
els darrers quatre anys a la Ter-
cera divsió. Aquesta temporada
ja es preveia molt complicada i,
amb tots els contratemps que
han hagut durant la mateixa, en-
cara ho ha estat més. Per tant,
analaitzant-ho tot, cal valorar el
que s’ha fet. 

Ara ja pot començar l’especu-
lació per saber qui entrenarà
l’Amposta la temporada vinent.
La directiva ha informat que no
s’ha posat en contacte amb cap
entrenador i que no està decidit
qui serà. Però els rumors, a ho-
res d’ara, podrien apuntar per
quest ordre a Nacho Pérez, Gui-
llermo Camarero o fins i tot ‘Txi-
qui’ Estellé, tècnic del juvenil.

Final d’un cicle al CF Amposta

L’Amposta va empatar diu-
menge contra el Manlleu en
un partit en el que, tot i que
el descens a Primera cata-
lana ja està consumat, va
oferir una bona imatge so-
bre tot al primer temps,
quan va imposar-se i va
avançar-se en el marcador
en dos cops. David va fer
l’1-0 i, tot i el gol posterior
del Manlleu, l’Amposta, fidel
al seu estil i amb tres da-
vanters, va buscar el segon
i el va trobar amb una re-
matada d’Oscar.

DOMINGUEZ, QUE HA FITXAT AMB EL VILASECA, I RAMON, HAN CAUSAT BAIXA

Fabregat no continuarà. Els rumors apunten a Nacho Pérez o Guillermo Camarero com a possibles relleus

M.V.

Teixidó, descontent per “determinades actituds”

Una acció del partit de l’Amposta, de diumenge passat.

Cedida

Un descens, a la categoria que si-
gui, sempre és dolorós. El CF Am-
posta, després de quatre anys de
somni a la Tercera divisió, l’està
vivint actualment. Es un moment
delicat en el que socis i aficio-
nats, els que amb més sentiment
ho viuen, estan dolguts.

Queda enrera una etapa glorio-
sa que s’ha viscut amb intensitat i
en la que s’ha gaudit de victòries
èpiques contra clubs històrics.
Havien passat décades sense fut-
bol de Tercera i l’afició ampostina
ha vibrat durant tot aquest temps.
Però ara la realitat és aquesta. La
temporada actual ja es preveia
complicada per la situació econò-
mica. Els problemes que s’han
anat acumulant els últims anys
han acabat generant una austeri-
tat que ha condicionat. 

He sentit comentaris de tota
mena en els darrers dies. Dels
optimistes que valoren el que han
gaudit pel futbol que han viscut
als més extremats que acusen a
Tarrazona i a Jordi Fabregat d’ha-
ver estat els principals causants
dels problemes econòmics que
s’han anat fent grans amb el pas
del temps. 

Mitja botella plena o mitja bui-
da. Quan l’Amposta, en alguna
d’aquestes temporades a Terce-
ra, ha rondat les places capda-
vanteres de la categoria era mo-

ment de traure pit. Ara, per segon
qui, és moment de poder fer lleny
de l’arbre caigut. I més en una en-
titat que té una divisió manifesta
entre la seua massa social com
es va poder observar en les elec-
cions. 

Tot dependrà del punt de vista
amb el que es miri. Hi haurà qui
recordarà a Fabregat per la seua
proposta i perquè ell ha pogut
mantenir a l’equip viu fins a man-
ca de tres jornades, amb bons
moments de futbol tot i la magni-
tud dels problemes econòmics
existents i la limitació de la planti-
lla. Possiblement ell és també res-
ponsable que l’equip no s’hagi
trencat amb antelació. I que ell va
liderar el retorn a la Tercera divsió
com al seu dia va fer-ho amb un
Tortosa històric que va estar a
punt de pujar a la Segona B.
Però, com és lògic a hores d’ara,
també pot sortir el record dels
seus descensos amb el mateix
Tortosa, Rapitenca i ara amb
l’Amposta. Punts de vista.

De totes formes em quedo
amb una expressió que he sentit
fa pocs dies: el futbol té cor. I si
no es fan les coses ben fetes, s’a-
caba pagant. I, poc a poc, i incre-
mentat amb les eleccions, les co-
ses no s’han fet ben fetes a
l’Amposta. El temps i només ell
donarà la raó a uns o uns altres.   

El futbol té cor
L’opinió de Michel

UE RAPITENCA

La Rapitenca va disposar del
primer matx-ball per a poder
aconseguir el títol. Ja sé sabia
que seria molt complicat per-
què el Júpiter jugava contra el
cuer, l’Olesa. Però, a més, la
Rapitenca va empatar amb el
Valls (2-2). 
Es la tercera jornada seguida
en què no guanya. I això que va
començar el partit amb força i
amb voluntat de reconduir la lí-
nia de les darreres jornades. Va
dominar i va tenir opcions, fent
Javi Ramos, amb astúcia, l’1-0.
Però ara la Rapitenca està de
pega i el Valls va emptar poc
després. Arran d’un rebuig dins
l’àrea, Omar va marcar amb un
bon tret. Van exisitir més opor-
tunitats, com una de Callarisa,
però al descans es va arribar
amb l’1-1. A la mitja part, el mis-
ter local va ‘llegir la cartilla’. Va
haver teràpia de grup i és que al
tècnic van haver coses durant

el primer temps que no van
agradar-li. La represa, no podia
copmençar pitjor amb el gran
gol de Loro, al primer minut. Un
gol de brillant execució però
precedit d’indecisions en cade-
na de l’equip local. La Rapiten-
ca, però, es va anar refent i Tei-
xidó va arriscar. L’entrada de
Felipe va ser fructífera. El jove
jugador sempre col.labora amb
la seua aportació. I ell va crear
la jugada de l’empat amb una
passada genial a Javi Ramos. El
davanter (13 gols) va posar la

resta amb una culminació per-
fecta superant el defensa i amb
un tret amb la cama esquerra.
Amb el 2-2, el Valls es va defen-
sar amb tot i gràcies a la seua
feina va acabar sumant un em-
pat molt valuós per a la seua si-
tuació. La Rapitenca va intentar-
ho però ja va ser amb
precipitació. Raül va tenir la da-
rrea ocasió. 

Al final, 2-2. El títol, però, se-
gueix a l’abast. Diumenge vi-
nent es podria obtenir si es
guanya al camp del Martiennc i
si el Jupiter no ho fa a la Iberia-
na. Malgrat això, el tècnic Teixi-
dó no estava del tot satisfet:
“és cert que que el coixí que te-
nim ens l’hem guanyat perquè
vam fer bé les coses durant
molt de temps. Però ara no és
així i el futbol té cor i et dona
quan fas bé la feina. Però ara
no és així i ho estem paganat.
Es veritat que podem acusar el

desgast de tantes setmanes
però també ho és que ara hi ha
actituds que no són les adequa-
des. A més, no tenim aquella
seguretat defensiva i si ens fan
dos o tres gols, equips que co-
rren el doble que nosaltres, és
dificil guanyar. I això, tot i l’avan-
tatge, pot suposar que triguem
més a aconseguir l’ascens”. 

Antoni Teixidó avisava que
“de la planificació prevista per la
temporada vinent hi haurà can-
vis per determinades actituds
que s’estan produint”. 

A Canal TE

Jordi Fabregat estarà
dilluns a Canal TE, al
programa Més Esport

(22.30 h)

Malgrat l’empat contra
el Valls, la Rapitenca
podria assolir el títol

diumenge si guanya al
camp del Martinenc i si
no ho fa el Jupiter a la

Iberiana.

Falta menys

L’Ascó es distancia del descens

Pas enrera del Tortosa
PRIMERA CATALANA

El Tortosa va perdre (1-2) amb
el Torreforta, rival directe per
la permanència. Al primer
temps va acusar l’exigència
del partit i li va mancar agres-
sivitat. També sentir-se més
alliberat. El Torreforta, a través
d’Abel Rita, va aprofitar-ho i es
va avançar en el marcador.
L’equip de Lopez va estar ben
tancat i va buscar el contraa-
tac. El plantejament  li va sortir
de cine. 
El Tortosa, minvat per les bai-
xes (Arnau amb molesties va
substituir a Sergi Ventura que
es va resentir), va sortir més
esperonat a la represa. Va
guanyar metres i va empatar.
Semblava que es podia capgi-
rar el marcador, per l’empenta
i perquè el Torreforta no podia
sortir del darrera. Però arran
d’una acció en què els visitants
van agafar desprotegits defen-
sivament al conjunt local,
massa passiu al darrera, el

Torreforta va inventar una juga-
da d’atac que Abel Rita, benefi-
ciant-se de l’apatia roigiblanca
en aquesta jugada, va culminar
amb l’1-2. Gran acció del pichi-
chi del Torreforta. El Tortosa
va intentar-ho però ja massa
precipitat.
1-2 i tornada a la zona de des-
cens. Complicat. L’afició va
marxar preocupada i un xic
disconforme, un sector de la
mateixa, amb un dels canvis.
Falta poc per al final. I el marge
es fa petit. El proper partit a
Viladecans és clau. Una nova
final. Després el Tortosa afron-
ta dos partits seguits a casa
vitals, també amb rivals direc-
tes: Almacelles i Igualada. 
L’Ascó, per la seua banda, va
guanyar el Sants (2-0). Tercera
victòria seguida en tres jorna-
des en les que ha marcat
dotze gols i no n’ha rebut cap.
Adrià i Cristino (p), a la repre-
sa, van decidir. 
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Alcanar i la Cava van recuperar
la dinàmica guanyadora diumen-
ge després de vèncer el Calafell
i el Catllar (3-1). Els canareus
feia quatre jornades que no ha-
vien guanyat (2 punts de 12)
mentre que la Cava havia vist fre-
nat el seu impuls, al camp del R.
Bítem, en la jornada anterior. Els

canareus van resoldre amb gols
de Paulo, al primer temps, i d’A-
drià i Calafat al segon. La Cava
va haver de reaccionar a la re-
presa quan el Catllar va igualar el
gol inicial de Marc. No obstant,
la inspiració, altre cop, de Ferran
(2) va valdre tres punts que refer-
men la vuitena plaça. 

Alcanar i la Cava es recuperen amb dues
victòries treballades (3-1)

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va caure golejat al camp de la Canonja en un altre duel de la
seua lliga i, per tant, amb doble valor per la permanència. Va caure go-
lejat per 4-0. Un resutat massa inflat pel que va ser el partit que, dins del
major domini local, va ser igualat i va estar obert fins el minut 73, quan
va arribar el 2-0. Llavors, l’Olímpic, dèbil en l’aspecte anímic per la seua
situació, va cedir i la Canonja, amb més espais i amb més força mental
per la inèrcia del marcador, va resoldre amb dos gols més. Ara l’Olímpic
està a sis punts de la permanència. En falten quinze. La situació és com-
plicada i el proper partit serà la final definitiva contra el Vilaseca.

L’Olímpic de Móra d’Ebre veu més
llunyana la permanència

SEGONA CATALANA

Era un partit vital per al Catalònia, al camp d’un rival directe, el Vi-
laseca. I va fer el millor partit fora de casa. Va saber sobreposar-
se al gol del Vila-seca arran d’un penal ‘inexistent’ i no va defallir
amb una clara implicació. Lluís Fornés, en un moment emocional-
ment  important per ell, va marcar distàncies i va liderar la victò-
ria, empatant abans del descans i decidint a la represa amb dos
gols més. La seua aportació i el treball de tot l’equip van valdre un
triomf merescut i vitalici, després de vuit jornades. La tranquil.litat,
però, s’ha de confirmar. Demà, derbi amb el Roquetenc. 

Lluís lidera amb un hat trick un
triomf vitalici per al Catalònia

DEMA DERBI (17 H): CATA-ROQUETENC

El Roquetenc va sumar la tercera victòria segudia, dissabte con-
tra el Camp Clar (1-0). Amb deu punts de dotze, els de Camare-
ro reaccionen després d’unes jornades en les que havien perdut
pistonada. Tornen a estar en la lluita per la tercera plaça. 
El partit, en general, va ser bastant irregular. Van haver-hi fases
intenses amb d’altres molt travades. Dins de tot, el Roquetenc
fou qui més control va tenir de la direcció del duel i qui va dispo-
sar de més ocasions. Un gol olimpic de Dani Fatsini va suposar
l’1-0 i la victòria. Barrufet, per lesió, fou baixa.
Demà, en un bon moment, derbi a la Santa Creu de Jesús (17
h). Un partit sempre especial i amb molts al.licients. 
El Roquetenc voldrà seguir la bona línia de resultats davant d’un
Catalònia necessitat per refermar les seua permanència a la ca-
tegoria. 

Un altre pas endavant del Roquetenc
en la seua progressió

SEGONA CATALANA

Era el partit de la jornada. El que
podia obrir la segona plaça. El R.
Bítem s’hagués posat a tres
punts, en el cas de guanyar. Però
tot i que va estar a l’alçada de l’e-
xigència de la jornada, no va po-
der puntuar i ara, quan en man-
quen cinc, la primera i la segona
plaça és cosa de dos: Torredem-
barra (líder) i el Morell.

El partit va ser força interes-
sant. El R. Bítem, amb els mi-
nuts, va agafar el control del joc,

de la pilota davant d’un equip, el
Morell, que va cedir metres. El R.
Bítem va dominar però li va man-
car poder arribar a la porteria ri-
val amb més claredat. Les seues
aproximacions van ser amb trets
exteriors. El Morell, ben replegat,
no deixava espais al darrera. A
manca de cinc minuts pel final
del primer temps, el Morell va
disposar de la millor ocasió. I
també dues arribades que van
desencadenar un córner fatídic

que va generar el gol de Soriano.
1-0 i descans. Al Morell el guió li
sortia a la perfecció: el rival tenia
més la pilota però quan va arri-
bar va fer mal. A la represa, els
morellencs van cedir més encara
la iniciativa i van conduir el partit
de la forma que més els interes-
sava. El R. Bítem, amb més ritme
i arriscant, va assetjar la porteria
rival. Van haver diverses situa-
cions de perill, amb dues oca-
sions clares com una acció de

Jota i una rematada d’Asín, arran
d’un córner. El Morell, a la contra,
va poder fer més forat amb diver-
ses arribades amb més espais.
A més d’un tret al pal inicial de
Pallarés. Cuéllar més tard va gau-
dir de la possibilitat de sentència.
La segona part avançava i el Mo-
rell, amb molta experiència, va
saber travar el partit i mantenir
l’avantatge que li obre la lluita per
l’ascens directe i que ja deixa
sense gaire als seus persegui-
dors. El porter Felip, fitxatge de
darrera hora del Morell, no va po-
der debutar per no tenir encara
la fitxa donada d’alta.

El Morell posa terra de per mig
Amb el triomf contra el R. Bítem (1-0), les dues primeres places queden lluny

SEGONA CATALANA

Una acció del partit Morell-R. Bítem, de dissabte.

CANAL TE

Després d’unes setmanes d’in-
certesa i que havien obert fins
i tot la segona plaça a deter-
minats equips ebrencs, coin-
cidnt amb les ensopegades
del Morell, la lluita ara per
aquests es centra en la terce-
ra plaça. Es el seu objectiu.
El Jesús i Maria és qui l’ocupa,
amb igualtat de punts amb el
Gandesa (53). Però amb el go-
laverage a favor. Els de l’Aube

van guanyar dissabte al camp
del cuer, el Bonavista. No van
donar opció. Van estar ben po-
sats i van guanyar amb solvèn-
cia, a més, decidint per la via
ràpida. Al minut 11, una rema-
tada de Ferreres va compor-
tar un rebuig del porter local
que Francesc va aprofitar. Dos
minuts més tard, una assistèn-
cia de Jefrey va culminar-la Ab-
delassis amb el 0-2. Bona ac-

titud dels partidalencs que ha-
guessin pogut golejar per les
ocasions que van crear. Se-
gueixen fent històiria.

El Gandesa, per la seua
part, va vèncer al líder, Torre-
dembarra (2-1). Es la setena
victòria seguida a casa. Bar-
celó va fer aviat l’1-0, arran
d’un córner (3’). Dins de la
igualtat, el Torredembarra,
també arran d’un córner, va

empatar (33’).
A la represa, la dinàmica va

ser la mateixa. Igualtat i molta
intensitat fins que Roger, el pi-
chichi (18 gols), va marcar el
2-1. El Gandesa, amb dificul-
tats, va saber defensar el joc
directe del líder. Gran victòria i
gran temporada.  

Jesús i Maria i Gandesa obren la lluita 
per la tercera plaça

Cinc equips estan separats per quatre punts

SEGONA CATALANA

Jesús i Maria és qui
l’ocupa.

Gandesa,
R. Bítem, Alcanar i

Roquetenc estan també
en aquesta lluita.

Aspirants
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El Santa Bàrbara va empatar en un partit travat i en el que no va tenir la
fluidesa d’altres tardes, principalment també perquè es va trobar amb un
Ulldecona ben posat  (1-1). Els ulldeconencs van avançar-se arran d’un
penal que va transformar Pau. El Santa empataria poc després, gol de
Fidel. A partir d’aquell instant, el partit va estar obert, però sense gaire
profunditat. El Santa va disposar d’opcions per decantar el duel al seu fa-
vor però no va tenir encert. El punt és d’or per l’Ulldecona, que n’ha su-
mat quatre en dos desplaçaments seguits. Però que segueix en una po-
sició compromesa. Per la seua part, Aldeana i Pinell van empatar a zero
en un partit discret en què els locals van dominar a la primera meitat i
que fou del Pinell a la represa, amb opcions al final que va evitar Andreu.
Al descans, es va fer l’entrega del premi ‘el seu pes en arròs’ (plana 2). 
Ivan, Sergio, Alex i Marc van ser baixa pels aldeans. 

El Santa cedeix un empat contra l’Ulldecona.
Aldeana i Pinell, sense gol 

TERCERA CATALANA

El Camarles, per la seua part, va empatar (0-0) al camp d’un Catalò-
nia que ha puntuat en les dues darreres jornades contra primers clas-
sificats. Tot i els intents camarlencs, l’equip tenia la pòlvora estava mu-
llada. El Cata va estar ben posat i va jugar amb una actitud que cal
destacar. 

El Camarles empata a Jesús

TERCERA CATALANA

Han passat uns dies i, fins ara, no hi ha alternativa directiva a Santa
Bàrbara, un cop la junta actual ha manifestat que no continua. De mo-
ment, cap soci s’ha interessat de forma oficial. I, per tant, els rumors
continuen sent rumors. 

De moment, no hi ha alternativa

El Corbera s’ho jugava tot diumenge passat contra un rival directe,
el Tivenys. Va acabar guanyant i, d’aquesta forma, té vida i opcions
per a poder mantenir la categoria. Els corberans, que van recupe-
rar efectius, van imposar-se gràcies a l’efectivitat de la represa,
sent superior a un Tivenys que va avançar-se amb l’1-2 (46’). Els
d’Arnau no van estar tan ben posats com en altres jornades i es van
anar diluint a mesura que passaven els minuts, sobre tot arran del
quart gol local. D’altra banda, el Móra la Nova va aprofitar la debili-
tat d’un Godall que ja ha baixat els barços i que, a més, tenia mol-
tes baixes. Els morencs van refer-se després dels darreres resultats
i van aconseguir un triomf que els dóna estabilitat i els allunya de
qualsevol malson classificatori. Magi (3), Bernat (2), Santi i Ramon
van marcar pels de la Ribera.

El Corbera té vida amb el triomf contra el
Tivenys. El Móra la Nova goleja a Godall

TERCERA CATALANA

El Vilalba està fent història. Impressionant la temporada. Deu partits se-
guits sense perdre, amb set victòries. Per emmarcar. Diumenge pas-
sat va frenar el Sant Jaume que es presentava després d’haver guan-
yat en les últimes cinc jornades. Bernabé, amb un gran gol, va fer l’1-0
i Abdul el 2-0 abans del descans. Joel marcava el 2-1 a l’inici de la re-
presa. Llavors, “l’àrbitre, que fou el mateix que ens va xiular el dia de
l’Ampolla, va anar a per nosaltres. No va xiular dos penals a l’àrea lo-
cal. I el seu criteri fou desigual. Ens vam quedar, durant la represa,
amb vuit per les expulsions de Toni, Joel i Pardo. Va ser un robo”, deien
des de Sant Jaume. Des de Vilalba es comentava que “de robo no en
va haver-hi cap. Potser va existir una jugada dubtosa dins l’àrea nostra
que va poder ser discutible. Però, en qualsevol cas, foren jugadors del
Sant Jaume els que, pel motiu que sigui, van protestar-li molt a l’àrbi-
tre, des de la primera meitat”. Abdul, ja al final, va establir el 3-1. El Vi-
lalba puja a la quarta plaça. Fa història. I vol més.  

El Vilalba està fent història
DEMÀ (17.30 H): AMPOLLA-VILALBA, EL PARTIT

La Sénia, en el moment decisiu de la temporada, ha entrat en un espiral de
resultats negatius. Ha perdut els tres darrers partits. Diumenge es va veure
sorprès per un Deltebre que una vegada més va demostrar que s’adapta mi-
llor als partits fora de casa. Ha tret més punts com a visitant (21) que com a
local (13). I va saber portar el partit com més li convenia i la Sénia, tot i els
seus intents, no va poder batre a un equip com el Deltebre que va jugar or-
denat en defensa, amb bona actitud. Rosemberg i Pastor van signar els gols
que van valdre una victòria important per al conjunt de Tomàs Bllano que ini-
cia un micro cicle de tres partits seguits coma visitant i que aclareix una mi-
ca més la seua situació, allunyant-se de les places de descens. La Sénia, per
la seua banda, va deixar perdre una bona oportunitat d’acostar-se al líder. 

La Sénia no aprofita l’oportunitat i 
el Deltebre és més efectiu fora de casa

TERCERA CATALANA

L’Ametlla va guanyar l’Horta (3-1) després de cinc jornades sense
aconseguir cap victòria (1 punt de 15). Va ser un partit distès i en
el que els dos equips presentaven un bon nombre de baixes. La Ca-
la va dur la iniciativa i al primer temps fou efectiva amb dos gols que
van encarrilar el partit al seu favor. Samo i Rullo van fer els gols de
l’equip de Balfegó. A la represa, el partit va obrir-se. Els dos equips
van intentar-ho però l’Horta, tot i tenir una opció, no va poder entrar-
hi i va ser l’Ametlla qui va sentenciar amb el tercer gol, obra de Xa-
vi.  Isaac Margalef reduiria distàncies ja en la recta final del duel. Per
l’Ametlla, Avraham fou expulsat i que l’àrbitre va acabar ‘arreglant-
ho’ amb la seua posterior redacció. 
Per la jornada vinent, tornarà Tono, després de la sanció. Serà al
camp de l’Ulldecona, demà dissabte.
L’Horta rebrà, també demà, a l’Aldeana. 

L’Ametlla, després de cinc jornades,
torna a guanyar, davant l’Horta

TERCERA CATALANA

El Perelló va aconseguir una
victòria èpica contra el líder,
l’Ampolla. L’equip de Molinos,
davant el deliri de la seua afi-
ció, va remuntar en els darrers
minuts, quan perdia 1-2. Era
un derbi i contra el líder. Per
això, al final, l’afició local esta-
va satisfeta.
El Perelló, motivat, cal dir que
va sortir amb molta empenta.
Així va tenir dues opcions,
amb un tret al pal, i va fer inter-
venir a Chema. 
Però l’Ampolla comptava amb
la força i també la qualitat
d’Amado, inspirat. Ell, en dues

jugades en què els locals van
demanar fora de joc, va cui-
nar-s’ho i va menjar-s’ho acon-
seguint dos gols marca de la
casa. 
El 0-2 va refermar a l’Ampolla i
va condicionar al Perelló que,
no obstant, va seguir pressio-
nant i gaudint de possibilitats,
com una de Mohedano, que
va evitar Chema, i un gol fan-
tasma que va reclamar.
A la represa, l’Ampolla va sor-
tir un xic relaxat i el Perelló es
va posar dins de la confronta-
ció amb el gol de Nico (4’). No
obstant, l’Ampolla va refer-se i

el Perelló, tot i els seus
intents, va anar perdent força
mentre el derbi s’anava travant
i la seua temperatura pujava.
Així van anar passant els
minuts i el partit estava incert.
Tots dos equips van disposar
d’un parell d’arribades.
L’Ampolla va reclamar un
penal. El Perelló n’havia recla-
mat un altre al primer temps.
Amb l’1-2 s’arribava als
darrers minuts. I llavors, amb
una jugada d’orgull, per banda
esquerra, es va originar una
centrada, una rematada poste-
rior i Archi sol feia el 2-2.

L’Ampolla no va reactivar-se
bé defensivament en aquesta
jugada, després que fos atès
Alex Nofre. 
I quan ja s’estava en temps
afegit, el Perelló s’hi va abocar
i una falta que va traure Tudela
va culminar-la Mohedano amb
una rematada inverosímil. Era
el 3-2. Un gol que va fer embo-
jir la Vinyeta.
Tot i la derrota, l’Ampolla
manté els cinc punts d’avantat-
ge al capdavant de la taula. El
Perelló segueix progressant.
Va oferir la eua millor versió,
recuperant actitud i coratge.

El Perelló frena el líder
Va vèncer a l’Ampolla remuntant en els darrers minuts (3-2) 

TERCERA CATALANA. ELS DE COTAINA NO PERDIEN DES DEL 4 DE DESEMBRE

Steve Jobs fundador d'Apple (que va
muntar la seva empresa en un taller)
era un il.luminat. Els empresaris Juan
Roig de Mercadona (que ha passat de
tenir una cadena a la província de
València a ser capdavanter a Espanya)
i Amancio Ortega (d'un taller local a
líder del món) de Zara, també ho són.
El món empresarial i aquesta vida està
plena d'il·luminats. I es poden aconse-
guir coses que semblen utopies i que
es poden fer realitat. Sí, escric de fut-
bol cada setmana. 
Aquest article no és de filosofia, és de futbol com no, i potser
sigui el meu millor article fins ara i crec que insuperable.
Poden tenir aquestes terres un equip ebrenc a la 1a. divisió?
Els garanteixo que no he pres una copa de més, ni he provat
una miqueta de droga (mai ho he fet) per escriure aquest arti-
cle. Jo només estic una mica il·luminat per dir una cosa gran,
una cosa meravellosa que algun dia un equip d'aquestes
terres pugui estar a 1a. Divisió. L'equip que més alt va estar i
més prop d'aconseguir fer un salt  va ser el Tortosa, fa pocs
anys, però va perdre el darrer partit de la lligueta d’ascens a
Cartagena. 
Els demostraré a continuació que és possible tenir un equip a
1a Divisió. Exemples de grans gestes hi ha moltes, la pobla-
ció de Mollerussa amb 14.000 habitants, avui equip de 2a
Catalana, va estar a 2a. Divisió la temporada 88/89 de la mà
del president recentment desaparegut, el Sr. Joan Miro, amb
el qual ens va unir una gran amistat durant molts anys. El Vila-
real que en les dècades dels 70/80 estava a 3a Divisió ha
passat de ser dels millors equips de la lliga Espanyola i prac-
ticant alguna temporada el millor futbol juntament amb el
Barcelona. La seva població és només de 55.000 habitants,
si sumem la d'Amposta i la Ràpita gairebé l’igualen. La pobla-
ció gironina de Vilajuïga, amb prou feines 1.100 habitants, va
arribar a militar a 3a. Divisió en comprar la plaça del
Miapuesta-Castelldefels, la temporada 2008/9. La població
de Vilobí de la comarca de la Selva de Girona amb 2.600 habi-
tants, ara equip de 3a Catalana, va arribar a estar, no una tem-
porada, a 3a Divisió, sinó onze. L'Almendralejo, població de
33.000 habitants, el seu equip està a 3a. Divisió però va arri-
bar a militar a 1a. Divisió dos anys amb el seu equip,
l'Extremadura. He citat alguns exemples de grans somnis que
s'han complert. Si a l'Ascó, que no tenia equip en competició
els anys 41/72, li haguessin dit que podia arribar a 3a Divisió
hagués pensat que estava boig qui li ho comentava. Però el
món està ple de bogeries i l'Ascó va arribar a 3a Divisió, per
què no pot arribar a la 1a. Divisió? Serà per diners?. Imaginen
que s'ajuntin un dia els tres cervells d'aquesta comarca, un
vell conegut del futbol, Miguel Perez que té fils poderosos per
aglutinar projectes futbolístics: “El que passa que aquí cadas-
cun va pel seu costat, no hi ha projectes que es pensin amb
un objectiu comarcal”, diu. Ramon Muñoz, que té contactes
amb els millors jugadors d'Andalusia, i el poder de Joaquin
Rambla, “el Polanco d'aquestes terres“, que té amistats amb
grans polítics del territori que estan en les altes esferes políti-
ques d'aquest país. 
Si al meu poble hi ha genis i projectes per què no els pot
haver-hi en aquestes comarques. S'imaginen que aquests tres
personatges uneixin els seus interessos comuns per un pro-
jecte total i representar un sol equip “Les Terres de l'Ebre”. Jo
sóc de la Sénia, ”El país del Moble“ allí han aconseguit un fes-
tival internacional de bandes, un dels pocs hipòdroms de
Catalunya i ara ha sortit un patrocinador per a un equip ciclis-
ta amateur a nivell nacional i de moltes altures, patrocinat pel
meu amic Manuel Viñals (Controlpack) que va donar la volta al
món en 79 dies, i després va publicar un llibre. Somiem, i fem
que tots els nostres somnis es facin realitat cada dia, només
cal engegar-los i treballar-los, només utilitzem una petita part
del nostre cervell, està demostrat només un 10%. Potser no
sigui el moment, però jo els asseguro que amb dos xinesos
amb diners, dos empresaris d'aquestes comarques i dos
homes de futbol, aquestes comarques poden tenir un equip a
1a Divisió dintre de deu anys, quinze o vint. Garantit. Només
és qüestió de voler. L'únic problema d'aquestes terres és la
història que marca en moltes poblacions, les enveges de
municipis i que no es fa front a una fi comuna, sempre el sepa-
ratisme. Només per a situacions dramàtiques com l'affaire de
la cooperativa de l'Aldea, uneix a tot el poble. Guardin aquest
article perquè en les memòries futures vegin que de la ficció
a la realitat, només hi ha un pas.

Poden tenir aquestes Terres 
un equip a la Primera divisió?

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

Móra Nova-la Sénia (16.30 h)
Sant Jaume-Godall (17 h)
l’Ampolla-Vilalba (17.30 h)
Tivenys-Catalònia (17 h)
Horta-Aldeana (17.30 h)
Ulldecona-l’Ametlla (17 h)

Diumenge
Camarles-Perelló (17 h)
Pinell-Corbera (17.30 h)

S. Bàrbara-Deltebre (17.30 h)

RESULTATS

29a jornada Tercera catalana

l’Ametlla-Horta 3-1

Catalònia-Camarles 0-0

la Sénia-Deltebre 0-2

Corbera-Tivenys 5-2

Aldeana-Pinell 0-0

Godall-Móra Nova 1-7

Vilalba-Sant Jaume 3-1

Perelló-Ampolla 3-2

S. Bàrbara-Ulldecona 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 29 52 21 65

2. la Sénia 29 55 31 60

3. l’Ametlla 29 66 29 57

4. Vilalba 29 58 41 52

5. Camarles 29 55 38 52

6. Sant Jaume 29 50 36 47

7. S. Bàrbara 29 49 43 44

8. Pinell 29 60 48 43

9. Perelló 29 51 39 43

10. Aldeana 29 44 45 41

11. Horta 29 56 56 39

12. Móra Nova 29 61 53 37

13. Deltebre 29 43 47 34

14. Tivenys 29 39 65 28

15. Ulldecona 29 33 55 27

16. Corbera 29 45 69 25

17. Catalònia 29 33 84 18

18. Godall 29 38 88 14

Tercera catalana

RESULTATS

8a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

Campredó-Atlas 3-1

Bot-R. Bítem 1-0

Benifallet-Flix 1-2

PROPERA JORNADA 

Bot-Flix (diu 17 h)

R. Bítem-Campredó (dissa 18 h)

Atlas-Benifallet (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 8 14 2 20

2. Atlas 8 13 7 15

3. Flix 8 13 10 12

4. Benifallet 8 9 16 9

5. R. Bítem 8 8 13 7

6. Bot 8 8 17 6

RESULTATS
9a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Ginestar-Tivissa 2-2
Alcanar-Rasquera 4-1
Roquetenc-Xerta 2-3
Benissanet, descansava

PROPERA JORNADA 

Tivissa-Benissanet (diu 17 h)

Xerta-Alcanar (diss 17 h)

Rasquera-Ginestar (diss 17 h)

Roquetenc, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 8 22 10 21

2. Benissanet 7 17 5 16

3. Roquetenc 8 15 13 15

4. Tivissa 8 20 20 10

5. Ginestar 8 11 14 8

6. Rasquera 8 7 18 4

7. Xerta 7 8 20 4

Quarta catalana

Així celebraven els jugadors d’El Perelló el 3-2, obra de Mohedano (91’).

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló va remuntar en
els darrers minuts, quan
perdia 1-2, contra el líder
l’Ampolla. Mohedano va
marcar en temps afegit.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA  
Balaguer-Masnou

Terrassa-Olot
Europa-Muntanyesa

Gavà-Vilafranca
Santboià-Amposta (diu 12 h)

Manlleu-Rubí
Espanyol-Vic

Gramanet-Prat
Pobla Mafumet-Castelldefels

Vilanova-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 36 22 7 7 53 23 73
2. Espanyol 36 18 12 6 63 26 66
3. Pobla Mafumet 36 17 10 9 48 26 61
4. Manlleu 36 16 11 9 67 48 59
5. Terrassa 36 16 10 10 53 48 58
6. Cornellà 36 14 14 8 49 34 56
7. Santboià 36 15 10 11 42 40 55
8. Vilafranca 36 15 7 14 47 56 52
9. Gavà 36 13 10 13 43 46 49
10. Castelldefels 36 13 10 13 43 42 49
11. Rubí 36 13 8 15 59 52 47
12. Vic 36 12 11 13 42 43 47
13. Balaguer 36 12 10 14 32 49 46
14. Olot 36 11 12 13 47 51 45
15. Muntanyesa 36 10 13 13 36 49 43
16. Europa 36 11 9 16 33 42 42
17. Gramanet 36 10 9 17 42 50 39
18. Vilanova 36 9 11 16 38 55 38
19. Amposta 36 8 7 21 49 76 31
20. Masnou 36 5 9 22 31 61 24  

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, 3a divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Santfeliuenc

Valls-Vista Alegre

Martinenc-Rapitenca (diu 12 h)

Olesa-Tàrrega

Iberiana-Júpiter

Sants-Ol. Can Fatjó

Torreforta-Ascó (diu 11.45 h)

Viladecans-Tortosa (diu 12 h)

Almacelles-Igualada 

RESULTATS

29a jornada, Primera catalana

Tàrrega-Martinenc 0-3

Vista Alegre-Reddis 2-1

Rapitenca-Valls 2-2

Júpiter-Olesa 9-0

Ol. Can Fatjó-Iberiana 2-1

Ascó-Sants 2-0

Igualada-Santfeliuenc 3-2

Tortosa-Torreforta 1-2

Almacelles-Viladecans 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 29 45 19 62

2. Júpiter 29 71 37 52

3. Vista Alegre 29 54 46 49

4. Martinenc 29 48 36 48

5. Tàrrega 29 51 40 48

6. Reddis 29 43 39 43

7. Santfeliuenc 29 35 38 43

8. Ascó 29 52 33 41

9. Sants 29 41 39 40

10. Iberiana 29 47 52 40

11. Valls 29 40 48 40

12. Torreforta 29 51 55 38

13. Viladecans 29 39 42 36

14. Igualada 29 48 56 35

15. Tortosa 29 44 48 34

16. Ol. Can Fatjó 29 31 41 34

17. Almacelles 29 43 49 32

18. Olesa 29 21 86 14

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Camp Clar-Salou (17 h)
Catalònia-Roquetenc (16.30 h)

Torredembarra-Bonavista (16.30 h)
Gandesa-Alcanar (17 h)

Diumenge
R. Bítem-Calafell (17 h)

Catllar-Morell (12 h)
Cambrils-la Cava (17 h)
Olimpic-Vilaseca (17 h)

Jesús i Maria-Canonja (17.30 h)

RESULTATS

29a jornada, Segona catalana

Morell-R. Bitem 1-0

Roquetenc-Camp Clar 1-0

Bonavista-J. i Maria 0-2

Canonja-Olimpic 4-0

Alcanar-Calafell 3-1

la Cava-Catllar 3-1

Salou-Cambrils 0-1

Vilaseca-Catalònia 1-3

Gandesa-Torredembarra 2-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 29 62 25 62

2. Morell 29 65 35 61

3. Gandesa 29 57 40 53

4. Jesús i Maria 29 56 40 53

5. R. Bítem 29 61 38 52

6. Alcanar 29 56 46 49

7. Roquetenc 29 51 43 49

8. la Cava 29 53 55 44

9. Salou 29 39 46 40

10. Catllar 29 46 48 39

11. Camp Clar 29 42 49 37

12. Catalònia 29 46 46 33

13. Cambrils 29 49 50 33

14. Calafell 29 36 58 30

15. Canonja 29 30 39 29

16. Vilaseca 29 39 59 28

17. Olimpic 29 39 65 24

18. Bonavista 29 29 74 15

RESULTATS
9a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Batea-La Galera 4-0

Deltebre-Ascó 4-2

Jesús i Maria-la Cava 2-2

PROPERA JORNADA  

la Cava-Deltebre (dissa 17 h)
Ascó-la Galera (diu 16 h)

Arnes-Jesús i Maria (diu 17.30 h)
Batea, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 8 27 9 19

2. Jesús i Maria 8 18 13 15

3. Ascó 8 19 15 11

4. la Galera 8 11 11 9

5. Arnes 7 17 20 9

6. la Cava 7 8 13 8

7. Deltebre 8 6 25 5
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IRISEA, CAMPIÓ ABSOLUT

El sènior masculí s’acomiada amb un triomf
VOLEI ROQUETES

El Delta Sporting va empatar, a casa, contra l’Altafulla (4-4). La primera part va ser dominada pels del
Delta que es van avançar amb els gols de Rafa, Clemente i Marc. Semblava que seria una victòria plà-
cida i una segona part tranquil.la. Però no va ser perquè l’Altafulla va reaccionar i va entrar en el par-
tit. El Delta Sporting no va saber refer-se i el rival anava guanyant metres fins capgirar el marcador
(3-4). Va ser una fase tensa del partit, amb molt contacte. A darrera hora, amb l’ambient un xic escal-
fat, el Delta va empatar amb un gol de Javi. El Reus Masvi és el nou lider amb un punt més i rebrà el
proper diumenge al mati al Delta Sporting, segon classificat, en l'ultim partit de la primera volta.

Futbol sala: El Delta Sporting es relaxa a la segona part (4-4)

Diumenge, a la Marató de la Fageda, organitzada pel Trail La Sénia, van haver-hi més de 400 partici-
pants. En la Marxa, 270 i a la Marató, 147. Per categories: Primer Sènior Masculí: Lluc Maresma Fe-
lipo en 4h10min12seg de Sudactiu; Primer Veterà Masculí: Xavier Goma Safont en 4h23min11seg
del Pedala.cat; Primer Màster Masculí: Jaume Garrosset Gorgas en 4h39min29seg del Trote-Extrem
Primer Sènior Femení: Anna Belen Balague en 5h47min48seg de la UEC Tortosa; Primer Veterà Fe-
mení: Leo Antó Castell en 5h46min40seg de la UEC Tortosa; Primer Màster Femení: Isabel Arasa Fa-
va en 5h36min14seg de la UEC Tortosa. D’altra banda, diumenge tindrà lloc a Els Reguers la terce-
ra edició de la Cursa del Vent, dins del circuit de curses de muntanya de les Terres de l’Ebre. 

Marató de la Fageda i diumenge vinent Cursa del Vent a Els Reguers

Falset-Tortosa Ebre, 4-2
Olimpic-Rapitenca, 1-17
Aldeana-Jesús i Maria, 2-3
Santa Bàrbara-Alcanar, 8-2
Benifallet-Masdenverge, 3-2
Gandesa-Arnes, 0-6
R. Bítem-Ulldecona, 0-11
Ginestar-la Cava, 0-9
Classificació: Ulldecona, 77; la Cava,
73; Arnes, 61; Rapitenca, 58; Falset,
51; Tortosa Ebre, 48; Santa Bàrbara,
46; Aldeana, 41; R. Bítem, 37;
Ginestar, 30; Benifallet, 26; Gandesa,
24; Jesús i Maria, 21; Masdenverge,
14; Olimpic, 9; Alcanar, 3. 
Propera jornada: Masdenverge-
Aldeana; Jesús i Maria-Falset; la Cava-
Olimpic; Alcanar-Ginestar; R. Bítem-
Gandesa; Rapitenca-Arnes; Tortosa Ebre-
S. Bàrbara; Ulldecona-Benifallet.

Els quatre primers golegen

FUTBOL FEMENÍ

El Campredó, nou equip de Tercera
catalana, va vèncer l’Atlas (3-1).
L’afició, molt il.lusionada, va gaudir
del triomf en el primer partit amb
l’ascens assolit: “l’ascens ha estat
gràcies al treball de tots plegats. Els
jugadors s’han implicat amb gran
compromís i els tècnics han tingut
gran importància perquè han sabut
motivar-los. Estem molt satisfets i
realment hem fet història”, deia Manel
Alvarez, el president, satisfet amb el
que s’ha aconseguit.
D’altra banda, el Flix, quan pitjor ho
tenia, va fer un pas de gegant en
guanyar a Benifallet (1-2). Ara els
flixencs ocupen la tercera plaça.
L’Atlas, la segona. Resten dues
jornades. Són claus. D’entrada, la
propera, amb el partit Atlas-Benifallet.
Es decisiu. 

Dues places obertes

QUARTA CATALANA

El senior masculí jugava l'últim partit en la categoria de primera catalana, ja que l'any que ve des-
cendeix a segona. Va acabar bé, realitzant un dels millors partits i finalitzant amb un bon sabor de
boca ja que va guanyar el partit contra l'Arenys de Mar per 3-2 amb un partit molt igualat. Els par-
cials van quedar 12-25,25-22,21-25,25-20 i 15-12.
Seguidament va jugar l'equip femení contra el c.v. Figueres. També fou un partit molt igualat tot i
que el resultat va ser 3-0 però amb parcials molt ajustats 25-15, 26-24 i 29-27.
La pròxima jornada, el senior femení va al camp del líder, el c.v. Hortons.

IRISEA, First Class Europe d'Al-
bert Albis es proclama Vencedor
Absolut d'aquesta IV edició de la
Regata del Delta. Victoria en
Temps Real per al DON'T ASK,
First 50 d'Albert Fucale
A les 19h del divendres 27 d'a-
bril des de Port Ginesta (Sitges),
es va donar la sortida. El vent es
va mantenir tota la nit, tant en in-
tensitat com en adreça i va per-
metre l'entrada en regata a la to-
talitat de la flota al llarg del matí
del dissabte 28 d'abril, rumb a la
Ràpita.
El primer vaixell a creuar la linea
d'arribada va ser el DON'T ASK,
First 50 d'Albert Fucale, seguit
de prop pel GALVANA, Spark-
man&Stephen's 56 de Borja Pe-
lla del RCN de Barcelona, la ter-
cera posició en temps real ha
estat pel MISTER SWING, A40
d'Antoni Subirana del CN l'Ampo-
lla.

La Regata del Delta, forma part
del Circuit ANAM de Regates, al
costat de la Ruta de la Sal, La
Badia de Pollença, La Ruta de la
Tramuntana i La Regata Soller-
Canal de Mallorca.
La tarda del dissabte 28 d'abril
va tenir lloc la tradicional Recep-
ció de Benvinguda a les tripula-
cions a la Marina Sant Carles.
A les 11h de diumenge 29 d'a-

bril, es va donar la sortida de la
Versió Sud de la Regata del Del-
ta des del CV Benicarló a Sant
Carles Marina - La Ràpita.
Els velers van sortir  amb direc-
ció a la boia de Peníscola.
El primer vaixell a creuar la línia
d'arribada en temps real va ser
MARINA BENICARLÓ, First 36.7
de Francisco Carbajal, a les
14.19h; seguit per VOGAMARI
NOU, Dufour 38 de Domingo
Roig Monteverde del CN la Ràpi-
ta que va entrar amb una diferèn-

cia de dos minuts. A les 14.28h
el tercer vaixell, SANT CARLES
MARINA, Fígaro de Robert Lopez
de Marina Sant Carles, va creuar
la línia.
El Vencedor absolut d'aquesta
Versió Sud de la Regata va ser el
VOGAMARINOU, Dufour 38 de
Domingo Roig del CN Sant Car-
les de la Ràpita.
L'Acte Oficial de Lliurament de

Trofeus es va celebrar el diumen-
ge 29 d'abril a les 21h a Sant
Carles de la Ràpita que va estar
presidit per l'Alcalde de Sant Car-
les de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu, i la Regidora de Turis-
me, Rosa Anglés. També van as-
sistir a l'acte el President de l'Es-
tació Nàutica de la Rapita,
Llorenç Matamoros, el Director
de  Sant Carles Marina, Nicolas
Gonzalez, el President del CV Be-
nicarló, Paco Carbajal i Isabel Su-
birats Presidenta de ANAM.

Gran èxit de la IV Regata del Delta

TWIRLING, A CAMARLES

El cap de setmana passat es
va disputar a Camarles, orga-
nitzada pel Club Tiwrling Delte-
bre, la Final Catalunya Sud.
Els resultats, per equips i per
categoria, van ser els se-
güents:
Infantil

1. Alfacs; 2. Ulldecona B; 3.
Alcalaten; 4. Ulldecona A; 65.
S. Bàrbara; 6. S. Bàrbara B

Cadet
1. Tortosa; 2. Alcalaten; 3.

Alcanar
Júnior
1. Alfacs; 2. Deltebre; 3.

Tortosa; 4. Alcanar; 5. S. Bàr-
bara

Sènior
1. Ulldecona; 2. Alfacs
Mans Lliures
1. Santa Bàrbara; 2. Ullde-

cona i 3. Alcanar; 
Infantil
1. Ulldecona; 2. Alcanar
Cadet
1. Alfacs
Júnior
1. Totosa; 2. Deltebre: 3.

Santa Bàrbara; 4. Alcanar. 
A la foto, una imatge d’arxiu

de componets del Club Twirling
Tortosa. 

Final Catalunya Sud

Cursa Transplanes

El torneig va ser un èxit
amb molta afluència de
públic durant tot el matí.
Els partits van començar a
les 9,30 hores i van acabar
a les 13,30 hores. Van
durar 10 minuts cada part.
GRUP A: Jesús i Maria,
Sant Jaume d'Enveija,
Aldeana i Amposta.
Classificació del grup:
Aldeana 9 punts, Jesús i
Maria 6 punts, Sant Jaume
d'Enveja 3 punts i Amposta
0 punts.
GRUP B: Escola Futbol
Delta de l'Ebre, Camarles,
Ulldecona i Rapitenca.
Classificació del grup:
Rapitenca 9 punts,
Ulldecona 6 punts,
Camarles 3 punts i EF

Delta de l'Ebre
0 punts.
CLASSIFICACIÓ
FINAL: 
1r.- Aldeana

2n.- Rapitenca

3r.- Ulldecona

4t.- Jesús i
Maria

5è.- Sant Jaume
d'Enveja

6è.- Camarles

7è.- Amposta

8è.- Escola Futbol Delta de
l'Ebre.

FINAL: 
Aldeana 1 - Rapitenca 0

3r i 4t lloc: Ulldecona 3 -
Jesús i Maria 0
Els trofeus de tots els par-
ticipants els van lliurar
Jordi Torres, regidor d'es-
ports i Mario Rodenes,
vicepresident de la UD
Jesús i Maria.

TORNEIG PATUFETS, ORGANITZAT PER LA UD J. I MARIA, DIMARTS

L’Aldeana, guanyador
Va vèncer a la Rapitenca, a la final (1-0)

En la 2ª TRANSPLANES, cursa BTT puntuable per a la
XALLENBER BTT TERRES DE L'EBRE 2012, van partici-
par en la cursa un total de 189 corredors, 27 van fer el
circuit curt de 31 km i 154 el llarg de 42 km. Hi va haver
8 abandonaments i cap accident de consideració. En
homes el guanyador va ser José Juan Marrasé
(Catalunya Sud) amb un temps de 1:48:31, seguit de
Víctor Espuny (Team Iberolei) amb 1:49:19 i de Jordi
Garcia (BTT La Moleta) amb un temps de 1:52:00. En
dones va guanyar Mònica Adell amb un temps de
2:50:02, seguida de Sandra Salvador amb 3:01:39 i
de Cristina Puyo amb un temps de 3:39:48. Totes tres
integrants del club BTT La Moleta de Xerta. El club amb
més participants va ser el BTT La Ràpita amb 23 corredors, seguit de BTT La moleta de Xerta amb 21
i de Montbike d'Amposta amb 11. Van participar un total de 30 clubs la majoria procedents de les
Terres de l'Ebre i també algun del Camp de Tarragona. Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, organit-
zadors, s’agraia a “tothom que ha fet possible aquesta segona edició de la TRANSPLANES: partici-
pants, clubs,col·laboradors, patrocinadors i ajuntaments. I un record i ànims als companys Joan Andreu
LLetí i David Caballé que no hi van poder ser degut al greu accident que van patir després de la sorti-
da de reconeixement del ciruit el dia 22 d'abril. Pel demés, forces renovades ja per repetir la tempora-
da vinent i continuar fent cada dia més gran el nostre esport”.

XALLENGER BTT TERRES DE L’EBRE
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

QUIMO PANISELLLO i GAMUNDI, AUTOR DE LA VIDA TORTOSINA

Quimo Panisello Gamundi
(Tortosa, 1972) va crèixer al
barri del Rastre (Tortosa), on
va viure a la Fàbrica de Gas.
Va estudiar al col·legi Sant
Josep. Més endavant, la
família es va traslladar a la
barriada de Ferreries. És
Graduat Superior en Disseny
Gràfic per l’Escola Superior
de Disseny de Sabadell
(ESDI), centre adscrit a
l’Universitat Ramon Llull.
Actualment exerceix de dis-
senyador gràfic freelance.
Aquest és el seu primer lli-
bre. La Vida Tortosina és una
obra en dos volums que
inventaria i caracteritza les
empreses, els comerços i
les entitats de la Tortosa
durant una època que
comença el 12 de gener de
1939, quan els últims sol-
dats republicans abandonen
Tortosa, fins les primeres
eleccions municipals la pri-
mavera de 1979. 

Pregunta: Com va
començar tot?
Resposta: Jo vivia a
Barcelona, quan un dia de
l’estiu de 2002 vaig passar
apressadament pel carrer
Comerç, i vaig observar com
la casa dels meus avantpas-
sats, on es pot llegir encara
el nom del meu besavi, Juan
Panisello Cugat, estava ober-
ta de bat a bat i uns mano-
bres hi feien neteja. Vaig pas-
sar altres dies, expressa-
ment, forçant l’itinerari, per a
veure si encara s’ensumava
l’oli. Un dia d’aquests de
ronda vaig tenir la sort de tro-
bar un roll d’etiquetes
d’ESCAMILLAS Y JABÓN
DERPAN que a algun mano-
bre despistat se li havia
extraviat pel camí.
Ràpidament vaig anar a mon
pare, Joaquín Panisello, a

que m’expliqués què era allò
que havia trobat. Allí va
començar tot.
P: Què és el que t’impulsa a
fer aquest treball?
R: La mort del meu pare el
24 de novembre de 2003 i el
naixement de ma filla gran,
Sabina, el 15 de maig de
2006, crec que en el fons és
el que m’impulsa a fer aques-
ta obra, que sols vol recollir
el dia a dia de tota una gene-
ració (la de mons pares) per
transmetre-la a les poste-
riors generacions, com la de
les meues filles.
P: Per als lectors de Més
Ebre que no hagin comprat
La Vida Tortosina, què pots
sintetitzar que poden trobar
llegint-la?.
R: Els lectors trobaran mit-
jançant una gran profusió d’i-
matges de tot tipus, la histò-
ria de les persones, que dia
a dia, amb tot el seu esforç,
van reconstruir una Tortosa
destrossada per la guerra.
Trobaran botigues o
comerços que han conegut
o dels quals n’han sentit a
parlar.
P: Quina és la conclusió que
vols que es tragui del teu tre-
ball? Un dels teus objectius
és buscar un paper més
dinàmic i rellevant de la ciutat
del que la historiografia tradi-
cional li ha atorgat. Per què
creus que és així?
R: Jo sols he volgut inventa-
riar una època, l’anàlisi l’ha
de fer cadascú a casa seua.
El que sí és veritat és que
moltes de les empreses i
comerços que he anat d’al-
guna manera retratant feien
de Tortosa una mica més
capital  del que se li ha ator-
gat ja que la seua xarxa de
viatjants arribava als antics
límits del Bisbat de Tortosa,
que anava de Maials (Segrià)

a Fanzara (Castelló) i
d’Olocau del Rei (Terol) a
Hospitalet de l’Infant.
P: Quants anys de feina t’ha
suposat La Vida Tortosina,
tenint en compte que hi ha
dos volums, dos parts?
R: L’obra és una peça única
de prop de 700 pàgines que
va començar a caminar fa
uns deu anys en la primera
troballa. Es va partir en dos
volums per decisió dels edi-
tors Miquel Àngel Pradilla i
Ramon París d’Onada
Edicions que no veien millor
forma per tal de comercialit-
zar-la. 
P: La repercussió ha estat
extraordinària. Fer una mira-
da enrera agrada i a més és
essencial per poder conèixer
millor el present.
R: Aquest Sant Jordi a
Tortosa, tal com va dir
Ramon Pellicer a TV3, hi ha
hagut “el fenomen de La vida
tortosina”. El segon volum ha
estat el llibre més venut a
Tortosa i la reedició del pri-
mer volum ha estat el segon
llibre més venut. Recordar
està de moda a Tortosa, i
com forma part del meu
tarannà, em sembla molt bé.
Personalment, em sento
molt satisfet i he vist recone-
gut el meu esforç amb
escreix.
P: A més de la teua feina,
que ha estat espectacular, a
qui has d’estar agrait perquè
s’hagi pogut fer una realitat?.
R: Abans que res, a la famí-
lia, a la meua dona, Eva Cid,
que ha modelat tots els
texts, a les meues filles,
Sabina i Clàudia, que m’han
acompanyat a moltes cases
a fer entrevistes, fotos i a
buscar material. Ser fill o nét
de qui soc m’ha obert moltes
portes. També fora de casa
tinc que agraïr des de la pri-

mera persona que me va
explicar alguna història o me
va deixar alguna foto fins a
l’últim lector que ha dia d’avui
ha comprat el llibre.
P: Ha estat un repte, en
tens un altre?.
R: Gràcies a la bona rebuda
del projecte, estic sospesant
la idea de fer un tercer volum
de La vida tortosina (1936-
1939) per al pròxim Sant
Jordi.
P: Vols afegir res més des
del Més Ebre?.
R: Voldria aprofitar aquestes
línees per agraïr als molts
tortosins que han fet possi-

ble que Sant Jordi 2012 hagi
estat un gran èxit per a La
vida tortosina. 
I als que s’han apropat a mi
per donar-me tot el suport,
com Roberto Escoda el dia
de Sant Jordi que me va dir:
”ton pare estaria molt orgu-
llós de tú”.

“Aquest Sant Jordi, el segon volum
ha estat el llibre més venut a Tortosa

i la reedició del primer, el segon”

El fenomen de La Vida Tortosina
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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: Filet amb foie d'ànec amb salsa de fruites del bosc
GATSBY - AMPOSTA

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS:

50 gr Foie fresc d'anec
1 Filet de vedella (a gust)

PER LA SALSA

1/2 Got de vi dolç pedro ximenez
1 Cullera sopera de sucre
1 Cullera sopera de mantega
2 Làmines de pinya natural fines
100gr De fruites del bosc 

PREPARACIÓ SALSA

Amb una paella es tira la mantega i el sucre i el dei-
xem que es desfaci la mantega.

Tirem el got de vi dolç i passem durant uns segons la
pinya per la paella i les retirem. Acte seguit tirem les
fruites del bosc i les deixem coure.

PREPARACIO FOIE

El foie es talla al gust del xef i es passa per una pae-
lla tomba i tomba.

PREPARACIO FILET

El filet el passem per la brasa.

ALEIX BELTRAN
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan     

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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 
Hi haurà un augment progressiu d'oest a est de la nuvolositat de tipus alt i
mig que deixarà el cel entre mig i molt ennuvolat a la meitat oest, i entre
poc i mig a la resta del Principat. A més, a partir de mig matí creixeran
nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu i prelitoral.
Independentment, fins a mig matí hi haurà intervals de núvols baixos a punts
de la meitat sud del litoral que deixaran el cel molt ennuvolat. 
Precipitacions 
De matinada s'esperen algunes pluges febles i disperses al quadrant nord-
occidental.
A partir del final del matí s'esperen noves precipitacions en forma de ruixats
dispersos que s'iniciaran a punts del Pirineu, Prepirineu i Prelitoral i que
durant la tarda també podran desplaçar-se a d'altres punts de la meitat oest.
Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, i localment
acompanyades de tempesta. S'acumularan quantitats pocs abundants de
precipitació (fins a 20 mm).
La cota de neu baixarà dels 2200 metres fins els 1800 metres, localment
fins als 1600 metres en moments de ruixat. 
Temperatures 
Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes. Oscil·laran entre
1 i 6 ºC al Pirineu, entre els 8 i 13 ºC al litoral i prelitoral sud, i entre els 4
i 9 ºC a la resta del país.
Per la seva banda les màximes baixaran lleugerament, tret del litoral i de
l'extrem nord-est on pujaran lleugerament. Rondaran entre els 14 i 19 ºC al
Pirineu, i entre els 18 i 23 ºC a la resta on les més altes es donaran a l'ex-
trem nord-est. 
Visibilitat 
Serà bona en general. Tot i així quedarà regular en moments de ruixat. 
Vent 
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable a l'interior amb predo-
mini del terral fluix al litoral. Al llarg del matí s'imposarà el component oest
a l'interior i el component sud al litoral. En general el vent bufarà entre fluix
i moderat, amb cops forts durant la tarda de component sud a la meitat est
del territori, sobretot en zones elevades i costaneres.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental , avui tindràs  l'art
de veure  el costat  millor  de les coses  i de les per-
sones . Pensa que tens  mil maneres  de fer esport
mentre et diverteixes .

Taure
20/4 al 19/5

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que
reps  per part  de la teva  parella  et mantindran
alerta .Quan  hi ha crisi , el més  important  és
poder aprendre  la lliçó .

Bessons
20/5 al 21/6

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe , la teva
sensualitat  es manifesta  de manera  natural .
Et fa  atractiu  i desitjat  per les persones  que
t'envolten.

Cranc
22/6 al 21/7

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen  senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sensi-
bilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

Viuràs  moments  encantadors  i de molta proximi-
tat  amb la teva parella .Respecte  a la teva salut ,
et convé mantenir una alimentació equilibrada que
et reposi del teu  desgast  diari.

Verge
23/8 al 21/9

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de parella ,
fet  que et  donarà  una excel·lent  visió  dels teus
assumptes  sentimentals . Avui  has d'evitar  conduir
amb presses.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un  període  ideal per prendre  decisions  que et
beneficiïn pel que fa a l'amor. Respecte  a la teva salut,
una nova filosofia  de vida  et pot fer canviar  els esque-
mes.

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit  de Venus  per la teva casa  vuit  reflec-
teix  que part de la energia  la utilitzaràs a  viure  el
sexe amb més  intensitat. Si generes  més equili-
bri entre oci  i feina , pots millorar  la salut.

Sagitari
21/11 al 21/12

Amb Venus transitant  per la teva casa set la teva
energia  actual millora  les teves relacions  sentimen-
tals o socials. Dintre teu s'aviva el desig de superar
totes les dificultats.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs una més gran expressió  creativa  i més
confiança  en tu mateix  en els assumptes  sen-
timentals. Et trobes  en un moment  alegre  i
expansiu.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar , veure  i sentir  fins a on pots
arribar  en la teva vida sentimental. Respecte  a
la teva salut , cuida  la teva gola , evita els llocs
contaminats  pel fum. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , perquè  trobis l'equilibri , has
d'oblidar-te de situacions  del passat  que a l'actuali-
tat  ja no  tenen valor. Els pulmons et poden provo-
car  problemes.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

XÀFEC 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 12°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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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Precisament, cal recordar
que les Diades dels Amics
dels Castells van nàixer ara
fa 17 anys per fer prendre
consciència del ric patrimoni
local als mateixos veins i veï-
nes del municipi, i que amb
el temps, han esdevingut un
acte destacat i consolidat en
l'agenda local. Amb tot, ara
es vol que el missatge sobre
la importància de recuperar
el patrimoni i el que podria
significar per l'economia de
la ciutat “arribe també a la
gent que no hi participa
directament”, en paraules
de Jordan. Per això, la XVII
Diada consistirà en la grava-
ció d'un vídeo multitudinari
on els participants seran els
grans protagonistes. El lloc
elegit seran les Avançades

de Sant Joan on es crearan
3 grans lletres humanes (A,
d'Amics; C, de Castells i F,
de Futur) així com un gran
cor humà que es gravaran
des d'una petita grua.

Aquestes imatges serviran
de base per l'elaboració
d'un vídeo promocional de
les muralles i Tortosa  on la
gent demostrarà “que esti-
mem el patrimoni, que l'es-

tem recuperant i que cal
invertir-hi encara molt més”,
en paraules del president. El
vídeo final serà presentat en
un nou acte, d'aquí uns
mesos. La Diada, però, no
deixarà de banda la part
més cultural i per això, en el
mateix matí, hi haurà una
visita guiada a les
Avançades de Sant Joan a
càrrec d'Albert Curto, histo-
riador i director de l'Arxiu
Històric de Tortosa, on s'ex-

plicaran els elements més
importants d'esta gran forti-
ficació del segle XVII, com
són els polvorins,
baluards,patis així com la
seua història i utilitat.
L'entitat vol millorar el conei-
xement dels monuments, i a
partir d'ara, en lloc de visi-
tar-ne molts de manera
superficial s'especialitzarà i
aprofundirà en el coneixe-
ment d'un. 
Els actes de la Diada del

2012 començaran a les
9.30 del diumenge dia 6 de
maig al davant de la seu
social dels Amics dels
Castells, al Portal dels
Romeus; des d'allí s'anirà a
les Avançades on hi haurà
durant una hora les explica-
cions d'Albert Curto; a  par-
tir de les 11.00 s'enregistra-
ran les gravacions del vídeo
i, finalment, a les 14.00 hi
haurà un dinar popular per
tots els assistents.

Participa en el vídeo de Tortosa

“Innovació, modernitat
i activitat mai vista”
són les paraules que
Jordi Jordan, president
dels Amics dels
Castells, ha usat per
definir la que serà la
XVII Diada organitzada
per l'entitat. Així,
enguany es vol tornar a
realitzar una activitat
diferent com en el seu
dia fou l'encesa de
1000 torxes a les
muralles ja que “la
gent demana activitats
millors i més visibles
per al conjunt de la
societat”.

Amics dels Castells presenta la XVII Diada de l'entitat amb la realització d’un video sobre el patrimoni tortosí 

ESTIMEM EL NOSTRE PATRIMONI, COM A NOSALTRES MATEIXOS

La XII Diada consistirà en la gravació d’un video

multitudinari, el mateix diumenge, on els

protagonistes seran els mateixos assistents

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                


