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Aquesta setmana han apare-
gut comentaris crítics amb la
subtitulació que el programa
30 Minuts de TV3 va fer d'al-
guns testimonis de les Terres
de l'Ebre que van participar al
reportatge “Entrampats a
l'Aldea”, emès diumenge a la
nit, i que ha aixecat molta
polèmica a les xarxes socials
perquè s’ha considerat com
“ofensiu i una manca de res-
pecte al nostre territori i al
nostre dialecte”. 
Des del programa, i també
per via twitter, s’ha justificat
la decisió per motius tècnics:
“Al #30minuts parlaven 29
persones de les Terres de
l'Ebre. Només 2 es van subti-
tular per deficiències d'àu-
dio”, han aclarit. 

P3

Les TE “subtitulades” per TV3

El passat dimecres 9 de maig es va presentar a la Sala d'actes de l'Ajuntament d'Alcanar el pro-
grama de les Festes de maig 2012, com popularment són conegudes les festes que aquesta
població celebra en honor a Sant Isidre, i que enguany tindran lloc entre els dies 11 i 20 de
maig. 
“Amb una retallada del 20% del pressupost, el programa es manté en quantitat i qualitat d'ac-
tes”.                              

P4

Festes de Maig a Alcanar

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament d'Ascó ha
inaugurat el viver d'empreses municipal
deidicat a les que necessiten un impuls per
ampliar la seua activitat. P5

Esports. La UE Rapitenca serà campió i
pujarà a Tercera divisió, demà dissabte (17 h),
si guanya al cuer, l’Olesa. 

P10

Terres de l’Ebre. Recoder anuncia que el
Govern presentarà al·legacions al Pla
hidrològic de l'Ebre.

P6Av
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IMATGE DEL PROGRAMA “30 MINUTS” DE TV3
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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 

El darrer espoli que es pre-
tén fer des d'Espanya cap a
Catalunya és l'espoli fluvial,
un espoli que difícilment es
produiria si Catalunya tin-
gués estat propi, perquè la
legislació que determina el
Règim legal dels cursos d'ai-
gües Internacionals no consi-
dera acceptable que un
estat desviï, o retingui, els
cabals dels cursos d'aigua
que corren pel seu territori,
en perjudici d'altres estats
aigües avall. 
Fins ara hem patit l'espoli fis-
cal, amb els 19.000 milions
que van cap a Madrid i no
retornen a les nostres
cases, empreses o famílies.
També hem patit l'espoli en
infraestructures, aquelles
que paguem amb els nostres
impostos però que tarden
molt a fer-se o senzillament
no s'arriben a fer. Mireu els
exemples més propers i ver-
gonyosos que tenim a les
Terres de l'Ebre: variants de
l'N-420 de Gandesa i
Corbera d'Ebre, variant de
l'N-340 a l'Aldea i l'autovia A-
7. Unes variants, per cert,
previstes només amb un
carril per sentit. Per no par-
lar de la línia de tren Reus-
Móra-Casp, el tancament
d'estacions, la petita estació
de l'Aldea, el reduït nombre
de vagons dels trens regio-
nals, la seva antiguitat o la
freqüència de pas per les
Terres de l'Ebre. Són situa-
cions que empobreixen les
Terres de l'Ebre i les nostres
expectatives de futur social,
econòmic i empresarial. Val
a dir, però, que la passivitat
de la ciutadania davant d'a-
quests fets i el sentit del seu
vot en benefici d'aquells que
han permès aquesta situa-
ció, trasllada la responsabili-
tat dels fets no només cap
als polítics sinó també cap
als mateixos ciutadans del
territori i les diverses organit-
zacions que els representen.
Ara torna el vell espoli espan-
yol, l'únic que va ser capaç
de mobilitzar una gran part
de la ciutadania en contra,
segurament perquè tenia un

component emocional impor-
tant. Parlem de l'espoli de
l'aigua de l'Ebre, però ara
amb un nou format més dis-
simulat, mitjançant la reduc-
ció del cabal que baixa de riu
amunt perquè es dóna aigua
en format de concessions a
diferents comunitats autòno-
mes. Els més perjudicats de
la conca seran les Terres de
l'Ebre, que només compta-
ran amb les escorrialles, és
a dir, amb un cabal resultant
que no resol cap dels proble-
mes que fa anys que té el riu
en el tram final i el Delta, i
que a més incrementarà la
salinització, la subsidència i
la regressió. 
Arribats aquí, cal que la gent
de les Terres de l'Ebre no
ens deixem espoliar també
la dignitat i, per tant, que
plantem cara a  l'espoli flu-
vial que ens planteja la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, però també a tota
la resta d'espolis que patim
diàriament en infraestructu-
res i inversions, i que ens
aboquen a ser unes comar-
ques residuals, sense expec-
tatives de futur i, per tant,
sense possibilitats d'optar a
les mateixes oportunitats
que altres territoris de
Catalunya.

Paco Gas
Secretari de Política

Parlamentària i de Medi
Ambient

Federació de l'Ebre d'ERC

Aturem l’espoli de 
les Terres de l’Ebre

Opinió

Solidaritat Catalana per la Independència (SI)
ha entrat en el registre del Parlament una pro-
posta de resolució dirigida a la comissió de
control de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals que insta "a difondre les diverses
variants dialectals del català sense que puguin
ser subtitulades d'acord amb l'article 22.3 de
la Llei de la CCMA i els punts 4.3 i 4.2.1 del
seu llibre d'estil". El diputat de SI, Toni Strubell
afirma que "va suposar donar un tractament
lingüístic discriminatori als nostres compatrio-
tes de l'Ebre". "Com si no parlessin català", ha
lamentat. “Vergonya", "falta de respecte i de
sensibilitat", "menyspreu al català que parlem a

les Terres de l'Ebre", són algunes de les
expressions que utilitzen els usuaris de Twitter
per lamentar el subtitulat del català ebrenc en
el reportatge sobre la crisi de la secció de crè-
dit de la cooperativa. En aquest sentit, alguns
dels missatges dels "indignats" pels subtítols
del català ebrenc també s'han convertit en cri-
des a l'orgull ebrenc. Però no sempre el got es
veu de la mateixa manera… mig ple o mig
buit… altres veus defensen la professionalitat
de TV3 i l'ús de subtítols per fer totalment
“accessible” el reportatge a tothom, i que
quedès perfectament entesa la problemàtica
que està vivint el poble de l'Aldea.

Editorial

Veus contradictòries

Les reaccions provocades per la emissió del pro-
grama 30 minuts de TV3 “Entrampats a l'Aldea”
han estat moltes i molt variades. S'han sentit
comentaris per tots els gustos. És de pura lògica
que quan abordem temes d'aquest calat hi hagi
controvèrsia.
Vagi per davant el meu absolut respecte a la tasca
professional dels autors del reportatge, crec since-
rament que el producte és de qualitat, la recerca
d'opinions amb criteri, és evident, i es detecta la
voluntat d'introduir elements de judici que aporten
llum a sobre de lo succeït i també sobre l'entorn
cooperativista en general.
L'enfoc periodístic és, per suposat, respectable
com al mateix temps discutible per discrepància o
desacord depenent del color que cadascú s'ho
miri, com a espectador la meva opinió és una de
tantes i no pretén altra cosa que aportar al resultat
final. 
És obvi que a l'Aldea tots sabem perfectament el
que ha succeït des de l'1 de desembre passat,
coneixem perfectament quin paper ha desenvolu-
pat cadascú, el 30 minuts en aquest aspecte no
ens descobreix res, no ens fa falta, perquè ho hem
viscut personalment amb tot el dolor que uns fets
com estos comporten a les famílies afectades.
Baix el meu parer la controvèrsia ha pogut sorgir
alhora d'utilitzar en excés determinats prejudicis i
estereotips i en certa manera per un context d'imat-
ges de recurs amb excessiva vocació de “wes-
tern”; a més a més, la subtitulació és un recurs per
aclarir i fer més entenedores converses col·loquials
però en aquest cas s'ha pogut distorsionar la inten-
ció del seu ús, per entendre'ns si en una conversa
es diu “pos” no cal posar “doncs”.  En general la
gent no ha quedat prou satisfeta del missatge final
que esperava rebre d'aquest reportatge.
No crec que se'n hagi de fer més qüestió d'aquest
tema, si crec necessari que una vegada hem tornat
a aparèixer com a notícia, i no precisament positi-
va, seria bo deixar de  costat polèmiques estèrils i
continuar la tasca de propiciar unitat d'acció entre
tots els agents que hi puguin aportar solucions.
La pagesia de l'Aldea és un sector dinàmic amb
mitjans moderns i una elevadíssima qualitat de tre-
ball que genera uns excel·lents productes. Els nos-
tres pagesos amb majoria aclaparadora no estan
comercialitzant les seves collites a través de la
Cooperativa, per motius que no venen al cas fa
anys que el gruix de la producció no passava per
les instal·lacions cooperativistes. 
Els pagesos de dins i de fora de la Cooperativa es
mouen entre mitjans de producció moderns, tècni-
ques d'alt rendiment i han apostat per una estricta
traçabilitat, eines i filosofia que ha posat la qualitat
com a senya d'identitat de l'horta de l'Aldea. 
La problemàtica de la Secció de Crèdit ha estat
única i exclusivament de la Cooperativa de l'Aldea,
no és hora de globalitzar els problemes i sí de
reforçar la confiança en el sistema cooperativista
que pateix, com tota la societat, els ofecs de la
crisi, però no de cap manera ni més especial que

altres empreses de qual-
sevol sector productiu.
L'Aldea és un poble
modern que camina de
cara a un futur pròsper,
és un municipi situat
estratègicament al mig
de les vies de comunica-
ció més importants i
amb uns polígons indus-
trials que seran amb tota
seguretat els protagonis-
tes de la recuperació
econòmica del territori. 
El present és per a tots igual o això ens semblava
fins que hem patit aquesta crisi local i a hores d'ara
contemplem mig estabornits com les administra-
cions disposen de milers de milions d'euros per
“salvar” o “nacionalitzar” una entitat financera com
és Bankia i es nega el pa i la sal per injectar 4.7
milions d'euros d'estalvis banyats de suor que els
impositors de l'Aldea veuen irrecuperables almenys
a curt termini. 
En teoria tots som iguals, tots tenim el dret a ser
ajudats, tots volem ser tractats d'igual manera i
esperem que a tots se'ns administri la mateixa jus-
tícia social que espera tothom, serà així veritable-
ment?.
De tot això caldrà extreure algunes reflexions, pri-
mer que tothom tenim alguna cosa a dir o fer en
positiu, segon que tot i les responsabilitats que li
corresponguin a cadascú caldrà millorar el meca-
nismes de control que han patit moltes deficièn-
cies, tercer la manca de liquidesa de les famílies és
una responsabilitat que s'ha d'assumir per tots i
cadascun dels agents que no han fet bé la seva
feina.
No ens podem excusar amb la crisi per deixar
“tirats” als estalviadors que en la seva immensa
majoria estan sobre o per sobre la edat de jubila-
ció.
Els propers mesos el concurs de creditors i les
negociacions del desitjat nou consell rector deter-
minaran plantejaments futurs, que passen per la
imprescindible implicació del territori en la produc-
ció agrícola, la rendibilització d'unes instal·lacions
de primer ordre i una necessària activitat que
ampliada degudament pugui generar els recursos
que amb el degut recolzament aportaran solucions
tant en la part econòmica com en la social.
La tasca és “ficar gasolina” al sector, socialment
s'han d'explicar les passes i les repercussions que
esdevindran, políticament s'ha de treballar perquè
cadascú des de la seva posició aporti solucions i
vetlli perquè ningú “s'adormi a la palla”. Seran
mesos difícils sense cap garantia d'èxit però com
diu la dita “mentre hi ha vida hi ha esperança”.

Dani Andreu
Alcalde de l’Aldea.

Mentre hi ha vida hi ha esperança

Opinió
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Vergonya", "falta de respec-
te i de sensibilitat", "menys-
preu al català que parlem a
les Terres de l'Ebre", són
algunes de les expressions
que han utilitzat els usuaris
de Twitter. Moltes crítiques
ha provocat l'emissió, el
passat diumenge, del repor-
tatge del programa 30
minuts emès per TV3 sobre
el cas de la cooperativa de
l'Aldea perquè es va subtitu-
lar “en català normatiu per
acompanyar les declara-
cions i intervencions dels
veïns de l'Aldea i del Baix
Ebre”. Al documental hi
intervenen 29 testimonis i
només en dos casos, es
decidia subtitular les seves
paraules, origen de la polè-
mica generada. Molts d'e-
brencs i d'arreu de
Catalunya van denunciar l'ús
d'aquest recurs propi de
casos en què es parla en un
idioma foraster. Missatges
com “mos sentim menys-
preats per coses com

estes” o “es va demostrar
una clara Barcelunya.
Indignant”, han farcit Twitter
i Facebook els últims dies.
Fins i tot, autoritats políti-
ques també mostraven la
seva opinió; Núria Ventura
(Diputada del PSC), «lamen-
tables subtítols, a l’Ebre par-
lem una altra llengua, quina
pena!» o Josep Bargalló
(exconseller en cap), «avui
han tingut els sants dallon-
ses de subtitular la gent de

l’Aldea».  Des del programa
però s'ha justificat la decisió
apel·lant a qüestions tècni-
ques i assegurant que es va

subtitular "per deficiències
d'àudio".   S’argumenta que
les persones subtitulades
estaven fent feines al camp

i que no s’escoltava bé el
que deien. Parlaven molt
ràpid. I que, a més, “se’ls va
avisar i ho sabien. De fet, hi

ha altres testimonis que
apareixen al documental
que s’expressen amb parla
ebrenca als quals no se’ls
ha subtitulat”.
La realitat és que ens tro-
bem amb diverses veus
contradictòries. El territori
ha parlat i la veritat és que
hi ha cert malestar. A molts,
el so que han adduit des de
TV3 no els val com a expli-
cació. “No calia reforçar el
que deien aquestes perso-
nes ja que el so és més que
correcte i el diàleg s'entén
perfectament”. “S’haguès
actuat de la mateixa mane-
ra amb persones de
Barcelona, Lleida o
Girona?”. A l’Ebre, no obs-
tant, també hi han hagut opi-
nions a favor. Jaume Molla,
fill d’un pagès de l’Aldea,
entrava en directe per telè-
fon al Dixa´m Vore, magazi-
ne de CANAL TE, per afirmar
que els havien trucat desde
la direcció del programa
per si els semblava bé la
idea dels subtítuls ja que el
seu pare parlava molt ràpid,
que van ser avisats. Tingui
qui tingui la raó, en raó o
sense, hi ha una conclusió
molt més important per
damunt dels subtítuls, i així
ho deixava ben palès aquest
pagès «subtitulat»... «com
potser que es preocupen
tant de com parlo i no dels
diners que tinc entrampats i
que potser no recuperaré?
(...)».

Un documental crea polèmica i
discrepàncies al territori

El documental emès diu-
menge a la nit pel progra-
ma 30 minuts de TV3,
sobre el col.lapse de la
cooperativa de l’Aldea, ha
generat polèmica al terri-
tori, i sobretot, a les xar-
xes socials pel fet de sub-
titular les paraules de dos
dels testimonis recollits.

El programa emès per TV3 «Entrampats a l’Aldea» va subtitular el parlar ebrenc de dos testimonis

Uns opinen que és una falta de respecte a l’Ebre. Altres aclareixen que era necessari per problemes de so

REDACCIÓ

Un dels instants en què es van subtitular les paraules d’un dels testimonis, en el documental del programa ‘30 minuts’.

IMATGE DEL PROGRAMA “30 MINUTS” DE TV3

ACTUALITAT

Els subtítols usats en un documental que parla de la
Cooperativa de l’Aldea a TV3 han generat malestar a

l’Ebre. Trobem opinions contradictòries envers el tema.

Polèmica
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La regidora de Festes,
Mercè Fischer, acompan-
yada pel president i el
secretari de la Comissió
de Festes, Xavier Queralt i
Joan Roig, respectiva-
ment, van presentar un
programa molt variat i
engrescador. 
En l'acte, la regidora de
festes va destacar que
s'ha fet un gran esforç per
aconseguir un programa

tant complet i variat, tot i
la reducció del pressupost
en un 20% respecte a
l'any passat, i a més va
assenyalar que aquestes
seran les festes amb el
pressupost més inferior
dels últims anys. Així
mateix va disculpar la
presència del president de
la Comissió de Bous,
Juanjo Ulldemolins, i va
ser ella mateixa la que va
presentar els actes tau-
rins.
Per la seua part, el presi-
dent de la Comissió de
Festes va detallar els
actes culturals i esportius,
a més de destacar-ne
alguns de musicals, men-
tre que Joan Roig va fer
incidència en totes les
activitats més dirigides al
jovent i va animar al jovent
a participar i gaudir de la
festa.
El programa de festes de
maig d'Alcanar compta
amb diversitat d'actes,
molts d'ells organitzats

per les entitats locals, que
complementen l'oferta
d'espectacles amb bous.
Destaca el concert de Pep
Sala “25 anys de SAU”,
que el divendres 18 de
maig tindrà lloc al Centre

Cívic de la població.
A banda, també hi haurà
sopars populars, exposi-
cions diverses, actuacions
musicals, exhibicions i
competicions esportives,
correfocs, concentració

de tunning i de vehicles
clàssics, activitats infan-
tils, rutes guiades, i
enguany per primera vega-
da, es celebrarà una gim-
cana de colles de cada-
fals.

El passat dimecres 9
de maig es va presen-
tar a la Sala d'actes de
l'Ajuntament d'Alcanar
el programa de les
Festes de maig 2012,
com popularment són
conegudes les festes
que aquesta població
celebra en honor a
Sant Isidre, i que
enguany tindran lloc
entre els dies 11 i 20
de maig.

REDACCIÓ

El passat dimecres es va fer la presentació del programa.

Cedida

La Confederació Espanyola
de Pesca (Cepesca) sosté
que els tres vaixells tonyi-
naires del port de l'Ametlla
de Mar (Baix Ebre) que van
decidir abandonar la
Confraria de Pescadors no
estan legalment obligats a
pertànyer a l'entitat,

segons afirma la
Generalitat. La patronal
pesquera estatal ha con-
demnat els "actes hostils"
de l'entitat cap a les empre-
ses dels armadors -princi-
palment, el grup tonyinaire
Balfegó-, després que el
passat dijous una quinzena

d'embarcacions bloqueges-
sin durant més de dos
hores el port. Cepesca con-
sidera que els armadors
estan emparats pel "dret de
lliure associació" i apunten
que l'adscripció a les con-
fraries és "voluntària i facul-
tativa, mai obligatòria".

Continua la polèmica al port
de l’Ametlla de Mar

Cepesca opina

La superfície d'arrossars
del delta de l'Ebre afecta-
da pels danys que provo-
quen flamencs i polles bla-
ves va continuar baixant
aquesta passada campan-
ya. Segons les dades
recollides pel Cos
d'Agents Rurals, durant
aquest últim 2011, un
total de 48,23 hectàrees
d'arrossars van resultar
afectades per l'acció de la
polla blava, i 36,21 per la
dels flamencs. Unes xifres
que reforcen la tendència
a la baixa dels últims anys
en termes de superfície al
mateix temps que s'ha
invertit la responsabilitat
de les espècies que han
causat els danys.

Els danys al
Delta,

tendència a la
baixa

Els delictes i faltes al
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre s'han
reduït prop d'un 5% en el
primer trimestre de l'any
respecte al mateix període
del 2011. Segons dades
del Ministeri de l'Interior,
han passat de 10.364 a
9.861. També s'han reduït
els robatoris i assalts a
habitatges (-9,9%) o els
robatoris amb força (-
8,8%). Els delictes per trà-
fic de drogues han dismi-
nuït d'un 16,7%, així com
la delinqüència violenta, un
6,6%. Els cossos policials
també constaten la con-
tenció dels robatoris amb
violència.

Es redueixen 
els delictes a la

demarcació

Arriben les Festes de Maig d’Alcanar
“Amb una retallada del 20% del pressupost, el programa es manté en quantitat i qualitat d’actes”

ACTUALITAT
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El viver és un edifici de 372
metres quadrats dividits en
dues plantes i ubicat al polí-
gon industrial d'Ascó que
serà també la seu de l'Oficina
de Desenvolupament Local
(ODL), ens municipal que ofe-
reix serveis d'assessoria, for-
mació i guiatge als emprene-
dors. 
Durant l'acte inaugural,
l'Ajuntament d'Ascó va signar
un conveni amb Business

Angels Network Catalunya
(BANC), entitat creada el
2002 per la patronal CECOT
amb la col·laboració de
l'Institut Català de Finances i
que té com a objectius posar
en contacte inversors privats
amb emprenedors que
necessiten finançament per
desenvolupar el seu projecte
empresarial. El viver d'empre-
ses ocupa un dels 20 espais
modulars existents en les
dues naus industrials de
2000 metres quadrats
cadascuna que ha construït
en els darrers 5 anys
l'Ajuntament d'Ascó. Tant les
naus industrials com el viver
d'empreses han estat
finançats íntegrament amb
recursos municipals.
L'Ajuntament considera el
viver i el polígon industrial
com a un dels elements prin-
cipals de la política de diversi-
ficació econòmica que ha
engegat al municipi, comple-
mentat amb l'obertura l'any

2008 d'una Oficina de
Turisme i amb les polítiques
de recuperació i posada en
valor del patrimoni natural,
arquitectònic i cultural del
municipi. “Calen noves idees

i foc nou per tal de preparar
el municipi d'Ascó i la comar-
ca en general per al dia que
l'impacte econòmic de la
indústria nuclear no sigui el
motor que és avui en dia”, va

manifestar l'alcalde d'Ascó,
Rafel Vidal, qui es va mostrar
convençut de que el viver
d'empreses pot ser una pla-
taforma idònia per a nous
projectes empresarials. 

L'Ajuntament d'Ascó
va inaugurar diven-
dres passat el viver
d'empreses municipal,
un espai destinat a
empreses de nova cre-
ació o a projectes
empresarials en
desenvolupament que
necessitin un impuls
per ampliar la seva
activitat.

REDACCIÓ

Durant l’acte d’inauguració, es va signar un conveni amb Business Angels Network Catalunya.

Cedida

L'Ametlla de Mar i la resta
de municipis que formen
part de l'Estació Nàutica
Costa Daurada, van refer-
mar aquest dimarts al mig-
dia a Salou el seu compro-
mís pel turisme nàutic, amb
la firma del Conveni que vin-
cula els municipis, es a dir,
Salou, Cambrils, Mont-roig
del Camp, Vandellòs-
l'Hospitalet i l'Ametlla de
Mar amb l'Estació Nàutica.
El Conveni es firma cada
any i té com finalitat, donar
recolzament a l'Estació
Nàutica per tal que pugui
realitzar diferents accions
de promoció i comercialit-
zació de les activitats nàuti-
ques a les cinc poblacions,
així com donar a conèixer
també la seva oferta entre
els residents a la seva àrea
d'influència. Andreu Martí,
alcalde de l'Ametlla de Mar,
que es va incorporar el pas-
sat mes de gener a
l'Estació Nàutica va refer-
mar el compromís del seu
municipi per formar-ne part

i treballar conjuntament
amb la resta de municipis.
Andreu Martí, “aquest any
es el primer que l'Ametlla
assumeix l'esforç i l'impuls
amb aquests municipis de
la Costa Daurada i pensem
que l'objectiu més impor-
tant es atreure el màxim de
visitants a l'Ametlla de Mar i
que sigui un bon reclam
turístic. 
Poc a poc entre tots hem
d'allargar la temporada
turística, i entre les empre-
ses privades i el suport

institucional hem d'acon-
seguir que l'Ametlla sigui
una destinació turística de
qualitat”.
Pel que fa a les novetats
d'aquest any, a més de la
incorporació de l'Ametlla
de Mar, s'ha comptar amb
la incorporació de l'idio-
ma rus als catàlegs de
producte, la renovació de
la pàgina web, que estarà
operativa durant el mes
de maig, o l'increment de
punts de comercialitza-
ció. 

L’Ametlla referma el conveni de
vinculació a l’Estació Nàutica

Costa Daurada. El proper 17 es presentarà a La Cala

Els propers 18 i 19 de
maig tindrà lloc el IV Curs
d'Infermeria Quirúrgica
de les Terres al Teatre
Auditori Felip Pedrell de
Tortosa, en una edició
que girarà al voltant de la
cirurgia sense ingrés.
L'objectiu és adquirir i
ampliar per part dels pro-
fessionals del sector els
coneixements en cirurgia
sense ingrés per tal de
millorar-ne la qualitat
assistencial, analitzar
diferents vessants de la
cirurgia sense ingrés, el
seu passat i futur, i afavo-
rir la trobada entre pro-
fessionals i poder com-
partir i intercanviar expe-
riències per a avançar i
millorar dins l'exercici de
la seva tasca. El curs s'a-
dreça a diplomats en
infermeria, auxiliars d'in-
fermeria i estudiants de
tercer curs de la
Universitat Rovira i Virgili.

IV Curs
d’Infermeria
Quirúrgica

Inaugurat el Viver d’Empreses d’Ascó
Dedicat a empreses que necessiten un impuls per ampliar la seva activitat

ACTUALITAT
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El text, aprovat en sessió
plenària, "dóna suport al
Govern de la Generalitat
perquè aquesta defensa
es faci mitjançant totes
les vies possibles i davant

de totes les institucions
afectades, incloent-hi les
europees". Els grups sig-
nants es comprometen
així mateix a presentar
al·legacions a la proposta
de la CHE. Aquesta decla-
ració conjunta de tots els
grups municipals ha arri-
bat després de l'acord
sorgit en Junta de
Portaveus, que ha permés
també retirar una moció
presentada pel grup
d'ERC amb objectius simi-
lars. L'alcalde, Ferran Bel,
s'hi ha referit en acabar el
Ple per recordar que totes
les iniciatives correspo-
nents a la defensa de
l'Ebre s'han fet sempre de
manera unitària. En el Ple
ordinari de dilluns també
es va aprovar una reduc-
ció del 3% de les retribu-
cions de tots els regidors
de la corporació municipal
així com una rebaixa del
10% de les aportacions
als grups municipals.
Aquest acord s'ha pres
amb el vot favorable de

tots els regidors, excepte
el de PxC, que s'ha abstin-
gut. També el grup del
PSC va veure rebutjada la
moció en què demanava
habilitar un aparcament
públic gratuït en superfí-

cie al centre comercial de
Tortosa. CiU va votar en
en contra, mentre que la
resta de grups l'hi dona-
ven suport. En canvi, la
moció del mateix grup
reclamant un nou pla d'in-

dustrialització per a
Tortosa i les Terres de
l'Ebre era provada per
unanimitat de tots els
grups.  Altres mocions del
altres partits també foren
rebutjades.

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat per unanimi-
tat de tots els grups polí-
tics municipals una
declaració de defensa
del riu Ebre en què es
qualifica de "molt insufi-
cient" la proposta de
cabal ambiental per al
tram final del riu Ebre
feta per la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) i demana al
Govern de la Generalitat
que "continuï defensant
la incorporació dins del
nou Pla de Conca de
l'Ebre el règim de cabals
ambientals elaborat per
la Comissió per a la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre". 

REDACCIÓ

Imatge d’Arxiu d’un Ple de Tortosa.

Cedida

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha anunciat  al
Parlament de Catalunya
que es faran al·legacions i
propostes alternatives i
fonamentades al Pla
Hidrològic de l'Ebre, que

va presentar fa aproxima-
dament un parell de set-
manes la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre. 
Cal tenir en compte que el
Pla Hidrològic de l'Ebre
està en tràmit i, per tant,
es poden proposar modifi-

cacions. 
Recoder ha anat més enllà
i ha avançat que, en última
instància, haurà de ser
Europa qui vetlli pel com-
pliment de la normativa.
En aquest sentit, el titular
de Territori i Sostenibilitat

ha anunciat que el 25 de
maig es reunirà la
Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre, on s'abordarà a
fons la proposta de cabals
ambientals de la CHE i es
definiran possibles
accions.
Des de la conselleria de
Territori i Sostenibilitat es
considera que la proposta
de cabals de la CHE és
insuficient -suposa només
una tercera part del cabal
ecològic proposat per la
Generalitat de Catalunya- i
que incompleix de manera

clara els criteris que esta-
bleix la Directiva marc de
l'aigua europea.
Tampoc es tenen en
compte els diferents esce-
naris en funció dels
règims hídrics anuals (la
Confederació presenta
una única xifra per tot l'any
i la Generalitat n'aporta 3
en funció de l'època).
Recoder considera que a
l'Ebre “no li sobra aigua” i
que cal fer una nova pro-
posta de cabals per evitar
la regressió del delta i la
salinització del tram final
de l'Ebre.  

Recoder anuncia que es
presentaran al.legacions

I propostes alternatives al Pla Hidrològic de l’Ebre

La situació de risc d'es-
fondrar-se de més d'una
vintena de cases de la
Galera, afectades pel mal
estat dels marges del
barranc que travessa el
municipi, s'ha agreujat en
els últims anys. Des dels
forts aiguats de la tardor
de l'any 2000 que van
provocar una gran barran-
cada, les cases situades
al costat del barranc
tenen els seus fonaments
afectats pels despreni-
ments i han vist aparèixer
grans esquerdes a les
seves vivendes.
L'Ajuntament reclama que
es construeixi de manera
urgent els talussos de
contenció.

Cases de La
Galera,

en perill

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
ha celebrat que el
Govern presenti al·lega-
cions al Pla hidrològic de
conca de l'Ebre que con-
templa un cabal ecològic
"insuficient" pel tram final
del riu i el Delta. El porta-
veu de la PDE, Manolo
Tomàs, en declaracions a
l'Antena Local Informatiu,
produït per l'ACN per a la
Federació de Ràdios
Locals, ha assegurat que
necessiten el suport del
Govern en aquesta nova
lluita. "Ho aplaudim,
necessitem sentir-nos
protegits, és el que espe-
rem del Govern", ha afe-
git. 

La PDE celebra
la decisió del

Conseller
Recoder

Tortosa defensa el riu Ebre
El Ple aprova una declaració unitària on qualifica de «molt insuficient» la proposta de la CHE

ACTUALITAT
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L'EIC, que serà l'única
escola d'aquestes carac-
terístiques al sud de
Catalunya, formarà joves
capaços de comunicar-se
amb normalitat en anglès,
català, castellà i una quar-
ta llengua (xinès, alemany
o rus) gràcies a l'ambient

multicultural que oferirà el
centre i a l'esforç d'un
impecable professorat
local i internacional.
L'escola es fonamenta en
un model pedagògic total-
ment innovador, el
Sòcrates Educa, que
engloba les millors pràcti-
ques d'arreu del món i les
consolida en quatre pilars
centrals: la internacionalit-
zació, l'excel·lència en l'ús
de les tecnologies, el com-
promís amb la comunitat i
la sostenibilitat.  
A partir de setembre, l'EIC
rebrà alumnes des de P-1
fins a 3r de l'ESO i, quan
estigui a ple rendiment,
oferirà els cursos de bres-
sol, infantil, primària, ESO,
batxillerat, batxillerat inter-
nacional i cicles formatius
per a 1200 estudiants
d'entre 1 i 20 anys.
L'escola, que segueix
rebent cada dia preinscrip-

cions de famílies autòcto-
nes i d'arreu del territori
internacional, està portant
a terme el procés de
matriculació per al curs
vinent.
La titularitat de l'escola
correspon a la Fundació
Escola Internacional del
Camp (FEIC), entitat sense

afany de lucre, que impul-
sa una iniciativa jurídica-
ment privada amb vocació
de servei públic.
“L'EIC és més que una
escola. A més d'oferir un
ensenyament excel·lent,
l'EIC és un actor social del
territori. Els alumnes, les
famílies i la societat que

l'envolten hi troben la insti-
tució que els representa i
vincula entre ells, mit-
jançant el programa
Aprenentatge i Servei”.

D'altra banda, l'EIC dispo-
sa, quan convingui, d'un
programa de beques d'a-
jut a l'alumnat.

L’Escola Internacional del Camp-Salou ofereix
totes les etapes formatives de l’alumne

El mes de setembre d'a-
quest any s'obriran les
portes de l'Escola
Internacional del Camp
(EIC), un nou centre edu-
catiu trilingüe situat en
un punt estratègic a
Salou i promogut per una
iniciativa privada sense
ànim de lucre i amb
vocació de servei al terri-
tori i a la gent.

“Entrar a l’EIC és entrar al futur”

Una nova manera d’aprendre

REDACCIÓ

La seu del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha acollit la reunió
de la junta executiva del
Consorci Intercomarcal
d’IniciativesSocioeconò
miques (CIS) on s'ha
donat compte i aprovat
les propostes de sub-
venció de la convocatò-
ria del fons Leader
2011. 
En total, s'han presentat
50 expedients d'empre-
ses de les comarques de
la Ribera d'Ebre i la Terra
Alta, i s'han aprovat 42
expedients, amb una
inversió prevista de
5.767.510 euros, dels
quals s'han sol·licitat
1.356.500 euros de sub-
venció del fons Leader. 
El president del CIS i del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, Jordi Jardí,
ha destacat que “la gran
participació d'empreses
privades ha provocat que
el CIS no hagi pogut sub-
vencionar els expedients
presentats per entitats

públiques”. 
Segons Jardí, “tot i que la
situació econòmica no es
molt favorable a les inver-
sions, els empresaris de
les comarques de la
Ribera d'Ebre i la Terra
Alta han presentat projec-
tes molt interessants amb
l'objectiu de dinamitzar
l'economia del territori,
crear ocupació, generar
riquesa i fomentar la ini-
ciativa privada amb la
corresponsabilitat de les
administracions públi-
ques”.
Pel que fa als expedients
aprovats pel CIS per
rebre subvenció cal des-
tacar que 17 dels matei-
xos tenen a veure amb la
millora dels processos de
transformació i comercia-
lització dels productes
agraris, amb una subven-
ció proposada de
565.699 euros; 15 amb
la creació i desenvolupa-
ment de microempreses,
amb una subvenció pro-
posada de 299.470

euros; i 10 amb el foment
d'activitats turístiques,
amb una subvenció pro-
posada de 491.330
euros.
El Consorci Intercomarcal
d'IniciativesSocioeconòmi

ques té com a finalitat l'a-
plicació de la metodolo-
gia Leader en les comar-
ques de la Ribera d'Ebre i
la Terra Alta per aconse-
guir un desenvolupament
sostenible, autogestionat

i integrat al territori que
permeti fixar la població a
la zona, augmentar la
renda i, en conseqüència,
millorar de forma consi-
derable la qualitat de vida
dels seus ciutadans. 

Més de 5,7MEUR per a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta 
El CIS aprova 42 expedients

L'Ajuntament de
Benifallet (Baix Ebre) ha
aprovat inicialment el pro-
jecte per convertir el
mas de Xalamera, situat
entre el riu Ebre i la via
verda -vora la carretera
C-12-, en un complex
hoteler de quatres estre-
lles amb 90 habitacions.
El promotor andorrà
Antoni Cachafeiro preveu
invertir 10,59 milions
d'euros en la rehabilitació
de les instal·lacions exis-
tents -amb algunes parts
datades al segle XIII- i la
construcció de nous
espais, entre els quals,
un saló de convencions
amb capacitat per a 800
persones. L'alcalde de
Benifallet, Jordi Monclús
(ERC), confia que el pro-
jecte, que ha d'aprovar
Urbanisme, reforci l'a-
posta turística d'interior
del municipi juntament
amb la reforma del balne-
ari de Cardó.

Un hotel a
Benifallet

L'Ajuntament d'Amposta
també presentarà al·lega-
cions al cabal ecològic
proposat per la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) pel tram
final del riu. Així ho ha
anunciat l'alcalde del
municipi, Manel Ferré
(CiU), en declaracions a
l'Antena Local Informatiu,
produït per l'ACN per a la
Federació de Ràdios
Locals, on ha explicat
que el grup municipal de
CiU, amb majoria absolu-
ta a l'Ajuntament, ha pre-
sentat una moció en
aquests termes que es
debatrà el pròxim dilluns
en un ple extraordinari.
Els grups municipals
d'ERC i PSC també han
presentat mocions per
rebutjar la proposta de
cabal ambiental de la
CHE i, amb tota probabili-
tat, es consensuarà una
única moció.

Amposta,
en defensa

del riu
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El passat divendres 4 de
maig, es va celebrar a
Barcelona el II Fòrum
Estratègia Catalana Residu
Zero, amb jornades de
debats sectorials sobre la
situació dels residus a
Catalunya, amb la participa-
ció de representants d'al-
tres regions com Itàlia i
Euskal Herria per explicar
les seves experiències. A
l'àmbit de la comarca del
Montsià van ser distingits
amb aquest diploma nou
dels dotze municipis de la
comarca del Montsià, en
concret: Freginals (64%), La
Galera (66%), Godall (67%),
Mas de Barberans (61%),
Masdenverge(66%), Sant
Jaume(61%), Santa

Bàrbara(62%), La
Sénia(66%) i
Ulldecona(57%). I del Baix
Ebre: Alfara de Carles
(56%) i Paüls (64%). També
van rebre el diploma els
municipis de l'Ampolla
(67%) i l'Ametlla (66%), que
al ser pobles costaners
tenen una generació per
càpita més elevada d' 1,4
kg, però se'ls va voler
reconèixer la gran tasca
realitzada. Aquest reconei-
xement posa de relleu el
salt quantitatiu en recollida
de residus que han experi-
mentat les comarques del
Montsià i Baix Ebre en els
darrers anys. L'esforç de
les administracions, el
Consorci de Residus del

Montsià i el Rebé (Consorci
de Residus del Baix Ebre),
així com l'assistència tècni-

ca del CODE i, per suposat,
la col·laboració voluntària
dels ciutadans, han permès
assolir aquests bons resul-
tats. Ambdues comarques
van apostar pel model de
recollida mitjançant àrees
compactes, on els ciuta-
dans troben al seu abast les
5 fraccions de residus.

El nou mitjà digital es centra, exclusivament, en informació diària sobre la Batalla de l’Ebre, 
la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial

Bernat Pellisa, al Hemp Museum
Gallery a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han
detingut dos veïns
d'Amposta per presumpta-
ment robar amb violència en
tres locals de reunió de joves
de la mateixa localitat, als
que van amenaçar i van
agredir. El 4 d'abril, el colom-
bià Brahian Ricardo A., de 20
anys, i Edgar Edelmar S.,
equatorià de 27, suposada-
ment van entrar en dos dels
locals amb la cara tapada i
armats amb un bat de beis-
bol, una barra de ferro i un
ganivet de grans dimen-
sions, amenaçant i agredint
als joves que estaven reu-
nits, han informat aquest
dimecres els Mossos en un

comunicat. Van robar als
joves, van danyar el mobiliari
dels locals, i immediatament
van tractar de fer el mateix
en un tercer local, al qual no
van poder accedir perquè no
els van obrir la porta. Alguns
dels joves agredits van
necessitar assistència mèdi-
ca després de l'agressió per
ferides i contusions.
Finalment, els Mossos han
pogut recuperar alguns dels
objectes perduts i han detin-
gut els dos presumptes lla-
dres, que tenien antecedents
policials, i han quedat a dis-
posició del jutge que ha
decretat el seu ingrés a la
presó.

Detenen dos veïns d’Amposta

Dintre del I Cicle de Teatre
Amateur «Teatre Nostre»,
organitzat per la Lira
Ampostina. 
Demà dissabte, 12 de
maig, a les 22 h.,  el grup
de teatre ampostí presen-
ta, «Roseta, no ets soleta
xiqueta». 

Un sainet en clau d’humor
ambientat als anys seixan-
ta. 
El pepito mor de forma
accidental, i durant la
seva vetlla, la seva filla
Roseta, una noia molt
innocent, descobrirà un
fet que li alegrarà la vida.

“Roseta, no ets soleta xiqueta”El diari, com informa en la
seva línia editorial, inclou
notícies i reportatges en
exclusiva, una agenda d'ac-
tes, i un llistat d'espais
històrics, monuments i
museus dels dos conflictes
bèl·lics amb informació
detallada. El llistat s'am-
pliarà constantment amb
l'objectiu d'assolir el major
nombre possible d'ele-
ments. Biografies i cites per
a recordar dels protagonis-
tes d'aquells fets, i apunts
sobre els dies claus de les
dues guerres completen el
mitjà, disponible inicialment
en dos idiomes: català, cas-
tellà, i a l'anglès en breu. La
iniciativa és d'Andreu

Caralt, un periodista nascut
al Vendrell (Baix Penedès)
però que treballa des de
2003 a les Terres de l'Ebre,
on ha cobert molts dels
esdeveniments que s'han
celebrat en aquesta zona al
voltant de la Guerra Civil.
L'any 2009, el periodista va
decidir endinsar-se de ple
en un projecte que, segons
ressalta, és "periodístic" i
no científic, amb un caràc-
ter "independent i plural, no
d'un mitjà ideològic". En fun-
cionament en proves des

del passat 22 de juny, la
pàgina ha rebut 2.500 visi-
tes durant els últims quatre
mesos, bona part d'elles,
procedents de Catalunya i
l'Estat. 
La idea, segons ha abun-
dat, és poder disposar -a
banda de la catalana i cas-
tellana que ja es troben ope-
ratives- d'una versió en
anglès durant els pròxims
mesos per poder captar
més visitants estrangers. El
lloc web està dividit en onze
seccions, amb reportatges,

entrevistes, opinió, nove-
tats editorials, cinematogrà-
fiques o efemèrides.
L'autor, però destaca el pes
de l'apartat de notícies, on
aspira a recollir la informa-
ció que encara generen
aquests conflictes i que
"sovint es transmeten de
forma fragmentada" així
com el dels espais histò-
rics, un ambiciós projecte
de base de dades per reco-
llir "de la forma més àmplia
possible" els llocs on es van
desenvolupar els conflictes.

Neix un nou projecte periodístic:
Diarideguerra.com

Aquest dimarts s'ha
presentat a Tortosa
Diarideguerra.com, un
nou mitjà de comunica-
ció digital dedicat
exclusivament a infor-
mar diàriament sobre
les notícies, novetats
editorials i cinema-
togràfiques que encara
es generen al voltant de
la batalla de l'Ebre
(1938), la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939)
i la Segona Guerra
Mundial (1939-1945).

Interfície del diari digital Diari de Guerra.
cedida

Baix Ebre i Montsià, reconegudes 
per «Residu i emissió Zero»

Aquest reconeixement posa de relleu el salt quantitatiu en recollida de residus

ACTUALITAT

REDACCIO

Un milionari holandès va
inaugurar el passat
dimecres al centre de
Barcelona el Hemp
Museum Gallery, el museu
del cànnabis, per explicar
la història, aplicacions i
funcions d'aquesta planta i
promoure'n el seu ús i
consum, a més de la seva
legalització. 
El museu està situat al
Palau Mornau, al carrer
Ample del barri Gòtic de
Barcelona i aquest mateix
dimecres ha acollit per
primer cop la cerimònia de
lliurament dels Cannabis

Culture Awards, que cada
any s'entreguen a
Amsterdam i que aquest
any també ho faran a la
capital catalana. A la
inauguració hi assistien,
entre d'altres, el
multimilionari britànic
Richard Branson, propietari
del conglomerat Virgin i
president de la Comissió
Global de Polítiques sobre
Drogues, i l'alcalde de
Rasquera, Bernat Pellisa,
que ha reiterat que el
cànnabis pot ajudar molts
municipis a sortir de la crisi
econòmica actual.

Demà dissabte, 12 de maig, a les 20 hores, al Teatre-
Auditori Felip Pedrell, la Plataforma en Defensa de l'Ebre
organitza la XI Assemblea general de la PDE, sota el lema
“El Pla Hidrològic de l'Ebre, la mort legal del Delta”.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La prudència i la moderació
han d’existir. Es normal. Però
l’ascens és molt prop. Més ja no
pot estar. Falten dos punts. I
demà arriba el cuer, un equip
que ha rebut 89 gols i només n’-
ha fet 22. “De pitjors se n’han
vist en el futbol”, és evident.

No obstant, tot apunta a que,
demà dissabte, la Devesa ha de
ser una Festa. Com va ser-ho en

temporades que encara es re-
corden (imatges de les fotos). El
darrer ascens a Tercera es va

celebrar a peu de carrer (des-
prés de les promocions d’as-
cens a Segona B). Demà es

podrà fer al camp. Cristian i
Efren, per sanció, i Yélamos, per
lesió, són baixa per a rebre l’Ole-
sa, equip que ha acceptat venir
a jugar en dissabte per la tarde,
tot i que més aviat del que la Ra-
pitenca desitjava. 

Primer s’ha de guanyar i des-
prés ha d’haver temps per gau-
dir-ne. 

La Rapitenca va empatar diu-
menge al camp del Martinenc (0-
0). Va millorar respecte jornades
precedents, en l’aspecte defen-
siu. El partit fou igualat. A darre-
ra hora arribarien les opcions.
Primer una local i, en temps afe-
git, una de Felipe que va estar a
punt de ser el 0-1, que hagués
donat l’ascens. Es igual, serà
demà. La temporada ha estat
brillant, fent història estadística-
ment. El premi està prop. 

3 punts i... a Tercera!!!

Manquen quatre jornades.
La Rapitenca té deu punts
d’avantatge respecte el Jú-
piter. Diumenge passat, al
camp del Martinenc, va es-
tar a punt de ser campió. Al
final, empat sense gols i el
títol que haurà d’esperar.
Demà és l’ocasió. El cuer
Olesa (14 punts) és el visi-
tant. S’ha de ser prudent
però, a la vegada, veure
que és el moment. La tem-
porada ha estat brillant i fal-
ta només la cirereta al pas-
tís. Demà és la cita, a la
Devesa (17 h).

DEMÀ DISSABTE, A LA DEVESA (17 H)

La Rapitenca, si guanya demà al cuer, l’Olesa, serà nou equip de la Tercera divisió

M.V.

La Devesa ha estat una festa amb altres celebracions d’ascensos que
encara són recents en la memòria. Demà ha de ser un altre gran dia

per l’afició rapitenca. 

MINUT 91

Estem en la recta final de la tem-
porada. Arriba la fase decisiva. A
les nostres comarques, hi ha mol-
tes qüestions aclarides per
aquest final de lliga.
En qualsevol cas, és l’època dels
maletins i de les sospites. Es un
tema que ha passat, passa i pas-
sarà i que ja vèiem la repercussió
que té a la Primera divisió, per la
jornada de diumenge vinent, que
serà la última del campionat. 

Qualsevol sospita que es pugui
provar està contemplada com un
fet delictiu. Es una bona manera
de prevenir i intentar evitar se-
gons quina mena de situacions
que, malgrat tot, es continuaran
produint.

En el futbol amateur les conse-
qüències o la dimensió dels supo-
sats maletins no són les mateixes.
Està clar. Però com que les rela-
cions personals entre jugadors,
tècnics o directius poden ser més
arrelades, els conflictes encara
amplien més la seua dimensió. He
conegut casos en els que s’han
demanat ‘favors’ en una darrera
jornada, o en una de les darreres,
i he de dir que poques vegades
s’han concedit. Poques. En alguna
ocasió, sí. Però, en general, en
poques. 
Això ha pogut generar la pèrdua

dels vincles o de les relacions
existents. Però està clar que l’ho-
nestedat i la transparència de la
competició és el que ha de preval-
dre. I la consciència tranquil.la. Tot
i que de vegades, fer un favor avui
obliga a que se’t torni en una altra
ocasió, quan a tu et faci falta.

De totes formes, avui per avui,
en el nostre àmbit, la dificultats
per ‘premiar’ a un rival, perquè
guanyi o perquè no jugui amb la in-
tensitat habitual són complicades.
I és que hi ha dificultats per a po-
der complir amb el pactat amb els
propis jugadors com per poder
fer concesions. Per tant, compli-
cat. Ha ser més una qüestió per-
sonal que no pas una altra cosa. 

Jo, com tots els jugadors, en
vaig viure unes quantes de situa-
cions al final d’un campionat. La
més curiosa fou una en la que te-
niem una ‘prima’ per guanyar. Vam
parlar-ho i vam dir, endavant!.
Però en el moment de fer la revi-
sió, ens vam trobar amb una sor-
presa. Se’ns avisava de que no tin-
driem opcions de guanyar el
partit. Directius i jugadors de l’A-
metlla d’aquella temporada ho re-
cordaran. I un dia ho explicaré. Us
ho asseguro. Tot i veure els di-
ners, ens vam quedar amb les ga-
nes. 

La crisi dels maletins

L’opinió de Michel

17 hores

L’entrada general serà
de 5 euros. S’ha de
guanyar i després

celebrar-ho.

Dissabte passat, a l’Ampolla

Concert benèfic
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE

L’Associació Esportiva Jordi
Piatarque no descansa en la
seua lluita per recordar al jove
jugador de l’Ampolla i, a la
vegada, per trobar ingressos
per a destinar al Centre
d’Investigació que treballa per
poder prevenir aquesta mena
de morts sobtades que han
patit nombrosos esportistes.
Dissabte passat, al Pavelló de
l’Ampolla, es va fer un concert
benèfic que va comptar amb
les actuacions de Nika Zuñiga,
Riu en So, Josep Maria Bonet i
la Banda, Kiko el Cèlio, Lo Noi i
el Mut de Ferreries, Joan
Rovira, Pepet i Marieta i
Muniatto Xou. 
L’Associació ha agrait la
col.laboració desinteressada
de tots plegats: “va ser un èxit
amb 400 persones que van
assistir al sopar, que incloia el
concert, i 500 tiquets venuts”.
Enric Galve, president de
l’Associació (a la foto) afegia

que “el dia de la presentació
del torneig, que es celebrarà al
setembre, ja podrem informar
que donarem 6000 euros.
D’aquests es podrà adquirir el
desfibrilador que estarà al
col.legi Mediterrani”. Acabar
dient que al juny es jugarà un
partit entre Amics de Jordi
Pitarque contra una selecció
Terres de l’Ebre, entrenada per
Jordi Fabregat. La selecció
dels Amics serà dirigida per
Mateu Piñana, primer entrena-
dor que va tenir Jordi.

Almacelles, primer assalt (diumenge, 17 h)
Tarda de comiats Tortosa, la clau està a l’estadi

TERCERA DIVISIÓ TRES DELS QUATRE PARTITS SÓN A CASA

L’Amposta va perdre diumenge
passat al camp del Santboià (2-
1). L’equip, amb el descens con-
sumat i amb nombroses baixes
(Dominguez va fitxar amb el Vila-
seca i Ramon Folch marxa a
Finlàndia), va fer el que va poder.
El Santboià va decidir aviat amb
el 2-0. David, a l’inici de la repre-
sa, va fer el 3-1, però a partir del
3-1 ja no va haver-hi més història
i el Santboià va marcar dos gols
més gaudint de més opcions. 

Davant de les baixes i amb el ju-
venil en plena exigència, Fabre-
gat va convocar un cadet, Ver-
ciano, que va debutar.
L’Amposta rebrà diumenge 19
hores el Gavà, en el darrer partit
del campionat. Serà una tarda
de comiats al Municipal. Un
d’ells, el del tècnic Jordi Fabre-
gat. Dilluns va estar a Canal TE.
L’entrevista la poden seguir a: 
vimeo.com/channels/meses-
ports (programa del 7 de maig).

El Tortosa va perdre (1-0) diu-
menge al camp del Viladecans,
rival directe en la lluita per la
permanència. Una derrota dolo-
rosa tenint en compte que l’e-
quip va jugar ben posat i que va
recuperar agressivitat defensi-
va. Però el gol arribaria en el
moment més cruel, en temps
afegit (91’), arran d’una indeci-
sió. 
Es la tercera derrota seguida.
En el moment decisiu no hi ha
sort amb les baixes, les lesions,
i pesa la responsabilitat per a
un equip jove. Però diumenge,
a Viladecans, el Tortosa va
demostrar que pot creure amb
ell mateix.  
Ara la responsabilitat cau en els
partits de casa. Diumenge és la
Final. La Final per tenir opcions
de permanència en les altres
tres que quedaran després. Ha
d’haver autoestima, confiança i
unió. Es el partit. El més impor-
tant. I l’equip l’ha d’afrontar amb
la consciència tranquil.la i allibe-

rat. I amb tot el suport. El duel
és clau, contra l’Almacelles. Es
el primer de dos seguits a casa
(el posterior és contra
l’Igualada, també rival directe).
Després, visita a l’Ascó i darre-
ra jornada contra l’Olímpic Can
Fatjó, també a casa. Per tant,
conjura a l’estadi, és per on
passa la permanència. 
El problema segueixen sent les
les lesions i els jugadors que no
acaben de recuperar-se. 
L’Ascó, per la seua part, va
empatar a Torreforta (0-0). Deu
punts de dotze i quatre jorna-
des sense rebre cap gol. Té
molts jugadors amb ofici per
viure davant d’una situació limit.
I s’està notant.

La permanència
s’acosta per a l’equip de
la Ribera, amb l’empat

a Torreforta

FC Ascó

Una acció d’un partit de l’Amposta a casa, d’aquesta temporada.
CANALTE
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L’Alcanar va guanyar al camp del
Gandesa (0-1) en un derbi entre
dos equips capdavanters. L’e-
quip d’Alfons Royo s’ha refet en
les darreres jornades en les que
ha sumat 8 punts de 12. Es
sisè. Un gol de Raul Vates (77’)
va decidir un partit igualat, que
fou intermitent i que va guanyar
en emoció a la segona meitat.

El Gandesa, que portava set
victòries a casa, tenia baixes i el
seu tècnic va aprofitar per fer ro-
tacions, donant minuts a juga-
dors menys habituals.

La directiva gandesana, molt
satisfeta, li ha proposat a Enri-
que Aleixendri la renovació i el
tècnic jesusenc ha de respondre
en les properes setmanes.

Un gol de Vates recupera a l’Alcanar i
frena la ratxa del Gandesa

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va perdre contra el Vila-
seca (0-4) i ja té molt dificil poder
mantenir la categoria. Era un al-
tre rival directe que, a més,  pre-
sentava (tal com va avançar Més
Ebre) la novetat de la incorpora-
ció del defensa Dominguez (Am-
posta). El jugador va fitxar amb
l’equip que entrena el seu pare.

Precisament va ser ell qui va
obrir el marcador. L’Olímpic va in-
tentar-ho i va tenir opcions per
empatar. No va poder fer-ho. Se-
gueix minvat per les baixes i tam-
bé cal dir que la seua força aními-
ca, amb els darrers resultats, no
és òptima. A la represa, el Vilase-
ca va sentenciar fins el 0-4 final. 

L’Olímpic està a 8 punts de la
permanència quan en falten 12

SEGONA CATALANA

Emili Descarrega, un dels capitans de la UE Remolins-Bítem, va ju-
gar diumenge el partit número 300 amb l’equip. Els seus com-
panys van  voler fer-li un reconeixement lliurant-li una placa comme-
morativa per l’ocasió. Emili es va formar al Dertusa, va jugar amb
la Rapitenca, Gandesa, l’Ampolla abans d’arribar al club de Bítem.
Posteriorment, va jugar una temporada amb el Tortosa i el Roque-
tenc per tornar després a l’entitat blanc-i-blava. Són nou campan-
yes amb el club actual, sent un jugador carismàtic i força impor-
tant per la seua aportació tant dins com fora del terreny de joc.

D’altra banda, dir que el R. Bítem va pagar cares les seues erra-
des i no va poder amb un Calafell més ben posat (2-3). 

Emili Descarrega va disputar 
el partit 300 amb el R. Bítem

RECONEIXEMENT DELS SEUS COMPANYS

Guillermo Camarero, tècnic del Roque-
tenc, va informar dilluns passat a Canal
TE, al programa Més Esport, que no
continuarà: “penso que, després d’unes
temporades en les que he estat força
bé, arriba un moment en què, per diver-
sos motius, no em veig amb la mateixa
força per tornar a començar una nova
campanya. Per tant, penso que he de
ser honest i ho he de dir perquè si no es-
taria traint al club i això mai ho voldria”.

Camarero creu que ha acabat la seua
etapa al CD Roquetenc

SEGONA CATALANA

La Cava va visitar diumenge el
camp d’un Cambrils que tenia mol-
ta necessitat per fugir de la zona
compromesa de la taula. Aquesta
va ser la que va decidir i els cambri-
lenc, amb un xic més d’intensitat,
es van imposar a un CD la Cava
que va començar fred (va rebre l’1-
0 al minut 11) i que tot i que va re-

accionar i va tenir opcions clares
per empatar, no va saber transfor-
mar-les i acabaria cedint una derro-
ta que es va sentenciar al minut 76.

La Cava, que no ha puntuat en
els darrers desplaçaments, és vui-
tena. Diumenge rebrà el Camp Clar.
El tècnic vinarosenc Santi Forné,
molt probablement, seguirà. 

L’obligació del Cambrils li representa la
victòria contra la Cava

SEGONA CATALANA

El Catalònia va remuntar i es va
emportar el derbi contra el Roque-
tenc (3-1). Un derbi en el que ne-
cessitava la victòria per allunyar-se
del descens directe i de la posssi-
bilitat de que hi hagin compensa-
cions.

El respecte va presidir el primer
temps, en el que van haver-hi po-
ques opcions i si molt de centre-
campisme. Els dos equips es co-
neixien i això va propiciar un duel

més tàctic. A la represa, el partit
va obrir-se. El Cata fou més direc-
te i va obrir més el camp, aprofi-
tant la velocitat de Lluís i de Lean-
dro. En els primers vint minuts va
gaudir de diverses arribades cla-
res. Però no va marcar i el Roque-
tenc, en canvi, amb una genialitat
de David, el jugador creatiu a la zo-
na ampla, va traure petroli. Passa-
da a l’espai; Marcos, porter local,
precipita la seua sortida i Eugeni

inventa
una va-
sel ina
sútil i
també

relativament còmoda que suposa
el 0-1. Malgrat això, el Cata, cons-
cient del que hi havia en joc, no es
va resignar i va buscar la reacció.
Aquesta arribaria en un moment
clau. Falta del roquetenc Borrull,
segona targeta i llançament ma-
gistral d’Aleix, el crac. Gran gol. El
derbi, amb l’1-1, va entrar en la
seua millor fase. El Roquetenc va
tenir una ocasió, a través d’Euge-
ni, i el Catalònia va empatar arran

d’un penal comès sobre el jove
Martí. Aleix, en aquesta jornada,
no va fallar i va fer el 2-1. El Cata,
encara minvat per les baixes, va
saber aguantar i en temps afegit
va sentenciar amb una jugada ex-
traordinària de Quim Bru (darrer fit-
xatge) que va aprofitar Zaragoza,
entrant per darrera, amb una bona
rematada. Gol important així com
la  victòria (segona seguida) que
dóna oxigen a l’equip de Talarn. 

Guillermo Camarero, tècnic del
Roquetenc, va informar dilluns que
no seguirà entrenant al Roquetenc
la temporada vinent (vegeu noticia
de la part inferior d’aquesta plana). 

Derbi per al més necessitat
Camarero anuncia a Canal TE que no seguirà entrenant al Roquetenc

SEGONA CATALANA. EL CATA GUANYA AL ROQUETENC (3-1)

Aleix, de penal, va marcar el 2-1, dissabte passat.

CANAL TE

El Jesús i Maria va guanyar diu-
menge (1-0) a la Canonja en un
partit, intens i igualat i que es va
decidir amb un gol olímpic de
Pier. El Jesús i Maria continua
batent rècords i és que en 17
jornades només ha perdut un
partit i, d’aquesta manera, se-
gueix sent el líder de la catego-
ria en la segona volta. D’altra
banda, l’entitat ja treballa pel fu-
tur. El president de la UD Jesús i
Maria, Oscar Ròdenes, ha comu-

nicat aquesta setmana que “el
nou entrenador per a la propera
temporada será José Mari Aliau,
actual coordinador del futbol ba-
se de l'entitat. Valorem el seu
gran treball, realitzat com a ho-
me de la casa. Apostem per una
línia continuista d’un projecte
que ha donat grans fruits espor-
tius”. Pel que fa a l'actual entre-
nador del primer equip David To-
rres, cal dir que, segons el
president, passarà a ocupar el

càrrec de secretari tècnic de
l'entitat i “treballarà per a perfilar
la propera plantilla d'acord amb
les peticions que realitzi el nou
entrenador. És buscarà fer un
projecte esportiu ambiciós als
efectes de millorar l'actual planti-
lla i repetir els resultats assolits
les darreres temporades essent
un dels equips referents tant a
les Terres de l'Ebre com al camp
de Tarragona”. D'altra banda,
Oscar Ròdenes acabava dient

que “s'està estudiant la realitza-
ció d'altres projectes socials i
educatius dels que en les prope-
res setmanes en podrem donar
més informació”.
Pel que fa a la resta de la junta
directiva, “continuaran tots els
membres a l'espera de que se’n
puguin incorporar de nous a l'as-
samblea que s’efectuarà al fina-
litzar l’actual temporada”, deia el
president de la UD J. i Maria.

José Mari Aliau, coordinador actual del futbol base,
serà el proper entrenador del Jesús i Maria

David Torres serà el secretari tècnic

SEGONA CATALANA

Mentrestant, l’equip
continua fent història. Va

guanyar a la Canonja 
(1-0), gol olímpic de Pier,

i és tercer.

Tercera plaça

Emili Descarrega ha disputat 300 partits amb el R. Bítem.

CANAL TE

José Mari Aliau serà el proper tècnic del Jesús i Maria.

CANAL TE
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El Sant Jaume, després de la derrota a Vilalba, va recuperar la línia de resul-
tats de la segona volta contra el cuer, el Godall, en un partit travat però que
fou emocionant fins el final. El Sant Jaume va marcar l’1-0 a l’inici de la repre-
sa amb el gol del juvenil Salva. Malgrat això, va acomodar-se i no va senten-
ciar i el Godall, amb orgull, va empatar a manca de cinc minuts. Pràctica-
ment en temps afegit, Ismail aconseguia el 2-1 favorable al conjunt del
Montsià.

D’altra banda, el Corbera va aconseguir una victòria agònica al camp d’El
Pinell. Un triomf que li dona vida per poder assolir la permanència. El Pinell va
posar-se amb el 3-0 al minut 55, amb els gols de Mario, Julio i Oscar Cama-
rero. Però, en un quart d’hora en què els locals van bloquejar-se i no van sa-
ber reaccionar, l’equip de Kilito, motivat per la necessitat, va capgirar el mar-
cador obtenint la sorpresa amb els gols de Jordan, Edu, Jordi Julià i Moreno. 

El Sant Jaume segueix enlairant-se.
El Corbera agafa aire, a El Pinell 

TERCERA CATALANA

Horta i Aldeana són dos dels equips estabilitzats a la taula i que ja comen-
cen a pensar en la temporada vinent, després de tenir els deures fets. L’Hor-
ta va avançar-se amb el 2-0 amb els gols de Sisco i de Jordi. L’Aldeana va
entrar en el partit a la represa (Ivan havia fet el 2-1) i va pressionar per tro-
bar un empat que no va aconseguir quan el parttit va estar més obert. 
Tots dos equips, Aldeana i Corbera, s’enfronten, en la propera jornada, a
dos rivals que lluiten per la permanència. L’Aldeana rebrà l’Ulldecona i l’-
Horta visitarà el Corbera, en el derbi.

Horta i Aldeana ja pensant amb el final
TERCERA CATALANA

Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala, va anunciar di-
marts a Canal TE que no continuarà entrenant
l’equip de la seua localitat la temporada vinent.
La directiva té intencions de deixar-ho. I amb la
possible alternativa directiva hi ha “alguna qües-
tió que no veig de la mateixa forma i, per
aquest motiu, crec que arriba el moment. No
obstant, si surt una proposta interessant, pen-
so estudiar-la perquè tinc ganes d’entrenar”.

Balfegó no continua

37 punts de 45 ha aconseguit el Santa en el que portem d’any, des-
prés de perdre el primer partit el 8 de gener. Diumenge va guanyar
el Deltebre, equip que va avançar-se aviat. Cornejo (2) i Oscar (p) van
remuntar. Però el Deltebre, que vol allunyar-se de l’amenaça de la
compensació, va fer el 3-2 i va lluitar per l’empat, amb opcions. No
va assolir-lo i haurà de seguir patint per confirmar la permanència. 

El Santa Bàrbara no perd des del 8 de gener
TERCERA CATALANA

L’Ulldecona, quan semblava que ho tenia més complicat, ha reaccionat
(4 jornades sense perdre, 8 punts de 12). L’arribada de Borrell i de Pau
han ajudat, a més de la metamorfosi de l’equip i l’impuls que sempre dó-
na un relleu a la banqueta. Els ulldeconencs van sumar tres punts d’or el
dissabte, en guanyar a l’Ametlla (1-0). Segons Juanjo Balfegó, tècnic de
la Cala, “no vam estar a l’alçada. Ha estat un dels pocs partits en el que
puc dir que l’equip no ho ha estat. I l’Ulldecona, amb més entusiasme,
ens va guanyar”.  Els locals van fallar un penal (el va aturar Norbert) da-
vant de la seua desesperació perquè el descens amenaça. Però, a cinc
minuts del final, una rematada de Borrell va valdre l’1-0. Deliri i il.lusió. Diu-
menge visita a l’Aldea i després Final decisiva contra el Corbera. El Ti-
venys, per la seua part, va aconseguir un triomf vital contra el Cata (2-1).
Segueix fora del descens directe i de la possible compensació. 

Tres punts d’or per a l’Ulldecona, contra
l’Ametlla, i per al Tivenys, amb el Cata

TERCERA CATALANA

El Móra la Nova va vèncer la Sénia (1-0) amb un gol de Magí al primer temps.
Un primer temps que fou més dels locals que van tenir, a més, un penal que
no van transformar. A la represa, la Sénia, amb un joc més directe, va gau-
dir de les seues oportunitats, reclamant, a més, dos penals que “van ser clars
i que no foren xiulats”. Les protestes visitants van generar un salomònic final
del partit quan l’àrbitre va xiular-lo i “mancaven diversos minuts d’afegit”.

La victòria, segona seguida del Móra la Nova, l’allunya del perill mentre que
la Sénia, en el moment decisiu, està acusant aquesta exigència (ha perdut
quatre dels darrers cinc partits, 3 punts de 15). Un equip jove que, a més,
cal destacar que ha estat de pega amb les lesions durant el campionat. Es
segon, a vuit punts del líder. 

Magi acosta al Móra a la tranquil.litat
mentre la Sénia es queixa de l’àrbitre

TERCERA CATALANA

El Perelló va demostrar al camp del Camarles que arriba a la fase
final del campionat en un gran moment de forma, amb més autoes-
tima. I va puntuar al camp del Camarles, l’altre equip revelació del
campionat (2-2). Amb el punt, dels de Meca tornen a la quarta
plaça. Va ser un derbi vibrant, obert, ple d’alternatives i en el que
els dos equips van poder guanyar.

El pichichi Marc Prades va avançar el Camarles amb dos gols.
Però el Perelló va respondre amb un Mohedano estel.lar que va as-
sistir en el primer gol i que va marcar el segon, amb estil de davan-
ter centre.  A la represa va poder passar de tot, per la intensitat del
joc i les alternatives que van existir. L’empat fou just perquè va ser
d’aquells dies en què cap dels dos equips mereixien perdre. 

El Camarles visita en la jornada vinent el Vilalba, duel per la quar-
ta plaça. El Perelló, en ratxa, rebrà un Tivenys necessitat. 

Mohedano respon als gols del pichichi Marc
Prades en un derbi vibrant (2-2)

CAMARLES-PERELLÓ

L’Ampolla va recuperar-se de la
derrota al camp d’El Perelló
amb un triomf convincent con-
tra el Vilalba, quart classificat i
equip revelació (3-0). Els de
Cotaina van jugar amb molta
serietat defensiva, sent molt
pràctics. De forma obligada, ho
han hagut de ser amb el temps
i és que a casa, amb el lamen-
table estat del terreny de joc,
no els hi ha quedat un altre
remei. Ivan Abat va liderar la
victòria amb dos gols que van
encarrilar-la. El Vilalba no va ser
l’equip revelació, aquell que es
caracteritza per la intensitat

defensiva i també ofensiva. La
veritat és que no es va adaptar
al camp i no va poder entrar en
el partit. L’Ampolla, més posa-
da en l’aspecte defensiu, va
tenir les idees clares i no va
veure perillar la victòria, gaudint
d’altres oportunitats. En els
darrers minuts, arran d’un
penal, va marcar el 3-0. Penal
que va haver de ser repetit per-
què Robert va fer la ‘parandin-
ya’. En la repetició, 3-0.
L’Ampolla podria ser campiona
diumenge si guanya a Godall i
si la Sénia no ho fa contra el
Sant Jaume. 

L’Ampolla torna a estat molt prop de l’ascens
El líder va guanyar el Vilalba (3-0) i, amb la derrota de la Sénia, té vuit punts d’avantatge

TERCERA CATALANA

En menys de 30 dies s’acabarà la lliga amb
un just campió, l’Ampolla. I un perdedor: tot
el futbol ebrenc per no tenir l’opció a la pro-
moció que donava la segona plaça anys
anteriors.  La culpa és de la Federació i és
més, penso que se li podria posar sentit
comú al tema fent una lligueta de play-off
entre els quatre primers per donar més emo-
ció a totes les jornades. Ja veuen, a manca
de quatre, el peix està venut. L’Ampolla serà
el campió i la resta són pràcticament espec-
tadors.  D’altra banda, el diumenge pas-
sat es va jugar el partit Pinell-Corbera. Minut
55, resultat de 3-0. Final; 3-4. Sospitós? El
Pinell no s’hi jugava res i el Corbera, la vida.
Vaig trucar al president del Pinell, una gran persona, Paco Ros, i li vaig
posar una trampa per veure si queïa. Li vaig dir: “Paco, tinc un jugador
del Pinell que me diu que amb 2000 euros me compta tot el que ha pas-
sat”. Paco se’n riu i contesta de forma taxant: “Joaquin, t’ho juro pels
meus fills que no ha hagut res que no fos legal”. I amb ironia va afegir:
“però si el president del Corbera m’hagués ofert 2000 euros, potser
haguéssim parlat.... són molts diners per a un club d’aquestes catego-
ries”. Els asseguro que no va haver-hi ‘tongo’. El Pinell acusava baixes. I
amb el 3-0 es va relaxar mentre que el Corbera va marcar el seu primer
gol i va anar a pel partit. Era igual perdre per 6-0. Importava la victòria i
van aconseguir-la. La Tercera catalana està tancant la temporada i
per la propera ja està gairebé definida. Ascensos del Campredó, Atlas i
Flix. L’Olímpic, si no hi ha un miracle, tornarà mentre Tivenys, Ulldecona
i Corbera s’hi juguen la tercera plaça de descens. Tinc una sensació:
l’Ulldecona no baixarà. Va tenir una ratxa dolenta de 14 partits, amb
només una victòria. Ara porta quatre jornades sense perdre i d’aquí dues
rebrà el Corbera (partit d’alt risc). La campanya propera preveu quatre
candidats clars al títol: la Sénia, Olímpic, Camarles i l’Ametlla. Els asse-
guro que d’aquests quatre equips, dos d’ells estaran al podi dels tres pri-
mers. Falta saber l’equip revelació: Pinell, S. Bàrbara, Perelló i poc més.
També veig un ball d’entrenadors i de directives en acabar la lliga
actual. A l’Ametlla, l’Olímpic i el Santa Bàrbara no continuen les actuals
juntes. He de felicitar als nous equips d’aquesta categoria. La sorpre-
sa és l’Atlas, un club que es va crear l’any 2009 i que ha d’estar satis-
fet amb el que ha aconseguit en tant poc temps. També ha d’estar-ho
el Campredó, un conjunt que mai ha jugat en una altra categoria que
no sigui la Tercera regional. Sempre havia estat en aquesta categoria i
fins i tot durant set anys, en tres periodes diferents, no va competir. I
un Flix que és un clàssic d’aquesta categoria i que té el rècord de ser
el número u amb 47 anys de permanència. Dels sis equips que van bai-
xar la temporada passada de la Segona regional, solament un ha tor-
nat: el Flix. La resta, Benifallet, Alcanar B, Roquetenc B i Batea no han
pogut fer-ho. A més del Masdenverge i Amposta B que van deixar de
competir. L’Olímpic, com he dit, també hi torna. L’aventura de la
Segona catalana solament ha durat una campanya. El mister Narcís ha
fet tot el que ha pogut. La directiva va haver de tenir limits pressupos-
taris i no ha pogut reforçar la plantilla. No és el mateix la Tercera cata-
lana que la Segona. Han existit pocs retocs i mentre els rivals (Canonja
o Vilaseca) s’han reforçat, l’Olímpic anava a l’inrevès, amb juvenils en
els darrers partits per les baixes.
L’Ampolla, a manca de quatre jornades, és gairebé el campió. El mèrit
d’aquest equip és, sense cap mena de dubte, de Miquel Cotaina que
va començar la campanya amb només sis jugadors de la lliga anterior.
Va haver de fer un nou bloc i ha estat homogeni, sent molt regular.  Vaig
dir al  principi de temporada, al mes de setembre, que les meues apos-
tes per a l’ascens eren per l’Ampolla i la Sénia. Encert total. L’Ampolla
ho aconsegueix per mèrits propis, tot i que també la Sénia i l’Ametlla
no han estat a l’alçada en el moment clau. El pitjor és que han perdut
la segona plaça perquè el Cunit, d’un altre grup tarragoní, és qui té més
punts com a segon. Com és possible que la Sénia que en 25 jornades
només havia perdut un partit, ara de cinc n’ha perdut en quatre? I
l’Ametlla que era líder en solitari, en les darreres set jornades només
ha sumat quatre punts.  Es confirma un cop més que en les segones
voltes es guanyen les lligues. I és aquí on les han perdut la Sénia i
l’Ametlla. Vaig dir que la Sénia no pujaria i també que a les segones vol-
tes l’Ametlla perd pistonada. També que tres eren els candidats al des-
cens. Dos d’ells ja estan a Quarta catalana i el Tivenys no es troba molt
llluny.  

ENTRENADORS, 1a. i 2a. CATALANA. Camarero no seguirà al
Roquetenc. David tampoc al Jesús i Maria. Narcís gairebé que tampoc
a l’Olímpic. A la Cava o Alcanar un dels dos entrenadors podrien no
seguir. L’etapa exitosa d’Enric (li poden sobrar ofertes) pot acabar a
Gandesa, com la de Guardiola, sortint per la porta gran. Carlos Blanch
no ha signat per la temporada vinent. Nacho del R. Bítem està molt
cotitzat. Fabregat no segueix a l’Amposta. Com veuen, les banquetes
estan calentes. Es presenten unes setmanes interesants.

TORTOSA, NECESSITARÀ MIRACLES. Una carta, tres cartes
m’han escrit en un any diferents persones que no pensen com jo, però
que agraeixen el meu treball. Gràcies. La última carta em diu que no
parlo del Tortosa. Ho he fet durant cada mes, està documentat. I li vaig
dedicar una columna. Vaig dir el que havien de fer per salvar-se. El diu-
menge, si perd, baixarà. Si guanyen els tres partits a casa i amb el per-
mís de la Verge de la Cinta, se salvarà. Ja van tres anys de miracles.
Tortosa, qui t’ha vist a la Tercera divisió i qui et veu?. Però així és el fut-
bol. Són cicles.

Tot el futbol ebrenc perd, Tercera catalana
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Robert, de penal, va fer el 3-0.

CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra Nova-Deltebre (16.30 h)
Catalònia-Pinell (16.30 h)
l’Ametlla-S. Bàrbara (16 h)

Diumenge
la Sénia-Sant Jaume (17 h)
Godall-Ampolla (17.45 h)

Vilalba-Camarles (17.45 h)
Perelló-Tivenys (17.45 h)

Corbera-Horta (18 h)
Aldeana-Ulldecona (17 h)

RESULTATS

30a jornada Tercera catalana

Móra Nova-la Sénia 1-0

Sant Jaume-Godall 2-1

Tivenys-Catalònia 2-1

Ulldecona-l’Ametlla 1-0

L’Ampolla-Vilalba 3-0

Horta-Aldeana 2-1

Camarles-Perelló 2-2

Pinell-Corbera 3-4

S. Bàrbara-Deltebre 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 30 55 21 68

2. la Sénia 30 55 32 60

3. l’Ametlla 30 66 30 57

4. Camarles 30 57 40 53

5. Vilalba 30 58 44 52

6. Sant Jaume 30 52 37 50

7. S. Bàrbara 30 52 45 47

8. Perelló 30 53 41 44

9. Pinell 30 63 52 43

10. Horta 30 58 57 42

11. Aldeana 30 45 47 41

12. Móra Nova 30 62 53 40

13. Deltebre 30 45 50 34

14. Tivenys 30 41 66 31

15. Ulldecona 30 34 55 30

16. Corbera 30 49 72 28

17. Catalònia 30 34 86 18

18. Godall 30 39 90 14

Tercera catalana

RESULTATS

9a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

R. Bítem-Campredó 1-0

Atlas-Benifallet 1-1

Bot-Flix 1-2

PROPERA JORNADA 

Campredó-Bot (dissab 17 h)

Flix-Atlas (diu 16.45 h)

Benifallet-R. Bítem (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 9 14 3 20

2. Atlas 9 14 8 16

3. Flix 9 15 10 15

4. R. Bítem 9 9 13 10

5. Benifallet 9 9 14 8

6. Bot 9 9 19 6

RESULTATS
10a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Rasquera-Ginestar 1-3
Xerta-Alcanar 3-0
Tivissa-Benissanet 1-4
Roquetenc, descansava

PROPERA JORNADA 

Benissanet-Rasquera (diu 16 h)

Ginestar-Xerta (17.45 h)

Alcanar-Roquetenc (dissabte 19 h)

Tivissa, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 9 22 13 21

2. Benissanet 8 21 6 19

3. Roquetenc 8 15 13 15

4. Ginestar 9 16 15 13

5. Tivissa 9 21 26 9

6. Xerta 8 5 11 7

7. Rasquera 9 8 21 4

Quarta catalana

Una acció del derbi entre el Tortosa i l’Ascó.
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

El Tortosa afronta dos
partits seguits a casa. Són

claus per a les seues
opcions de permanència a

la categoria.

Primera catalana
PRÒXIMA JORNADA  

Olot-Balaguer
Muntanyesa-Terrassa

Vlafranca-Europa
Amposta-Gavà (diu 19 h)

Rubí-Santboià
Vic-Manlleu

Prat-Espanyol
Castelldefels-Gramanet
Cornellà-Pobla Mafumet

Masnou-Vilanova

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 37 22 8 7 55 25 74
2. Espanyol 37 19 12 6 66 28 69
3. Pobla M. 37 18 10 9 52 26 64
4. Manlleu 37 17 11 9 69 48 62
5. Cornellà 37 15 14 8 51 35 59
6. Santboià 37 16 10 11 47 41 58
8. Vilafranca 37 15 8 14 49 58 53
9. Gavà 37 13 11 13 45 48 50
10. Balaguer 37 13 10 14 34 49 49
11. Castelldefels 37 13 10 14 43 46 49
12. Olot 37 12 12 13 50 52 48
13. Rubí 37 13 8 16 59 54 47
14. Vic 37 12 11 14 44 46 47
15. Muntanyesa 37 10 14 13 38 51 44
16. Europa 37 11 10 16 35 44 43
17. Gramanet 37 10 10 17 44 52 40
18. Vilanova 37 9 11 17 39 57 38
19. Amposta 37 8 7 22 50 81 31
20. Masnou 37 5 9 23 31 63 24

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, 3a divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Reddis

Santfeliuenc-Valls

Vista Alegre-Martinenc

Rapitenca-Olesa (dissabte 17 h)

Tàrrega-Iberiana

Júpiter-Sants

Ol. Ca Fatjó-Torreforta

Ascó-Viladecans (diu 12 h)

Tortosa-Almacelles (diu 17 h)

RESULTATS

30a jornada, Primera catalana

Reddis-Santfeliuenc 3-2

Torreforta-Ascó 0-0

Martinenc-Rapitenca 0-0

Iberiana-Júpiter 2-2

Sants-Ol. Can Fatjó 3-0

Viladecans-Tortosa 1-0

Valls-Vista Alegre 2-3

Olesa-Tàrrega 1-3

Almacalles-Igualada 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 30 45 19 63

2. Júpiter 30 73 39 53

3. Vista Alegre 30 57 48 52

4. Tàrrega 30 54 41 51

5. Martinenc 30 48 36 49

6. Reddis 30 46 41 46

7. Sants 30 44 39 43

8. Santfeliuenc 30 37 41 43

9. Ascó 30 52 33 42

10. Iberiana 30 49 54 41

11. Valls 30 42 51 40

12. Viladecans 30 40 42 39

13. Torreforta 30 51 55 39

14. Almacelles 30 44 49 35

15. Igualada 30 48 57 35

16. Tortosa 30 44 49 34

17. Ol. Can Fatjó 30 31 44 34

18. Olesa 30 22 89 14

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Calafell-Catllar (17 h)
Morell-Cambrils (17 h)

Roquetenc-Olimpic Móra (16.30 h)
Canonja-Torredembarra (18 h)

Bonavista-Gandesa (17 h)
Diumenge

Alcanar-R. Bítem (17 h)
La Cava-Camp Clar (17 h)

Salou-Catalònia (17 h)
Vilaseca-Jesús i Maria (17 h)

RESULTATS

30a jornada, Segona catalana

Catalònia-Roquetenc 3-1

Torredembarra-Bonavista 2-2

C. Clar-Salou 1-1

Gandesa-Alcanar 0-1

Catllar-Morell 0-4

R. Bítem-Calafell 2-3

Cambrils-la Cava 2-0

Olimpic-Vilaseca 0-4

Jesús i Maria-Canonja 1-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 30 69 35 64

2. Torredembarra 30 64 27 63

3. J. i Maria 30 57 40 56

4. Gandesa 30 57 41 53

5. R. Bítem 30 63 41 52

6. Alcanar 30 57 46 52

7. Roquetenc 30 52 46 49

8. La Cava 30 53 57 44

9. Salou 30 40 47 41

10. Catllar 30 46 52 38

11. Camp Clar 30 43 50 38

12. Catalònia 30 49 47 36

13. Cambrils 30 51 50 36

14. Calafell 30 39 60 33

15. Vilaseca 30 43 59 31

16. Canonja 30 30 40 29

17. Olimpic 30 39 69 24

18. Bonavista 30 31 76 16 

RESULTATS
10a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2
Ascó-la Galera 2-1
Arnes-J. i Maria 4-2
la Cava-Deltebre 2-3
Batea, descansava

PROPERA JORNADA  

Batea-Ascó (diu 17.45 h)
la Galera-la Cava (diu 17.45 h)

Deltebre-Arnes (19.15 h)
Jesús i Maria, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 8 29 9 19

2. Jesús i Maria 9 20 17 15

3. Ascó 9 21 16 14

4. Arnes 8 21 22 12

5. la Galera 9 12 13 9

6. la Cava 8 10 16 8

7. Deltebre 9 9 29 7
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EN CATEGORIA JUVENIL

Derrota del sènior femení a la pista del líder
VOLEI ROQUETES

Masdenverge-Aldeana, 4-5
Jesús i Maria-Falset, 1-3
la Cava-Olímpic, 15-1
Alcanar-Ginestar, 1-1
R. Bítem-Gandesa, 6-2
Rapitenca-Arnes, 1-2
Tortosa Ebre-S. Bàrbara, 2-2
Ulldecona-Benifallet, sus
Classificació: Ulldecona, 77; la Cava,
76; Arnes, 64; Rapitenca, 58; Falset,
54; Tortosa Ebre, 49; Santa Bàrbara,
47; Aldeana, 44; R. Bítem, 40;
Ginestar, 31; Benifallet, 26; Gandesa,
24; Jesús i Maria, 21; Masdenverge,
14; Olimpic, 9; Alcanar, 7. 
Propera jornada: Aldeana-Ulldecona;
Benifallet-R. Bítem; S. Bàrbara-J. i Maria;
Ginestar-Tortosa Ebre; Falset-
Masdenverge; Rapitenca-Gandesa;
Arnes-la Cava i Olimpic-Alcanar.

L’Arnes referma la 3a. plaça

FUTBOL FEMENÍ

Com al seu dia al Campredó, Més Ebre
felicita avui a l’Atlas i Flix que, amb els
resultats de diumenge passat, han assolit
també l’ascens a la Tercera catalana. L’Atlas
va empatar a casa contra el Benifallet,
enmig d’un gran ambient a l’estadi (1-1).
L’empat era suficient tot i que va haver de
patir l’equip per assolir-lo ja que el Benifallet
empataria al minut 70 i va lluitar, tot i les
baixes, per assolir la victòria. Al final, lògica
emoció i euforia per un ascens treballat per
un club que es va fundar fa tres anys.
Mohamed Ait Sidi, secretari de l’Atlas
Tortosa, ha volgut destacar la feina del
tècnic i de tots els jugadors i el suport de
l’afició. I, especialment, “vull fer un
agraiment públic a l’Ajuntament de Tortosa
perquè ens cedeix les instal.lacions per
poder jugar i entrenar. Gràcies”. 
El Flix, per la seua part, va guanyar a Bot i
també va celebrar l’ascens a Tercera (1-2). 

Felicitats Atlas i Flix!

QUARTA CATALANA

L'únic partit que es va disputar aquesta jornada, ja que és l’únic equip que encara està en compe-
tició, va ser el del sènior femení que es desplaçava a la pista del líder C.E.Hortons. Partit que, com
s'esperava, fou molt complicat. Tot i que en el primer set, les roqueteres van jugar força bé, fins
que una inesperada lesió d'una de les jugadores, va ser el punt d'inflexió per a que el partit es de-
cantés cap a l'equip local. El partit va finalitzar 3-0 amb parcials (26-24, 25-13 i 25-7).
La pròxima jornada, el sènior femení rebrà a l'Escola Pia Granollers. Partit que s'espera sigui bas-
tant assequible per al C.V.Roquetes ja que el rival és penúltim a la classificació.

XII Open Internacional ‘Ciutat de Benicàssim’
TAEKWONDO

El passat 5 de maig, es va celebrar al Pavelló Poliesportiu de Benicàssim, el XII Open Internacional
de Taekwondo “Ciutat de Benicàssim”, que va comptar amb gairebé 800 taekwondistes de tota Es-
panya, amb un nivell de qualitat bastant alt, ja que hi competien campions d'Espanya i d'Europa, i
participants de l'últim campionat del món junior, que es va celebrar a Egipte el passat 4 d'abril. Re-
presentant a les nostres terres van participar 19 competidors del Gimnàs Alfaro d'Amposta (10
d'Amposta i 9 de Vinaròs) amb uns resultats extraordinaris i on Genis Gisbert, Cristian Ferré, Yaiza
Ferré i Cheyenne Brito van aconseguir medalles d'or, demostrant una vegada més el bon nivell ge-
neral de l’entitat.  

Futbol sala. Derrota del Delta Sporting
El Delta Sporting es desunfla en el moment més important perdent al camp del Reus Masvi per 4-
1. Tot i que el partit va començar bé, ja que als 5 minuts es va avançar gràcies al gran gol d’An-
drés. La primera meitat va ser anivellada i els del Delta van aguantar l’avantatge fins un moment
clau, poc abans del descans. A la represa, el duel va estar obert. Els ebrencs van tenir opcions
però no foren tant efectius com el Masvi que sí que va saber aprofitar-les fins el 4-1 final. Ara el lí-
der és el Reus Masvi amb 13 puns. Seguit pel Delta Sporting amb 10 i l'Altafulla amb 9.
Demà dissabte, el cuer, el Platense de Calafell, al Casal d’Esports lo salat 16,30 h.

El cap de setmana passat, la se-
lecció espanyola juvenil de rem
Olímpic va participar a la Regata

Internacional DRV junior
celebrada a la localitat
alemanya de Munich. La

representació de remers de les
terres de l´Ebre fou molt nom-
brosa. Per part del Club Nautic
Amposta van participar quatre
remers: Aina Cid, Albert Forca-
dell, Antonio Delgado i Didac
Marti. Del Club Nautic Tortosa la
representació a la selecció es-
panyola fou a càrrec de Laura
Monteso. Els remers van tornar
molt satisfets pels magnífics re-
sultats obtinguts.
En la jornada del dissabte Aina
Cid, del Club Nautic Amposta va
conquerir la medalla de plata en
skiff, només superada per la re-
presentant alemanya, actual
campiona del mon juvenil. El ma-
teix resultat va obtenir Didac
Marti, amb el vuit en timoner,
medalla de plata, superat per l'e-
quip de Gran Bretanya. També va
obtenir medalla la remera del
Club de Rem Tortosa Laura Mon-
teso, integrant del bot 4x juvenil
femení, tercera posició i bronze
per darrera de les representants
de Gran Bretanya i la República
Txeca. Finalment els ampostins

Albert Forcadell i Antonio Delga-
do van assolir la quinta posició
en la final B amb el bot 4- juvenil
masculí.
La jornada del diumenge va co-
mençar de manera magnifica. La
remera ampostina Aina Cid s'ha
imposat a totes les seves rivals i
s´ha penjat la medalla d´or en 1x
femení. En la mateixa categoria
Laura Montesó del Club de Rem
Tortosa va arribar en tercera po-
sició de la seva mànega. Molt
bona també la regata de Albert
Forcadell i Antonio Delgado del
Club Nautic Amposta en catego-
ria 4- juvenil, que per nomes 25
centèsimes d'avantatge es van
imposar a l’embarcació de la se-

lecció de Sèrbia conquerint la se-
gona medalla d'or dels remers
ebrencs. Finalment Didac Marti,
remant al vuit de la selecció es-
panyola, va classificar el bot en
primer lloc de la final B.
Aixi mateix quatre remers de les
nostres terres, els germans  Alex
i Dani Sigurbjonsson, i Pau Vela
de Club de Rem Tortosa i Fran-
cesc Franch del Club Nautic Am-
posta participaran en la selec-
ción espanyola absoluta de rem
olímpic del 18 al 20 de Maig a la
regata de Lucerna (Suïssa) on in-
tentaran obtindre la classificació
per als jocs Olímpics de Londres
2012. 
Molta sort als nostres esportis-

Remers ebrencs a la selecció estatal

El Campionat de
Catalunya  de Kitesurf,
que ha tingut lloc a Sant
Carles de la Ràpita els
dies 5 i 6 de maig, ha
finalitzat amb un gran
èxit. El guanyador en la
modalitat Race ha estat
l'actual campió
Espanya, Pedro Garijo.
Aquesta competició se
suma a l'anunci realitzat
el mateix cap de setma-
na per part de la
Federació Internacional
de Vela, amb la notícia
que el Kitesurf serà un
esport olímpic en els
jocs de Rio de Janeiro
del 2016.

Aquest cap de setmana ha
estat d'especial interès per
a la promoció del kitesurf a
les Terres de l'Ebre. Per pri-
mer any, s'ha portat a
terme el Campionat de
Catalunya, amb prova pun-
tuable a Sant Carles de la
Ràpita. La platja de Garbí
ha estat el marc d'una com-
petició que ha acollit a pro-
fessionals d'aquest esport i
amateurs que també han

pogut participar en altres
proves com les modalitats
free style & big jumps. 
Així, el guanyador de la
modalitat Free Style fou el
rapitenc Gerard Sanchez,
que ocupa el 5è lloc al ran-
king nacional de Freestyle.
En la modalitat Big Jumps
el guanyador fou en Carlos
A. Gutierrez (Comunitat
Aragó) i pel que fa a la
modalitat Race, puntuable
per al campionat de
Catalunya el guanyador fou
l'actual campió Espanya,
Pedro Garijo (comunitat
Murcia). Pel que fa als par-
ticipants locals, Emili Soler
i Àlex Castellví quedaren
les posicions 10 i 12 res-
pectivament. 
També cal destacar la
presència femenina d'Elena
Antón (actual campiona
Espanya), entre altres.
Paral·lelament al
Campionat de Catalunya de
Kitesurf es varen realitzar
altres activitats com ara el
campionat de Paddle Surf,
el Campionat d'Skate, i de
bicicletes BMX. També
amenitzaren l'esdeveni-

ment els concerts de Bruts
Elspitstinc, Alfenic,
LoveJoy, que es van acom-
panyar d'un sopar per als
assistents.
Finalment, cal destacar l'a-
nunci de la Federació
Internacional de Vela (ISAF),
que ha decidit incloure la
categoria de kitesurf per
als jocs Olímpics de Rio de
Janeiro, el 2016. 
Per tot això, aquest cap de
setmana aquest esport ha
viscut un dels seus
moments més importants
dels últims anys  a les nos-
tres terres. 
Els organitzadors de l'esde-
veniment, l'Associació de
Kiters del Delta, així com
els  principals col·labora-
dors: Federació Catalana
de Vela, Club Nàutic de
Sant Carles de la Ràpita,
Regidories d'Esports i
Turisme, i l'Estació Nàutica
es mostren satisfets i espe-
rançats sobre el futur d'a-
quest esport, que està
posicionant Sant Carles de
la Ràpita com un dels
millors llocs de l'Estat per
practicar Kitesurf.

A LA RÀPITA, EL CAP DE SETMANA PASSAT

Campionat de Catalunya de Kitesurf
Satisfacció general pel nivell organitzatiu i per la participació
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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!

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
JAUME FORCADELL. Portaveu ICV-Entesa per Tortosa i president d’ICV a les TE

«És l’hora dels adéus. I ens
hem de dir: Adéu-siau».
Així resa una de les
cançons, més conegudes,
de comiat. Des de fa deu
anys, l’ecosocialista,
Jaume Forcadell
participava activament en
política, cinc com a
regidor per ICV a
l’Ajuntament de Tortosa.
Doncs bé, Forcadell ha
anunciat que deixa la
política activa per motius
personals i professionals
que el porten a empendre
una nova direcció. Així,
deixarà la regidoria a l’ens
local i també la
presidència d’ICV a les TE,
però continuarà militant a
ICV. Nosaltres volem
saber més (Ebre) i li hem
preguntat.
Més Ebre: Jaume m'he
assabentat que deixes la
política activa. Per què?
Jaume Forcadell:
Perquè la gent que fem
política també som
persones i les persones
tenim unes circumstàncies
personals i professionals
determinades. 
Les meues, avui, me fan
deixar la política.  
ME: En quin moment et
vas plantejar donar aquest
pas? Quins van ser els
motius que t'hi van portar?
JF: Feia mesos que era
conscient que havia de
reprendre la meua carrera
professional, i ha arribat el
moment de fer-ho. 
ME: No deixes la
militància. Pensant a
tornar d'aquí un temps? 
JF: La militància és
independent de la
dedicació política. Jo vaig
triar una opció política fa
més de deu anys i el fet de

deixar el càrrec no
suposarà cap canvi en
aquesta elecció. Tornar?
Tinc 35 anys, és difícil
imaginar què ens queda
per fer a la vida a la meua
edat, però el que puc dir
és que serà complicat que
això passi a curt i mitjà
termini. De tota manera,
tothom que em coneix sap
que la política
m'apassiona. Potser quan
em jubili...
ME: En roda de premsa
vas dir: "m'hagués agradat
fer més pels tortosins i
tortosines". Podries posar-
me un exemple? 
JF: És evident que no he
format part del Govern
Municipal en aquests dos
mandats i, per tant, no he
tingut la possibilitat
d'aplicar les propostes
que he defensat durant
aquests anys. Crec que
aquesta ciutat i la seua
gent necessita que es
facin moltes coses que no
s'estan fent i, sobretot,
que es generi un
compromís conjunt dels
representants polítics
tortosins per traure
Tortosa del pou. No me
n'he sortit i, per tant, això
em genera una certa
frustració. 
ME: Què penses que
trobaràs a faltar, en
aquesta nova etapa de la
teva vida, i que no?
JF: Ho trobaré a faltar tot.
Trobaré a faltar Tortosa, la
política, tota la gent que
he conegut durant aquest
temps i amb qui he
establert llaços
d'amistat... i el que no
trobaré a faltar és el circ
dels plens municipals i la
tensió que s'hi respira. Allò

no és política.
ME: Canviaries alguna de
les teves accions
polítiques realitzades en el
passat?
JF: M'he equivocat moltes
vegades, com tothom,
però sempre he fet el que
havia de fer. No renuncio a
res del que he fet perquè,
encertat o equivocat, he
intentat ser fidel a les
meues idees i al sentit
comú. Marxo amb la
consciència molt
tranquil·la. 
ME: La política consumeix
a la persona que hi ha al
darrere del polític (un
mateix)?
JF: Jo tinc la sensació de
seguir sent el mateix, de
no haver canviat
excessivament. Suposo
que et consumeix si et
deixes consumir. 
ME: Com et sents des de
què vas fer la roda de
premsa per donar la
notícia?
JF: Va estar bé fer la roda
en un ambient distés, tot i
que en alguns moments
semblava un
enterrament... No puc
negar que a la tarda vaig
patir una petita crisi, però
ja està superada: estic
convençut que faig el que
he de fer.  
ME: Et va ajudar a decidir-
te les paraules de
Guardiola el dia en què va
confirmar que no renovava

"estic buit i necessito
omplir-me d'il·lusió, de
nou"?
JF: És la cinquena vegada
que em fan la
comparació... 
En absolut. Jo ni estic buit

ni necessito omplir-me,
senzillament he de refer la
meua vida professional. 
A més ja ho havia decidit...
ME: I com no, que ens has
de dir de l'equip d'ICV, tan
a nivell territorial com
municipal ara que tu ja no
estaràs?
JF: A tots els nivells cal
que la gent s'implique
políticament en aquests
moments tan difícils, i
crec que avui és evident
que cal fer-ho en alguna
de les poques forces 

polítiques que presenten
alternatives al model
dominant que està
escanyant la ciutadania
per afavorir uns quants. En
el cas concret de Tortosa,
estic convençut que Jordi
Jordan i Cinta Galiana
milloraran el treball que
hem fet fins ara. La gent
potser em veia més a mi,
però la força la té el grup,
i ells representen com
ningú les idees i l'estil que
hem defensat en els últims
anys. 

“És la cinquena vegada que em fan
la comparativa... En absolut. Jo ni
estic buit, ni necessito omplir-me”.

Comparativa amb Guardiola
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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: Mongetes amb cloïsses 
MONGETES AMB CLOÏSSES EN SALSA VERDA

INGREDIENTS:

1kg de mongetes “blanques
ronyó”

500 gr de cloïsses
0,4 kg de patates
Vi blanc
4 dents d'all
2 fulles de llorer
“Fumet” de peix o una pastilla de

concentrat de peix.
Julivert picat.
100 cc d'oli d'oliva verge.
Sal.

PREPARACIÓ

Deixar les mongetes a remulla
cobertes amb abundant aigua du-
rant 10-12 hores.

Pelar les patates i tallar-les en
daus petits. Posar les cloïsses en
aigua amb una mica de sal o su-
cre i deixar- les uns 5-10 minuts
perquè deixin anar la possible so-
rra que puguin contenir dins.

Posar al foc una cassola amb
les mongetes cober tes per ai -
gua.

Quan comenci a bul l i r,  l levar
l 'escuma f ins que l 'a igua quedi
neta. A continuació, afegir l 'ol i ,
les fulles de llorer i agregar una
mica més d'aigua fins a cobrir de
nou les mongetes.

Quan bulli de nou afegir les pa-
tates i deixar a foc lent fins que
les mongetes estiguin tendres.

Mentre es fan les mongetes
prepararem la base amb les
cloïsses. En una altra cassola a
part posarem una mica d'oli d'oli -
va verge a escalfar i afegirem les
dents d'al l ben picats. Quan co-
mencin a daurar afegirem les
cloïsses prèviament escorregu-
des i  taparem. Deixem uns mi -

nuts i quan estiguin obertes se'ls
afegeix una mica de vi blanc i el
“fumet” de peix, afegim també el
ju l iver t p icat,  deixem que bul l i
una mica i reservem.

Finalment quan les mongetes

estiguin gairebé tendres afegim
les cloïsses i deixem que es ba-
rregin els sabors. Posar a gust
de sal.

Deixar reposar almenys una ho-
ra, sempre estarà més sabròs.

JESÚS MARIA SALCEDO

Imatge del plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí     

Cala Joanet, nº6   (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Pilar Delgado , Jordi Delgado         

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Mercè Bel - Carles Mur                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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 
Serè o poc ennuvolat en general, tot i que amb el creixement de nuvolades al
centre de la jornada al Pirineu, Prepirineu i prelitoral.
A banda hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts de l'extrem nord
del litoral. 

Precipitacions 
S'esperen alguns ruixats aïllats a la tarda al Pirineu. Seran febles, localment
moderats i puntualment amb tempesta. 

Temperatures 
Seran lleugerament més altes en conjunt, tant mínimes com màximes. Les pri-
meres es mouran entre els 7 i 12 ºC al Pirineu, i entre els 11 i 16 ºC a la resta.
Les màximes oscil·laran entre els 20 i 25 ºC al litoral, entre els 23 i 28 ºC al
Pirineu, i entre els 27 i 32 ºC a la resta, puntualment més altes a Ponent. 

Visibilitat 
Bona en conjunt, amb bancs de boirina a punts del quadrant nord-est. 

Vent 
A l'interior serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud
al centre del dia.
Al litoral hi haurà terral fluix de matinada, i quedarà fluix i de direcció varia-
ble al final del dia. La resta de la jornada bufarà el component sud fluix amb
cops moderats, si bé serà més reforçat al litoral nord on bufarà entre fluix i
moderat amb algun cop fort a la tarda.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Parla amb la teva parella , escolta  la  seva opinió ,
mostra't  conciliador  i reconeix  la importància  que
té en la teva vida .Les tensions laborals  et poden
provocar  insomni.

Taure
20/4 al 19/5

En l'amor  t'alliberaràs  de velles  restriccions.
Buscaràs  el que  desitges  amb coratge  i cor
. Evita les tensions  i procura  anar  amb comp-
te  amb  les discussions .

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus  recursos  personals  i el teu magnetis-
me faran que entris  en contacte  amb molt
diverses persones. És important  que no cremis
gratuïtament  les teves energies. 

Cranc
22/6 al 21/7

En relació  amb l'amor , avui  prendràs  una deci-
sió   important  i positiva   per  a la teva vida sen-
timental . Tindràs  la necessitat  de trobar  una
mica de calma.

Lleó
22/7 al 22/8

Mart  i Urà  transitant  per la teva casa  vuit  indi-
quen que es  reactiva  tot  el que  fa referència
a la teva  sexualitat . Estaràs  obert  a tot tipus
de relacions. 

Verge
23/8 al 21/9

En relació  amb la teva vida de parella , en aquest
moment , la teva  actitud  és capaç  de destruir
qualsevol  barrera  que pugui  existir  . Deixa
d'obsessionar-te tant amb el treball. 

Balança
22/9 al 22/10

És probable  que al costat  de la teva parella  assoleixis
definir  millor  els teus  objectius. Avui  la teva  activitat
serà  constant , fet  pel  qual  és  possible  que al final
del dia et trobis cansat.

Escorpí
22/10 al 21/11

És probable  que hagis  de fer  un esforç  per
acceptar  certs plantejaments  de la teva parella
que   a priori  no et convencen . El teu  propi  can-
sament  físic  prové  de la teva falta  d'exercici.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor  confia  en el teu poder de
seducció. La vida  et pot  sorprendre. Respecte  a
la teva salut , vés  amb compte , l'excés  d'activi-
tat  excita  el teu sistema nerviós.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor  la teva activitat  serà
molt forta  però  hauràs  d'anar  amb compte
de no interpretar  les coses només des d'un
punt  de vista.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva  vida  sentimental  és una mica  agitada
però  avui pots viure moments  molt enriquidors
. Per millorar  la teva  salut  i sentir-te  bé  neces-
sites  mantenir  un bon contacte amb la gent.

Peixos
19/2 al 20/3

Les trobades  inesperades amb el sexe oposat  que
es  produeixen en aquest  moment  poden ser
importants  per al teu futur. Noves  situacions  que
amenacaran la teva harmonia. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 15°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

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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Durant tres dies, Amposta
s'endinsa en els seus orí-
gens com a ciutat, retor-
nant a l'any 1908, de
manera que els carrers i
places del casc antic
recuperen l'aparença que
tenien a principis del
segle XX.  Arribada la
quarta edició, el repte
que es persegueix des de
la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament d'Amposta
és la consolidació de la
festa per tal que esdevin-
gui un referent a les
Terres de l'Ebre i obtingui
projecció fora de les nos-
tres comarques. Amb
aquest objectiu s'han
renovat completament els
espectacles que s'oferei-
xen durant la festa, de
manera que tant els
guions com els números
musicals de les Varietés
que tenen lloc al Casino,
com l'espectacle de caba-
ret Ampolino a la Fila s'es-
trenaran de nou. Cal afe-
gir que la sarsuela que es

podrà veure enguany és
La Verbena de la Paloma,
seguint amb la línia d'ofe-
rir un espectacle d'aquest
gènere de la mà dels
alumnes dels tallers de
balls de principis de segle
i del taller de sarsuela. 
Per segon any consecutiu
es projectarà una pelolí-
cula de cinema mut amb
música de piano en direc-
te però enguany s'estre-
narà una pelolícula origi-
nal titulada “L'herència de
l'avi Gisbert” amb actors
de les Terres de l'Ebre i
que és una idea original
de les productores
ampostines DDFilms i
Filmsnómades. La pelolí-
cula s'ha rodat íntegra-
ment a l'illa de Buda i la
música que sonarà en
directe és del compositor
ampostí Tomàs Simón. 
En total unes 700 perso-
nes participen activament
en la Festa del Mercat, ja
sigui a les parades d'arte-
sans i productes típics,
als espectacles com a
actors, ballarins, figu-
rants o als concerts i acti-
vitats diverses que es fan
al carrer. Cal destacar
també la col·laboració de
diverses entitats de la ciu-
tat com les bandes de
música, les escoles de
dansa, o l'associació de

restauradors entre moltes
altres. Pel que fa a les
activitats, per primer any,
el riu Ebre serà un dels
espais de la festa, ja que
s'ha organitzat un recorre-
gut en vaixell des
d'Amposta fins a l'Illa de

Buda i també una regata
de muletes, donat que la
festa convidada són les
regates d'embarcacions
que tenen lloc a Móra
d'Ebre. 
A més, s'ha organitzat un
concurs d'aparadors en el
que participen més de 30
establiments de la ciutat i
es posaran plaques distin-
tives als 4 comerços de
la ciutat que tenen 100
anys o més.
A banda d'aquestes activi-
tats, els tres dies de la

festa estarà instal·lat el
mercat de parades d'arte-
sans i oficis tradicionals
que recreen les parades
ambulants del mercat a
primers de segle XX, i que
es distribueixen per les
places i carrers del nucli
antic i que estaran ober-
tes divendres tarda (de
16 a 22 h.), dissabte i diu-
menge (de 10 a 22 h).
La inauguració oficial de
la festa tindrà lloc dissab-
te al matí i anirà a càrrec
de Miquelet

Setencàrrecs, el perso-
natge dels contes infantils
creat per l'ampostí Jesús
Serrano i que és un nen
que viu les seves aventu-
res a l'Amposta de princi-
pis de segle. 
Com ja és habitual, l'acte
d'inauguració comptarà
amb la interpretació de
l'himne Oh! Amposta a
càrrec de la banda de
música de la Unió
Filharmònica i de les
corals d'aquesta entitat i
de la Lira Ampostina.

Amposta retorna als seus origens

Amposta es prepara
per a la quarta edició
de la Festa del Mercat
a la Plaça que tindrà
lloc del 18 al 20 de
maig i que busca con-
solidar-se incorporant
noves activitats, millo-
rant les que ja s'han
dut a terme en altres
edicions i renovant tots
els espectacles. 

La quarta Festa del Mercat a la Plaça busca la consolidació amb més activitats i espectacles renovats

IV EDICIÓ DE LA FESTA AL MERCAT

Gran col·laboració per part de diverses entitats
de la ciutat: bandes de música, escoles de dansa,

o l’associació de restauradors, entre moltes

SOCIETAT

REDACCIÓ

              


