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L'incendi de Rasquera va
entrar en fase de control cap
a les set de la tarda d'ahir,
segons informava el conse-
ller d'Interior, Felip Puig. El
foc ha calcinat, en total, unes
3.000 hectàrees, 200 de
bosc, i els bombers espera-
ven poder-lo tenir totalment
controlat en les pròximes
hores. Felip Puig també anun-
ciava, a última hora d’aquest
dijous, que els veïns desallot-
jats de les seves masies ja
estaven tornant a casa seva,
mentre que es reobria al tràn-
sit la carretera TV-3022,
entre Rasquera i el Perelló,
que ha estat tallada els últims
dies a causa de l'incendi. La
catàstrofe i el malson s’han
acabat. Ara és hora de refer-
se de tot plegat. P3

El malson ha acabat

La Rapitenca va guanyar dissabte l’Olesa (1-0) i, d’aquesta forma, es va proclamar campió del grup
II de la Primera catalana. L’equip del Montsià torna a la Tercera divisió. La temporada, tot i la lleuge-
ra i lògica pèrdua d’intensitat de les darreres setmanes, ha estat històrica per la trajectòria que ha
portat aquest equip a la categoria. En un any de canvis al club, l’èxit ha arribat en la primera tempo-
rada. Antoni Teixidó s’ha tret ‘l’espina clavada’ i Fernando Garcia, des de la seua posició de secreta-
ri tècnic, obté el quart ascens amb el club del seu cor.                                                P10 i 12

La UE Rapitenca torna a ser de Tercera divisió

Terres de l’Ebre. ERC demana la creació
d'un fons de rescat pels afectats de la
secció de crèdit de la Cooperativa de
l'Aldea. P5

Esports. L’Ampolla, també a manca de tres
jornades, és campió del grup ebrenc de la
Tercera catalana. 

P14

Terres de l’Ebre. Unanimitat del ple
d'Amposta en el rebuig a la proposta de cabal
ambiental per al tram final de l'Ebre.

P6Av
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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 diari ‘Més Ebre’no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant 

a la nostra web:

ww.mesebre.cat

A la revista “La Veu dels
Jubilats” que edita la regido-
ria de benestar social de
l'Ajuntament de Tortosa, hi
vaig aportar un comentari
del Campionat de Guinyot
entre Casals de l'any 2011,
que es va publicar al 3r.
Trimestre de 2011, amb un
afegit a peu de pàgina del
director de la revista, Sr.
Josep Àngel Odena ( aprofi-
tant-se de la seva condició
de responsable de la revista
), amb uns comentaris des-
pectius i desqualificadors
envers la meva persona.

Com és natural, vaig escriu-
re un altre comentari, i, en
aplicació del dret de rèplica,
vaig demanar que es publi-
qués a la revista del 4t.
Trimestre.
Com sigui que no va ser així,
( vaig pensar que per manca
d'espai ), vaig tornar a dema-
nar, en aplicació del dret de
rèplica en primer lloc, i com
defensors de la llibertat d'ex-
pressió en segon lloc, que el
comentari en qüestió fos
publicat a la revista del 1r.
Trimestre del 2012, que ha
aparegut fa una setmana.
El comentari de què parlo,
que vaig escriure en defensa
de les desqualificacions per-
sonals que m'havia dedicat
el Sr. Odena i que son cone-
gudes per la regidora Sra.
Algueró, com a titular del
departament que edita la
revista, i també de l' Alcalde
Sr. Bel, com a màxim res-
ponsable de tot el que passa
a l'ajuntament, NI HA ESTAT
PUBLICAT AL 4t. TRIMESTRE
2011, NI AL 1r. TRIMESTRE
2012, NI NINGÚ S'HA DIG-
NAT FER-ME CAP COMENTA-
RI AL RESPECTE.
Per aquests motius m'he vist
obligat a escriure aquesta
carta oberta (hi ho faig d'a-
questa manera perquè en
alguna ocasió m'han dit que
per comunicar-me amb l'a-
juntament ho fes així ).
Mirin, Srs. Odena, Algueró i

Bel, els puc ben assegurar
que sempre he intentat
escriure comentaris sense
insultar ni menysprear a
ningú, perquè sempre he res-
pectat les persones.  I en
aquest cas no he notat la
mateixa correspondència
per part de vostès.
Jo he criticat, critico i critica-
ré, amb relació a la gent
gran de Tortosa, EMD's i
pedanies:

-la pèrdua del ball de carnes-
toltes que es feia a la Nau
del Parc
-la pèrdua de les subven-
cions del campionat de guin-
yot entre casals, que es va
començar a fer amb la Sra.
Algueró ara fa 15 anys (des-
plaçaments i festeta final)
-la pèrdua TOTAL final d'a-
quest campionat de guinyot,
després de 15 anys.
-la “substitució” dels compo-
nents del programa “La Veu
dels Jubilats” de Radio
Tortosa.  

Però sempre ho he fet i ho
faré “de cara”, sense
embuts i amb respecte, amb
el mateix respecte que m'a-
grada rebre de les persones
amb les que tinc algun tipus
de relació. 
Bé, res més, Srs. Odena,
Algueró i Bel, només recor-
dar-los que m'agradarà
veure publicada la resposta
al Sr. Odena en alguna pro-
pera edició de la revista “La
Veu dels Jubilats”, ja sigui en
paper o digital. 

Com sempre, resto a la seva
disposició. 

Molt atentament,

Àngel Tafalla Grau

Carta oberta als Srs. Josep Angel
Odena, Anna Algueró i Ferran Bel

Opinió

A les dificultats del territori i de la meteorolo-
gia, al foc de Rasquera s'ha afegit el proble-
ma que els bombers professionals no han
pogut comptar amb la col·laboració dels
bombers voluntaris, irritats perquè el depar-
tament no els fa costat. 
El centre de control dels Bombers de
Bellaterra prou va demanar l'assistència dels
parcs de bombers voluntaris, però cap dels
81 que hi ha no va poder-hi anar. 
El fet no té precedents a Catalunya, i ha cal-
gut mobilitzar els bombers funcionaris de l'à-
rea de Barcelona i de Girona perquè ajudes-

sin a apagar el foc. 
L'incendi de Rasquera però ja està en fase de
control, segons anunciava el conseller
d'Interior, Felip Puig. 
Després de dos dies, en què s'han cremat
unes 3.000 hectàrees de bosc, els bombers
han donat el foc per controlat. 
Ahir  fou  un dia molt complicat, perquè la
boira i els núvols impedien que els hidroa-
vions poguessin envolar-se. 
Els plugims de tarda, l'alta humitat i la dismi-
nució del vent ajudaven a establir la fase de
control.

Editorial

Incendi sense voluntaris

Aquesta setmana el president Mas ha anun-
ciat una nova retallada sense concretar ni
continguts ni quantitats excepte la xifra glo-
bal de 1.500 milions d'euros, fet que aug-
menta la desconfiança i la por entre la ciuta-
dania. És una enorme irresponsabilitat actuar
amb aquesta manca de transparència i valen-
tia davant la crisi. Tenim un govern que des-
prés d'any i mig al front del país s'ha resig-
nat. Un govern que CiU ens presentava com
el govern dels millors i que a hores d'ara s'ha
demostrat que no és capaç ni de plantejar
una sola mesura contra la crisi. Un govern
que es continua tapant les vergonyes amb la
bandera i que no sap on va. Un govern que
està més al costat dels mercats i del PP que
dels catalans i les catalanes. 
Entres les mesures anunciades, el president
ha desvetllat que a partir d'ara els graus
superiors d'FP seran de pagament a
Catalunya, sense precisar tampoc l'import de
la matrícula i demanant la contribució dels
estudiants. Aquesta mesura se suma a l'aug-
ment de taxes universitàries, a la supressió
de beques de transport i menjador a
secundària o a les constants retallades de
plantilles de professionals en totes les etapes
educatives. Mesures, totes elles, que tras-
passen, altra vegada, línies roges, perjudi-
cant greument la igualtat d'oportunitats dels
joves en l'accés a la formació i a un futur
millor.
Ataquen de nou allò que s'hauria de preser-
var i retallen indiscriminadament on més
s'hauria d'invertir, en educació, l'únic camí
per garantir el progrés personal i col·lectiu.
Una política de retallades que és un atac fron-
tal al sistema públic educatiu seguint els pos-
tulats ideològics de la dreta més rància i con-
servadora. I al mateix temps que això succe-
eix, el mateix govern fa regals fiscals als rics
i s'espera dels ciutadans que siguem com-
prensius. Ens aboquen a una crisi social de
conseqüències imprevisibles. 
Hi ha alternatives per sortir de la crisi, però
no les trobarem per aquest camí per on ens
porten CiU i PP ni tampoc castigant a qui res

ha tingut a veure amb aquesta situació. Ens
en sortirem si el govern no confon austeritat
amb asfíxia. Ens en sortirem amb un enfoca-
ment diferent; incidint en els salaris-producti-
vitat, fent més inversió pública, apostant per
les polítiques actives d'ocupació, augmentant
el salari mínim interprofessional, facilitant
l'accés al crèdit per a petites i mitjanes
empreses, per a autònoms, invertint més en
educació, blindant el sistema públic de salut
i treballant la cohesió social. 
Però no sembla que aquesta sigui la intenció
dels govern de CiU ni del govern del PP, que
molt escenificar ruptura però a l'hora de la
veritat, voten junts aquí i a Madrid per fer
pagar als més febles el cost de la crisi, men-
tre els defraudadors i els grans especuladors
tenen premi. Voten junts PP i CiU per coin-
cidències evidents, aprofitant la crisi com a
excusa per a imposar els seus plantejaments
ideològics. No és cap acusació, és la consta-
tació d'un fet, la complicitat de la dreta cata-
lana i espanyola per desmantellar l'estat del
benestar, privatitzar serveis públics i retallar
els drets aconseguits els darrers 30 anys.
Feliç tornada als 70!

Núria Ventura Brusca
Diputada al Parlament i primera secretària

PSC Terres de l'Ebre 

Feliç tornada als 70

Opinió
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El conseller d’Interior, Felip
Puig també anunciava, a
última hora d’aquest dijous,
que els veïns desallotjats
de les seves masies ja
estaven tornant a casa
seva, mentre que es reo-
bria al trànsit la carretera
TV-3022, entre Rasquera i
el Perelló, que ha estat
tallada els últims dies a
causa de l'incendi. Pel que
fa a les causes del foc, el
conseller d'Interior ha reite-
rat que ara per ara es des-
coneixen.
La setmana ha estat inten-
sa i les noticies que anaven
arribant, preocupants. Ahir
mateix a la tarda continua-
ven treballant amb una sei-
xantena de dotacions
terrestres. Des de primera
hora del matí d'ahir hi tre-
ballaven quatre helicòpters
bombarders i un helicòpter

Kamov cedit pel Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient. Durant tota
la tarda treballaven per tan-
car el perímetre a la zona
de la serra del Boix, on el
foc es trobava més actiu. A
més d'efectius de
Bombers, Mossos i la Creu
Roja, també s'hi desplaça-
ven a la zona dues
ambulàncies del Sistema
d'Emergències Mèdiques

(SEM), efectius dels Agents
Rurals i de les Agrupacions
de Defensa Forestal.

Els Mossos d'Esquadra
desallotjaven, durant la set-
mana, com a mesura pre-

ventiva algunes masies de
la zona, sense que s'ha-
guessin registrat ferits, i
s'habilitava el pavelló del
Perelló per acollir els afec-
tats."Torna a ser una catàs-
trofe". Així expressava,
segons l’ACN, l'alcalde de
Rasquera, Bernat Pellisa, el
que està en boca de tots
els veïns del poble que han
seguit l'efecte devastador
de l'incendi. 

La pitjor part se l'han
emportat els tres pastors
que queden al poble que
s'han quedat sense les pas-
tures pels seus ramats.
Dimecres ja es va
començar a portar menjar
als animals i aquest dijous,
els agents rurals i Mossos
d'Esquadra acompanyaven
els pastors i propietaris de
masies fins a les seves fin-
ques. 
"Ara toca tornar a
començar, com disset anys
enrere, i ho farem", afegia.
Aquest cap de setmana es
traslladaran els corrals i
ramats. El foc s’ha acon-
seguit controlar i els eixuts
joncs de la bassa de Xeta
es troben entre els compta-
díssims vegetals que han
aconseguit sobreviure,
més o menys indemnes, a
l'infern de les flames que
aquest dimecres comença-
ven a remuntar amb fúria el
vessant del Morral de
Cabra Feixet de la serra del
Boix. Un dels cims més
característics i simbòlics
del massís, amb més de
700 metres d'altura, des-
pertava aquest dijous amb
l'aspecte lúgubre que deixa
un paratge completament
calcinat i, al mateix temps,
tamisat per la trista llum
que filtren els núvols engan-
xats a la carena. Sembla,
però, que el malson ja s’ha
acabat.

L’Incendi de Rasquera ja es troba 
en fase de control

L'incendi de Rasquera
ha entrat en fase de
control cap a les set de
la tarda d'ahir, segons
informava el conseller
d'Interior, Felip Puig. El
foc ha calcinat, en total,
unes 3.000 hectàrees,
200 de bosc, i els bom-
bers esperaven poder-lo
tenir totalment controlat
en les pròximes hores. 

El foc ha calcinat en total 3.000 hectàrees

A última hora d’ahir els veïns i veïnes desallotjats ja tornaven a les seves cases

REDACCIÓ

Es calcula que el foc ha calcinat unes 3000 hectàrees.
BOMBERS GENERALITAT

ACTUALITAT

L’incendi de Rasquera s’ha convertit
en el més important 

del que portem d’any

3.000 hectàrees

               



DIVENDRES 18
DE MAIG
DE 20124

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

A l'entrada del campus,
les juntes de personal
d'Ensenyament i de Salut
de les Terres de l'Ebre
havien convocat una acció
de protesta, en contra de
la política de retallades de
la Generalitat. Una concen-
tració a la qual es van afe-
gir altres col·lectius inde-
pendistes, del moviment
15-M i d'estudiants. Un
fort dispositiu dels
Mossos d'Esquadra i de la
Policia Local es va aplegar
al campus Terres de
l'Ebre, al Parc de la Fira i
en altres punts del barri de

Remolins. 
L'acte d'inauguració es va
veure alterat per les pro-
testes, i finalment no es
van fer els parlaments for-
mals previstos ni es va
descobrir la placa. 
El president Mas va
comentar al respecte que
“ens trobem amb gent que
protesta, però la inaugura-
ció d'aquest equipament
ens demostra que anem
en bona línia i que el país
avança, tot i que amb difi-
cultats afegides”. El presi-
dent va posar de relleu
que “la inauguració del
Campus de les Terres de
l'Ebre demostra que el
país està avançant i que
es procura que la gent de
tot el país tingui les matei-
xes oportunitats”. El rec-
tor de la URV, Francesc
Xavier Grau, va manifestar
que, malgrat tot, és un dia
de gran satisfacció per la
Universitat i va voler desta-
car “l'esforç de totes les
persones que han fet pos-
sible el Campus Terres de
l'Ebre” que “en els últims

cinc anys ha duplicat el
nombre d'estudiants”.   
El rector de la Universitat
va considerar que “estan
canviant les condicions en
què els estudiants acce-
deixen a les universitats i
és normal i comprensible
que protestin, però per

altra banda, com a socie-
tat hem de fer reformes
estructurals i canviar
aquestes condicions si no
són sostenibles” i va
recordar la necessitat de
que tot augment de taxes
vagi acompanyat d'un aug-
ment de les beques per

garantir la continuïtat a
tots els estudiants de la
Universitat. El nou edifici
del campus Terres de
l'Ebre està en ple funciona-
ment des de l'inici d'a-
quest curs universitari a
principis de setembre de
2011.

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
fou rebut amb una
escridassa aquest
dimecres a Tortosa,
amb motiu d'una visita
institucional per inaugu-
rar el nou campus de la
URV de Remolins.

REDACCIÓ

La concentració estudiantil va evitar descobrir la placa.

JESÚS RUIZ

Avui a les 7 de la tarda i a
la Sala de la Societat tindrà
lloc un acte públic on s'ex-
plicaran tots els detalls del
desplegament de la fibra
òptica al municipi. De fet,
després que l'Ajuntament
atorgués la llicència a l'em-
presa privada concessionà-

ria del Servei, La Cala
Fibra, està previst que
aquesta mateixa setmana
ja es comencin els treballs
d'instal·lació de cablejat i
que ben aviat, a finals de
mes o primers de juny, ja
s'hi puguin connectar els
primers clients. En l’acte

es faran públiques les tari-
fes definitives, tant dels
serveis individuals de telè-
fon, internet de 20 Mbps
simètrics i televisió, com
de la tarifa triple de tots els
serveis en conjunt.  Pel que
fa als preus, van dels
19'90 E del servei de tele-

fonia, fins als 47'90 per a
aquells que vulguin tot el
servei de telefonia, internet
i televisió amb una oferta
de més de 50 canals dife-
rents als que es poden sin-
tonitzar actualment per la
TDT.  
Ruben Lallana, regidor de
Comunicació de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, “hem atorgat llicència
a l'empresa La Cala Fibra
amb el 100% de capital pri-
vat pel desplegament de la
fibra. En un màxim d'una
setmana començarà el
desplegament per tot el

casc urbà, tot i que el
divendres convoquem a tot
el municipi per explicar l'o-
ferta comercial d'aquesta
nova tecnologia. A partir
d'aquí finalitza un procés
que ha trigat més d'un any
en buscar finançament pri-
vat, en dur a terme una
obra difícil i complicada i
poder posicionar l'Ametlla
de Mar al mapa de
Catalunya i Espanya, ja que
serem dels únics municipis
que desplegarem la fibra
amb capital privat i no
públic i farem un salt quali-
tatiu molt important”. 

Comença la informació
pública de la fibra òptica

Acte informatiu aquest vespre a l’Ametlla de Mar

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre ha
començat una nova cam-
panya de mostreig de lar-
ves de musclo zebra en
masses d'aigua de tota
la conca. Aquesta actua-
ció constarà de la presa
de 887 mostres en 55
embassaments i els
resultats permetran
conèixer l'afectació real i
el potencial de la conca
que la confederació vol
fer públic dins de les
seves accions de control
de qualitat de les aigües.
Els mostrejos es duen a
terme entre al primavera
i l'estiu en els embassa-
ments de tota la conca.

Campanya de
detecció del

musclo zebra

El Partit Animalista
Pacma i l'entitat pro
defensa dels animals
AnimaNaturalis van pre-
sentar onze denúncies
l'any passat contra corre-
bous a Catalunya. Les
entitats denuncien agres-
sions cap als animals,
infraccions "greus" en les
mesures de seguretat i
participació de menors
d’edat en aquests esde-
veniments. Ambdues for-
macions recorden que
les sancions poden arri-
bar fins als 60.000 euros
i adverteixen que presen-
taran noves denúncies
per a la temporada de
bous de 2012, que ja ha
començat. 

Onze denúncies
contra els

correbous el 2011

Protestes al Campus de la URV
El president de la Generalitat, Artur Mas, és rebut amb crits i pancartes a Remolins

ACTUALITAT
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Per al diputat republicà,
aquest 'és un pas que s'ha
de fer, i està més que justifi-
cat davant dels antecedents
amb Bankia'. 
ERC presentarà tant al
Parlament de Catalunya com
al Congrés de Diputats una

iniciativa parlamentària per
demanar per la creació d'a-
quest fons de rescat de 4,7
milions i que poden acabar
amb el mal de cap de les
300 famílies afectades de
l'Aldea. 
Per a De los Rios 'aquests
4,7 milions del fons de rescat
no són més que quatre anua-
litats de les que cobrarà com
a indemnització el senyor
Rato'.
Per a l'alcalde de l'Aldea,
Dani Andreu, aquesta iniciati-
va 'és d'absoluta justícia i té
el doble objectiu de recupe-
rar la confiança que la matei-
xa cooperativa de l'Aldea
ha de generar per a una acti-
vitat futura i que els estalvia-
dors puguin recuperar
els seus fons'. 
De los Rios ha anunciat
també 'una proposta de gra-
tuïtat de l'autopista AP-7 al
seu pas per les Terres de
l'Ebre, mentre no arribi l'auto-
via A-7, i això passa per l'alli-

berament del peatge per a
qualsevol vehicle que tingui
entrada i sortida entre el
tram de peatges d'Amposta-
Deltebre, Tortosa-l'Aldea,
l'Ampolla-El Perelló i l'Ametlla

de Mar'.
El diputat republicà ha
aclarit que 'aquesta
demanda no és nova, per-
què és la mateixa solució
que es va aplicar en el

passat a Tarragona ciutat,
alliberant els peatges de
l'AP-7 entre Cambrils i
Torredembarra mentre l'A-
7 estava en fase de cons-
trucció'.

Sergi de los Rios, des-
prés de recordar la
'nacionalització' de
Bankia i els milers de
milions públics invertits
pel Govern espanyol, ha
anunciat que 'instarem
el Govern de la
Generalitat que comenci
converses i negocia-
cions immediates amb
el Govern espanyol per-
què es constitueixi un
fons de rescat i, per tant,
pugui ser rescatada la
Secció de Crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea'. 

REDACCIÓ

Roda de premsa d’ERC.

Cedida

L'ajuntament de la Ràpita
ha recuperat les conces-
sions dels locals buits de
la zona d'oci del
Garbeach, a la platja de
Garbí, després d'haver
declarat l'extinció d'a-
questes, atorgades en el
seu dia a diversos con-
cessionaris “que no esta-
ven al corrent de les
seves obligacions”,
segons l'alcalde, Joan
Martín Masdeu. 
Un problema que Martín
Masdeu atribueix a una
sèrie de traspassos i
subarrendaments que
s'havien anat produint
“sense un control rigo-
rós”.
Ara, l'objectiu del consis-
tori, un cop recuperades
les concessions, és con-
vocar un nou concurs
públic per treure a licita-
ció els locals i reactivar
aquesta zona d'oci. 
Sobre les condicions d'u-
sos, el consistori està
obert a les propostes de

la iniciativa privada i, en
principi, la voluntat és la
de no limitar els usos
exclusivament a l'oci noc-
turn. 
“Estudiarem la demanda
del sector privat i en fun-
ció d'aquesta, n'adequa-
rem els usos”, afirmava

Masdeu. 
El consistori té previst ini-
ciar el procediment de lici-
tació el més aviat possi-
ble per tal de poder
ampliar l'oferta lúdica de
la zona de la platja de
Garbí abans de l'estiu de
l'any vinent. 

La Ràpita recupera locals del
Garbeach per revitalitzar la zona

L’Ajuntament adquireix les concessions dels locals buits

El proper cap de setmana
tindrà lloc el V Mercat
Medieval d'Ascó, que
enguany dedica més aten-
ció que mai als mestres
artesans i els oficis antics.
Dels 110 expositors amb
què comptarà el certa-
men, que obrirà les seves
portes dissabte a les
11:30 pels carrers del
casc antic, més de 60 les
ocuparan terrissaires,
mestres artesans del
vidre, de l'espart, de les
talles de fusta, canyissers
o picapedrers, entre d'al-
tres. 
Tots ells provenen en la
seva major part de
Catalunya, però també n'hi
haurà provinents de
l'Aragó i el País Valencià. 
Diversos mestres terrissai-
res de Godall, Benissanet i
Miravet participaran en una
exposició col·lectiva, en
una de les activitats
paral·leles del Mercat
Medieval.

Mercat
Medieval a

Ascó

ERC demana un fons de rescat per a l’Aldea
També demana la gratuïtat de l’Autopista AP-7 al seu pas per l’Ebre mentre no arribi l’A7

ACTUALITAT
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Els grups municipals han
acordat fusionar les tres pro-
postes de moció presenta-
des per l'equip de govern de
CiU i els grups d'ERC i PSC
a l'oposició per aprovar una
declaració institucional única
en contra dels 106,9
metres cúbics per segon
que, consideren, posa en
perill de mort el delta de
l'Ebre. No només això, el
text incorpora, a més, la
reclamació explícita al
govern espanyol perquè
mantingui i executi les inver-

sions previstes pel Pla
Integral del Delta de l'Ebre a
la zona.  
Lluny han quedat els temps
que els debats i votacions al
voltant de l'aigua de l'Ebre
generaven enceses discus-
sions i irreconciliables divi-
sions del vot entre l'equip de
govern convergent i els par-
tits de l'oposició. 
Com ja ha succeït en altres
capitals comarcals del terri-
tori, com Tortosa o Móra
d'Ebre, tots els grups muni-
cipals -CiU al govern, ERC,
PSC i PxC a l'oposició- han
coincidit àmpliament a l'hora
de trobar arguments
comuns en contra de la pro-
posta de cabal ambiental de
la CHE. "Hem arribat a un
consens en un tema priorita-
ri i primordial per a la super-
vivència del territori", s'ha
felicitat l'alcalde, Manel
Ferré, tot recordant que els
plantejaments i la situació ja
no és "la mateixa que fa deu
anys". Un escenari que han
aplaudit també sense reser-

ves els portaveus de l'oposi-
ció. 
Partint de tres propostes
molt similars en el contingut,
reclamant l'aprovació del
règim de cabals que elabo-
rat per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres

de l'Ebre i aprovat pel
Parlament. la moció o decla-
ració institucional acordada
argumenta els perjudicis
que l'establiment de 106,9
metres cúbics per segon de
cabal per al tram final del riu
suposaria la "mort" del delta

de l'Ebre.
Un espai, ha recordat Ferré,
que es troba en "situació
d'emergència nacional"
davant els problemes de
regressió, subsidència i
salinització que l'asset-
gen. 

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha mostrat
unànimement el seu
rebuig al cabal
ambiental per al tram
final del riu plantejat
per la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) i presentarà alo-
legacions a la propos-
ta estatal. 

REDACCIÓ

Imatge d’Arxiu d’un Ple d’Amposta.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
va aprovar dilluns al ves-
pre en sessió plenària
extraordinària la concer-
tació d'una operació de
crèdit a llarg termini per
valor de 12.675.981

euros que permetrà fer
front al pagament de fac-
tures pendents amb pro-
veïdors. L'acord es va
adoptar amb els vots
favorables dels 12 regi-
dors de CiU i l'abstenció

dels 9 regidors restants. 
Aquest préstec i el pla
d'ajustament al qual està
vinculat formen part del
mecanisme de pagament
i cancel·lació de deutes
amb els proveïdors de les

entitats locals previst en
el Reial Decret 4/2012.
El Ministeri d'Hisenda i
A d m i n i s t r a c i o n s
Públiques va avalar el pla
d'ajustament, aprovat plel
Ple d'aquest ajuntament
el passat 30 de març. 
Aquest pla fixa les mesu-
res d'estalvi necessàries
per fer front al crèdit a
deu anys que s'ha apro-
vat avui. 
Es tracta, segons va
anunciar recentment l'al-
calde, de mesures res-
trictives en tots els

àmbits que han de perme-
tre reduir la despesa
d'una manera important
en els propers anys.
Tanmateix, el govern
municipal ja va avançar-
se i en el pressupost de
2012 figura el gruix més
important dels ajustos. 
La resta s'incorporarà en
els propers tres exerci-
cis. 
Ferran Bel ha afirmat que
a finals de mandat la xifra
d'endeutament municipal
serà inferior a la que va
heretar l'any 2007. 

Tortosa aprova un crèdit 
de 12,6 MEUR

Per pagar el deute a proveïdors

La Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa
condemna "les coaccions
i difamacions a les quals
s'ha vist sotmès el Grup
Balfegó durant les últimes
setmanes". La institució
insta la Generalitat a
donar suport "sense fissu-
res" als emprenedors i
resolgui "d'una vegada"
l'expedient d'ampliació de
capacitat de la concessió
administrativa d'aqüicultu-
ra sol·licitat per Grup
Balfegó, i que actuï "amb
la deguda diligència admi-
nistrativa i sota els princi-
pis de col·laboració i lleial-
tat". 

«Es condemnen
les coaccions al
Grup Balfegó» 

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
ha afirmat que en els prò-
xims anys "l'única possi-
bilitat" de crear ocupació
seran l'empresa privada
i, particularment, la peti-
ta i mitjana empresa.
Mas ha deixat clar que,
com a mínim, en els pro-
pers quatre o cinc anys
les administracions públi-
ques no generaran llocs
de treball perquè "es con-
tractarà menys gent que
la que sortirà". S'ha com-
promès també a "no dei-
xar perdre cap inversió
de futur o de present al
territori pel cost de l'ai-
gua". 

«L’Administració
pública no crearà
llocs de treball»

Amposta també defensa el riu Ebre
El Ple aprova una declaració unitària on rebutja el cabal ambiental plantejat per la CHE

ACTUALITAT
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Aquesta nova edició d'a-
questa prova, una de les
més dures dins del circuit
de marxes cicloturistes
(no competitives) a nivell
del territori i del país,
compta ja amb uns 300

preinscrits repartits entre
les sis modalitats de parti-
cipació. El regidor
d'Esports de l'Ajuntament
de Tortosa, Pere Panisello,
ha presentat aquesta set-
mana la 20a. edició de la
Cursa del Llop acompan-
yat per membres de l'or-
ganització de la mateixa,
Enric Colomé i Toni Curto,
i ha expressat que "és una
prova referent a les Terres
de l'Ebre i a Catalunya, i
fins i tot més enllà", afe-
gint que arribar a aquesta
vintena edició deixa clara
la importància de la Cursa
del Llop en el circuit de
marxes cicloturistes.
Panisello ha remarcat la
gran implicació de les enti-
tats i administracions abo-
cades a l'organització de
la cursa, fent especial
esment del voluntariat -
més de 250 persones
durant els dos dies de la

prova- que col·labora en
una activitat, ha dit, "d'una
complexitat brutal".
Per la seva banda, Toni
Curto ha explicat que "la
cursa té un especial vincle
geogràfic i cultural tenint
com a referent el riu, tot i
que el que l'ha fet famosa

ha estat l'extrema duresa
de les proves esportives".
Així mateix, ha afegit que
"la cursa es defineix per la
vessant més altruïsta de
les persones voluntàries
implicades, fent del recurs
humà el seu més gran
valor".

Per a obtenir més informa-
ció o realitzar les inscrip-
cions -encara obert el ter-
mini durant el dia d'avui-
cal adreçar-se a www.cur-
sadelllop.com, per fax al
977446276/977446712
o a les botigues Pam i Toc
de Tortosa.

La Cursa del Llop arriba a la seva 20ena.
edició, els propers 2 i 3 de Juny

La tradicional i plena-
ment consolidada
Cursa del Llop arriba a
la seva 20a edició, la
qual se celebrarà els
propers 2 i 3 de juny,
dates sensiblement
anticipades a les que
eren habituals (dins del
mes de juliol) degut a
dinàmiques d'organit-
zació del circuit de cur-
ses de fons català. 

Una de les més dures dins el circuit de marxes cicloturistes a nivell del país

Més de 250 voluntaris hi participaran en els dos dies de la prova

REDACCIÓ

El PSC de l'Ebre ha mostrat
la seva indignació per l'abs-
tenció del grup de CiU a
l'esmena que els socialistes
han presentat als pressu-
postos per una segona
fase del Pla
d'Industrialització per a les
Terres de l'Ebre. “Ens hem
trobat amb la sorpresa
lamentable que CiU no ha
donat suport a la nostra
esmena, en la comissió de
pressupostos del Congrés,
perquè les Terres de l'Ebre
tingui els recursos per a
desenvolupar infraestructu-
res i equipaments necessa-
ris per fomentar la industria-
lització”, ha denunciat el
portaveu adjunt de l'Entesa
pel Progrés de Catalunya,
Joan Sabaté, que ha estat
contundent en assenyalar
que quan CiU ha d'utilitzar
la seva força al Congrés i al
Senat “sistemàticament s'a-
linea amb el PP”. 
En aquest sentit, la primera
secretària del PSC, Núria
Ventura, ha posat en
evidència el doble llenguat-

ge que tant CiU com el PP
fan servir al territori. “Ens
diuen que aposten per
mesures de reactivació
econòmica, per inversions,
per la defensa dels nostres
pobles i comarques i quan
arriben a Madrid voten en
contra de les nostres pro-
postes o s'abstenen en
mesures importants de
reactivació econòmica, en
un moment de situació
econòmica i de xifres d'atur
força preocupants”. I hi ha
afegit que el que fan és
retallar en polítiques actives
d'ocupació deixant els “nos-
tres ajuntaments sense
plans d'ocupació i escoles
tallers adaptats a la crei-
xent demanda social d'a-
rreu del territori”. Ventura
ha apel·lat a un pla de xoc
per fer front a la difícil situa-
ció que viu el territori. 
Sabaté ha titllat també de
“vergonyós el silenci del
govern de la Generalitat
davant el fet que el govern
del PP no compleixi el man-
dat de l'Estatut i només s'in-

verteixi un 11% a Catalunya
quan l'addicional tercera
marca clarament que les
inversions han d'arribar al
18,7%”. En aquest sentit,
els grup parlamentari
Socialista mantindrà les
esmenes presentades en
comissió en el debat que el
ple de Congrés celebrarà la
setmana vinent i en què
“reclamem en el marc de
l'addicional tercera el pro-
jecte constructiu de l'A-7
entre la Jana i el Perelló,

la millora de la línia ferro-
viària entre Móra d'Ebre i
Reus i un conjunt d'actua-
cions en el corredor del
Mediterrani”.
A més, a banda dels 10
milions per a un nou pla
d'industrialització, el PSC
ha entrat també esmenes
per “1 milió d'euros per a
la Mancomunitat de la
Taula del Sénia; 100.000
euros per a la connexió
de l'estació de bombeig
d'Illa de Mar del Delta de

l'Ebre amb el filtre verd, i
350.000 euros per al pro-
jecte de regeneració de
les aigües de les badies
dels Alfacs i del Fangar al
Delta de l'Ebre”.  “Són
esmenes realistes i d'a-
cord amb la situació
econòmica actual que
responen a les necessi-
tats del nostre territori
per incentivar l'economia,
el creixement industrial i
l'economia verda”, ha
emfatitzat Sabaté.

El PSC titlla “d’inadmissible l’actitud de CiU”
“Davant l’abstenció dels convergents al nou pla d’industrialització”

El senador Ferran Bel
preguntarà dimarts
vinent al ministre Arias
Cañete si considera sufi-
cient el cabal mediam-
biental fixat per la
Confederació de l'Ebre
en el tram final del riu
El senador formularà la
seva pregunta durant la
sessió de control al
Govern espanyol a la
Cambra Alta
El senador de les Terres
de l'Ebre i alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, exi-
girà al ministre
d'Agricultura i Medi
Ambient, Miguel Arias
Cañete,  el proper
dimarts durant la sessió
de control a l'Executiu
espanyol al Ple de la
Cambra Alta, explica-
cions sobre la idoneïtat
del cabal mediambiental
fixat per la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre en
el tram final del riu. 

«Creu
suficient 
el cabal?»

La factoria d'Ercros a
Flix (Ribera d'Ebre) ha
realitzat aquest dime-
cres un simulacre d'e-
mergència de categoria
3, que correspon als
accidents que poden
comportar danys perso-
nals i materials de consi-
deració o alteracions
significatives a l'exterior
o en zones extenses. En
concret s'ha simulat el
trencament del braç de
càrrega de clor a cister-
nes, amb la consegüent
formació d'un núvol
tòxic. 
El simulacre, amb resul-
tat satisfactori, ha estat
auditat per una entitat
externa d'inspecció i
control (ECA) i ha comp-
tat amb un observador
del Departament
d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat de
Catalunya. Hi han inter-
vingut directament 41
persones, de les quals
36 formen part de la
plantilla de l'empresa.

Simulacre 
a Ercros

ACTUALITAT
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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 consoli-
dar-se incorporant noves
activitats, millorant les que
ja s'han dut a terme en
altres edicions i renovant
tots els espectacles. 
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 recu-
peren l'aparença que
tenien a principis del segle
XX.  Arribada la quarta edi-

ció, el repte que es perse-
gueix des de la regidoria
de Cultura de l'Ajuntament
d'Amposta és la consolida-
ció de la festa per tal que
esdevingui un referent a
les Terres de l'Ebre i obtin-
gui projecció fora de les
nostres comarques. Amb
aquest objectiu s'han reno-
vat 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'es-
pectacle de cabaret
Ampolino a la Fila s'estre-

naran de nou. Cal afegir
que la sarsuela que es
podrà veure enguany és La
Verbena de la Paloma,
seguint amb la línia d'oferir
un espectacle d'aquest
gènere de la mà dels alum-
nes dels tallers de balls de
principis de segle i del
taller de sarsuela. Per
segon any consecutiu es

projectarà una pelolícula
de cinema mut amb músi-
ca de piano en directe
però enguany s'estrenarà
una pelolícula original titu-
lada “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 pelolícula s'ha rodat
íntegrament a l'illa de Buda
i la música que sonarà en
directe és del compositor
ampostí Tomàs Simón. 
Per primer any, el riu Ebre
serà un dels espais de la
festa.

Serà diumenge vinent, amb una causa solidària: recaptar fons per a la Marató, per la pobresa

XI Trobada de corals a l’Ebre

El Centre d'Art Lo Pati enge-
ga el festival d'art urbà que
se celebrarà a Amposta fins
al 31 de maig. 
El festival inclou interven-
cions a façanes i parets ubi-
cades a la via pública a les
principals localitats del terri-
tori, de manera que l'objec-
tiu per aquesta primera edi-
ció és realitzar entre vint i
trenta intervencions de gran
format.
Durant el dia els artistes tre-
ballaran al carrer i al vespre
al Centre d'Art Lo Pati es
succeiran les presentacions
de projectes, la intenció és
que un cop acabat el festi-

val, les Terres de l'Ebre
puguin seguir comptant
amb murs destinats a inter-
vencions murals indepen-
dents. 
Fahr.1 és un nou espai de
producció, difusió i formació
entorn les pràctiques con-
temporànies vinculades a
l'Art Urbà o també anome-
nat Street Art. 
La intenció és generar un
festival de caire anual que
esdevingui un referent en
l'escena estatal, així com un
punt de trobada entre els
artistes del territori amb
figures destacades de l'es-
cena internacional. 

L’Street Art arriba 
a les Terres de l’Ebre

“El flagell del call de
Barcelona”, relat ambientat
l'any 1348 i que prèn l'arriba-
da de la pesta negra a
Barcelona per a desenvolu-
par una trama d'assassinats
i una reflexió sobre el mal,

s'ha emportat el XXIVè Premi
Literari Vila d'Ascó, dotat
amb 3.600 euros, a banda
de la publicació de l'obra.
L'obra és la història de la
comunitat jueva del call
d'una Barcelona medieval.

La pesta negra a Barcelona,
Premi Literari Vila d'Ascó 

A la sortida es formalitza-
ran les inscripcions, que
seran de 5 euros. La
preinscripció serà de 4 i es
pot fer a la recepció de les
residències fins demà dis-
sabte, de les 9 a les 13
hores.
El punt de trobada per a
tots els participants serà a
l’esplanada (‘les basures’) a
les 10 del matí. 
Està previst que a la Font
d’en Burgà es pugui oferir
un refrigeri que estarà pre-
parat pels residents. 
Els ingressos que es
puguin assolir amb aquesta
activitat esportiu-solidària
que organitzen L’Onada la
Ràpita i L’Onada Ulldecona,

es destinaran per a La
Marató, per a la probresa.
“T’esperem, explica-ho i
vine amb la família i els
amics. Recorda, com diu
l’eslògan de la marató:

Sempre et pot tocar a
tu...Col.labora”.
Durant la setmana, la inicia-
tiva, que ha creat molta
il.lusió i expectació, ha tin-
gut bona resposta i s’espe-

ra que d’avui fins el diumen-
ge pugui incrementar la
participació en aquesta
pujada a la Foradada, en la
que a més de col.laborar
en una causa benèfica, es
pot gaudir d’un paratge pri-
vilegiat.
L’Onada de la Ràpita i
d’Ulldecona s’hi han abocat
i amb aquesta mena d’ac-
cions refermen la seua
vocació solidària.

L’Onada de la Ràpita i la d’Ulldecona

organitzen una pujada a la Foradada

L' Onada la Ràpita i 
L' Onada Ulldecona
organitzen una pujada
a La Foradada el
diumenge 20 de maig,
per recaptar fons per
a La Marató per la
Pobresa. 
A les 10 hores qui
vulgui sortir des de La
Ràpita i a la residència
a les nou del matí, qui
ho vulgui fer des
d'Ulldecona. 

La pujada serà diumenge fins la Foradada, a la Ràpita. 

cedida

Amposta es vesteix d’època per 
celebrar la Festa del Mercat

La IV edició de la Festa busca la consolidació 

ACTUALITAT

REDACCIO

Els passats  dies, 15 i 16
de maig, es va realitzar la
XI Trobada de corals
escolars de les Terres de
l'Ebre. Divuit corals de
l'alumnat de primària, que
apleguen més de set-cents
alumnes, van oferir els
seus concerts. Les corals
van interpretar, a més de
dos cançons lliures, uns
cants comuns, que
pretenen refermar encara
més, aquesta
característica del cant
coral com a excel·lent mitjà
d'expressió musical
col·lectiva. Els objectius
principals de la jornada

són, l'intercanvi coral,
exercitar la pràctica
musical a l'escola,
reconèixer la tasca
educativa del professorat
que s'hi dedica, i potenciar
la formació i l'intercanvi
d'experiències entre els
professors i les
professores de música.
Les jornades, que s'han
realitzat a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa, estan
organitzades pel Centre de
recursos pedagògics del
BE i compten amb la
col·laboració dels Serveis
Territorials d'Ensenyament
a les Terres de l'Ebre.

El Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) de la Policia Local de Tortosa
està oferint un seguit de xerrades que està cobrint la totalitat
d'instituts d'ensenyament del municipi, en un programa adreçat a
l'alumnat de 4rt d'ESO. S’aborden temes de maltractaments de
qualsevol tipus, i també de la seua prevenció.

Les incripcions seran a 5 euros, el mateix
diumenge. La preinscripció és de 4. Es

poden fer, fins demà, a la recepció 
de les residències

Més activitats i
espectacles
renovats, en

aquesta IV edició
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Tot i la pèrdua d’efectivitat de
les últimes jornades (el desgast
passava factura), la Rapitenca
tenia, merescudament, marge
d’errada, i és que els seus rivals
no han pogut seguir els seus nú-
meros.

Una de les claus de l’èxit se-
ria l’energia positiva i la motiva-
ció de Teixidó, en el seu retorn.
Un altre, l’encert elevat en les in-
corporacions que van donar la
quaitat necessària als jugadors
que quedaven de la lliga passa-

da. Tot plegat, amb la sinèrgia
que es transmetia des de la

banqueta, la Rapitenca es va
distingir des de l’inici per la ca-

pacitat de sacrifici, per ser un
equip sòlid i, sobre tot, unit. Així
es comprova en el video que
Canal TE va emetre dilluns pels
campions, en les celebracions
dels gols. La supremacia rapi-
tenca va portar a un liderat in-
discutible, amb un avantatge
considerable que ha estat deter-
minant. Un partit va ser clau,
contra el Torreforta. Amb deu i
havent fallat un penal, a la repre-
sa, en deu minuts, la Rapitenca
va remuntar (3-1) a còpia d’or-
gull. Va ser l’impuls.

En els les últimes jornades,
el tècnic va haver de llegir la
cartilla dins del vestidor. La ten-
sió de tantes jornades pesava i
les dues derrotes seguides van
acusar-se. Però davant de l’Ole-
sa, es va consumar la festa. Ja-
vi Ramos, gran aportació des
que va arribar, va marcar el gol
de cap. 

La Devesa va viure un ascens
cantat. Molt meritori, per moltes
raons. I sobre tot, merescut.
Era l’hora de celebrar-ho. Enho-
rabona campions!. A Tercera!.

“Triki tri tra...Visca la Rapitenca!”

Ja està. El títol de campió
anunciat era qüestió de
dies. Dissabte, amb el
triomf contra l’Olesa, es va
obtenir (1-0). Era el mo-
ment de la celebració d’un
ascens que possiblement
va ser un objectiu enco-
bert a l’inici però que, amb
l’evidència dels resultats,
ha estat obligat gràcies a
una temporada estadístca-
ment històrica, en molts
aspectes. 

VA GUANYAR A L’OLESA (1-0), GOL DE JAVI RAMOS

La Rapitenca ja és campió i recupera la Tercera divisió

M.V.

Celebracions del títol i de l’ascens, dissabte a la Devesa.

CANALTE

Aquesta setmana he de dir
que he tornat a viure un miracle.
Sóc del Saragossa i la tempo-
radsa semblava que havia aca-
bat al Nadal, quan amb dotze
punts, el Saragossa, estava sen-
tenciat. El canvi d’entrenador va
ser letal. I també les incorpora-
cions efectuades al mercat d’hi-
vern. Estava complicat.  Però la
fe, el treball i l’empenta de tot un
poble (12000 aficionats a Geta-
fe) han pogut moure muntanyes.
Un miracle? Es podria dir que sí.
Fa cinc mesos no hi havia solu-
ció. Però el patiment ha tingut
premi. Per tant, cal creure en
què es pot. I s’ha d’estar unit,
amb autoestima.

Així mateix, molt es parla de
que el Tortosa està sentenciat.
Bé, podria ser. Sobre tot per la
dinàmica i pels simptomes d’im-
potència que transmet l’equip en
els darrers partits. Penso que ja
hi haurà temps per l’anàlisi i per
comentar si han hagut decisions
errònies o no (és fàcil dir-ho ara).
Però queda la conjura. L’equip ha
de tenir la consciència
tranquil.la. La situació, a diferèn-
cia del que aparenment sembla,
no l’ha de desbordar. Ha de sor-
tir al camp amb el cap ben alt.
Alliberar-se, tenint la responsabi-
litat que exigeix un estat com
l’actual. Els interessos perso-

nals, la desconfiança i com s’arri-
ba a ella, han de quedar de ban-
da. Només s’ha de pensar en un
escut i amb la samarreta i amb el
sentiment que genera. Es la rea-
litat. Manolo Jimenez i els seus
jugadors, els del Saragossa, són
uns referents. 

El Tortosa actual no és el del
talonari d’anys enrera. Per tant,
cal considerar que el fracàs, per
a mi, no és el que sembla. 

Però només el propi impuls
pot salvar-lo. Hi ha persones al
club actualment que poden re-
cordar l’èpica permanència de
l’any 93. El Tortosa estava ja
amb peu i mig a Primera catala-
na, abocat al descens. Juanjo
Rovira va agafar un equip carre-
gat de joves jugadors locals i de
la comarca. Darrera jornada. Es
visitava el Manresa, equip que
amb un empat en tenia prou per
salvar-se. El Tortosa havia de
guanyar i esperar també que el
Blanes pergués al camp d’un
Igualada que no s’hi jugava res.
El miracle es va produir. La con-
jura d’aquell vestidor i la seua
unió, amb un tècnic que un mes
abans entrenava al juvenil, van
fer-ho possible. Fou un miracle.
Si ha de creure. I el cert és que
farà falta. I el que s’ha de fer,
passi el que passi, és ja pensar
en la lliga propera.

Els miracles i l’efecte Manresa
L’opinió de Michel

Nando Crespo, en l’òrbita del
Roquetenc i també del R. Bítem

Roquetenc i R. Bítem es podrien haver interessat
per Nando Crespo, per a poder ser el tècnic la
temporada vinent. Els dos clubs han tingut tam-
bé altres contactes. Així mateix, Crespo fou una
opció inicial de l’Amposta. De moment, però, res
hi ha confirmat. 
Crespo havia estat, en aquesta temporada, se-
gon entrenador del CF Amposta.

Curs de formació per a directius ebrencs

Demà dissabte (9 del matí), a la Cambra de Comerç de Tortosa,
tindrà lloc el primer curs de formació per a directius de clubs de les
Terres de l’Ebre. En aquest curs s’explicarà com funciona la Federa-
ció Catalana de Futbol, quins drets i quins deures tenen els clubs,
com es duen a terme tots els tràmits, que poden fer davant de situa-
cions complicades....

La durarà serà fins les 13.30 hores. Ha hagut una bona resposta
i s’espera una àmplia representació directiva.

Nacho Pérez entrenarà a l’Amposta
Nacho Pérez, tècnic actual del R. Bítem, entrenarà l’Amposta la
temporada vinent, tal com va avançar Més Ebre fa dues setmanes.

Es preveu una renovació de la plantilla i la incorporació de juga-
dors de la comarca (diversos procedents del R. Bítem). David Nar-
vez cal dir que podria interessar a la Rapitenca. L’Amposta, en el
darrer partit de lliga, va perdre 2-4 amb el Gavà.  

Es jugarà el dijous vinent, dia 24, a les 20 hores

Guanyar 
o...

Aldeana-Nàstic, el partit solidari
CD TORTOSA EXTRAORDINÀRIA COL.LABORACIÓ DEL CLUB GRANA

El Tortosa va perdre contra l’Al-
macelles, rival directe en la lluita
per la permanència (0-2). L’e-
quip lleidatà, reforçat en les da-
rreres setmanes, no va donar
opció a un Tortosa que, com en
els darrers partits, va estar im-
potent i massa bloquejat. 

La situació és complica, en
plena zona de descens, quan
manquen tres jornades. Només
hi ha una possibilitat: guanyar
diumenge a l’Igualada, també ri-
val directe (17 h). Si això passa,
el Tortosa podria tenir opcions
en les dues jornades que man-
caran, a Ascó i a casa contra
l’Olimpic Can Fatjó.

D’altra banda, l’Ascó va salvar
un empat al seu estadi contra el
Viladecans (2-2). S’allunya una
mica més de la zona de des-
cens però encara ha de confir-
mar la permanència. Diumenge
té una bona ocasió en un duel
amb doble valor, a Almacelles.
Important que guanyés. 

L’Ajuntament de l’Aldea, amb la
col.laboració amb d’entitats de la
localitat, té previst organitzar una
serie d’actes solidaris amb els
damnificats del bloqueig dels
comptes de la cooperativa alde-
ana. Dani Andreu, Alcalde de l’Al-
dea, explicava a Canal TE que
“no es tracta d’una qüestió pura-
ment econòmica perquè el que
puguem recaptar no solucionarà
el greu problema, però és una
mostra de suport moral per a les
famílies afectades perquè vegin
que la gent està amb elles enmig
del conflicte que viuen” . El pri-
mer acte previst és un partit de
futbol, dijous de la setmana vi-
nent (20 h), amb el Nàstic de Ta-
rragona. La UE Aldeana s’hi abo-

cat. Segons Pedro Uria, presi-
dent del club, “tots els aldeans
hem de posar de la nostra part
per ajudar a una causa com
aquesta. I des del club, tan aviat
com ens vam asabentar del te-
ma, com és lògic, vam posar to-
tes les facilitats i esperem que
s’entengui la finalitat de la jorna-
da i que puguem tenir la col.labo-
ració desitjada”. 
Entre el Nàstic i l’Aldea hi ha molt
bones relacions. Andreu  va voler
agrair la deferència i la implicació
del club grana, tot i que la seua
situació esportiva és incomoda,
a la zona de descens de la Sego-
na divisió: “van estar receptius
des del primer moment i vindran
a jugar, sent del tot solidaris com
ho han demostrat des d’un princi-
pi, quan ja van organitzar una jor-
nada de recaptació d’aliments.
Estem molt agraits”. El club gra-
na té previst fer un entrenament
a les sis de la tarde. El partit co-
mençarà a les vuit.

Es el primer acte solidari. “Estem
mirant de fer-ne més però ho
hem de parlar amb les entitats
de l’Aldea i acabar-ho de concre-
tar en els propers dies”.  

L’Ajuntament de
l’Aldea, juntament amb
entitats de la localitat,
té previst fer una serie

d’actes solidaris en
benefici dels afectats

pel bloqueig dels
comptes de la
Cooperativa

Solidaritat
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El Catalònia rebrà demà el CD la
Cava (17 h). Un derbi que arriba
amb necessitat pels jesusencs,
tot i la millora de les darreres tres
jornades (7 punts de 9). I és que
amb la possibilitat de que puguin
haver dos descensos tarragonins
de la 1a. catalana, la 14ena. i la
15ena. plaça poden ser perillo-

ses. El Catalònia està només un
punt per sobre. 
Diumenge va empatar a Salou.
Mereixia més. Quim, amb un gran
gol, va fer el 0-1. El Salou va em-
patar, però Aleix va fer l’1-2. Un
penal inexistent va representar el
2-2. I no es va xiular un de “cla-
ríssim” a Aleix en temps afegit. 

El Catalònia rebrà demà a la Cava,
en un derbi amb necessitat

EMPAT A SALOU. ES RECLAMA UN PENAL A ALEIX (93’)

Narcís, el tècnic que ha estat ‘mira-
cle’ per a l’Olímpic, no continuarà
entrenant a l’equip riberenc. El tèc-
nic ha considerat que ha acabat la
seua etapa. Hi ha dos equips de
Tercera catalana que s’han interes-
sat per ell. En les properes tempo-
rades decidirà. Camarero tampoc
seguirà al Roquetenc i el club ja ha

fet gestions per incorporar un nou
entrenador. Del partit Roquetenc-
Olimpic (2-1) dir que va estar
obert. El Roquetenc fou letal al
contraatac (gols de Fatsini i Brigi)
mentre que l’Olímpic va estar viu
fins el final i, tot i jugar amb deu a
la represa, va oferir una bona imat-
ge. Guiu va fer el gol.

Narcís no continuarà entrenant a
l’Olímpic la temporada vinent

SEGONA CATALANA

El Gandesa va vèncer al camp del
Bonavista i, d’aquesta manera, se-
gueix en la quarta plaça de la taula.
Els locals es van avançar en el mar-
cador però el Gandesa va reaccio-
nar i poc a poc va anar posant-se
dins del partit i gaudint de les pri-
meres arribades amb possibilitats. 

Dilla i Gumiel van signar la re-

muntada abans del descans. La
segona meitat no va tenir gaire
història. El Bonavista va intentar-ho
però amb certa timidesa i el Gan-
desa, seriós en defensa, va contra-
rrestar els intents dels locals. El
problema fou que no va sentenciar
en els contraatacs que va tenir per
aconseguir-ho.

El Gandesa es recupera i segueix a la
quarta plaça de la taula

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria va empatar en la seua visita al camp del
Vila-seca (3-3), equip que es juga la permanència. Els par-
tidalencs, que segueixen fent història, una setmana més,
es mantenen en la tercera plaça. Va ser un partit “escalfat”
i és que els locals van quedar-se amb nou durant el primer
temps. Pier, de forma “rigorosa” també fou expulsat. El
partit va estar aturat fins que va arribar la força pública. El
Jesús i Maria va saber igualar el marcador en dos cops,
Pedra (20’) i Iku (62’). I es va posar per davant amb el gol
de Sebas (2-3, 79’). Es tercer i no vol perdre aquesta privi-
legiada posició. Jesús Ferreres fou expulsat. El Vilaseca va
acabar empatant en un partit en què “ens van unflar a pa-
tades, ens van amenaçar, insultar, però l’equip va saber re-
accionar amb orgull i casta”, deien des de Jesús i Maria. 

“Ens van unflar a patades, amenaçar,
però l’equip va traure l’orgull”

VILASECA-JESÚS I MARIA (3-3)

L’Alcanar i el R. Bítem van empatar
diumenge a la Fanecada en partit
disputat en festes (1-1). Va ser un
derbi distès en el que van haver-hi
moments de tot però que li va man-
car l’electricitat que hagués pogut
tenir amb més trascendència clas-
sificatòria. El R. Bítem, fídel al seu
estil, va gaudir de més possessió
de la pilota al primer temps, tenint
dues ocasions clares. L’Alcanar,
més intermitent, també va avisar

amb dues accions originades per
banda dreta, amb la velocitat de
Toni i de Jan. A la represa, el duel
es va fracturar. Moha, aprofitant
una sensacional assistència de
Cristian, va establir el 0-1. Els de
Bitem eren els qui més havien bus-
cat el gol fins llavors. Però a partir
d’aquell instant, l’Alcanar va pres-
sionar més amunt i va ser quan va
gaudir de les ocasions per poder
assolir un empat que va produir-se

en l’arribada menys clara. Arran
d’un rebot. En els darrers minuts,
amb dues rematades a boca de
canó, l’Alcanar va poder guanyar. 

Futur
Pel que respecta al R. Bítem ja

sé sap que hi haurà una renovació
obligada, començant per la ban-
queta. I en el cas de l’Alcanar, Al-
fons Royo, el seu tècnic, explicava
que “per la meua part, continuaré
si ho fa la directiva i, a la vegada,

si s’accepta la proposta que tinc
prevista respecte a la planificació.
Espero que en quinze dies em pu-
guin confirmar-ho per saber que fa-
ré”. Alfons reconeixia que la tempo-
rada havia estat “un xic
decebedora” en no haver pogut
arribar als darrers partits amb més
opcions de quedar més amunt. I
també admetia que han hagut fit-
xatges que no han donat el rendi-
ment esperat. 

Interrogants a Alcanar
La renovació del tècnic, condicionada a si continua la directiva i si s’accepta una nova planificació esportiva

SEGONA CATALANA

Moha va fer el 0-1, del R. Bítem. L’Alcanar empataria després.

CANAL TE

El partit la Cava-Camp Clar va
acabar amb un resultat poc ha-
bitual: 5-5.

Els visitants, encara immer-
sos en la lluita per fugir de pos-
sibles descensos compensats,
van avançar-se amb dos gols
protestats pels locals: “un va
ser en fora de joc clar. L’altre,
en posició dubtosa”, deia Santi
Forné, tècnic del CD la Cava. 

La Cava es va quedar amb
deu però va empatar amb els
gols de Ruibal i de Ferran.

Abans del descans, el Camp
Clar va fer el 2-3. A la reresa,
tot i jugar amb 10, “vam sortir
sent ofensius i a l’atac, a bus-
car la remuntada”. Joel i Ruibal
van aconseguir-la en un partit
que ja estava boig. Arran d’una
acció en què el jugador visitant
“es va emportar la pilota amb
la mà”, va venir el 4-4. Una ju-
gada posterior de Ruibal va cul-
minaar-la Eric amb el 5-4. Però
ja gairebé en temps afegit, “d’u-
na falta rigorosa” va produir-se

el 5-5. L’afició local ja estava un
xic crispada per les decisions
del col.legiat. No obstant, la
polèmica estava per arribar.
Segons Santi, “passaven set
minuts del temps quan una ac-
ció que semblava falta del da-
vanter rival, fora de l’àrea nos-
tra, l’àrbitre va convertir-la en
penal”. Xavi va aturar el tret del
jugador del Camp Clar. “La
gent estava nerviosa i tenia mo-
tius. No sé que hagués pogut
passar si entra el penal”.  Santi

afegia que “fins ara havia vist
un gran nivell arbitral en aques-
ta categoria. Però de Cambrils
i del de diumenge, no puc dir el
mateix. Va semblar, en algun
moment, sospitós”, deia Santi
Forné, tècnic que ja treballa per
la temporada vinent en què la
Cava pot efectuar incorpora-
cions de jugadors joves amb
ganes de crèixer futbolística-
ment. Ara és vuitè.

“Hagués pogut ser un escàndol”
Amb el 5-5, minut 97, l’àrbitre va xiular un “penal inexistent”. Xavi va aturar-lo

CD LA CAVA-CAMP CLAR

L’actuació de l’àrbitre va
semblar “sospitosa”, per
diverses decisions que

van “determinar”

Sospitosa?
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L’Ulldecona va golejar a l’Aldeana (2-5). Els locals, amb nombroses baixes,
van començar marcant. Però han perdut pistonada i no han pogut mante-
nir el ritme trepidant que van imposar per sortir de la zona de descens.
L’Ulldecona, liderat per Borrell, autor d’un hat-trick, va remuntar fins el 2-
5 final. 11 punts de 15 i reacció ulldeconenca que l’ha permès sortir del
descens. Demà, partit clau contra un rival directe: el Corbera. Es una fi-
nal. El Corbera va golejar a l’Horta (5-2) i porta tres victòries seguides. Es
fora del descens directe però cal també tenir en compte que la quarta
plaça per la cua podria ser perillosa. El Tivenys va perdre al Perelló (4-2)
i torna a la zona de descens directe. Haurà de guanyar el Vilalba i mirar
de reüll que passa a Ulldecona. El Perelló està fent una segona volta
esplèndida (3 derrotes en 15 partits). El Móra també s’ha recuperat, amb
gol de Magí, va vèncer a un Deltebre que encara ha de confirmar la per-
manència. El Santa Bàrbara va fer un punt i seguit en la seua ratxa (no
perd des del 8 de gener) i va empatar a l’Ametlla en un duel obert (3-3).
Es setè. Els de la Cala són tercers però a només dos punts del Camar-
les, quart. El Pinell s’amoda amb el triomf a Jesús, amb gols de Julio i de
Camarero. Destacar, per últim, la trajectòria del Sant Jaume. Quan sem-
blava que es fracturava per les baixes, la reacció ha estat fantàstica. Set
victòries en els darres vuit partits. La darrera al camp de la sénia, conjunt
que ha perdut cinc dels darrers sis partits. El Sant Jaume és cinquè.

Ulldecona-Corbera, la permanència en joc 
SANT JAUME, EQUIP REVELACIO A LA 2A. VOLTA

TERCERA CATALANA

L’Ampolla ja és campió.
Després de la seua victòria al
camp del Godall (1-3) i de la
derrota de la Sénia contra el
Sant Jaume. 
El partit de Godall començava
45 minuts més tard que el de
la Sénia. Ismail, jugador del
Sant Jaume, va fer el gol al
minut 91 (1-2). En aquell
moment, el resultat a Godall
era d’empat a un gol.
L’Ampolla havia de guanyar i va
fer-ho. Amado i Ivan, que
també havia marcat el primer
gol, van signar el triomf. I l’e-
moció i la satisfacció van reg-
nar el final del partit per part de
l’Ampolla, equip que ha estat el
més regular i que ha assolit
amb antelació un ascens
merescut. 
Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampolla, reflectia l’emoció:
“són uns grans moments.
poder tenir un premi com
aquest després del treball de
la temporada.  He de destacar
el gran grup humà, poder
entrenar un grup de grans
jugadors com aquest ha estat
un plaer. Penso que hem estat
l’equip més regular i la trajectò-
ria ens ha portat a un ascens
que, la veritat, en els darrers
dies, era el nostre objectiu i
era el que esperàvem”.
Cotaina recordava que el partit

a Godall, “no va ser fàcil per-
què, tot i que podíem pensar
que la Sénia no perdria, el fet
de saber que hi havien possibi-
litats ens va portar a jugar pre-
cipitats. Però l’equip ha demos-
trat el seu caràcter i ha jugat,
com en totes les jornades,
amb molt bona actitud fins que
ha consumat el triomf”.
Paco Curto, delegat de l’equip,
manifestava que “penso que
l’Ampolla ha fet bé les coses i
els resultats ens han sortit
molt bé, potser abans del que
esperàvem tenint en compte
que és complicat recuperar la
categoria tan aviat després de
baixar la temporada passada.
Estem molt satisfets”.
L’Ampolla ja és campió.
Recupera l’èxit de la tempora-
da 2008/09. El club venia d’un
descens i també de canvis en
la directiva, amb la sortida de
Josep Roca, que havia format
matrimoni amb Paco Gilabert
en el projecte ampollero iniciat
anys enrera. 
La present temporada s’inicia-
va amb renovació a la plantilla
i amb la idea de compatibilitzar
l’aspecte esportiu amb l’econò-
mic. Ha sortit molt bé.
Enhorabona campions!. 
El partit de diumenge amb la
Sénia, que havia de decidir,
serà de celebració.

Ona, ona, ona....l’Ampolla és de Segona!!!!
L’Ampolla és campió a manca de tres jornades per al final del campionat

TERCERA CATALANA

Dilluns, 14 de maig, reunió secreta del
mister Teixidó, el secretari tècnic,
Fernando, i el president Ramon. Els tele-
fons de tots tres trauen fum. El represen-
tant d’Andalússia truca al presi: “se m’ha
escapat un davanter de 20 anys. Ha fitxat
amb el Granada”. Estan planificant la pro-
pera temporada. Que es preparin alguns
equips d’aquestes comarques: Amposta,
Tortosa i uns quants més. Aniran de
pesca perquè hi ha jugadors que volen
jugar a Tercera. Jo li he proposat a Don
Ramon que la Rapitenca canviï de nom:
Rapitenca-Terres de l’Ebre. “No ho veig clar”, em diu. Jo penso
que seria una forma d’apuntalar aquest equip a la Tercera divisió,
buscar nous patrocinadors, i aspirar en el futur a pujar a la Segona
B. Si la Rapitenca vol fer un projecte d’envergadura ha de canviar
de nom, és una oportunitat històrica sent el referent del nostre fut-
bol. Amposta i Tortosa poden trigar un cicle llarg a tornar al cim.
Aprofitar la marca Terres de l’Ebre podria donar ingressos per al
futur. Es més que marketing. Si, som la quinta provincia però no
tenim un club de referència. I, a més, amb la gran tradició futbo-
lística que hi ha en aquestes terres, mai s’ha sabut fer un plante-
jament de pujar un altre esglaó més amunt de la Tercera divisió.
Si és pugés a Segona B amb la marca Rapitenca-Terres de l’Ebre,
podrien ploure els patrocinadors, així ho veig jo. La Rapitenca fa
unes temporades era un dels clubs de Tercera amb més especta-
dors. Es va passar de 200 a la Primera regional a 1000 a Tercera.
Per què no es pot aconseguir arribar a 3000 que podrien ser la
base per mantenir-se a la Segona divisió? Potser aficionats de la
Rapitenca no hi estaran d’acord o no entenguin aquest planteja-
ment però el món del futbol està canviant, com la tecnologia. Si
la Rapitenca vol ser alguna cosa més que un equip de Tercera divi-
sió ha de canviar la seua filosofia, el seu nom, el seu projecte. A
la Primera divisió, sis equips porten el nom d’empreses xineses.
A Espanya, cada cop hi ha més xinos. 
Una altra qüestió: si a la Ràpita tenen les idees clares, com és que
no disposen d’un filial? Com no ha de tenir un filial un club de la
Tercera divisió. I a més amb els millors planters de la comarca. Si
no fan filial, on aniran els jugadors que acaben del juvenil?. Si la
majoria del primer equip no poden ser de casa, s’ha de fer un filial.
Si no, penso que no té sentit estar a la Tercera divisió.
La Rapitenca està a Tercera per mèrits propis. Però si dura la tem-
porada deu jornades més hagués hagut ‘moguda’ al vestidor. Don
Teixidó ja va dir-ho a la televisió, al Canal TE, entre línies, el dia del
Valls. 
Al setembre vaig manifestar que la Rapitenca o l’Ascó pujarien. Fa
quatre mesos vaig assegurar que la Rapitenca seria campió. El
titular era: “Rapitenca pujarà, garantit”. I així ha estat. Es bo per al
futbol ebrenc, el retorn d’un equip a Tercera. Al clubs ebrencs els
costa molt pujar-hi. Rapitenca i Amposta van trigar 40 anys, El
Tortosa no hi està des del 2003 i la Cava des del 1982. I és que
no és fàcil com ho demostra l’estadística. La Rapitenca és un just
campió. Per la seua regularitat, per tenir un gran ordre, gran sacri-
fici, per mostrar-se fora de casa com a líder des del minut 1. De
tenir una plantilla que era un pinya. El fet de ser un candidat abans
de començar era una responsabilitat però la tornada a la banque-
ta de Teixidó, que no va acceptar una oferta de l’Amposta, i el
retorn també del president Ramon Muñoz, juntament amb
Fernando, és el 75 % d’aquest èxit de l’ascens. Naturalment els
jugadors tenen gran part de culpa però sense els directors d’or-
qüestra no s’hagués pogut assolir. Ara les metes han de ser fer
un bon paper a Tercera i no cometre errades del passat. De les
cinc temporades que va estar a Tercera, quatre van ser d’aprovat
(7, 5, 11 i 14) i una de suspens total, la del descens. La
Rapitenca, de ben segur, es mantindrà a la categoria, doncs el 50
% dels jugadors seguiran. Teixidó ha posat una condició per a
seguir. Els fitxatges se li concediran i a més em consta que si a
la segona volta fos necessari, i si es pot, s’efectuarien dos fitxat-
ges de ‘càlibre’. Com a bon madridista el presi Don Ramon és
capaç de portar algun jugador cedit del Madrid...
Des de Madrid escric cada setmana, felicito a tota l’afició rapiten-
ca, a aquesta gran persona que és el president, al mister Teixidó,
que ja és un rapitenc més, als jugadors i a totes les persones que
han fet complir el gran somni de l’ascens. Sense oblidar al Placido
Domingo, a Serrat, al Joaquim Maria Puyal. Aquesta veu que
regna des de fa vint anys: Fernando Garcia. L’anima que viatja des
de Ràdio Ràpita transmetent els partits i que es pot escoltar, per
internet, des de qualsveol indret del món. Com diuen en aquest
club: “Visca la Rapitenca”. Visca l’equip campió. 
MOGUDA A LA TERCERA CATALANA. La temporada passada,
el Catalònia va tenir moltes dificultats per a poder seguir compe-
tint. La Rapitenca i el Tortosa, si no hagués esta per Don Ramon
i Ximo, potser estarien regits per gestores. Aquesta temporada
pot haver-hi una sorpresa a la Tercera catalana. Tant de bo m’equi-
voqui però un equip si no troba president, pot plantejar-se deixar
la competició. De ser d’aquesta forma, el R. Bítem B (potser
renuncii) o el Benifallet podrien pujar.  

UE Rapitenca, camí de Segona
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Celebracions de l’ascens, al mateix vestidor del camp de Godall.

CANAL TE

Condol al futbol ebrenc per la mort del
president del CF Camarles, Joan Fortuño

Tenia 82 anys, força i il.lusió, des de la seua posició com a president, per
treballar en benefici del Camarles. “Estava molt implicat; no faltava a cap
junta i feia una gran labor. Dimarts la tarde-nit, haviem estat junts, prepa-
rant l’acte que teníem previst fer diumenge amb un reconeixement als pre-
sidents que ha tingut el club. Sobre les nou de la nit el vaig deixar a casa”,
deia Josep Bertomeu, Director esportiu del CF Camarles. “Però durant la
matinada, mentre dormia, un infart ha acabat amb la seua vida. Dimecres
al matí, vaig rebre a notícia i el cert és que és un cop dur”. L’acte previst
per diumenge s’ha suspés. No així el partit, que es disputarà igualment. Jo-
an Fortuño fou enterrat ahir dijous. Condol al futbol ebrenc. I a Camarles. 
L’equip, en l’aspecte esportiu, va guanyar a Vilalba i referma la quarta
plaça, estant prop de la tercera. Marc Prades, pichichi amb 24 gols, va fer
el 0-1.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Sant Jaume-Móra Nova (17 h)
Tivenys-Vilalba (17.45 h)

Pinell-Perelló (19 h)
Horta-Catalònia (17.45 h)
Ulldecona-Corbera (17 h)

Diumenge
Ampolla-la Sénia (17.30 h)
Camarles-Godall (17.30 h)

S. Bàrbara-Aldeana (17.45 h)
Deltebre-L’Ametlla (17.15 h)

RESULTATS

31a jornada Tercera catalana

L’Ametlla-S. Bàrbara 3-3

Móra Nova-Deltebre 1-0

Catalònia-Pinell 1-2

Aldeana-Ulldecona 2-5

la Sénia-Sant Jaume 1-2

Godall-l’Ampolla 1-3

Vilalba-Camarles 0-1

Perelló-Tivenys 4-2

Corbera-Horta 5-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 31 58 22 71

2. la Sénia 31 56 34 60

3. l’Ametlla 31 69 33 58

4. Camarles 31 58 40 56

5. Sant Jaume 31 54 38 53

6. Vilalba 31 58 45 52

7. S. Bàrbara 31 55 48 48

8. Perelló 31 57 43 47

9. Pinell 31 65 53 46

10. Móra Nova 31 63 53 43

11. Horta 31 60 62 42

12. Aldeana 31 47 52 41

13. Deltebre 31 45 51 34

14. Ulldecona 31 39 57 33

15. Corbera 31 54 74 31

16. Tivenys 31 43 70 31

17. Catalònia 31 35 88 18

18. Godall 31 40 93 14

Tercera catalana

RESULTATS

10a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

Campredó-Bot 7-2

Benifallet-R. Bítem 3-3

Flix-Atlas 1-3

PROPERA JORNADA 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 10 21 5 23

2. Atlas 10 17 9 19

3. Flix 10 16 13 15

4. R. Bítem 10 12 16 11

5. Benifallet 10 12 17 9

6. Bot 10 11 26 6

RESULTATS
11a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Benissanet-Rasquera (np) 3-0
Ginestar-Xerta 7-2
Alcanar-Roquetenc 4-1
Tivissa, descansa

PROPERA JORNADA 

Rsaquera-Tivissa (diu 17.45 h)

Xerta-Benissanet (diu 17 h)

Roquetenc-Ginestar (16.30 h)

Alcanar, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 10 29 15 24

2. Benissanet 9 24 6 22

3. Ginestar 10 20 16 16

4. Roquetenc 9 17 20 15

5. Tivissa 9 21 26 9

6. Xerta 9 12 24 7

7. Rasquera 10 8 24 4

Quarta catalana

Celebracions de l’ascens, després del partit, al camp de la Ràpita.

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca va guanyar
l’Olesa i, a manca de tres

jornades, és campió.
També és el cas de

l’Ampolla, a 3a catalana.

Campio
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 38 22 9 7 57 27 75
2. Espanyol 38 19 13 6 68 30 70
3. Manlleu 38 18 11 9 73 48 65
4. Pobla Mafumet 38 18 10 10 52 27 64
5. Cornellà 38 16 14 8 52 35 62
6. Santboià 38 16 10 12 47 43 58
7. Terrassa 38 16 10 12 57 55 58
8. Vilafranca 38 15 8 15 51 61 53
9. Gavà 38 14 11 13 49 50 53
10. Olot 38 13 12 13 53 54 51
11. Rubí 38 14 8 16 61 54 50
12. Balaguer 38 13 10 15 36 52 49
13. Castelldefels 38 13 10 15 43 47 49
14. Vic 38 12 11 15 44 50 47
15. Muntanyesa 38 11 14 13 42 54 47
16. Europa 38 12 10 16 38 46 46
17. Gramanet 38 11 10 17 45 52 43
18.  Vilanova 38 10 11 17 44 58 41
19. Amposta 38 8 7 23 52 85 31
20. Masnou 38 5 9 24 32 68 24

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, 3a divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Valls-Reddis

Martinenc-Santfeliuenc

Olesa-Vista Alegre

Iberiana-Rapitenca (diu 12 h)

Sants-Tàrrega

Torreforta-Júpiter

Viladecans-Oli. Can Fatjó

Almacelles-Ascó (17.45 h)

Tortosa-Igualada (17 h)

RESULTATS

31a. jornada, Primera catalana

Rapitenca-Olesa 1-0

Santfeliuenc-Valls 2-0

Vista Alegre-Martinenc 1-2

Tàrrega-Iberiana 0-2

Júpiter-Sants 5-1

Ol. Can Fatjó-Torreforta 1-1

Ascó-Viladecans 2-2

Igualada-Reddis 1-1

Tortosa-Almacelles 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 31 46 19 66

2. Júpiter 31 78 40 56

3. Martinenc 31 50 37 52

4. Vista Alegre 31 58 50 52

5. Tàrrega 31 54 43 51

6. Reddis 31 47 42 47

7. Santfeliuenc 31 39 41 46

8. Iberiana 31 51 54 44

9. Ascó 31 54 35 43

10. Sants 31 45 44 43

11. Valls 31 42 53 40

12. Viladecans 31 42 44 40

13. Torreforta 31 52 56 40

14. Almacelles 31 46 49 38

15. Igualada 31 49 58 36

16. Ol. Can Fatjó 31 32 45 35

17. Tortosa 31 44 51 34

18. Olesa 31 22 90 14

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Camp Clar-Morell (19.45 h)
Torredembarra-Vilaseca (16.30 h)

Bonavista-Alcanar (17 h)

Diumenge
Catllar-R. Bítem (12 h)
Cambrils-Calafell (17 h)
Olimpic-Salou (17 h)

Jesús i Maria-Roquetenc (18.30 h)
Gandesa-Canonja (17.45 h)

RESULTATS

31a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Olimpic Móra 2-1

Calafell-Catllar 4-3

Morell-Cambrils 4-1

Bonavista-Gandesa 1-2

Canonja-Torredembarra 2-4

Alcanar-R. Bítem 1-1

la Cava-Camp Clar 5-5

Salou-Catalònia 2-2

Vilaseca-Jesús i Maria 3-3

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 31 73 36 67

2. Torredembarra 31 68 29 66

3. Jesús i Maria 31 60 43 57

4. Gandesa 31 59 42 56

5. R. Bítem 31 64 42 53

6. Alcanar 31 58 47 53

7. Roquetenc 31 54 47 52

8. la Cava 31 58 62 45

9. Salou 31 42 49 42

10. Catllar 31 49 56 39

11. Camp Clar 31 48 55 39

12. Catalònia 31 51 49 37

13. Cambrils 31 52 54 36

14. Calafell 31 43 63 36

15. Vilaseca 31 46 62 32

16. Canonja 31 32 44 29

17. Olimpic 31 40 71 24

18. Bonavista 31 32 78 16

RESULTATS
11a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Batea-Ascó 2-1

la Galera-la Cava 3-0

Deltebre-Arnes 4-1

PROPERA JORNADA  

Arnes-la Galera (a Horta,. diu 18 h)

Jesús i Maria-Batea (dissa 16 h)

descansen, Ascó i Deltebre

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 9 31 10 22

2. Jesús i Maria 9 20 17 15

3. Ascó 9 22 18 14

4. la Galera 10 15 13 12

5. Arnes 9 22 26 12

6. Deltebre 10 13 30 10

7. la Cava 8 10 19 8
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NOVENA EDICIÓ

Delta Sporting. Empat amb el Platense (3-3)
FUTBOL SALA

El dissabte 26 de maig, es disputarà a l´Estadi Municipal d´Amposta, el "1r. Torneig alevins i infantils
Ciutat d´Amposta", amb la participació dels següents equips: València CF, Selecció del Baix Maestrat,
Selecció de les Terres de l´Ebre i CF Amposta. 
HORARIS:

- TORNEIG ALEVINS:     11.00 hores a les 13.45 hores.
- TORNEIG INFANTILS:  15.30 hores a les 19.30 hores.

Torneig Alevins i Infantils Ciutat d’Amposta

Aldeana-Ulldecona, 2-10
Benifallet-R. Bítem, 3-2
S. Bàrbara-Jesús i Maria, 1-3
Ginestar-Tortosa Ebre, 0-0
Falset-Masdenverge, 5-1
Rapitenca-Gandesa, 6-2
Arnes-la Cava, 4-2
Olímpic-Alcanar, 2-1
Classificació: Ulldecona, 83; la Cava,
76; Arnes, 70; Rapitenca, 61; Falset,
57; Tortosa Ebre, 50; Santa Bàrbara,
47; Aldeana, 44; R. Bítem, 40;
Ginestar, 32; Benifallet, 29; Gandesa,
24; Jesús i Maria, 24; Masdenverge,
14; Olimpic, 12; Alcanar, 7. 
Propera jornada: Gandesa-Benifallet;
Masdenverge-S. Bàrbara; Tortosa Ebre-
Olimpic; R. Bítem-Aldeana; Arnes-
Alcanar; Ulldecona-Falset; Jesús i Maria-
Ginestar i la Cava-Rapitenca.

Ulldecona campió

FUTBOL FEMENÍ

La Cava B ha fet oficial, segons fonts de la
Delegació de la Federació a les Terres de
l’Ebre, que es retira a manca de dues
jornades. L’equip blanc-i-blau només va
presentar set jugadors en la jornada
passada. El Rasquera, per la seua banda,
no es va presentar a jugar el seu partit.
D’altra banda, dir que  en la lligueta
d’ascens estava el peix venut però quedava
veure qui acabava en segona i en la quarta
plaça. L’Atlas, que va guanyar a Flix, va
posar la cirereta al pastís i és segon (1-3).
El R. Bítem va empatar a Benifallet i ha
acabat quart. Aquesta posició té
importància en el cas de que pugués haver-
hi una hipotètica retirada de la Tercera
catalana. Pujaria el quart. El Campredó,
campió, va golejar el Bot (7-2). A la Copa,
Alcanar i Benissanet, al grup 1 i Batea i
Jesús i Maria (s’enfronten), al 2, són els dos
primers classificats. 

Es retira la Cava B

QUARTA CATALANA

Partit jugat dimecres al Casal de l'Esport (ajornat del dissabte) el Delta Sporting va remuntar des-
prés d’anar perdent 0 a 2, en una primera part molt igualada en la que els visitants foren extraor-
dinàriament efectius.  A la represa, els locals s’hi van abocar. Va ser un atac i gol, amb moltes oca-
sions. Els gols van arribar a darrera hora, empatant en el darrer sospir davant de l’alegria de l’afició
i de tot l’equip. Clemente (2) i Andreu van marcar. El Delta Sporting és segon, gràcie salñ bon tre-
ball que està duent a terme. Diumenge rebrà el Riba-roja (12 h) al casal d’esports lo salat. Serà una
altra final.

José Luis Cano (CN Mata-
ró) es va imposar en la no-
vena edició de l’Ironcat de
l’Ampolla (Copa de les Na-
cions), celebrada el diu-
menge passat a la localitat
del Baix Ebre. El Reus
Ploms va guanyar per
equips. 173 participants
van pendre part i, a més de
l’extrema duresa d’un reco-

rregut molt exigent, van ha-
ver de suportar una calor
superior a la prevista en l’è-
poca de l’any en la que es-
tem. 3800 metres nedant,
amb sortida i arribada al
Port de l’Ampolla efectuant
un triangle per la zona del
Fangar; 180 quilòmetres
en bicicleta i 42’2 en carre-
ra. 

Jeroslav Beynda (Reus) i
Sergi Barnils (tots dos del
Reus Ploms) van completar
el podi en aquesta consoli-
dada Copa de les Nacions
que té lloc cada any a l’Am-
polla. 
La primera classificada en
la categoria femenina va
ser Diana Bauer (Club Tria-
tló Vallirana).

Ironcat de l’Ampolla

Un total de 160 participants
van pendre part en la terce-
ra ‘Cursa del Vent’ d’Els
Reguers, novena prova pun-
tuable per al circuit de cur-
ses de muntanya ebrenc. 
En categoria masculina, les
cinc primeres posicions van
ocupar-les:  Kiko Martí
(Diedre) (2.13.36),
Abderrahim El Qayed (UEC
Tortosa) (2.19.32), Ahmed
El Qayed (UEC Tortosa)
(2.21.22), Javier Heras
(Mur i Castell Tuga)
(2.27.29) i Albert Giné (Trail
Roquetes) (2.29.17). 
En la femenina, la vencedo-

ra de la cursa fou Lucia
Caballero (UEC Anoia)
(3.23.31), per davant de
Mònica Olivan (ATE Col de
l’Alba) (3.28.13), Judit
Lamas (ATE Coll de l’Alba)
(3.30.12), Maria Reyes
Valero (UEC Tortosa)
(3.48.01) i Mònica Faneca
(UEC Tortosa) (3.4804).
Després de la celebració de
la prova d’Els Reguers, el
calendari d’aquest certa-
men seguirà amb la décima
prova (27 de maig): la Trail
Rasquera-Tortosa (La
Travessia Integral de la
Serra de Cardó-Boix) (42

quilòmetres). Després, el
17 de juny, se celebrarà la
quarta edició de la
‘Duextrem Amposta Lo Coll
Llarg’ (22 quilómetres) i el
mes de juny es tancarà el
dia 30, amb la disputa de la
segona edició de la ‘Cursa
la Marcenca’ de Bítem (23
quilòmetres). 
El circuit ebrenc està format
per un total de 19 proves
puntuables. 
D’altra banda, la primera
edición de la ‘Cursa dels
Cocons’ de Tivenys se cele-
brarà el 28 de julio, però no
és puntuable. 

DIUMENGE PASSAT

Cursa del Vent, a Els Reguers
Kiko Martí s’imposa
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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 MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
ANDREU CARALT: “DIARI DE GUERRA ÉS UN SOMNI FET REALITAT”

Andreu Caralt és un periodis-
ta nascut al Vendrell (Baix
Penedès) el 1971 però que
treballa des de 2003 al nos-
tre territori, d'on procedeix
part de la seva família, com
a redactor del Diari de
Tarragona a les Terres de
l'Ebre. Ha cobert molts dels
esdeveniments que s'han
celebrat a l’Ebre al voltant de
la Guerra Civil. L'any 2009,
va decidir endinsar-se de ple
en un projecte: www.diaride-
guerra.com, un nou mitja de
comunicació digital destinat
a difondre la màxima infor-
mació possible que avui en
dia es genera al voltant de la
guerra civil espanyola i la
segona guerra mundial.Fou
presentat la setmana passa-
da. 
Pregunta: Què és el que l’im-
pulsa a iniciar el projecte? 
Resposta: El meu interès
personal sobre els dos con-
flictes sempre ha estat molt
elevat. La meva condició de
periodista i el fet que el
2003 em traslladés a treba-
llar a les Terres de l'Ebre em
va proporcionar un contacte
directe i constant amb l'enor-
me repercussió de la batalla
de l'Ebre en aquest territori.
Poc a poc em vaig anar
especialitzant, adquirint nova
documentació, parlant amb
testimonis, viatjant a diver-
sos països europeus i asià-
tics on visitava espais de la
segona guerra mundial. Amb
el pas dels anys, observava
sorprès que el volum d'infor-
mació sobre els dos conflic-
tes no s'aturava i que no
existia cap mitjà digital dedi-
cat exclusivament a aquesta
temàtica. Pensava que a
moltes persones li podia
interessar i per això vaig
decidir crear-lo.

P: Com resumiria, pels lec-
tors que no coneguin, diaride-
guerra.com?
R: Tota la informació s'eti-
queta en tres camps dife-
rents, segons si correspon a
la segona guerra mundial, a
la guerra civil espanyola o a
la guerra civil a Catalunya. El
diari digital es divideix en 11
seccions: noticies, espais
històrics, -reportatges, entre-
vistes i opinió-, agenda,
novetats editorials, novetats
cinematogràfiques, l'efemè-
ride del dia, la cita de la set-
mana, el personatge de la
setmana, galeria d'imatges i
galeria de vídeos. Les dues
seccions més destacades
són, sense dubte, les notí-
cies i els espais històrics.
Actualment el portal disposa
de més de 870 documents.
El portal web és obra de
l'empresa especialitzada diri-
gida pel meu germà, Jordi
Caralt. El cost per crear-lo ha
estat de 6.000 euros,
finançats íntegrament per
mi. Aquest pressupost
inclou l'adquisició dels domi-
nis, l'elaboració i creació del
lloc web, l'allotjament en un
servidor, la compra de mate-
rial informàtic, fotogràfic i
bibliogràfic. Aspiro a que es
converteixi en un mitjà soste-
nible econòmicament a tra-
vés de la publicitat, les micro
aportacions dels lectors, el
merchandising o la creació
de nous productes comuni-
catius sota la marca Diari de
Guerra. 
P: Amb els anys, parlar de la
guerra ha estat més assequi-
ble. Però sempre han hagut
casos que no ha agradat que
es faci, que es recuperi la
memòria històrica. Andreu
Caralt què en pensa?
R: En sóc plenament cons-

cient, per això la voluntat
irrenunciable del projecte es
tractar tota la informació
exclusivament amb criteris
periodístics, d'independèn-
cia i pluralitat.
P: Creu que de la guerra falta
molt per descobrir? 
R: A les Terres de l'Ebre s'ha
realitzat recerca però hi ha
molt terreny a recórrer.
Encara ara s'estan recupe-
rant espais històrics oblidats
des de 1938, com el lloc de
comandament de la 35ena.
divisió republicana que
s'està redescobrint al terme
de Corbera. Hem de ser
conscients que les Terres de
l'Ebre, especialment la Terra
Alta i Ribera, disposen d'una
xarxa d'espais sobre la gue-
rra civil única a Espanya jun-
tament amb la xarxa d'es-
pais de l'exili català. He par-
lat amb associacions de la
zona de Madrid i allí ens
tenen enveja. Disposem d'un
patrimoni únic que podem
aprofitar.
P: Ha estat un treball de
recerca, d’investigació, què
hi ha darrera? 
R: Darrera del projecte hi ha
una tasca persistent de
recerca i visita dels espais
històrics iniciada fa vuit anys.
Disposo d'un arxiu fotogràfic
destacat sobre aquests
espais i una biblioteca crea-
da arran dels meus viatges.
P: Quina ha estat la repercus-
sió fins ara? 
R: Fins a la presentació del
projecte en roda de premsa
no n'havia fet difusió més
enllà de compartir les actua-
litzacions mitjançant les xar-
xes socials. Tot i això, i a tall
d'exemple, en els primers
quatre mesos de 2012 havia
rebut 2.500 visites amb
9.500 pàgines vistes.

Destaca que els
visitants procedeixen de 33
països del món tot i que la
immensa majoria són d'a-
rreu de l'Estat espanyol. En
la última setmana i arran de
la promoció del projecte han
augmentat molt les visites i
la última setmana he superat
les 1.000 visites i 4.000
pàgines vistes. 
P: S’ampliarà constantment.
S’ha d’estar-hi a sobre dia a
dia? 
R: Un dels grans valors de
Diari de Guerra és la meva
voluntat d'ampliar-lo cons-

tantment, dia a dia. Tota la
informació s'emmagatzema
i l'accés és totalment lliure.
Això significa haver de ras-
trejar moltes fonts d'informa-
ció i estar pendent dels
esdeveniments més desta-
cats que es celebren setma-
na a setmana arreu de
Catalunya, Espanya i el món.
Cada dia hi dedico un mínim
de dues hores. 
P: Diarideguerra.com, pot
acostar gent a les Terres de
l’Ebre?
R: Ara mateix ja podria acos-
tar gent de l’Estat espanyol

interessats en conèixer de
prop l’antic front de l’Ebre
perquè el portal aplega
molts dels espais històrics
vinculats a la guerra del nos-
tre territori. El gran repte
és obrir a mig termini la ver-
sió en anglès, això permetria
atraure a visitants estran-
gers.
P: Com vol ser recordat amb
aquest projecte? 
R: Estic segur que Diari de
Guerra viatjarà amb mi per
sempre. 
En certa manera, és un
somni fet realitat. Com deia
el meu avi nascut a Móra
d’Ebre, fa més qui vol que
qui pot. 
Si amb el projecte ajudo d’al-
guna manera a recuperar
memòria de la guerra civil a
les Terres de l’Ebre i a posar
en valor tot el patrimoni d’a-
quell període, benvingut
sigui.

Es un nou mitjà de comunicació digital
destinat a difondre la màxima

informació possible sobre la guerra civil
i la segona guerra mundial

www.diarideguerra.com
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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: Suprema de llobarro amb cruixent d’ibèric
AMB CREMA DE SANFAINA I CAVIAR D`OLI D`OLIVA

INGREDIENTS:

2 supremes de llobarro
2 talls de pernil ibèric
Sanfaina triturada i passada per xinès
Caviar d`oli d`oliva

PREPARACIÓ

Fem el l lobarro al vapor, sal-pimentat i reservar-
ho.

Preparem la sanfaina
Passar el pernil pel forn, fins que quedi cruixent
Montar el plat.

ALEIX BELTRAN

Imatge del plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella     

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

Rafecas Renau, Joan Josep   

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M                

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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 
Fins el migdia estarà cobert o molt ennuvolat en conjunt, si bé al llarg del
matí s'obriran clarianes al nord-est. A partir de llavors, quedarà molt ennu-
volat al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, amb el creixement de nuvolades a
punts de muntanya, i mig ennuvolat a la resta, amb tendència a augmentar
els núvols baixos al litoral. 
Precipitacions 
Se n'esperen de disperses entre febles i moderades fins el migdia a qualse-
vol punt. A partir de migdia se n'esperen en forma de xàfec entre fluix i
moderat al Pirineu i Prepirineu i a la resta de la meitat oest. Les precipita-
cions podran anar acompanyades de tempesta i no es descarta que de cala-
marsa de matinada i a la tarda. Localment poden acumular quantitats poc
abundants al terç oest. 
Temperatures 
Les mínimes seran moderadament més altes al nord-est i lleugerament més
altes a la resta, mentre que les màximes seran similars o baixaran lleugera-
ment. Les temperatures mínimes es mouran entre 4 i 9 ºC al Pirineu, entre
8 i 13 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord i central i
entre 11 i 16 a la resta. Les temperatures màximes oscil·laran entre 15 i 20
ºC al Pirineu i entre 18 i 23 ºC a la resta del país. 
Visibilitat 
Entre bona i regular, si bé serà localment dolenta a punts de muntanya. 
Vent 
Bufarà entre fluix i moderat de component est al litoral i de component sud
i est a l'interior. Al litoral hi haurà ratxes fortes.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Les tensions  o renyines  que hagin  pogut existir  en
el passat  ja no entren  en l'actualitat  de la teva  vida
sentimental  .Si vols fer una dieta, ara  és el moment
de començar-la.

Taure
20/4 al 19/5

Avui els teus  sentiments  poden  ser contradic-
toris. Intenta  aclarir-te. Estàs  experimentant
un important  gir i les  coses  que van  ser
importants  ja no  ho seran  tant  en el futur.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  li voldràs  donar un sentit més profund a
les teves relacions més íntimes. Respecte a la
salut , és el moment  de fer canvis  en la teva
forma  de vida  i pensar.

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit  de Venus  per la teva casa  tres indica
que la teva capacitat  de comunicació  millora.
Igualment  et sentiràs  més estimat  per les per-
sones  que t'envolten.

Lleó
22/7 al 22/8

La teva  situació  planetària  actual  et permet
afrontar  qualsevol nova situació  sentimental
sense haver  de fer  un esforç  per adaptar-te.
Et poden sorgir  problemes  d'insomni . 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit  de Venus  i Saturn  pel teu  signe  indi-
ca una reactivació  dels teus assumptes  senti-
mentals . Tot  es desenvoluparà de forma  més
profunda. 

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  indica que
pots  viure  algun  tipus  d'amor  ocult , una  història a la
qual  no li donaràs  publicitat . La  teva  ment  està  a ple
rendiment. 

Escorpí
22/10 al 21/11

El l'amor  les teves  metes  són  pràctiques , ara
el que desitges  és tenir  una mica més  d'estabi-
litat. Pensa  que un excés  de greix  en el menjar
t'afecta  negativament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Has  de plantejar-te  noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha  assumptes  que has  de
modificar .Possiblement  passes  massa hores
assegut  per motius laborals .

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Mart  per la teva casa  set indica
període  de molta activitat  social i de canvis  en
la teva  vida de parella . És possible  que el teu
sistema  nerviós  es vegi  alterat.

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d'amor  tens nous
recursos. El truc  està  que els sàpigues utilit-
zar. Moment  ideal per començar  un règim  d'a-
primament  o variar algun  hàbit.

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb  el suport de Mart  transitant  per la
teva casa cinc per qualsevol  iniciativa  sentimental
que vulguis  experimentar. Ara és un bon moment
per als canvis.

MATÍ

PLUGIM 

TARDA

SOL 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 16°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:

                                                                                        



DIVENDRES 18 DE MAIG DE 2012 23CCLLAASSSSIIFFIICCAATTSSwww.mesebre.cat

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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Els 9 participants estan
considerats alguns dels
blocaires més importants
en el sector de viatges i
turisme i tenen presència
en diferents plataformes
com ara blocs, Facebook,
Twitter, Vímeo,
StumbleUpon, Pinterest,
Youtube i Flickr. Entre els
9 bloggers sumen més de
260.000 seguidors a
Twitter, i gairebé dos
milions de pàgines vistes
a blocs. A més, algun
d'ells són col·laboradors
en mitjans com ara
LonelyPlanet, Expedia,
National Geographic i
Condé Nast. L'Agència
Catalana de Turisme
(ACT), adscrita al departa-
ment d'Empresa i
Ocupació, ha dissenyat un
programa en què, al llarg
de la setmana, els blocai-
res recorreran diversos
indrets del territori. En el
seu pas per  la Costa
Daurada i Terres de
l'Ebre, el grup farà un tast

de vins i d'oli al Priorat,
visitarà unes muscleres a
Sant Carles de la Ràpita i
durà a termes activitats
tradicionals al Delta de
l'Ebre com ara el cultiu de
l'arròs i la pesca tradicio-
nal. A la ciutat de
Tarragona, els blocaires
recorreran els seus
carrers en segway i parti-
ciparan en el festival
romà Tarraco Viva.
A més, en aquest viatge
per Catalunya, els partici-
pants del bloctrip poden
descobrir el Modernisme
de Barcelona, visitar el
Parc Astronòmic del
Montsec, fer senderisme
tot gaudint del paisatge
del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, i viure en
primera personal una
experiència castellera a
Vilafranca del Penedès.
El seguiment de tot el
viatge es pot fer a través
de l'etiqueta  #catalunya-
experience a Twitter, del
web http://bloctrip.cata-
lunya.com i del Facebook
http://www.facebook.cat
alunya.com/catalunyaex-
perience. Actualment, les
xarxes socials juguen un
paper destacat com a
nous canals de comunica-
ció, màrqueting, promo-

ció i comercialització. En
el cas del sector turístic,
les comunitats de viat-
gers i els blocs tenen un
gran impacte i suposen

unes fonts d'informació
clau on els bloggers esde-
venen, en molts casos,
generadors d'opinió i
prescriptors influents
entre els seus milers de
seguidors. En aquest sen-
tit, l'ACT té molt presents
les xarxes socials i les
altres possibilitats que
ofereixen internet i les
plataformes tecnològi-
ques per fer més i millor

promoció. Aquest segon
bloctrip s'emmarca, preci-
sament, en aquesta
estratègia de buscar
noves formes de promo-
ció turística, adaptant-se
a les necessitats del sec-
tor i dels viatgers. L'ACT
va organitzar un primer
bloctrip el desembre de
2009, amb la participació
de 10 bloggers, entre els
“Key Opinion Leaders” en

turisme on-line, proce-
dents de Regne Unit,
Holanda, Espanya, Estats
Units i França. Per a
aquest mes de juny, l'ACT
està preparant una acció
específica amb prescrip-
tors de la xarxa
Instagram, que compta
amb més de 30 milions
d'usuaris que compartei-
xen més de 1.000 milions
de fotos.

Blocaires especialitzats en turisme a les TE

Aquesta setmana, 9
bloggers dels Estats
Units, Canadà i del
Regne Unit tenen l'o-
portunitat d'experi-
mentar en primera per-
sona les sensacions de
fer turisme a Catalunya
i transmetre-les als
més de 260.000 segui-
dors que acumulen al
Twitter, entre d'altres
xarxes socials.

Els participants estan visitant, fins demà, el Priorat, Tarragona, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre

SI VOLS QUE ET CONEGUIN, FES-TE AMIC D’UN BLOCAIRE

Els 9 bloggers, procedents dels Estats Units,

Canadà i Regne Unit, sumen més de 

260.000 seguidors a Twitter

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                


