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Davants les preguntes dels
senadors Joan Sabaté (PSC) i
Ferran Bel (CiU), el ministre
d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, Miguel Arias
Cañete, ha titllat de "suficient"
el cabal ecològic proposat per
la Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) per al tram
final del riu Ebre i el Delta. Ha
assegurat que el règim de
cabals al Delta "és molt supe-
rior a la resta de punts de la
conca". El ministre ha explicat
que s'ha buscat que el cabal
garantit màxim "sigui compati-
ble" amb els requeriments d'ús
de les nou comunitats autòno-
mes que conformen la conca
de l'Ebre. Així mateix, ha justi-
ficat que la proposta de cabals
feta per la CHE ha tingut en
compte estudis científics i tèc-
nics. P3

Defensant el nostre riu

El jugador ulldeconenc es converteix en el primer ebrenc en guanyar la lliga de Campions, després
que el seu equip, el Chelsea, s’imposés als penals al Bayer, dissabte passat. Es un gran notícia pel
nostre esport com també ho és que el jove ulldeconenc, Aleix Garcia, ha estat convocat per entrenar
amb la selecció espanyola sub 15. Aleix juga al Vil-real i la seua trajectòria no ha passat desaperce-
buda per observadors de clubs de la Lliga BBVA i de la Premier. També cal destacar que el Kitchee
de l’ampostí Gombau és campió de la lliga de Hong Kong. Són Ebrencs a l’èlit.                                   P10

Oriol Romeu, campió de la Champions

Terres de l’Ebre. Els alcaldes lamenten que
la manca de recursos públics per gestionar
la serra de Cardó-Boix va impedir atenuar
l'incendi. P4

Esports. Incertesa al CF Catalònia i al 
CD Alcanar perquè les directives poden deixar
el club en acabar la present temporada.

P11

Terres de l’Ebre. El conseller de Salut
inaugura el CAP de l'Aldea enmig d'una
cinquantena de manifestants.

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 

Com a lligallencs el que valorem
molt del nostre petit poble és la
seva festa major, una festa que
sigui quina sigui la seva programa-
ció s'alimenta de les ganes de
passar-ho bé de la seva gent. No
ens calen grans actes per crear
espais de germanor en els que
entre uns i altres ens montem la
festa. Aquesta festa sempre ha
estat possible gràcies a la força
d'una comissió que es passa mig
any preparant-les, treballant (o dis-
cutint) amb l'ajuntament per acon-
seguir una nit més de ball o una
tarde més de bous. En la trajectò-
ria del nostre poble hem estat
molts els lligallencs que hem par-
ticipat en la comissió, en la que es
perden hores de son i t'emportes
algun mal de cap, amb la sobrada
recompensa de la cara de xalera
que posen els lligallencs.
Aquest any i com a tots els
pobles, amb la festa major ha arri-
bat la crisi i amb ella les famoses
retallades. Donat que el nostre
poble, per qüestions que ara no
venen al cas (però que molts ja
deveu saber) sempre ha estat
retallat.... no ha estat un impedi-
ment per emprendre en ganes un
any més les Festes de Sant Joan. 
En tota festa major, la Comissió
és un factor important.. com ja he
dit, és la que prepara la progra-
mació pensant amb la seva gent,
en com participaran, en si els
agradarà, en com s'ho faran per
estar a dos llocs a la vegada! Però
aquest any, als Lligallos ens hem
quedat sense Comissió, un instru-
ment que ha faltat en comptades
ocasions, tant poques que no us
les sabria ni enumerar. I ara ja,
deixant la nostàlgia escric des de
la indignació. Indignació que com
sempre en el nostre poble ve per
l'actitud de l'Ajuntament de
Camarles que en un gran gest
antidemocràtic ha deixat de
banda el nostre poble per fardar
de la majoria absoluta. 
Això s'entén perquè el passat
divendres 18 de maig, la
Comissió de Festes, donada la
magnitud de les retallades volia
proposar alternatives als veïns
dels lligallos per a que aquests en
donessin el vist-i-plau i així, anar a
totes amb la nostra festa major.
Tot comença amb l'assignació del
pressupost, entenent que l'actual
situació només permet una apor-
tació de 40.000Û per part de l'a-
juntament, dels quals en recupe-
rarien un petit percentatge a par-
tir de les quotes de les invitacions
de 25Û per persona.Amb aquest
pressupost, la Comissió és veia
encoratjada, però al ser el primer
any que veien números i que
sabien el preu de les coses, la
desagradable sorpresa va arribar
al comprovar que el 50% del pres-
supost s'esfumava amb les des-
peses fixes. Aquestes son asse-
gurances, instal·lació de llums,
metges i ambulàncies... i un llarg
etc. que sempre es més suporta-
ble quants més habitants tens, no
cal dir que la despesa fixa és igual
a tots els pobles, independent-
ment de la recaptació o la progra-
mació. Així doncs, la Comissió es
veia forçada a fer només 3 dies
de festes amb els quals, la gent
podria no estar satisfeta. Lligallos
és un poble majoritàriament
pagès, amb una població molt tre-
balladora que les úniques vacan-

ces que fa a l'any són per la festa
major. Pensant amb això, des de
la Comissió només podíem plan-
tejar alternatives per incrementar
el pressupost, sense que supo-
ses cap esforç per a l'Ajuntament,
estàvem disposats a demanar al
poble la necessitat d'assumir per-
sonalment aquest esforç. Era la
nostra proposta d'ajustar-se el cin-
turó aportant un donatiu de 15Û
per invitació, aquest, per evitar la
injustícia i la picaresca hagués
estat obligat per part de tots els
assistents.
La proposta va estar molt discuti-
da, internament els membres de
la comissió la veiem amb bons
ulls, però l'Ajuntament per qües-
tions purament electoralistes
sabia que el gest d'incrementar
quotes sense incrementar l'assig-
nació pública seria impopular. Per
evitar el malpensar i trobar un
consens social, des de la
Comissió de Festes es va convo-
car una reunió amb tots els veïns
i junts, cercar alternatives.
Com a membres de la comissió,
però sobretot com a lligallencs,
ens sentim orgullosos del gran
suport que va tenir la nostra pro-
posta entre els veïns. En una vota-
ció a mà alçada, entre els gairebé
125 assistents (quedant segura-
ment representades totes les
cases dels Lligallos, poblet que
no arriba als 1000 habitants)
ningú va mostrar el desacord,
almenys públicament.
La desagradable sorpresa arriba
quan es fa palesa la mostra més
gran d'antidemocràcia que mai
hem vist, tant jo com qualsevol
dels veïns. L'ajuntament es va
negar a acceptar la votació popu-
lar i per tant, no permetia aug-
mentar l'aportació de la gent i
amb ella el pressupost per arribar
a unes festes dignes.
Havent passat uns dies des de la
esmentada reunió, és el tema
estrella de conversa. La indigna-
ció no ha desaparegut entre els lli-
gallencs i segurament, romandrà
molt temps en la nostra memòria,
perquè ja no només es deixar de
banda el poble dels Lligallos, és
no respectar les seves ganes i
capacitats per gestionar la seva
festa major, recalcant que no
suposa cap tipus d'esforç per a
l'Ajuntament, només una propa-
ganda electoral que és el que al
cap i a la fi interessa als nostres
polítics.
La Comissió va dimitir, el poble ha
de ser escoltat i respectat i les
festes majors dels lligallos són
abans que tot, dels lligallencs, la
imposició i la intolerància no són
ni seran mai del nostre gust.
Per últim deixar clar que esperem
que l'Ajuntament, en la seva ges-
tió de les festes majors del 2012
no insulti més el nostre poble, que
respecti la nostra tradició ja que
no ha estat capaç de respectar la
nostra opinió. Ens van comunicar
que amb 20.000Û de pressupost
ells eren capaços de fer 5 dies de
festes, amb una bona carpa i
unes bones orquestres. Pel bé del
nostre poble, esperem que així
sigui i que els lligallos gaudeixin
del respecte que el 18 de maig
del 2012, tant descaradament els
va perdre l'equip de govern.

L’ex-comissió de Festes Majors
dels Lligallos

Indignació als Lligallos

Opinió

El ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, vol
posar en marxa un "Pacte Nacional de l'Aigua" que
tingui com a objectiu "assegurar el subministra-
ment d'aigua en suficient qualitat i quantitat" i que
s'ha de dissenyar "amb l'acord i suport solidari de
totes les comunitats autònomes". Com a ministre
durant la legislatura 2000-2004 amb el govern
d'Aznar, Arias Cañete ja va defensar aferrissada-
ment del transvasament de l'Ebre. De fet, va arri-
bar a afirmar que el Transvasament de l'Ebre es
faria “pel civil o pel militar”.
Ara s'ha tornat a recuperar l'amenaça anunciant la
creació d'un nou Pla Hidrològic Nacional que
"tindrà en compte totes les tecnologies i infraes-
tructures existents" i també en proposarà de noves

per "assegurar l'augment de cabals en zones amb
dèficit hídric". L'Ebre es troba en estat d'alerta per-
què totes les veus consideren que Cañete té la
intenció d'executar un minitransvasament de l'Ebre
a partir del canal Xerta-Sénia cap al País Valencià,
la intenció de revisar tots els plans hidrològics de
demarcació i elaborar un pla hidrològic "solidari" ha
estat interpretada com l'anunci del retorn de la polí-
tica de "grans transvasaments". Cañete asegura
que el règim de cabals al Delta "és molt superior a
la resta de punts de la conca". Així mateix, justifica
que la proposta de cabals feta per la CHE ha tingut
en compte estudis científics i tècnics, fins i tot, els
proposats pel Parlament de Catalunya i l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA).

Editorial

Torna l’amenaça

Fa dies que fas números. Sumes aquí, restes allí,
divideixes i intentes multiplicar, però t'adones
que allò dels peixos i els pans és d'un altre
temps. Està clar: enguany no aniràs de vacan-
ces. Ja ho tens coll avall, no et faràs mala sang.
I amb prou feines arribaràs a final de mes i
donaràs gràcies cada dia perquè tens una mena
de feina temporal que et deixa anar tirant. Fa
mesos que no mires les notícies perquè t'agafen
ganes de plorar, i ja casi no recordes quan va
ser l'últim cop que vas sortir a sopar. Estàs vora
la trentena, i tot els plans que havies fet per
abans dels 32 s'han esvaït ràpidament: ni has
tingut un fill, ni has fet la volta al món, ni has
conegut el Joel Joan. En canvi, tens una petita
casa de lloguer que comparteixes amb la teva
parella, on hi convideu els amics els caps de set-
mana perquè sortir ja és massa car. T'has posat
a estudiar anglès perquè pertanys a aquella
generació d'estudiants amb professors d'idio-
mes pèssims, i surts a córrer quan pots, que
entre l'mp3 i les endorfines, aconsegueixes
esbargir el cap.
I a sobre ets una dona! A casa tens el tema ben
solucionat perquè qui se'n fa càrrec és més aviat
ell, però a fóra ho tens força més cru. La maleï-
da crisi arrossega tot allò que troba per davant,
i l'ansietat i l'angoixa del no saber et porten a plo-
rar més d'una nit. La teva és una generació que
va acabar els estudis sabent que no trobaria la
feina pel que havia estat preparant-se, però que
sabia que, segur, segur, en trobaria una altra:
mal pagada i mal valorada, però que l'ajudaria a
anar tirant. Formes part d' una generació prepa-
rada, força acomodada, però que encara ha
quedat amb els seus amics a cops de telèfon fix.
La majoria dels teus amics van comprar un pis
durant l'època daurada pel doble del seu valor, i
ara es troben empantanegats davant uns deutes
impossibles d'assumir. Sort en vas tenir tu que
no vas veure clar allò de la hipoteca i vas apos-
tar per llogar el teu piset, que serà teu fins que
te'n cansis i vagis a parar a un altre lloc.
Vius el moment en què milers de joves com tu
s'indignen a les places dels pobles i ciutats, i
milers d'estudiants més es manifesten per la
qualitat de l'ensenyament i per una educació
digna. Ets enmig d'un procés de canvis i caigu-
da d'un model econòmic que ja fa pudor, mirant
de reüll el país que va inventar la filosofia, sabent
que el context no és favorable. Estàs més que
convençuda que tens la clau per sortir d'aquest
forat, però resulta que xoca frontalment amb el
que sembla són els objectius de qui governa el
teu país. 
Et consideres una dona amb iniciativa, i com a
tal, t'ha passat pel cap mil vegades emprendre

un petit negoci
per poder apli-
car tot allò pel
que t'has pre-
parat, però
resulta que per
a triomfar avui
en dia cal
dominar quatre
idiomes i tenir
nocions del cin-
què, i saber fer
el pi amb una
mà. Et costa
donar el pas, i
al final acabes
pensant que potser si que el millor que et pot
passar és que et cridin per anar a servir cafès a
un bar de Londres, que com a mínim coneixeràs
món.
No t'estan posant les coses gens fàcils, està
clar, però no et pots enfonsar. Penses, i has lle-
git en algun lloc, que els moments de crisis són
els millors moments per fer canvis, per apostar
per nous projectes, i per tirar endavant aquelles
idees que es van quedar en un paper altres vega-
des perquè el món acomodat en el que vivies no
et motivava a arriscar. I ho fas, t'engresques,
obres el teu petit negoci, i trobes milers i milers
d'impediments. Als inicis ningú et coneix, no
saps ni per on començar, i et sents feble. Et falta
aquell instint empresarial que, irremediablement,
aniràs aconseguint amb el temps; i t'equivoques,
t'equivoques varies vegades, però no t'arronses
perquè apliques la màxima sobre que equivocar-
te també serveix per aprendre.
I tornes a posar les notícies però les treus de
seguida, que et tornen les ganes de plorar.
Encens l'ordenador i et poses a treballar. Res
com una bona dosi d'hores de fer allò que real-
ment t'agrada per recuperar l'objectiu. Hi treba-
llaràs moltes d'hores, i t'hi implicaràs, i hi dedi-
caràs tot l'esforç possible. Perquè aquesta peti-
ta cosa és la teva cosa.
I t'adonaràs, amb tot aquest procés, que per
molt que hi hagi qui s'entesti a fer-te creure que
les dones només podem emprendre escrivint lli-
bres de cuina, existeixen grans dones, i grans
homes, que tot i les dificultats, que tot i que
ningú creia amb ells, que tot i que semblava
impossible, amb esforç, perseverança i dedica-
ció, han tirat endavant. Creure que tu podries ser
una d'elles és la base per aconseguir-ho. A que
estàs esperant?

Neus Guiu 
Membre de la Junta d'ADEDE

Endavant és possible

Opinió
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El senador de les Terres de
l'Ebre i alcalde de  Tortosa,
Ferran Bel, ha denunciat
davant  del ministre
d'Agricultura i Medi 
Ambient, Miguel  Arias
Cañete, durant la sessió de
control al Govern a 
la Cambra  Alta, que el cabal
mediambiental que planteja el 
Pla Hidrològic  de la Conca de
l'Ebre és “insuficient per man-
tenir el riu en el seu tram 
final”. També el senador i por-
taveu adjunt de l'Entesa, Joan
Sabaté, ha interpel·lat a
Cañete, sobre el projecte de
Pla Hidrològic de la
Demarcació de l'Ebre que
proposa uns cabals ecològics
mínims molt per sota dels
aconsellats. Sabaté ha dit
que "no estem d'acord amb la
proposta per al tram final de
l'Ebre perquè anem a uns
mínims que plantegen una
situació alarmant". Segons
Sabaté "tenim cabals decrei-
xents en les dues darreres
dècades i les mesures del
segle XX no serveixen per al
càlcul". El senador ha expres-
sat que "entenem que es fixi
un cabal mínim, però ens
temem que siguin per deman-
des de fora de la conca i de
la demarcació i que es propi-
ciïn nous transvasaments" i

ha recordat que es va crear la
Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre "entre el govern
d'Espanya i la Generalitat,
però s'ha ignorat el criteri i la
proposta d'aquesta comis-
sió". Finalment, Joan Sabaté
ha repassat els impactes
negatius "en un mitjà altament
sensible, una de les zones
humides més importants

d'Espanya".  En aquest sentit,
i davant la negativa de Cañete
per reconèixer aquest
extrem, Bel també ha desta-
cat que “discrepo de la seva
opinió. Presentarem des de la 
Generalitat, des de diversos
organismes i Ajuntaments
propostes per a millorar 
el cabal mediambiental”. I ha
indicat que “s'ha de millorar
perquè no pot ser que a 

Tortosa es  plantegin durant
sis mesos l'any 80 metres
cúbics per segon, durant 
quatre mesos entre 91 i 95 
metres cúbics per segon,
això és molt inferior a la 
quantitat actual, i que dos
mesos l'any disposem de
150 metres cúbics per 
segon”.   
Pel que fa la Delta, Bel també
ha remarcat que 

“les quantitats proposades
resulten insuficients”. Ha
recordat que s'han donat 80
metres cúbics per segon 
durant dos mesos, a 100
durant 7 mesos i a 120
durant dos mesos. El sena-
dor també ha alertat que la
decisió i la proposta del Pla 
Hidrològic de Conca d'aplicar
l'actual cabal mediambiental, 
aprovada el 25 d'abril pel

Consell de l'Aigua de la
Demarcació Hidrogràfica de
l'Ebre, està datada el 28 de
juny del 2011, per tant va ser
redactada en temps del
govern socialista del presi-
dent  Zapatero. Bel ha exigit
al ministre que “tingui una
mica de seny” i  “prioritzi els
criteris mediambientals enlloc
de les demandes futures d'ai-
gua”. I ha afegit que “des de
CiU entenem que s'hagin
de respectar les ja exis-
tents, però no podem
entendre que es prioritzin
demandes futures abans
de respectar criteris
mediambientals”.
De la seva línia, però, el
ministre  Cañete, ha titllat
de "suficient" el cabal
ecològic proposat. Aquest
ha assegurat que el règim
de cabals al Delta "és molt
superior a la resta de punts
de la conca". El ministre ha
explicat que s'ha buscat
que el cabal garantit màxim
"sigui compatible" amb els
requeriments d'ús de les
nou comunitats autònomes
que conformen la conca de
l'Ebre. 
Així mateix, ha justificat
que la proposta de cabals
feta per la CHE ha tingut en
compte estudis científics i
tècnics. Recordem que
Cañete no és molt «apre-
ciat» a l’Ebre, ja que va ser
guanyador del Premi
Pataca en els passats pre-
mis Ebre Líders 2011.

El ministre Cañete avala la proposta del
cabal ecològic de l’Ebre

Defensant l’Ebre.

Els senadors Ferran Bel i Joan Sabaté interpel.len al Ministre sobre el projecte de Pla Hidrològic

Bel exigeix «que tingui una mica de seny». Sabaté afirma «que s’ha ignorat el criteri de la Comissió»

REDACCIÓ

El nostre riu, altre cop en el punt de mira.
cedida
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Junqueras, després
d'agrair la feina dels cossos
d'extinció i destacar la feina
modèlica feta per
l'Ajuntament de Rasquera,
el del Perelló i el de
Benifallet a l'hora de gestio-
nar la seva massa forestal,
va lamentar que 'malgrat la
feina feta durant molt de
temps i els plans forestals
aprovats, sempre han faltat

els recursos necessaris per
part de les administracions
perquè aquests plans fossin
del tot efectius'. 
Per al president d'ERC, 'ara
la gran qüestió que tenim
plantejada és com evitar en
el futur que es produeixi un
altre incendi, perquè en els
últims 50 anys aquestes
terres han patit quatre
grans incendis'. 
És per això que per a
Junqueras 'és clau insistir
en les mesures de preven-
ció i de gestió de la massa
forestal per aconseguir
reduir al màxim possible el
perill i el risc de gran incen-
di, sobretot en municipis en
què s'ha optat per la gestió
del territori i que necessiten
aquest territori per sortir-
se'n i donar oportunitats de
futur'. 
Junqueras ha anunciat que
ERC 'estem preocupats per
la gestió dels recursos
forestals i de les mesures
que s'adoptaran després de
l'incendi i de les mesures
preventives per evitar-ne un

de nou en un futur'. 
És per això que el Grup
Parlamentari d'ERC dema-
narà 'la compareixença al
Parlament de Catalunya
dels consellers que tenen
responsabilitats sobre les

àrees de prevenció, extinció
i actuació immediata des-
prés de l'incendi'. 
A més, Junqueras ha afir-
mat que ERC 'volem saber
com s'han gestionat les
recomanacions aprovades

a la Comissió Parlamentària
sobre l'Incendi d'Horta l'any
2010, i quines s'han adop-
tat tant en els àmbits de la
prevenció i l'extinció com en
la gestió immediatament
després de l'incendi'.

El president d'ERC,
Oriol Junqueras, acom-
panyat del secretari
general adjunt, Lluís
Salvadó, i altres mem-
bres de la Federació de
l'Ebre, es van reunir
dimarts a l'Ajuntament
de Rasquera amb els
alcaldes de Benifallet,
Rasquera i el Perelló
per avaluar l'incendi de
la setmana passada a la
serra de Cardó. 

REDACCIÓ

La reunió va tenir lloc aquest dimarts.

Cedida

Els impositors de la sec-
ció de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
lideraran la nova etapa de
l'entitat, actualment en
concurs de creditors, per
intentar recuperar els
estalvis bloquejats. El por-
taveu dels afectats, Jordi
Gas, assumirà la presidèn-

cia de la societat amb el
suport d'una junta de vuit
membres on predominen
els impositors però que
també compta amb repre-
sentació de productors
agrícoles. L'assemblea de
socis extraordinària que
ha d'aprovar el relleu de la
junta encapçalada per

José Falcó ha estat convo-
cada pel pròxim dilluns, 4
de juny, a les nou del ves-
pre. 
El futur president ha anun-
ciat a l'ACN un nou pla de
viabilitat per analitzar
totes les opcions que per-
metin treure del pou l'enti-
tat.

Jordi Gas assumirà la
presidència de la societat

L’Assemblea de socis ha estat convocada per al proper 4 de Juny

'Arxiu Capitular de la
Catedral de Santa Maria
de Tortosa va obrir,
divendres passat, les
portes després de gaire-
bé tres anys, durant els
quals s'han realitzat les
obres de restauració i
rehabilitació que perme-
ten l'accés dels investi-
gadors als fons docu-
mentals de gran valor
que conté. La Diputació
de Tarragona,
l'Ajuntament de Tortosa i
el Bisbat de Tortosa han
fet possible aquest pro-
jecte, amb una inversió
de més d'1 milió d'euros.

Obre portes
l’Arxiu

Capitular de
Tortosa

El Consell Assessor de
Continguts i de
Programació de la
Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
(CCMA) ha escollit
Immaculada Juan com a
nova presidenta.
L'elecció s'ha produït en
la sessió ordinària d'a-
quest dilluns sense cap
vot en contra. Juan, que
és membre del Consell
Assessor des de la seva
creació, el 2009, substi-
tueix Manel Garcia Biel,
que ha renunciat al
càrrec. El Consell ha
agraït la dedicació de
Garcia Biel, que n'era el
president des de l'octu-
bre del 2009. 

Imma Juan, nova
presidenta de la

CCMA

Junqueras avalua l’incendi de la Serra de Cardó
ERC demanarà la compareixença dels consellers competents en prevenció i extinció

ACTUALITAT
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L'atenció sanitària anirà a
càrrec d'un total d'onze profes-
sionals amb dos metges de

família, un pediatre, un odontò-
leg, tres infermeres, un auxiliar
d'infermeria, una llevadora, un
zelador i un administratiu. Les
instal.lacions estan formades
per una àrea de medicina gene-
ral amb tres consultes, tres més
d'infermeria i una sala d'espera;
una àrea de pediatria formada
per dues consultes, dues més
d'infermeria i una sala d'espera;
una àrea polivalent amb una con-
sulta d'odontologia, una sala de
treball d'odontologia, dues sales
polivalents i una sala d'espera;
una àrea d'atenció continuada
amb una consulta, una sala de
tractaments, tres boxs poliva-
lents i una sala de presa de mos-
tres; una àrea d'educació sanità-
ria; una àrea de personal; una
àrea d'emmagatzematge, i una
àrea d'instalolacions. El conse-
ller de salut es va trobar a les
portes del cap amb una cinquan-
tena de manifestants en contra
de les retallades sanitàries amb

pancartes i xiulets. 
No van parar d'increpar-lo fins
que va acabar la inauguració del
nou centre d'atenció primària de
l'Aldea.

El conseller de Salut, Boi
Ruiz, va inaugurar el passat
18 de maig, acompanyat de
l'alcalde de l'Aldea, Daniel
Andreu, el Centre d'Atenció
Primària (CAP) L'Aldea, un
nou equipament que dóna
cobertura a 10.618 habi-
tants. El CAP, de nova cons-
trucció, té una superfície
construïda de 1.336 m2 i
s'hi han ubicat els serveis de
medicina general, pediatria,
odontologia, treball social,
educació sanitària, atenció
continuada i docència i d'a-
tenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR). 

REDACCIÓ

L’acte va tenir lloc divendres passat.

El PSC de l'Ebre va realitzar en el marc de la iniciativa que els socialis-
tes efectuen a tot catalunya, la jornada “Diàlegs pel Pacte Social”, que
ha de ser l'embrió de l'elaboració d'un pacte social per sortir de la crisi
fruit del diàleg amb sectors, entitats i persones relacionades amb els
diferents àmbits que han de formar part de la proposta. “Volem escol-
tar els agents socials, que ningú quedi fora i establir lligams amb les
associacions i entitats, volem recollir totes les inquietuts per elaborar

un document seriós, realista i progressista”, va detallar la primera
secretària, Núria Ventura.
A les Terres de l'Ebre, la jornada va girar al voltant de les entitats i asso-
ciacions que es dediquen a atendre a persones amb risc d'exclusió
social.   Les conclusions d'aquests diàlegs són fonamentals per al PSC
per elaborar el pacte social. Els seus principals objectius han de ser
limitar les retallades del Govern de la Generalitat i del Govern central;

determinar i definir quines reformes cal fer en els diferents àmbits per
afrontar la situació actual, i identificar un conjunt de mesures concretes
d'estímul a l'economia “que els governs actuals han estat incapaços de
definir fins ara”.  “Quan parlem de pacte social ho fem des d'un sentit
ampli referint-nos a totes les polítiques econòmiques i socials que
puguin configurar una alternativa a la sortida de la crisi diferent a la que
proposa la dreta catalana i espanyola”, va emfatitzar Núria Ventura. 

El PSC inicia els diàlegs per l’elaboració d’un pacte social
Han de ser l’embrió per sortir de la crisi

Els exemplars de cargol poma
que han sobreviscut enterrats
al fang de l'hemidelta esque-
rre de l'Ebre durant aquest
hivern han tornat a reviscolar
amb la inundació dels camps i
el procés de sembra de
l'arròs. 
Per fer front a aquest repunt,
el Departament d'Agricultura
ja s’ha posat en marxa i ha ini-
ciat tot l'operatiu per fer front
a la plaga i ha anunciat que
tractarà de forma imminent
amb saponina les 300 hectà-
rees d'arrossars més afecta-
des. 
Segons ha subratllat el res-
ponsable de la Generalitat per
combatre la plaga, Hernan
Subirats, les mesures d'asse-
cament i entrada d'aigua sala-
da d'aquest hivern han
permès reduir considerable-
ment la presència de cargol
respecte l'any passat.

Saponina per
lluitar contra 

el cargol 
poma

El conseller de Salut inaugura el CAP de l’Aldea
Enmig d’una cinquantena de manifestants

ACTUALITAT

Una cinquantena de manifestants
esperaven al conseller

Protesta
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Així, una de les actuacions
més destacades és l'arran-
jament del pont de fusta de
Marina Sant Jordi, un pas
elevat que creua un impor-
tant espai natural i de vege-
tació des de la urbanització
fins a la platja del Ribellet
Nord, que es va cremar la
passada tardor després
d'un acte d'incivisme.
Membres de la Brigada d'o-
bres i serveis estan refent
els prop de 15 metres de

pont malmès, aprofitant la
fusta del mateix pont que fa
funcions estètiques i no de
pas o seguretat.
A més, ja s'han començat
els treballs de restabliment
del ferm, després dels des-
perfectes causats a primers
del mes d'abril pels forts
aiguats. Els carrers de Tres
Cales, estan essent sotme-
sos a un intens perxejat,
alhora que s'aprofita per a
fer treballs de neteja, des-
brossament i aplicació de
productes contra la prolife-
ració de males herbes. 
Aquestes mateixes feines,
menys el restabliment del
ferm, també s'estan fent a
Calafat. La situació actual
obliga els serveis municipals
a prioritzar recursos i tenir
més cura de treballs de
manteniment, que no pas de
grans actuacions. Segons
Ruben Lallana, regidor de
Relacions amb les
Urbanitzacions, “tot i que no
podem fer grans obres, ja
que tots sabem quina és la

realitat econòmica del país,
sí que tenim un compromís
ferm per continuar apostant
fort pel manteniment. És per
això que tenim una brigada
especialitzada de tres
homes destinada exclusiva-

ment a urbanitzacions, a
més de la col·laboració de la
brigada municipal. Aquests
mesos estem mantenint tot
el tema d'aplicació d'herbici-
des, perxejat de carrers en
mal estat pels aiguats i

apostem fort per aquest
camí. Creiem que ara no és
temps i hi ha dificultats per
fer grans infraestructures
però sí que apostem fort
per mantenir bé el que ja
tenim”.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, mit-
jançant la regidoria de
Gestió del Territori,
està duent a terme
diverses actuacions de
millora i manteniment
a les urbanitzacions
davant l'arribada de
períodes on s'incre-
menta l'afluència d'ha-
bitants i usuaris de les
infraestructures.

REDACCIÓ

Actuacions de millora a les urbanitzacions de l’Ametlla de Mar. 

Cedida

Les obres, adjudicades a
l'empresa Becsa per un
import de 660.978,55Û,
beneficien l'Associació
Esportiva Xino Xano, club
pioner en piragüisme a les
Terres de l'Ebre. 
Les noves instal·lacions del
Centre de Tecnificació
Esportiva de la Piragua es
divideixen en dos volums:
un per als vestidors, el

gimnàs i la sala de màqui-
nes, i un segon volum on
s'ubica el magatzem de
piragües, el de muletes, el
taller, un despatx i una aula
per a una trentena de per-
sones. En total les noves
instal·lacions ocupen una
superfície de 613,08 m2.
El secretari de A.E. Xino
Xano, Miquel Àngel
Bertomeu, destacava que

“les instal.lacions represen-
ten un premi a totes les
persones que han contri-
buït a tirar endavant el pro-
jecte de l'Associació” que
es va fundar l'any 1996 i
que actualment compta
amb 200 socis i 60 espor-
tistes federats. Per la seva
banda l'Alcalde, Gervasi
Aspa, destacava que el nou
Centre de Tecnificació

Esportiva de la Piragua és
un “edifici emblemàtic amb
una línia avantguardista

que l'ha convertit en un
punt de referència de la
façana fluvial de Deltebre”. 

Centre de Tecnificació 
Esportiva de la Piragua

«Martí Calvo» de Deltebre, inaugurat

La Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC), Unió de
Pagesos (UP), Joves
Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) i
l'Associació Agrària Joves
Agricultors (ASAJA) han
acordat endegar una
estratègia conjunta per la
defensa del sector oleíco-
la català. El sector arros-
sega, des de fa quatre
campanyes, una crisi que
ha fet disminuir el preu de
l'oli d'oliva més d'un 30%
en origen. Mentre l'any
2007 la mitjana de preu
se situava a 2,19
euros/litre, en la campan-
ya actual la mitjana és de
1,54 euros/litre.

Crisi en el
sector de l’oli

d’oliva

Greenpeace i Ecologistes
en Acció han lamentat
"profundament" la con-
cessió, per part del
govern espanyol, de la
Declaració d'Impacte
Ambiental (DIA) positiva
per a l'explotació de dos
nous pous de petroli de
Repsol -el Lubina-1 i
Montanazo-5D-, situats al
menys a uns 50 quilòme-
tres del delta de l'Ebre.
Les entitats consideren
el permís un "greu error"
perquè, d'una banda,
"posa en perill innecessà-
riament el medi ambient"
i, de l'altra, suposa un
"pas enrere" de la política
energètica del govern
espanyol.

Greenpeace
contra els pous

de Repsol

L’Ametlla de Mar actua sobre urbanitzacions
Millores del ferm i neteja de carrers i vorals

ACTUALITAT
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La presentació va anar a
càrrec del regidor de Medi
Natural, Josep Ma.
Sancho, qui va explicar
que, continuant amb la
línia que s'ha vingut
seguint els darrers temps
a Alcanar respecte a l'or-
ganització de jornades vin-
culades amb el món natu-
ral i ecològic, el proper
cap de setmana s'han
organitzat activitats rela-
cionades especialment
amb les problemàtiques
que afecten a la població
d'Alcanar i al món agrari. 

En aquest sentit, el regi-
dor va remarcar com afec-
ta la globalització al món
agrari, i per això, una de
les xerrades de les jorna-
des, que portarà per títol
“Agricultura i globalitza-
ció”, anirà a càrrec d'un
expert amb el tema, el Sr.
Arcadi Oliveres, doctor en
economia i president de
l'Associació Justícia i Pau
de Barcelona. Serà demà,
a les 12h, a l'edifici dels
Serveis Agraris. L'altra
conferència de les I
Jornades de Medi Natural
portarà per títol “Energia
Verda” i anirà a càrrec de
la Cooperariva Som
Energia, que treballa per la
comercialització d'electri-
citat 100% renovable i en
projectes propis de pro-
ducció d'energia verda.
Aquesta conferència
tindrà lloc el dissabte, 26
de maig a les 20h de la

tarda, a l'edifici dels
Serveis Agraris d'Alcanar.
A banda d'aquestes dos
xerrades, el diumenge al
matí i el dilluns a la tarda
es faran dos actes de
plantada de plantes autòc-
tones, activitat organitza-
da dins del marc del Pla
Educatiu d'Entorn, i dirigi-
da especialment als
xiquets i xiquetes del muni-
cipi, per tal d'introduir-los
al món de la natura i
donar-los la possibilitat de
veure i contribuir al creixe-
ment de plantes plantades
per ells mateixos. El diu-
menge al matí, la plantada
es farà als voltants de
l'Ermita del Remei
d'Alcanar. Després de la
plantada es podrà gaudir
d'una visita guiada al
Poblat Ibèric de la Moleta
del Remei, i tot seguit es
farà una paella popular. La
jornada acabarà a la tarda

amb activitats infantils al
mateix lloc. Per una altra
banda, el dilluns 28 de
maig, es farà una plantada
al passeig entre l'Estanyet
i Sòl-de-Riu a Les Cases
d'Alcanar. 
Coincidint amb aquest
acte, també tindrà lloc una
jornada de portes obertes

de l'hortet ecològic que
l'alumnat de l'Escola
Marjal de Les Cases
d'Alcanar realitza al seu
centre escolar, una expe-
riència que permet als
xiquets i xiquetes viure tot
el cicle d'una planta, des
de que es planta fins que
es cull el fruit.

Alcanar presenta les 
I Jornades de Medi Natural

Ahir dijous 24 de maig
es van presentar a la
Sala de Plens de
l'Ajuntament d'Alcanar,
les I Jornades de Medi
Natural. 

Tindran lloc aquest cap de setmana

Part de les jornades es centren en el món agrari

REDACCIÓ

“El Mercat Medieval
d'Ascó va ser, aquest
passat cap de setmana,
un aparador de l'artesa-
nia i un espai de promo-
ció dels mestres arte-
sans de les Terres de
l'Ebre i els Països
Catalans”. 
Així defineix el regidor
de Promoció
Econòmica, Pau Daniel
Serrano, el futur del
Mercat Medieval d'Ascó,
que diumenge va donar
per clausurada la cin-
quena edició. Enguany,
el certamen s'ha rein-
ventat per a convertir-se
en una mostra d'arts i
oficis i ha aconseguit
reunir durant dos dies
pels carrers del casc
antic del poble més
d'una seixantena de
mestres artesans del
vidre, la fusta, la pedra,
el cuir, l'espart, la cerà-
mica i la terrissa, la llau-
na o les fibres vegetals,
entre d'altres. 
Serrano considera total-

ment consolidada la
mostra dins el calendari
cultural de les Terres de
l'Ebre. 
“Ara hem de crèixer en
qualitat”, assenyala el
regidor. Enguany ja hi ha
hagut un salt qualitatiu
en aquesta línia i dintre
de les activitats
paral·leles s'han pogut
visitar diferents exposi-
cions de terrissa de
mestres artesans de
Godall (Montsià),
Miravet i Benissanet
(Ribera d'Ebre). 
De fet, el certamen ha
portat enguany per sub-
títol Mostra d'Arts i
Oficis. 
De les 110 parades
amb què comptava el
certamen, 65 les ocupa-
ven artesans o mostres
d'oficis antics. Tot i la
pluja, que ha fet acte de
presència durant el cap
de setmana a Ascó,
Serrano valora l'as-
sistència a la fira com
un “nou èxit”.

Ascó se centra en l’artesania
El Mercat Medieval es consolida com un referent a l’Ebre

Les badies del Delta de
l'Ebre, els Alfacs i el
Fangar, compten amb
unes característiques
adients per al desenvolu-
pament del marisqueig i
l'aqüicultura, com
demostra la producció
de fins a 3,5 milions de
quilos de musclos anuals 
Però la falta de circulació
de l'aigua en determina-
des èpoques de l'any,
especialment a l'estiu,
comporta episodis de
falta d'oxigen i de morali-
tat dels mol·luscos i les
seves cries.  La
Generalitat i el sector
aqüícola i pesquer de la
zona treballen ara per
dur a terme una 'remode-
lació' de les badies que
permeti resoldre aquesta
situació i incrementar
exponencialment la pro-
ducció.  El primer pas se
centra en determinar un
mètode per millorar la
regeneració i circulació
de l'aigua a les badies. 

Millora de
les badies
del Delta

Una nova espècie invaso-
ra, un cranc marí d'origen
nord-americà en aquest
cas, ha aterrat al delta de
l'Ebre amb voluntat de
quedar-s'hi. Una població
de 'Dyspanopeus sayi',
un cranc conegut ja fa
temps al mar Adriàtic i
detectat fa pocs anys a la
badia dels Alfacs, s'ha
assentat i es reprodueix
de forma estable a la
zona, segons ha pogut
certificar un estudi cientí-
fic d'investigadors de
l'IRTA, el CSIC i la univer-
sitat alemanya de
Regensburg. Podria
haver arribat gràcies a
l'acció humana -transpor-
tat per algun vaixell- i tot i
que la base de la seva
dieta la formen petits
mol·luscos bivalves, els
experts creuen que, de
moment, no suposa cap
amenaça per als hàbitats
ni cultius marins de la
zona.

Nova
espècie

invasora
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La Lira Ampostina presenta-
va el passat divendres, la
posada en escena del musi-
cal 'El fantasma de l'òpera',
els dies 29, 30 de juny i 1
de juliol. "Una aposta artísti-
ca agosarada en la que tot
els músics, cantants i
actors participen de mane-
ra desinteressada per con-
tribuir a tenir una escola de
música amb futur", han des-
tacat des de la Lira
Ampostina. Enguany La Lira
aposta per produir una ver-
sió d'aquest mite universal
adaptant-ne tant la música
amb arranjaments per a
banda com la història,
recontextualitzant-la a
l'Amposta dels anys 40,
enmig de la postguerra.

Allò que en la versió original
pren una estètica i un to
neoclàssics, en l'adaptació
de Marc Chornet adquireix
un toc expressionista, fosc i
explosiu a la vegada, que
pretén reivindicar la
importància de la música i
d'una entitat com la Lira al
llarg i a través del segle XX,
essent el contrapunt cultu-
ral i lúdic als passatges
més obscurs de la nostra
història. Enmig de les cir-
cumstàncies actuals, que
tendeixen a causar perplexi-
tat i manca de referents en
la població, la Lira aposta
per parlar d'allò radicalment
universal, des d'allò més
íntimament local com és la
música de Banda.

El programa està adreçat a alumnes de cicle Infantil, Inicial, Mitjà i Superior de Primària, i Secundària

In Albis a Cannes

La junta de personal
d'Ensenyament a les Terres
de l'Ebre ha valorat molt
positivament el seguiment
de la vaga a les Terres de
l'Ebre del passat 22 de
maig, si bé han reconegut
que ha estat dispar en funció
dels centres, han xifrat en un
30 per cent als centres de
primària i un 55 per cent als
de secundària, i en alguns
casos com els instituts de
Móra d'Ebre, Alcanar o
Ulldecona han ratllat el 80
per cent.  Per la seva banda,
el Departament
d'Ensenyament xifrava en un
23% el seguiment de la vaga

d'ensenyament, mentre que
els sindicats van elevar el
nombre al 55%. En la convo-
catòria, hi estaven cridats
els docents d'educació infan-
til, primària, secundària i uni-
versitaris de centres públics i
privats. El sindicat de CCOO
va voler recordar que van
plantejar la protesta "com a
jornada de lluita amb vaga
dels professionals" amb el
suport de les famílies i
denunciant "els abusius ser-
veis mínims dictats per la
conselleria i que són supe-
riors en un 50% als de la
vaga general del passat 29
de març". 

El 22 de maig: vaga
d’ensenyament

Aquest diumenge passat,
20 de maig, les residències
L'Onada Ulldecona i
L'Onada la Ràpita van orga-
nitzar una pujada solidària a
La Foradada, una activitat
de les moltes que preparen

les diferents residències per
recaptar fons per a La
Marató per la pobresa,
organitzada per TV3 i que
celebrarà un programa
especial, aquest 27 de
maig.

L’Onada contra la pobresa

En total, hi participaran  apro-
ximadament uns 2500 alum-
nes de les Escoles dels
Reguers, el Temple, Ferreries,
Cinta Curto, la Mercè,
Portrodó (Campredó),
Remolins, col·legi de la
Consolació, col·legi Diocesà
de la Sagrada Família, col·legi
Teresià, l' Institut Cristòfol
Despuig, l'Institut  de l'Ebre,
l'Institut Joaquin Bau i el
col·legi d'educació especial
Sant Jordi. Durant els mesos
d'abril, maig i juny, l'alumnat
participarà en les diferents
activitats adreçades a donar-
los a conèixer els principals
serveis i espais de la ciutat.
"Descobreix la teva ciutat"
està dissenyat per a l'alumnat
de cicle Infantil, cicle Inicial,
Mitjà i Superior de Primària
així com per al de Secundària.
Aquestes activitats són moni-
toritzades, en les quals es
contextualitza i s'expliquen els
espais i/o recursos de mane-

ra adequada a cada franja d'e-
dat. Metodològicament, per
tal de poder realitzar aquestes
activitats, es dissenya un dos-
sier adreçat al professorat i un
altre a l'alumnat. 
El curs 2011-12 s'incorporen
a l'oferta els tallers de La
Ràdio i Espais Escrits, més un
altre que combina les visites a
la Biblioteca Marcel·lí
Domingo i a l'Arxiu Històric
Comarcal de les Terres de
l'Ebre. Tota aquesta oferta

d'activitats com els materials
dissenyats per a desenvolu-
par-les poden ser consultats i
emprats visitant
l'adreça:http://sites.google.c
om/a/xtec.cat/descobreix-la-
teva-ciutat/ 
La regidora d'Ensenyament,
Rosa Cid, va voler destacar en
roda de premsa, que aquest
programa educatiu apropa la
ciutat als alumnes a la vegada
que afavoreix la seva formació
en el respecte al seu entorn i

en fer una ciutat més sosteni-
ble, intentant  alhora educar
l'alumnat en els valors de ciu-
tadania i civisme,  sobretot pel
fet que el programa tracta
diferents àmbits des del medi
ambient, la història, l'urbanis-
me, la política i la cultura,
entre altres. 
Cid afirma que s'està treba-
llant per afegir nous espais
cada any, expressant també
el gran esforç que suposa dur-
ho a terme.

"Descobreix la teva ciutat", una nova

edició per a les escoles de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa i
el Centre de Recursos
Pedagògics del
D e p a r t a m e n t
d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
organitzen una nova edició
del programa educatiu
“Descobreix la teva ciu-
tat” adreçat a l'alumnat
de la ciutat.

Ruta Literària Cristòfol Despuig.

cedida

Arriba «El Fantasma de l’òpera» de la
mà de la Lira Ampostina

El musical es podrà veure els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol

ACTUALITAT

REDACCIO

El curtmetratge In Albis del
realitzador Asbel Esteve
està aquesta setmana
projectant-se al Festival de
Cannes. L'obra ha estat
estrenada al més de febrer
d'enguany i ha comptat
amb la col·laboració del
Centre d'Art Lo Pati. Asbel
Esteve fou dels artistes
seleccionats a la
convocatòria Art Emergent
(TE) que té com a principal
objectiu suport a la nova
creació i als artistes
emergents de les Terres
de l'Ebre. 
In Albis és una reflexió
subtil i intima que
s'endinsa el la relació

entre el pas del temps i les
sensacions lligades al
espais habitats. És una
narració. Segons Asbel
Esteve la peça ens porta a
“Sensacions arraconades
en el fons del nostre ser,
aquells sentiments que
creiem oblidats i que
sense adonar-nos
segueixen aquí, segueixen
impregnant tot allò que
ens envolta.”. El curt
destaca per un treball de
càmera molt acurat i una
extrema sensibilitat alhora
de plantejant el temps
narratiu. La banda sonora
ha estat realitzada per el
músic Edgar de Ramon. 

L'estrena a Deltebre, el passat cap de setmana, de
Sègula, lo futur de les Terres de l’Ebre va acollir a més de
500 espectadors. Mario Pons, director del film ha volgut
destacar «el silenci de 70 minuts, el que dura la pel·lícula,
va ser impresionant». 
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Del 4 al 6 de Juny, a les ordres
del seleccionador Santi Denia.
D´aquest entrenaments, sortirà
la selecció que representarà a
Espanya, al proper Mundialito
Sub-15 a celebrarà a Mèxic du-
rant la segona quinzena de
juny.
Un jove promesa ulldeconenca.

Amb un futur esplèndit per da-
vant. Clubs de Primera divisió
estatals i fins i tot europeus ja
s’han interessar per ell. El Vila-

real, però, no vol deixar-lo es-
capar. 
Tot plegat, una bona notícia pel
nostre futbol com també va

ser-ho que per primer cop un
futbolista ebrenc guanya la
Champions. Es el cas d’Oriol,
amb el Chelsea. Enhorabona! 
I també pel tècnic Josep Gom-
bau i pels ebrencs del Kitcheé,
altre cop guanyadors de la lliga
a Hong Kong.  

El futbol ebrenc a l’èlit

Aleix Garcia Serrano, un
altre faldut cridat a la se-
lecció espanyola. La gran
trajectòria del jove futbolista
d´Ulldecona a les files del Vi-
llarreal CF, s´ha vist recom-
pensada amb la convocatò-
ria per la Selecció
Espanyola. Després de par-
ticipar amb només 14 anys
al Campionat d´Espanya
d´Autonomies amb la Selec-
ció Valenciana sub-16, ha
estat convocat per a partici-
par als entrenaments que
realitzarà la Selecció Espan-
yola sub-15 a las Rozas
(Madrid).

ORIOL ROMEU GUANYA LA CHAMPIONS I GOMBAU LA LLIGA A HONG KONG

El jove ulldeconenc Aleix Garcia ha estat convocat per entrenar amb la selecció espanyola sub-15

M.V.

Aleix Garcia, convocat per entrenar amb la selecció espanyola sub15

Estem en una època extrema-
dament complicada. La crisi, com
una epidèmia, està afectant a uns
i altres. D’una forma o d’una altra.
Qui pot tenir tranquil.litat en
aquests instants es pot conside-
rar un privilegiat. A qui no l’agafa
per una banda, ho fa per l’altra.
Crispació. Crispació que no porta
més que desànim i alarmisme. I
fins i tot pànic. Es la realitat.
L’autèntica realitat. 

Però s’ha de mirar d’intentar
ser positiu. Sé que és fàcil dir-ho.
Complicat per molts de poder-ho
dur a la pràctica. 

No cal dir que aquesta extraor-
dinària crisi afecta a totes les en-
titats. Els plantejaments estan
sotmesos a la lògica preocupació
del moment. “I quan els ajunta-
ments deixaran d’ajudar, més
d’un club desapareixerà”. Es un
dels missatges que se senten da-
rrerament. Però bé, afortunada-
ment, queda gent amb voluntat
de tirar endavant l’equip de la
seua localitat. I és que, com he dit
abans, hem d’intentar-ho.

Miracles n’hi ha pocs. La set-
mana passada parlava d’un mira-
cle per al Tortosa. No s’ha pogut
assolir. S’ha confirmat que l’equip,
finalment, s’ha vist desbordat pel
seu estat actual. I baixarà a Sego-
na catalana. Hi ha socis i aficio-
nats que estan molestos. Fins i

tot he parlat amb un que estava
indignat. 

Seria la vessant dels que consi-
deren que el descens és un
fracàs. Els que consideren que
s’hagués hagut de fer un esforç
(“el que sigui”), per evitar-lo. Com
s’ha pogut fer en altres ocasions. 

Un dels dos objectius de la di-
rectiva era la permanència. Per
tant, ha d’estar decebuda en no
haver-lo assolit. I l’altre, rebaixar el
dèficit. En aquest sentit, ja es
veurà el que es podrà fer. 

Però si que hi ha una sensació.
En les darreres setmanes, una
part del vestidor no estava del tot
amb el tècnic. Això, des del club,
s’havia de detectar.  Des de la di-
rectiva, en les visites que s’han
efectuat al vestidor, es transme-
tien mesures cap els jugadors. O
sigui, es protegia al tècnic. Ho
puc entendre. Però ja sé sap que
quan això passa, quan es perd el
feeling al vestidor, és més fàcil
canviar a una persona que no a
unes quantes. I els jugadors són
els que surten al camp.... 

Ha faltat alguna mesura? Ara
és fàcil dir-ho. Segurament, l’argu-
ment econòmic serà la clau de la
possible manca de mesures. 

En qualsevol cas, també ja vaig
dir-ho, hi ha un projecte del que
que s’ha d’assumir com s’arriba a
ell i el que podia comportar. 

No hi ha miracle, només la realitat
L’opinió de Michel

El comitè no dóna la raó a la Canonja en
el partit contra el Torredembarra

La Canonja va perdre, a casa, contra el Torredembarra (2-4). L’e-
quip canongí va impugnar el partit per possible alineació indegu-
da del jugador torrenc, Dani Morros. “Nosaltres, per la informa-
ció que teníem, vam impugnar el partit perquè Dani Morros havia
jugat 15 partits amb el filial. I, quan això passa, no es pot aline-
ar al jugador amb el primer equip en les últimes cinc jornades”.
No obstant, el comitè ha estudiat el cas i ha comprovat que Da-
ni només va jugar-ne 12 amb el filial. Per tant, tot queda igual. 

Futbol base: a Santa Bàrbara, Amposta i Gandesa

Demà dissabte, al municipal d’Amposta, tindrà lloc un torneig de
futbol base. Pel matí, en categoria aleví, i per la tarda, en catego-
ria infantil. Hi seràn el València, una Selecció Terres de l’Ebre, Se-
lecció del Baix Maestrat i el CF Amposta. A Santa Bàrbara, des de
les nou del matí, V torneig futbol base Vila de Santa Bàrbara. En ca-
tegoria aleví. València, Montcada, Rapitenca i Roquetenc (Grup A).
Barcelona, Nàstic, Oliver i S. Bàrbara (Grup B). Des de les nou del
matí fins les set de la tarde. I a Gandesa, torneig de benjamins

Jornada de formació de directius
Dissabte passat es va efectuar el primer curs de formació per a di-
rectius de clubs de les Terres de l’Ebre. Es va explicar com funciona
la Federació Catalana de Futbol, quins drets i quins deures tenen els
clubs, com es duen a terme tots els tràmits, que poden fer davant
de situacions complicades....

Va haver-hi una nombrosa representació directiva.

A Ascó hi haurà derbi, amb la visita del Tortosa (demà 17 h)

Primeres
negociacions

Festa a la Devesa, demà dissabte
CF AMPOSTA RECONEIXEMENT ALS EQUIPS QUE VAN PUJAR A TERCERA (17.30 H)

El CF Amposta, que estarà en-
trenat la temporada vinent per
Nacho Pérez i el cos tècnic que
ha estat amb ell els darrers
anys al Remolins-Bítem, treballa
per la confecció de la plantilla.
Han hagut converses amb juga-
dors com Joab i Dani Fatsini (Ro-
quetenc), Jonatan, Xavi Anell i
Isaac Casanova (Amposta) i
també amb David Blanco (ALca-
nar). També s’ha conversat amb
Oscar Benet, que va jugar a l’As-
có i que va estar a Finlàndia,
amb Ramon Folch, Oscar,però
ha tornat aviat. 
En els propers dies, es podria
parlar amb el masdenvergenc
Cristian (R. Bítem). Interessa Fe-
rran Simó (R. Bítem) i hi ha ne-
gociacions establertes.
La continuitat de Becerra no
està garantida. S’especula que
el jugador podria anar a la Rapi-
tenca. Podria ser el cas, tal com
vam avançar, de l’andalús David
Nàrvaez.

L’estadi de la Devesa de la Rà-
pita viurà demà dissabte una jor-
nada emotiva, amb la celebració
de l’ascens i amb una sèrie d’ac-
tes commemoratius que estan
previstos per a les 17.30 hores.
El partit, contra el Sants, serà a
les sis. Es preveu un reconeixe-
ment a jugadors de la tempora-
da 56/57 que van assolir, per
primer cop en la història del club,
l’ascens a Tercera, pujant llavors
des de la Primera regional. Així
mateix, jugadors de la tempora-
da 2004/05, que també van
aconseguir l’ascens, rebran un
reconeixement. I els quatre
equips de futbol base de la Rapi-
tenca campions. L’entrada serà
de 5 euros. Posteriorment, una
vegada hagi finalitzat el partit
amb el Sants (19.15 h), s’iniciarà
una rua des de l’estadi fins a
l’esglèsia. I, en acabar, parla-
ments al balcó de l’Ajuntament
per part de l’alcalde, del presi-
dent, del tècnic i del capità. La

Rapitenca, ja campiona, va gole-
jar, diumenge passat, a la Iberia-
na (0-4). Més bona estadíctica
encara. Històrica a la categoria. 

D’altra banda, el derbi es dis-
putarà a Ascó, on el Tortosa hi ju-
ga per primer cop (demà 17 h).

Els de la Ribera, diumenge
passat, guanyaven 0-2 a Almace-
lles però a la represa van cedir
un empat. L’empat és valuós
però va saber a poc. I acosta a
la permanència però no la confir-
ma. Falta acabar-la de ratificar. I
demà dissabte (17 h), l’Ascó
haurà d’intentar fer-ho davant
d’un Tortosa que ja pràcticament
ha consumat el descens.

La seua derrota contra l’Iguala-
da, cinquena seguida, el con-
demna. Tot i el gol matiner d’Alex
Accensi, l’equip va tornar a oferir
els mateixos simptomes de les
darreres setmanes, amb descon-
fiança i sense la força mental per
afrontar el partit clau. 

L’Igualada, a la represa, va

capgirar el marcador, amb un
gol afortunat en el darrer minut
(1-2). Povill va aturar una pilota
aerea però va topar amb el pal i
aquesta se li va escapar. 

Es moment de la reflexió i de
l’anàlisi. El projecte tenia els
seues riscos. I els ha tingut. Car-
los Blanch, dilluns a Canal TE, va
declarar tenir forces per a seguir
però, a la vegada, posava el cà-
rrec a disposició de la junta “per
dignitat he de fer-ho”. 

L’Ascó necessita un
empat per assegurar la
categoria. El Tortosa,
amb la derrota contra

l’Igualada, ja
pràcticament ha

consumat el descens a
la Segona catalana.

Derbi

                               



DIVENDRES 25
DE MAIG
DE 2012

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

11www.mesebre.cat

El R. Bítem va empatar al camp del Catllar (2-2) en un par-
tit en el que mereixia més. Diumenge vinent, l’equip rebrà
el Cambrils. Serà tarda de comiats. De tots els membres
del cos tècnic que, com ja sé sap, la temporada vinent
estaran a l’Amposta.  I també de diversos jugadors. Per
tant, és el darrer partit de l’etapa de Nacho Pérez al R.
Bítem. Una etapa que, tot i la irregularetat i decepció de
la segona volta de la lliga passada, i també de la irregu-
laretat de la primera volta d’aquesta, es pot considerar,
sense cap mena de dubte, com la més daurada del club.
Històrica per assolir l’ascens a Preferent. En aquell emo-
tiu 13 de juny. Cal pensar en el futur. L’opció de Nando
Crespo no tira avant i ara ja s’han fet contactes amb un
jove entrenador. 

Comiat de Nacho Pérez 
davant l’afició, al camp de Bítem

L’OPCIÓ DE CRESPO NO TIRARÀ AVANT

Ja explicàvem la setmana que a
Alcanar poden haver-hi interro-
gants per al futur. La junta actual
acaba i també acusa el desgast
dels anys que ha estat al capda-
vant del club en els que, en ge-
neral, es pot dir que ha fet una
bona labor, i no només en l’as-
pecte esportiu. Es un fet objec-
tiu. No obstant, pot passar que

no tothom ho vegi de la mateixa
forma i que l’ambient no sigui el
mateix. En qualsevol cas, cal es-
perar que passarà en els pro-
pers dies i si la directiva actual
segueix o no. 
L’Alcanar, que va empatar a Bo-
navista, visita diumenge el Cat-
llar amb les baixes de Gilabert,
Molas i Edu Aguilar. 

Incertesa Alcanar, a expenses de saber el
futur directiu de l’entitat

CD ALCANAR

La junta directiva que presideix
Antoni Avila, a l’Olímpic de Móra
d’Ebre, acaba mandat a finals
d’aquesta temporada. De mo-
ment, pel que ha pogut saber
Més Ebre, ja hi ha una candida-
tura formada per l’exjugador
Emili Pedrola i per Moya, juga-
dor actual, a la que es podrien
afegir més persones. D’altra

banda, l’Olímpic de Móra va per-
dre diumenge a casa contra el
Salou (0-4), tres gols de Nico.
L’estat anímic del conjunt mo-
renc en les darreres jornades i
les nombroses baixes fan que
l’equip estigui extraordinària-
ment minvat. L’Olímpic acaba
una etapa brillant. Ara n’ha de
començar una altra. 

Es preveu una candidatura a la junta
directiva de l’Olímpic

SEGONA CATALANA

El Gandesa va empatar diumen-
ge passat a casa contra la Ca-
nonja, equip molt necessitat en
la seua lluita per la permanència
(1-1).  La temporada de l’equip
gandesà ha estat sensacional.
Després dels patiments de la
passada, s’ha aconseguit fer un
bloc consistent, equilibrat, i de
futur. 

La junta directiva confia en la
continuïtat d’Enrique Aleixendri
que, si no hi ha cap canvi de da-
rrera hora, seguirà. Ha fet una
bona feina, amb un vestidor que
està amb ell. 

Aquesta és la previsió de la di-
rectiva gandesana. 

I, a la vegada, s’espera que la
plantilla també continuï.  

Enrique continuarà 
entrenant el Gandesa

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria és el tercer
a la taula. Dissabte va guan-
yar el Roquetenc, en un par-
tit brillant en el que, tot i les
baixes, va demostrar el seu
estat d’austoestima. Va ser
superior al Roquetenc, prin-
cipalment per la intensitat.
Iku, al primer temps, lidera-
va el triomf locals amb dos
gols carregats d’oportunis-
me. El partit era interessant.
A la represa, el Jesús i Maria

no va perdre pistonada. Va
fer treballar a Juanma, por-
ter del Roquetenc que va en-
trar pel lesionat Marc. Juan-
ma va aturar-ho tot, amb
penal inclòs.
El tercer gol no va arribar i
sí, en canvi, arran d’una fal-
ta magistralment executada
per De la Torre, va produir-
se el 2-1.
Tres punts més i els de l’Au-
be que segueixen batent rè-

cords. I són el millor equip
de la segona volta de la lli-
ga. 
L’entitat, a més, ja està tre-
ballant per la temporada vi-
nent, quan el tècnic serà Jo-
sé Mari Aliau.  

David Torres, tècnic ac-
tual, i el propi José Mari van
estar dilluns a Canal TE: “es-
tem treballant per intentar
fer un equip competitiu per
encara millorar si es pot el

d’aquesta temporada. A
més, hi ha un altre projecte
a través del qual hem d’in-
tentar aprofitar el bon mo-
ment actual i seguir progres-
sant en la mateixa direcció”.
Ja hi ha fitxatges previstos,
algun d’ells potser mediàtic.
D’altra banda, la lluita està
en acabar tercer. A hores
d’ara, el millor tercer de Se-
gona catalana podria tenir
premi.  

El Jesús i Maria vol crèixer encara més
El tercer lloc actual és el repte però l’entitat ja treballa per a la temporada vinent

SEGONA CATALANA

Acció del gol d’Iku, del 2-0, dissabte, en el derbi J. i Maria-Roquetenc.

CANAL TE

El Catalònia va empatar dissab-
te contra el CD la Cava (1-1), en
el derbi de la jornada. Un partit
en el que va tenir opcions per
obrir el marcador però en el que
va veure com a la represa la Ca-
va s’imposava. L’ansietat local
va coincidir amb la millora de la
Cava, equip que va fer el 0-1,
obra de Sepe. Els de Santi van
fer un pal i van gaudir d’opcions,
amb un penal no xiulat. No van

marcar i el Catalònia, arran de
l’ocasió menys clara, va empa-
tar amb el gol de Reyes. L’em-
pat deixa els jesusencs en zona
de permanència, a manca de
dues jornades. Però en una si-
tuació compromesa pel des-
cens del Tortosa i per la possibi-
litat de que baixi el Torreforta. I
més, s’ha de considerar que en
la jornada vinent, visitaran el lí-
der Morell, que s’hi juga el títol.

Després, en la darrera jornada
del campionat, rebran el Cala-
fell, rival directe. O sigui, s’ha de
confiar en què no baixi el Torre-
forta o, en el seu defecte, evitar
la 14ena. plaça. El Cata, això sí,
depèn d’ell, a hores d’ara. D’altra
banda, la directiva ho deixa al fi-
nal de la temporada. La possibi-
litat de seguir es va esvair i els
esdeveniments han portat un fi-
nal que, no obstant, semblava

anunciat. Ja s’ha fet una assem-
blea i ahir estava prevista una al-
tra. Les expectatives passen
perquè pares del futbol base s’-
hi puguen implicar. Una possibili-
tat que s’haurà de confirmar. 
Ximo Talarn no seguirà entre-
nant al Cata. 

Dificultats al CF Catalònia
La directiva acaba a final de la temporada i de moment no hi ha novetats

XIMO TALARN NO CONTINUARÀ

Falten dues jornades i el
Catalònia, que dissabte

va empatar amb la Cava,
ha de buscar assegurar la

categoria

Compensacions
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L’Ulldecona va golejar el Corbera (5-1) en una confrontació amb doble va-
lor de punts en la lluita per la permanència. L’equip va demostrar el per-
què de la seua milora en les darreres jornades. Va jugar ben posat, amb
serietat defensiva, i compta ara amb un plus de qualitat ofensiva amb Bo-
rrell, que ha agafat perfectament el rol de líder de l’equip, i d’un Pau re-
activat. Va fer un gran partit i ja en fa sis que no perd (4 victòries). Ju-
gant com dissabte, no ha de tenir problemes per salvar-se. El Corbera
va estar desconegut i, a més, va rebre dos gols en els primers deu mi-
nuts que ja van trencar. L’Ulldecona, ben replegat, va fer mal al contraa-
tac. Pau i Borrell (2) van marcar abans del descans. Borrell va fer una
gran jugada i va assistir, com també al primer gol, a Pau. Era línici de la
represa i la sentència amb el 4-0. Ivan va marcar el gol del Corbera, que
ja jugava amb deu. Però amb el partit fracturat i amb espais, Damià, re-
bent el premi a la seua feina, va establir el 5-1. L’Ulldecona depen d’ell,
visita el Catalònia. El Deltebre va guanyar l’Ametlla, equip que ja no es ju-
ga res i que està en dinàmica totalment negativa, i va fer un pas de ge-
gant (1-0). Els caleros no van estar dins del partit, amb poca intensitat i
actitud. El Tivenys també agafa aire, golejant un Vilalba que s’ha desin-
flat amb tres derrotes seguides. El Corbera cau ara a la zona de des-
cens directe però cal estar molt pendents que la quarta plaça, si el Ca-
talònia arriba a baixar de Segona, serà de descens. Informar que Manel
Llambrich apunta ser el relleu de Consarnau a l’Ametlla, com a president. 

Una plaça de descens directe... i una
possible compensació en joc

DELTEBRE, ULLDECONA I TIVENYS, OK

El Perelló va guanyar al camp d’El Pinell, dissabte, i confirma una segona
volta excepcional, amb només dues derrotes en quinze jornades. Va guan-
yar amb gols de Nico (2) i de Tudela, de falta. Oscar Camarero va marcar
els dos gols pinellans. El Pinell, amb nombroses baixes, va haver de rè-
correr a jugadors que fins ara no havien pràcticament intervingut i Verano
es va haver de posar de porter com ja va acabar fent-ho a Jesús. Pachan
el tècnic, va ‘debutar’ en aquesta temporada després de no haver jugat
ni un minut per la lesió de l’estiu passat.

Finalment, dir que l’Horta no va perdonar a casa, on va guanyar el Ca-
talònia (2-0). L’equip, tot i la irregular segona volta, tancarà una tempora-
da de forma acceptable, assegurant la permanència abans del final. 

El Perelló no afluixa en la recta final del
campionat i l’Horta no perdona a casa

VERANO, JUGADOR DE CAMP, PORTER D’EL PINELL

CF CAMARLES

L’Ampolla va celebrar el títol
de lliga, diumenge passat,
davant de la seua afició.
L’equip, juntament amb l’aleví
de l’entitat, va rebre el passa-
dís de campió. El partit, sense
incidència classificatòria, va
ser més brusc del previst. Van
haver-hi quatre expulsions,
dos per equip, i accions que
realment sobraven. L’Ampolla,
amb soltura i alliberat, va
imposar-se i va dominar el
marcador amb el 4-0. Tot i el
gol posterior dels visitants,
Robert, de penal, va establir el
5-1. En la recta final del duel,
ja amb el partit trencat, la
Sénia va reduir distànces amb
dos gols. 
El conjunt del Montsià va pre-
sentar-se amb nombroses bai-
xes. Segueix en la segona
plaça però només un punt per
davant del Camarles.
Paco Gilabert i Miquel Cotaina,
president i tècnic de l’Ampolla,
van estar dimarts a Canal TE,
en un programa especial per
l’ascens. Es va destacar la
implicació i compromís dels
jugadors i també que, inicial-
ment, l’objectiu no era quedar
campions però que va ser-ho
a mesura que van passar les
jornades. Malgrat això, Miquel

Cotaina, que va agrair la con-
fiança que va tenir el president
amb ell, després del descens,
admetia que “tenia una espina
clavada que, amb l’ascens,
me l’he pogut traure”. 
Gilabert va demanar per últim
més suport a l’afició de la loca-
litat manifestant que “estic un
xic decebut en aquest sentit.
Pel demés, tot ha anat perfec-
te. Vam prioritzar l’aspecte
econòmic i el club, a manca
dels ingressos que podem
tenir per les festes de Sant
Joan, està sanejat. O sigui que
que podem estar satisfets
però ha mancat més presèn-
cia d’aficionats al camp”. El
president no creu que sigui
deguda a un motius en con-
cret, per una possible divisió,
si no que “les causes poden
ser la crisi, que es nota, i
també altres factors com el
futbol per la televisió. Com en
general, passa a tot arreu.
Malgrat això, noto a faltar als
partits presència d’exjugadors
del club que són del poble, per
exemple”.
Miquel Cotaina continuarà la
temporada vinent un equip
que en la jornada vinent visita
el Móra la Nova, demà dissab-
te. 

L’Ampolla celebra el títol de campió
En un partit, més brusc del que era previsible, l’Ampolla s’imposa a la Sénia (5-3)

TERCERA CATALANA

El millor que li ha ocorregut a l’Amposta és
baixar de categoria. Era molt estar a Tercera
divisió per a un club que no està travessant
el seu millor moment econòmic. La catego-
ria que li correspon és la Primera catalana i
les estadístiques no fallen. Es el club núme-
ro 44 en les campanyes que ha participat a
la Tercera divisió de Catalunya i el 572
d’Espanya sobre una base de 1557 que han
competit en aquesta categoria. L’afició
somia un altre cop en estar a la Tercera divi-
sió però penso que han de deixar de fer-ho.
Amb mantenir la categoria ja seria un mira-
cle. Molts opinen que l’Amposta pot baixar. Existeix aquesta possi-
bilitat però jo els asseguro al cent per cent que no baixarà. Ni tam-
poc pujarà. No solament em mullo amb la meua opinió, demostro
setmana a setmana que els indexs d’errades són mínims. La princi-
pal raó de que aquest equip tindrà una temporada de transició és
l’encertat fitxatge de l’entrenador. Vaig dir que era un candidat per
a l’Amposta fa uns mesos, i ho ha estat. El càsting d’entrenadors
era de quatre: Crespo, Camarero, ‘Chiqui’ Estellé i finalment es va
decidir per un home que coneixia la casa, Nacho, que ja va estar
en la segona volta fa quatre campanyes quan Fabregat va marxar
a descobrir les Amèriques per Andalússia. Nacho ha demostrat en
les tres temporades al Remolins-Bítem la seua bona estrella, l’as-
cens d’aquest club fa dues temporades si no es va poder mantenir
va ser per la reestructuració del futbol català. I en aquesta es pot
considerar d’aprovat. La seua filosofia: treball, il.lusió i compromís.
I el jugador que no compleixi amb aquests tres requisits ho té molt
difícil al costat d’aquest mister. 
L’Amposta tindrà un pressupost de 120000 euros, una xifra respec-
table però que no és per tirar coets. L’important és que com a club,
ha recuperat la imatge de pagador. A mi, m’agradaria que el club
tornés al seu cabal normal, que tot fos una pinya. Fins ara, el pri-
mer equip anava per un lloc, el futbol base per un altre. Amb les
eleccions, es va veure una divisió. No és bona. A mi m’agradaria
que Jordi Pérez i Tarrazona es tornessin a unir en el mateix camí.
Perquè un projecte funcioni es necessita unió. Ara el futbol base i el
primer equip la tenen. Per fí, un miracle. No obstant, em diu una per-
sona d’Amposta, i potser tingui raó, que el CF Amposta, amb tots
els diners que s’ha gastat per a pujar de 1a. regional a Tercera, si
se l’hagués gastat en instal.lacions, aquest club tindria les millors de
la comarca. A mi m’agrada el que ha estat els darrers anys el
Director del Futbol Base, Juanjo. Per a mi és un crac. Ha de ser el
futur president de l’Amposta. Així mateix, m’agrada Jordi Pérez que
ja ha demostrat el seu cor ampostí per ajudar al seu club. A la vega-
da, m’agrada i admiro a l’expresident Tarrazona. Penso que hauria
de tenir la medalla d’or del CF Amposta (jugador, entrenador i pre-
sident). Potser hi ha d’altres que la mereixen, però ell, també. A que
esperar el club a concedir-li? Finalment, m’agrada el nou entrena-
dor. Potser estigui en el podi dels quatre millors d’aquesta comar-
ca: Teixidó, Nacho, Fabregat...qui és el quart? Poden posar-lo vos-
tés al seu gust.
D’altra banda, el que penso és que l’Amposta ha perdut lideratge
amb el futbol base. Es superat ampliament per la Rapitenca i també
pel Tortosa. L’Amposta deu recuperar el camí perdut i el més impor-
tant és recuperar la massa social. Com? Si puguéssim fer com els
americans, agafar la maquineta i imprimir bitllets. Tant de bo, veri-
tat president Jordi Pérez?. Però hi ha solucions. Hi ha una pel.lícula
Atrapame si puedes dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada
per Leonardo DiCaprio i Tom Hanks. Es un Peliculon. Dicarpio com-
pra una imprenta i fabrica diners per les nits. Era tant bo falsificant
que quan el va agafar la policia i en van empresonar,  li van donar
la llibertat a canvi de treballar per a ells per detectar els falsificadors
més importants del món. Jo no dic que el president pugui fer això,
però si que pot regalar carnets als nens, als jubilats, a les dones...
per omplir el camp. Hi ha formes per recuperar la massa social.
Tenir 303 socis i potser la temporada vinent 250 és molt poc.
Poquíssim. A més, Don Jordi Pérez té dos problemes. El primer és
augmentar la massa social. Necessita al club un home de màrke-
ting. No el té. Problema número 1. Número 2, no disposa de filial.
Què faran els més de 300 jugadors que acaben en el futbol base i
no tinguin cabuda en el primer equip? Hauran d’emigrar o deixar el
futbol. Per això l’Ajuntament ajuda al club amb 40000 euros. Es de
sentit comú que tingui l’Amposta un filial. Es un equip més entre els
que té. 
Jo desitjo el millor a l’Amposta. El meu regal per a la propera tem-
porada és pronosticar que no baixaran. Però igual donen la sorpre-
sa i fan una campanya de somni.
La Rapitenca pot salvar el Catalònia. La Rapitenca no es juga
res. L’Olesa va venir a aquesta població a no trencar la festa, fa
dues jornades. Si baixa el Torreforta de categoria, pot arrosegar el
Catalònia, que no té un calendari fàcil. Demà va al camp del líder,
que es juga l’ascens. I després rebrà el Calafell, rival directe. En l’úl-
tima jornada, la Rapitenca es desplaça a Torreforta. Si guanya, pot
fer baixar a l’equip de Lopez i, de retruc, al Catalònia. Que mediti
Teixidó si vol guanyar el partit o que baixe un equip d’aquestes
terres. Si va a guanyar el partit serà molt respectable, però el Cata
i el Torreforta, entitats que no passen un bon momentr institucional,
necessiten un suport moral.

Els tres interrogants de l’Amposta
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Passadís als campions: primer equip i aleví del CF L’Ampolla.

CANAL TE

Victòria de dedicada al president Fortuño.
Fins sempre, Joan!

Abans del partit entre el Camarles i el Godall, es va fer un emotiu mi-
nut de silenci en record al president Joan Fortuño, que ens va deixar la
setmana passada. Va ser un minut realment carregat d’emoció. Fins
sempre, Joan!. “Sabem que portaves molt a dins els colors del Sant
Jaume i que sempre els portaràs”.

Del partit, dir que va ser fluix, amb poca intensitat. El Camarles va
decidir amb els gols de Dani Fluixà (2) i de Jordi Mauri. Amb el triomf,
referma una gran temporada. Ja és tercer, a un punt de la segona
plaça. Realment, tot un èxit. 

TERCERA CATALANA

Magí derrota al Sant Jaume mentre que el
Santa Bàrbara segueix batent rècords

El Móra la Nova ratifica la millora de les darreres jornades amb el triomf a
Sant Jaume (1-2). El pichichi Magí, amb dos gols, un de penal, va liderar el
triomf dels de Guiu que ara s’estabilitzen a la zona mitjana de la taula amb
46 punts, després d’una temporada irregular. El Sant Jaume veu frenat el
seu impuls en una confrontació en la que va acabar amb nou jugadors per
expulsions. Murri, de penal, va fer el gol del conjunt de Harri i Robert.
El Santa Bàrbara, en un partit que se li va escapar al col.legiat, també per-
què els dos equips van propiciar que passés, va vèncer l’Aldeana, en un
duel tens. L’Aldeana, a diferència d’altres jornades, va estar ben posat però
l’efectivitat d’un Santa Bàrbara de rècord va ser letal, i això que va fallar un
penal amb el 0-0. Al final, 3-0 i el Santa que és setè (una derrota des del 8
de gener). L’Aldeana, un cop assolida la permanència, ha perdut pistona-
da.
Oficialment, no hi ha novetat
La directiva del Santa  Bàrbara acaba mandat al final de la temporada. Hi
ha rumors, com ja vam informar al seu dia, de que hi ha una alternativa,
que ha d’estar formada per socis, i que pot presentar-se. Però oficialment,
a hores d’ara, no hi ha cap constància. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Sant Jaume-Deltebre (17 h)
Móra Nova-Ampolla (18 h)
Catalònia-Ulldecona (17 h). 

Diumenge
la Sénia-Camarles (18 h)

Godall-Tivenys (18 h)
Vilalba-Pinell (18 h)
Perelló-Horta (18 h)

Corbera-S. Bàrbara (18 h)
Aldeana-l’Ametlla (16.30 h)

RESULTATS

32a jornada Tercera catalana

Sant Jaume-Móra Nova 1-2

Ulldecona-Corbera 5-1

Tivenys-Vilalba 6-2

Horta-Catalònia 2-0

Pinell-Perelló 2-3

Deltebre-l’Ametlla 1-0

L’Ampolla-la Sénia 5-3

Camarles-Godall 3-0

S. Bàrbara-Aldeana 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 32 63 25 74

2. la Sénia 32 59 39 60

3. Camarles 32 61 40 59

4. l’Ametlla 32 69 34 58

5. Sant Jaume 32 55 40 53

6. Vilalba 32 60 51 52

7. Santa Bàrbara 32 58 48 51

8. Perelló 32 60 45 50

9. Pinell 32 67 56 46

10. Móra Nova 32 65 54 46

11. Horta 32 62 62 45

12. Aldeana 32 47 55 41

13. Deltebre 32 46 51 37

14. Ulldecona 32 44 58 36

15. Tivenys 32 49 72 34

16. Corbera 32 55 79 31

17. Catalònia 32 35 90 18

18. Godall 32 40 96 14

Tercera catalana

RESULTATS

10a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

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
12a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Roquetenc-Ginestar 2-2
Xerta-Benissanet 0-2
Rasquera-Tivissa sus
Alcanar, descansa

PROPERA JORNADA 

Rasquera, descansa

Xerta-Tivissa (diu 17 h)

Benissanet-Roquetenc (diu 16 h)

Ginestar-Alcanar (diu 18 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benissanet 10 26 6 25

2. Alcanar 10 29 15 24

3. Ginestar 11 22 18 17

4. Roquetenc 10 19 22 16

5. Tivissa 9 21 26 9

6. Xerta 10 12 26 7

7. Rasquera 10 8 24 4

Quarta catalana

Acció del gol de Pau, amb assistència de Borrell. El gol obria el marcador.

Els
resultats

de la
jornada

L’Ulldecona té
autodependència per

evitar el descens. Dissabte
va golejar el Corbera,

rival directe (5-1).

Tercera catalana
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
a jornada, 3a divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Valls-Igualada

Reddis-Martinenc

Santfeliuenc-Olesa

Vista Alegre-Iberiana

Rapitenca-Sants (dissa 18 h)

Tàrrega-Torreforta

Júpiter-Viladecans

Ol. Can Fatjó-Almacelles

Ascó-Tortosa (dissabte 17 h)

RESULTATS

32a. jornada, Primera catalana

Torreforta-Júpiter 1-2

Martinenc-Santfeliuenc 1-2

Iberiana-Rapitenca 0-4

Sants-Tàrrega 3-1

Viladecans-Ol. Can Fatjó 4-1

Valls-Reddis 2-0

Tortosa-Igualada 1-2

Almacelles-Ascó 2-2

Olesa-Vista Alegre sus

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 32 50 19 69

2. Júpiter 32 80 41 59

3. Martinenc 32 51 39 52

4. Vista Alegre 31 58 50 52

5. Tàrrega 32 55 46 51

6. Santfeliuenc 32 41 42 49

7. Reddis 32 47 44 47

8. Sants 32 48 45 46

9. Ascó 32 56 37 44

10. Iberiana 32 51 58 44

11. Valls 32 44 53 43

12. Viladecans 32 46 45 43

13. Torreforta 32 53 58 40

14. Almacelles 32 48 51 39

15. Igualada 32 51 59 39

16. Ol. Can Fatjó 32 33 49 35

17. Tortosa 32 45 53 34

18. Olesa 31 22 90 14

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Calafell-Camp Clar (19 h)
Morell-Catalònia (18.30 h)

Roquetenc-Torredembarra (18.30 h)
Diumenge

Catllar-Alcanar (12 h)
R. Bítem-Cambrils (17 h)
la Cava-Olímpic (17 h)

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

Canonja-Bonavista (11.45 h)

RESULTATS

32a jornada, Segona catalana

Torredembarra-Vilaseca 0-0

Catalònia-la Cava 1-1

Bonavista-Alcanar 1-1

Jesús i Maria-Roquetenc 2-1

Camp Clar-Morell 0-1

Catllar-R. Bítem 2-2

Cambrils-Calafell 1-0

Olimpic-Salou 0-4

Gandesa-Canonja 1-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 32 74 36 70

2. Torredembarra 32 68 29 67

3. Jesús i Maria 32 62 44 60

4. Gandesa 32 60 43 57

5. R. Bítem 32 66 44 54

6. Alcanar 32 59 48 54

7. Roquetenc 32 55 49 52

8. la Cava 32 59 63 46

9. Salou 32 46 49 45

10. Catllar 32 51 58 40

11. Cambrils 32 53 54 39

12. Camp Clar 32 48 56 39

13. Catalònia 32 52 50 38

14. Calafell 32 43 64 36

15. Vilaseca 32 46 62 33

16. Canonja 32 33 45 30

17. Olimpic 32 40 75 24

18. Bonavista 32 33 79 17

RESULTATS
12a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Jesús i Maria-Batea 2-2

la Cava-Ascó 0-3

Arnes-la Galera 1-2

PROPERA JORNADA  

la Cava i la Galera, descansen

Ascó-Arnes

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 11 36 12 26

2. Ascó 11 25 18 17

3. Jesús i Maria 10 22 19 16

4. la Galera 11 17 14 15

5. Arnes 11 26 28 15

6. Deltebre 10 13 30 10

7. la Cava 12 10 28 8
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DEL 28 DE MAIG AL 3 JUNY, AL CLUB TENNIS TORTOSA

Derrota contra el Riba-roja (4-5)

FUTBOL SALA

El cap de setmana del 26 i
27 de maig, tindrà lloc la
celebració del XIIIè. Concurs
de Pesca de l'Ampolla que
alhora engloba :
-Campionat de Catalunya al
curricà de costa
-Campionat de Catalunya al
curricà de costa sense mort
-Prova puntuable per a
l'Open de Pesca Recreativa
Responsable. 
Aquest concurs l'organitza el
Club Nàutic Ampolla per
delegació de la Federació
Catalana de Pesca i
l'Associació Catalana per a
una Pesca Responsable.
La prova es dividirà en dues
parts, el primer dia de pesca
les captures seran portades

aport per ser mesurades,
mentre que el segon dia
serà de “de pesca sense
mort” dirigit a la
sostenibilitat, és a dir, les
peces capturades seran
retornades al mar, per
demostrar les captures a
cada embarcació se li
entregarà una càmera/video
per captar tot el procés des
de la picada i l'amidament
fins a la solta de les peces.
Cal destacar que aquest
concurs forma part del
prestigiós circuit de proves
puntuables per a l'Open de
Pesca Recreativa
Responsable, regulat per l'
IGFA (Internacional Game
Fish Association). La

presentació de la prova i
reunió de patrons tindrà lloc
el divendres 25 de maig a
les 20h. al Club Nàutic
Ampolla, seguida d'un
coktail de benvinguda a tots
els participants. Les
espècies puntuables per a la
prova són: la palomida, el
tallahams i la serviola. La
puntuació està establerta
per la mesura dels peixos en
centímetres i multiplicant-la
per un valor de punts per
centímetre en funció de
l'espècie. 
La cloenda i el lliurament de
premis se celebrarà el 27 de
maig, diumenge, a les 21h.
A continuació hi haurà un
sopar de germanor.

Concurs de Pesca de l’Ampolla
El proper cap de setmana

El Delta Sporting va perdre contra el Riba-roja (4-5) i, a la vegada, va deixar escapar una gran oportuni-
tat per distanciarse i sentenciar la lligueta. Abans del partit sabien que l’Altafulla havia perdut amb el Pla-
tense, però la pressió els va passar factura. El Riba-roja els va plantar cara des del primer minut. Tots
els gols varen arribar a la segona part, sent més efectiu el conjunt de la Ribera que cal destacar que va
fer un bon partit. Després d’aquesta derrota, el Delta Sporting és segon i l'Altafulla tercer, a només un
punt. S’haurà de suar, treballar moltíssim i estar ben concentrats en aquests tres últims partits que que-
den. Dissabte a la tarde (4,30) al Casal del Salat, visita del Marçà que és el nou cuer. Els de Carlos Mon-
serrat hauran de fer els deures a casa si no volen patir al final.

Del 28 de maig al 3 de juny,
la capital del Baix Ebre aco-
llirà a les instal·lacions del

Club de Tennis Torto-
sa la celebració del I
Gran Slam de Pàdel

Ciutat de Tortosa / Open
Bon Marisc, un torneig orga-
nitzat i promogut per l'em-
presa Sportiprom i el mateix
Club de Tennis Tortosa  te-
nint com a principals patroci-
nadors l'Ajuntament de Tor-
tosa i l'empresa Bon Marisc.
El regidor d'Esports de l'A-
juntament de Tortosa, Pere
Panisello, acompanyat per
Artur Bel, director del tor-
neig, i per Eduard Prats en
representació del Club de
Tennis Tortosa, va presentar
aquest certamen que pretén
reunir les millors parelles del
circuit català de pàdel i que
serà el que tindrà la major
puntuació per al rànquing, ai-
xí com una dotació econòmi-
ca de més de 5000 E en
premis: "el pàdel està en au-
ge -va dir Panisello- i aquest
torneig serà una gran pro-
moció d'aquest esport que
té molta acceptació a la nos-
tra ciutat i al territori".  Amb

motiu del certamen esportiu,
s'organitzaran actes
paral·lels com una baldana-
da popular gratuïta el diven-
dres 1 de juny a les 20 ho-
res, i un sopar el dissabte 2
de juny. L'entrada a les com-
peticions serà, així mateix,
gratuïta, i les inscripcions
per a les persones interessa-
des en competir al torneig
seran obertes fins avui di-
vendres 25 de maig. La pre-

visió d'inscripcions està al
voltant de 150 jugadors/ju-
gadores a partir del lloc nº
32 del rànquing mundial tant
en modalitat femenina com
masculina. La fase de 2ª ca-
tegoria es disputarà del 28
al 31 de maig, i les fases fi-
nals de l'1 al 3 de juny.  Per
a obtenir més informació al
respecte, cal adreçar-se al
telèfons 977 443 006 / 637
010 897 (Josep Subirats o

I Gran Slam de Pàdel

El cap de setmana passat,
a Blanes, es va disputar la
Copa Catalana de Clubs.
Van participar els
següents clubs:
Deltebre, Maçanet,
Ulldecona, Tortosa, Valls i
Costa Brava-Blanes com a
club organitzador.
La classificació per clubs
va ser la següent:
1er: C.T. Ulldecona.
2on: C.T. Tortosa.
3er: C.T. Costa Brava-
Blanes.
4rt: C.T. Deltebre i
Maçanet (empatats a
punts)
5è: C.T. Valls

TWIRLING

Copa Catalana de Clubs
L’Ulldecona s’imposa

Els remers infantils i ale-
vins del Club Nautic
Amposta i del Club de
Rem Tortosa van partici-
par en la 20ª edició de la
Copa Primavera de Rem,
al camp de regates de
l'embassament de Santa
Cruz de Trasona, al
Principat d'Astúries.
La participació fou espec-
tacular, amb 36 clubs de
tot l'estat, 170 embarca-
cions i 350 remers.
La prova va ser guanyada
pel Real Club de Regatas
Alicante, acompanyat al
podi final pel Real Club
Nautico de Torrevieja i els
sevillans del Club de

Remo Guadalquivir,
segon i tercer respectiva-
ment.
Els remers de les nostres
terres van obtenir bons
resultats amb un total de
cinc medalles.
Destaquem pel Club de
Rem Tortosa la medalla
de plata aconseguida per
Júlia Blanch en la prova
1x IF i les dos medalles
de bronze obtingudes pel
bot 4xIF de Blanca Adell,
Anna Kayser, Alba Oraa i
Meria Llambrich i el bot
4xAM amb Antoni
Gimenez, Jose Maria
Chavarria, Aleix Garcia i
Iñigo Santillana.

Bona participació també
dels remers del Club
Nautic Amposta amb dos
medalles, una de plata
per el bot 4x AM tripulat
per Jaume Paz, Josep
Subirats, Joan Cercos i
Pau Princep i una medalla
de bronze per a les noies
del bot 2xIF amb Núria
Martin i Nuria Puig.
Magnifica regata dels
joves remers de les nos-
tres terres que els servirà
per preparar la propera
competició: el Campionat
de Catalunya de Rem
Olímpic  que es celebrarà
els propers 9-10 de Juny
al Estany de Banyoles.

REM. INFANTIL I ALEVÍ

Collita de medalles pels remers ebrencs
Copa Primavera, a Astúries

El passat diumenge 20
de maig es van desplaçar
fins Barcelona alumnes
del Taekwondo  Alfaro
d’Amposta i el Gimnàs
Sant Francesc de
Vinaròs, per participar al
campionat de  Catalunya
Infantil de Pumses de
Taekwondo, tenint una
molt bona participació
amb la obtenció d'una
medalla de Bronze.

Pel Taekwondo Alfaro
d'Amposta van participar,
Janira  Rodriguez (meda-
lla de bronze), Xena

Rodera i Cristian
Bejinaru.
Pel  Gimnàs  Sant
Francesc de Vinaròs van
participar  Nadine Gómez
i  Lidia Marculescu.
Volem felicitar-los  a Tots
i animar-los per propers
acampionats. “Des d’a-
questes línies  agraïm a
Seve Alfaro i Genís
Gisbert el Seu gran
suport”. El proper 3 de
Juny de 2012 es celebra
al palau de la Marbella a
Barcelona el Campionat
Absolut de Catalunya

Cadet masculí i femení
en el que hi participaran
per part del Club
Taekondo Alfaro els
representants de la
Selecció Catalana,
Cristian Ferré, amb la
categoria Semi-Pesat i
Genís Gisbert Casanova
amb la categoria de pes
Pesat, els guanyadors de
les seves categories
se’ls obre les portes
directament al
Campionat d'Espanya
que tindrà lloc el proper
mes d'Octubre.

TAEKWONDO

Campionat de Catalunya
El 3 de juny, Campionat Absolut de Catalunya, Cadet masculí i femení
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
NÚRIA CHERTÓ. Núm. 2 del PSC a Tortosa

El passat abril de 2011, els
socialistes de Tortosa pre-
sentaven una llista renova-
da, per encarar les elec-
cions del 22 de maig i el
futur de la ciutat, amb:
il·lusió, capacitat i convic-
ció. Totes tres característi-
ques reunia i reuneix, Núria
Chertó, una de les cares
noves de la llista presenta-
da per Joan Sabaté i que
ahir, dijous, informava en
roda de premsa que “deixa
l'acta de regidora per res-
ponsabilitat, en no poder
compaginar el càrrec amb
la seva professió”.
Més Ebre: Un any en polí-
tica municipal. Per a que
t'ha servit?
Núria Chertó: Més d'un
any entre candidatura i for-
mació del grup municipal
després de les eleccions
de Maig. A més, la meva
primera experiència en el
món polític. El balanç que
en faig és molt positiu, ja
que crec que cada ciutadà
i ciutadana hauria de poder
viure aquesta experiència;
d'aquesta manera podríem
comprendre millor el fun-
cionament de l'administra-
ció local. A més, he cone-
gut a moltes persones amb
interessos i motivacions
comunes i això et fa enten-
dre que no estem sols!
ME: Com vius la teva
actual situació? 
NC: La meva situació labo-
ral ha canviat des del
darrer any. Finalment, estic
desenvolupant la carrera
professional per la qual
m'he format i a les Terres
de l'Ebre, que era una de
les meves motivacions per-
sonals. Porto més de dos
mesos intentat compaginar
les dues ocupacions i resul-

ta molt difícil, a més dedi-
cant-se al sector turístic.
Crec que Tortosa es mereix
la responsabilitat dels seus
càrrecs públics i crec que
han de ser persones que
es comprometin al 100%
amb les funcions del
càrrec... que són moltes
més de les que es veuen!
ME: Quin paper tindrà la
política, a partir, d'ara en la
vida de Núria Chertó?
NC: Com hem comentat,
he anunciat la meva decisió
de deixar l'acta de regido-
ra, les obligacions públi-
ques, però no desvincular-
me de la política ni del
PSC. Continuo comprome-
sa i il·lusionada amb l'ob-
jectiu de consolidar el nou
projecte socialista com
alternativa al govern actual.
ME: En quin moment et
decideixes a triar? Per què?
NC: No ha estat una deci-
sió fàcil. Quan veus que no
pots portar a terme l'agen-
da dels regidors te n'ado-
nes que estàs faltant al
compromís adquirit.
Repeteixo que són
necessàries persones que
s'hi dediquen en cos i
ànima. En aquest punt, és
obligatori una reflexió inter-
na i no aguantar per aguan-
tar.
ME: Com a tècnic en
Turisme i professional vin-
culada a alguns dels pro-
jectes més ambiciosos en
aquest sector a nivell terri-
torial. Quina és la teua
diagnosi sobre el turisme a
Tortosa?
NC: Hem tingut ocasió de
parlar-ne moltes vegades i
no dic res nou quan afir-
mem que a casa nostra,
els tortosins i les tortosi-
nes ja fa temps que ens

trobem davant la necessi-
tat de potenciar i millorar el
sector turístic. S'ha parlat
durant dècades del poten-
cial turístic de la ciutat de
Tortosa. No obstant,
aquesta situació xoca de
front amb l'escàs desenvo-
lupament que existeix com
a destinació turística. Les
actuacions han estat més
el fruit d'antigues reivindi-
cacions de la ciutadania
que el resultat d'un pla de
desenvolupament turístic.
Crec que el Turisme s'ha
de convertir en el motor
socioeconòmic fonamental
de Tortosa.  No tan sols
entès com un motor per al
desenvolupament econò-
mic, sinó d'estabilitzador
de l'economia i que doni
equilibri territorial en
aquests temps de crisi.
ME: Deixes l'acta de regi-
dora, però et mantens
coma militant. Significa
això, un “fins després”?
NC: No tant un fins des-
prés... sinó un punt i
seguit. Deixo de tenir l'obli-
gació d'anar als actes
públics i plens i comis-
sions, però m'integro amb
un grup de persones que
treballen des de la base del
partit per donar suport al
grup municipal, aportant
TREBALL, TREBALL i més
TREBALL!
ME: Dóna'm un motiu per
creure en la política.

NC: Si creus en la teva ciu-
tat i t'estimes el territori,
hem de creure en la políti-
ca, que essencialment és
fonamental per a la vida en

societat, com a eina que
ens permet relacionar-nos i
que permet transformar-la i
millorar-la.  
No  s'hauria de criminalit-
zar la política perquè no és
res més que la cosa públi-
ca, o sigui treballar per la
societat. Ara bé, hem de
ser capaços d'evolucionar
(com la societat a ple S.
XXI) per tal de fer una polí-
tica diferent. 
Tendim a generalitzar
“estos polítics” però crec

que com en tots els
àmbits, hi ha gent que fa
coses i altres que volem
fer-les, no solament bé,
sinó millor, l'excel·lència!
Tots units i creient en el
que tenim entre mans! Els
càrrecs públics hem de ser
capaços de mostrar a la
gent a peu de carrer que
una altra manera de fer les
coses és possible, amb
decisió, compromís, valen-
tia i sobretot responsabili-
tat!.

«Continuo compromesa i
il·lusionada amb l’objectiu de

consolidar el nou projecte
socialista»

COMPROMÍS AMB EL PSC
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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: Salmorejo
RESTAURANT L’ESQUIROL - AMPOSTA

INGREDIENTS (6 PERSONES - 1LITRE):

1 Kg. tomaquets
200 gr. De molla de pa
1 culleradeta de sal
2 culleres soperes de vinagre
1 got d`oli d`oliva (2 gots d`aigua)
Sal i pebre al gust
1 ou dur
virutes de pernil
1 dent d`all

PREPARACIÓ

S`agafen els tomaquets i es pelen. S`afegeix a un
bol, el tomaquet pelat, la molla de pa, l`oli d`oliva,
l`aiga el sal, el pebre, una dent d`all i el vinagre, i
es passa pel “túrmix”. Després es cola pel xinès, i
tot seguit es posa a la nevera  una hora almenys.
Per servir-ho es treu de la nevera. Es posa al plat i
s`afegeixen unes virutes de pernil i una mica d`ou
dur ratllat. 

ALEIX BELTRAN

Imatge del plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Borges Ayats, Joan     

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

Torrent Costilla, Francesc X.   

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Pilar Delgado , Jordi Delgado         

Generalitat, 17 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
De matinada hi haurà restes de núvols, especialment a l'oest del territori,
que tendiran a desaparèixer fins a quedar el cel serè al matí. Tot i això, al
llarg de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu i arribaran
alguns núvols per l'oest del país a partir del vespre. 
Precipitacions 
S'esperen alguns ruixats i xàfecs al Pirineu i Prepirineu a la tarda. Seran
d'intensitat entre fluixa i moderada i localment aniran acompanyats de tem-
pesta i no es descarta també de calamarsa. 
Acumularan quantitats de precipitació poc abundants. 
Temperatures 
Les mínimes seran lleugerament més altes, tret de l'Alt Empordà on baixa-
ran. Oscil·laran entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 11 i 16 ºC al Prelitoral i
Ponent, entre 13 i 18 ºC al litoral, i entre 9 i 14 ºC a la resta.
Les màximes seran similars o lleugerament més altes. Voltaran entre 22 i 27
ºC al litoral, entre 25 i 30 ºC al Pirineu, entre 30 i 35 ºC a Ponent i les terres
de l'Ebre, i entre 27 i 32 ºC a la resta. 
Visibilitat 
Entre bona i excel·lent. 
Vent 
Serà fluix i de direcció variable de matinada, amb tramuntana fluixa amb
cops moderats a l'Alt Empordà. Al llarg del matí s'imposarà arreu el compo-
nent sud entre fluix i moderat. A la nit tornarà a quedar fluix i variable, si bé
es mantindrà el component sud al litoral sud.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé ser
arrogant. Respecte a la salut, pensa que la vida
et regala moltes coses però has de saber apre-
ciar-les. 

Taure
20/4 al 19/5

T'arribaran nous estímuls de tipus sentimentals
i creatiu. Respecte a la salut, estàs en un
moment idoni per treballar el teu cos i posar-lo
en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Et veuràs immers en compromisos de tipus
sentimental que d'alguna manera et molesta-
ran. Avui tens energia de sobres encara que et
pot dur pel camí equivocat. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor algú t'està buscant i vol
estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu estat
físic passa un moment excel·lent i de gran agi-
litat. 

Lleó
22/7 al 22/8

en assumptes d'amor, mentre Mercuri, Urà
i el sol estiguin transitant per la teva casa
vuit veuràs en la teva parella bastant inte-
ressats. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entu-
siasme i les teves ganes de passar-t'ho bé.
Respecte a la salut, el teu humor serà una mica
canviant.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui posaràs damunt la taula tota la teva capacitat
per mantenir viva la passió amb la teva parella. Si el
treball estàs tot el dia assegut pots tenir problemes
d'esquena. 

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella és més sàvia del que et sembla.
Escolta-la i hi sortiràs guanyant. Respecte a la
salut, vés amb compte amb la pressió i l'esgota-
ment laboral.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor t'enduràs una sorpresa on
menys t'ho esperes. A pesar que tot va bé, hi ha
coses que t'inquieten. Amb els diners vés amb
compte amb els teus compromisos.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En l'amor pots ser bastant feliç sempre que no
vulguis abastar-ho tot. Respecte a la salut,
petits canvis en les teves activitats diàries
poden alterar la teva tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

D'aquí endavant les teves estratègies amoroses
han de ser diferents. Respecte a la teva salut,
pensa que molta activitat no es contradiu amb
el fet de dur una vida normal. 

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et dóna
una gran capacitat creativa per materialitzar les
teves pròpies iniciatives. T'interessa viure de forma
tranquil·la. 

MATÍ

SOL 

TARDA

MIG ENNUVOLAT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

26º 16°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

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

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El rodatge s'ha desenvolu-
pat durant sis setmanes.
Cinc setmanes a la masia
de Can Vinyals, a prop de
Vila-Rodona, a Tarragona
per rodar els interiors de
la masia i el bosquet, i
una setmana al poble
d'Arnes, a la Terra Alta,
per rodar el poble i els
exteriors naturals. Així,
durant tota la setmana l'e-
quip tècnic i artístic ha
conviscut amb els veïns i
veïnes del municipi on,
fins i tot, uns quants inter-
vindran en el rodatge. “El
Bosc” és una història en
la qual s'endevinen ja tots
els elements que configu-

rarien después l'univers
de Piñol. D'una banda tro-
bem un dels seus temes
més recurrents: la lluita
del natural (el caos i el
fantàstic) contra l'humà
(la civilització i el racio-
nal). D'altra, la por ances-
tral al monstre (el desco-
negut i el que és diferent),
en la contemplació de
l'horror ens veiem tots
reflectits. “El Bosc” trans-
corre en un paisatge dur i
molt peculiar, el
Matarranya, molt ben
conegut per l'autor ja que
és la terra dels seus
avantpassats, on va pas-
sar els estius de la seva
infància i a la que sol reti-
rar-se a escriure. Aquesta
petita regió de roques
sinuoses i estranyes, oli-
veres retorçades i feriste-
les sotjedores, està situa-
da a la franja de Terol que
limita amb Tarragona. Una
de les seves grans pecu-
liaritats és l'idioma, un
català antic amb influèn-
cies aragoneses i valen-
cianes que atorga a la
nostra història un tret de
personalitat molt espe-
cial. Tant aquesta llengua
com el paissatge ajuden a
construir el microunivers
propi en què es mouen els
personatges. 
Els personatges del bosc

estimen, s'il.lusionen,
pateixen, però sobretot

lluiten per sobreviure en
aquest peculiar univers en
el que cal el fantàstic, no
només com una via ima-

ginària d'evasió a una
crua realitat sinó com una

literal via d'escapament
per salvar la pròpia vida.
El guió fa servir la guerra
civil com a detonant d'uns
conflictes humans molt
més antics i arrelats, que
durant l'aventura desen-
cadenen en cruels venjan-
ces i ajustaments de
comptes, una cosa que
es va repetir en molts
pobles d'Espanya en
aquest període i que

encara roman en el sub-
conscient col.lectiu a tra-
vés d'històries familiars i
mites rurals. 
Aquesta ambientació rural
és un dels elements que
més ens atreuen de la
història. 
La fusió del costumisme
rural amb l'element
fantàstic (una cosa que
hem batejat mig en broma
com “agrofantástico”) no

és una cosa molt freqüent
en el nostre cinema i
estem segurs que atraurà
a l'espectador. La lluita
contra els elements pel
fruit de la terra, la proxi-
mitat del bosc, la nit i els
seus misteriosos pobla-
dors, són una cosa que
en la majoria dels casos
només es separa de
nosaltres per un parell de
generacions.

Arnes acull el rodatge de «El Bosc»

Quan, el 2002 Albert
Sánchez Piñol va
escriure “La pell freda”
(Ed. La Campana),
ningú podia ni tan sols
imaginar que una
novel.la de gènere
fantàstic es pogués
convertir en l'èxit més
aclaparador de la lite-
ratura catalana de tots
els temps (traduïda a
37 llengües). Però va
ser en la seva primera
obra de ficció publica-
da (“Les edats d'or”,
ed. La Campana,
2001), on es va gestar
l'origen de la pel·lícula
que aquests dies s'està
rodant a Arnes, “El
Bosc”.

Novament, les nostres terres són un escenari extraordinari per al cinema

LOCALITZACIONS I POBLES QUE ENAMOREN LA CÀMERA

Oscar Aibar, dirigeix l’adaptació de 
El Bosc, basada en el conte 

d’Albert Sánchez Piñol 
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