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Els afectats per la fallida de la
Cooperativa de l'Aldea han
decidit finalment treure la seva
protesta al carrer. Unes qua-
ranta persones han tallat
durant cinc minuts ahir dijous
a la tarda la travessera de la
carretera N-340 al seu pas per
la població, just davant les ofi-
cines de la secció de crèdit,
per exigir el retorn dels seus
estalvis bloquejats per la falli-
da de l'entitat, en aquests
moments sota concurs de cre-
ditors. Aquesta primera acció
de veïns i afectats arriba espe-
ronada per l'acampada indefi-
nida que un dels proveïdors de
la Cooperativa més afectats
pel procés concursal va iniciar
dimecres per exigir explica-
cions i solucions a la situació.

P3

Més mobilitzacions a l’Aldea

La UD Jesús i Maria ha fet història aquesta temporada. A manca d’una jornada pel final, ha acabat tercer
a la taula. Diumenge, en el que serà el darrer partit de David Torres en aquesta etapa a la banqueta, rebrà
el CD la Cava, en el derbi. Serà una tarde emotiva. Torres tanca una etapa daurada del club, de rècord,
amb l’ascens i la progressió en la nova categoria. El derbi està marcat per la cordialitat i el bon ambient,
tal com vam poder comprovar en la prèvia de dimecres a Canal TE. Les dues directives tornaran a fer un
dinar de cortesia. La lliga s’acaba amb un gran derbi a l’Aube, diumenge (19 h)                                  P11

UD Jesús i Maria-CD la Cava, derbi per acabar la lliga

Terres de l’Ebre. Gas Natural Distribució
invertirà 500.000 euros per fer arribar el
subministrament a l'Ametlla de Mar.

P5

Esports. Javi Cid entrenarà el Tortosa la
temporada vinent, a la Segona catalana. Serà
la seua tercera etapa al capdavant del primer
equip. P10

Terres de l’Ebre. Rentada de cara al call de
Tortosa per convertir-lo en actiu turístic del
municipi.
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FILL DE L'AIGUA

Jaume, estàs al mar,
estàs al riu,
estàs al vent,
estàs al cel.

Estàs al verd, 
estàs al groc, 
estàs a l'aigua
i al marró.

Estàs al Sol
i als estels,
estàs al timó,
estàs als rems.

Estàs al far
i a la seva llum,
estàs a prop...
mai, a lluny.

Estàs al teu poble
amb la seva gent,
estàs de festa,
estàs content.

Estàs a l'alba
Amb el Sol naixent.
A les nostres vides
has sembrat estels.

Rosa Irene Zarzoso Villanova
( O com tu em presentaves: una
mestra enamorada del Delta.)

En record a Jaume Colomines

Opinió

La Cooperativa Agrícola de l'Aldea (Baix Ebre)
va acumular pèrdues d'1,5 milions d'euros
durant els anys 2010 i 2011 per una caiguda
de la producció i inversions excessives. 
Una situació que l'anterior gerent hauria inten-
tat ocultar manipulant els comptes de l'entitat
i mobilitzant recursos de la secció de crèdit,
fet que va desembocar en el bloqueig de
comptes dels impositors el passat mes de
desembre per manca de liquiditat.  
Ara, cansat de no rebre cap tipus d'explica-
ció, un proveïdor de la cooperativa de l'Aldea

inicia una protesta indefinida per reclamar el
cobrament dels deutes. 
L'empresari Javier García Vivo acampa davant
la secció de crèdit de l'entitat, que li deu
160.000 euros per la instal·lació dels siste-
mes de regadiu en dos finques. 
La continuïtat de l'activitat agrària, a més, és
incerta. La junta només ha aconseguit que
dos productors ampliïn el conreu d'horta en
un màxim de deu hectàrees, lluny de les 160
necessàries per garantir la rendibilitat segons
el pla de viabilitat.

Editorial

Continuitat en dubte

Fa unes setmanes, el Govern espanyol del PP
nacionalitzava Bankia amb una inversió de
20.000 milions d'euros per garantir els dipò-
sits dels seus clients. Mentrestant, i arran del
concurs de creditors que va presentar la
Secció de Crèdit de la Cooperativa de
l'Aldea, 300 famílies veien com es bloquejava
l'accés als seus comptes a termini; curiosa-
ment, parlem d'una Secció de Crèdit que
havia comercialitzat, fins a la desfeta, pro-
ductes financers de Bankia.
Cal recordar que Bankia és fruit de la fusió de
Caja Madrid, teledirigida per Esperanza
Aguirre, i de la Bancaixa de Camps, dues
entitats gestionades al servei dels interessos
polítics del PP i dels seus projectes faraò-
nics. Bancaixa es va fer càrrec de la fallida
de Terra Mítica i va donar cobertura finance-
ra a la bombolla immobiliària del litoral valen-
cià i de la Costa del Sol amb promocions que
s'havien de regar amb l'aigua del transvasa-
ment de l'Ebre del corrupte, ja condemnat,
Jaume Matas. D'altra banda, Caja Madrid era
l'entitat que donava cobertura financera als
negocis de la llotja del Santiago Bernabeu,
amb Florentino Pérez com a empresari
model, i que fins i tot entrava a l'accionariat
d'Iberdola o de la societat fruit d'Iberia i
British Airways. La situació actual, però és
tan greu que els companys i amics de partit
que ara manen al Govern espanyol s'han vist
obligats a intervenir Bankia; això sí, sense
depurar responsabilitats. A la vegada, el
PSOE guarda un silenci còmplice davant l'e-
xigència de responsabilitats cap als dirigents
d'aquestes entitats financeres i els responsa-
bles dels òrgans de control i regulació del sis-
tema financer.
Qualsevol persona de les Terres de l'Ebre
entendrà que, sobretot pensant en l'Aldea,
aquesta situació ens indigna de manera espe-
cial perquè veiem dia a dia l'angunia i el pati-
ment de 300 famílies que no saben si podran
recuperar mai més els seus estalvis diposi-
tats en comptes a termini, i que sumen un

import de 4,7
milions. A més,
veiem atònits que,
mentre el Govern
espanyol garanteix
amb milers de
milions els dipòsits
dels clients de
Bankia, els diposi-
taris de la Secció
de Crèdit de la
Cooperativa de
l'Aldea no reben el
mateix tracte per part de les administracions
responsables. Així, les 300 famílies de
l'Aldea no tenen garantits els seus dipòsits
perquè continuen bloquejats i sense cap
perspectiva de solució.
Davant la discriminació que pateixen els
clients entrampats de l'Aldea, el Grup
Parlamentari d'Esquerra ha registrat una pro-
posta de resolució al Parlament de Catalunya
amb la qual s'insta el Govern de la Generalitat
a crear, conjuntament amb el Govern de
l'Estat, un fons econòmic de rescat per
garantir als afectats de la Secció de Crèdit
de la Cooperativa de l'Aldea que puguin recu-
perar els estalvis que hi tenen dipositats. És
hora que tothom s'arromangui, i que el
Govern de la Generalitat i el Govern espanyol
donin resposta als afectats de l'Aldea. Entre
tots hem pagat i pagarem milers de milions
pel rescat de Bankia i d'altres entitats finan-
ceres, i amb els diners de tots hem garantint
els dipòsits dels clients d'aquestes entitats.
La gent de les Terres de l'Ebre i de l'Aldea no
poden ser, una altra vegada, els grans obli-
dats i marginats.

Alfons Montserrat
Secretari de Política Econòmica de la

Federació de l'Ebre d'ERC

Bankia i el fons de rescat per als afectats de la
Cooperativa de l’Aldea

Opinió

Estimats Socis/es,

La Junta directiva del
CD.Alcanar ens dirigim a vos-
tés socis/es, simpatitzats/es
per comunicar-vos que al fina-
litzar la present temporada dei-
xarem de fer-nos càrrec de la
gestió del club.
En els 95 anys d'història del
nostre club han passat moltes
directives i, nosaltres en som
una d'elles, però com totes les
altres, ara ha arribat el punt de
finalitzar el nostre treball. 
Com en tota gestió hem tingut
encerts i desencerts, però
sempre les nostres actuacions
han estat marcades per la
renúncia a qualsevol tipus de
personalisme i sempre pen-
sant amb el Club per damunt
de tot. 
D'aquesta gestió, totalment
altruista, han estat moltes les
experiències satisfactòries que
hem compartit amb tots vosal-
tres, i és per això, que pensem
que és hora de fer el relleu.
Deixem el CD.Alcanar amb un
bon gust de boca i amb una
sensació que hem fet tot el
possible per a deixar el futbol
canareu en una bona posició.
És per això que aprofitem el

moment, per
agra i r - vos
de tot cor, la
vostra fideli-
tat i el vostre
recolzament
en tot
moment i
r e m a r c a r
tots els triomfs viscuts conjun-
tament. Que no han estat pocs!

Però la realitat és la que és i no
es pot canviar, i en aquest
temps tant difícils hem consi-
derat que el millor per al nostre
club és una renovació del pro-
jecte per a que segueixi gene-
rant il·lusió entre vosaltres per
a seguir amb l'empenta que ha
agafat el nostre CD Alcanar
aquestes últimes temporades.   

Gràcies a tothom per seguir i
estimar el CD.Alcanar!

No diem un adéu definitiu, sinó
un arreveure!

Visca el CD.Alcanar!!!!               

Junta CD.Alcanar

Carta comiat de la junta 
directiva del CD Alcanar

Opinió
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Amb la seva furgoneta, una
tenda de campanya i visto-
ses pancartes, l'empresari
Javier García Vivo es va
plantar, aquest dimecres a
la matinada, davant la sec-
ció de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea, a la
travessera de la N-340, per
reclamar el cobrament dels
deutes que l'entitat va con-
treure amb la seva empre-
sa. Es tracta d’una protesta
indefinida de temps, ja que
Javier diu que no abando-
narà fins que rebi una expli-
cació satisfactòria sobre el
cobrament per la
instal·lació dels sistemes
de regadiu en dos finques
de l'entitat, ara en concurs
de creditors, que encara li
deu al voltant de 160.000
euros. Aquesta circumstàn-
cia, assegura, l'ha obligat a
tancar la seva empresa i
acomiadar cinc treballa-
dors. Javier ha estat el pri-
mer dels centenars de
veïns afectats que ha deci-
dit sortir al carrer i protes-

tar de forma activa a cara
descoberta davant les ins-
tal·lacions de la
Cooperativa per exigir
explicacions sobre els
diners que li deuen i els que
se li van quedar també
enganxats a l'entitat finan-
cera amb el bloqueig de
comptes del passat mes
de desembre. Ens els mis-
satges de les pancartes
pregunta a la junta per la

viabilitat de les inversions
que han efectuat, pels
membres de la directiva
que porten les seves colli-
tes a la mateixa cooperati-
va o recorda el cas de
Bankia -entitat, precisa-
ment, associada amb la
secció de crèdit- i el seu
rescat amb diners públics.
Ha callat a les assemblees
d'afectats per si així es
podria aconseguir alguna

cosa, però davant la falta
d’explicacions, Javier ja no
aguanta més i ha decidit
portar a terme aquesta
protesta indefinida, espe-
rant que el poble de l’Aldea
recolze la seva causa i s’u-
neixi a les protestes efec-
tuades. Casualment, ja va
haver de passar un cas
similar amb la seva empre-
sa, Sanetub Delta, amb la
fallida de Martinsa-Fadesa.

Feia la instal·lació sanitària
de la urbanització que el
grup construïa i va deixar
inacabada a l'Aldea. "Em va
agafar amb 289.000
euros", recorda. Dels 22
treballadors que havia arri-
bat a contractar, va passar
a vuit i en tenia cinc abans
de l'esclafit de la
Cooperativa. Ara ja no en
queda cap i l'empresa està
inactiva des de novembre,

pendent també de presen-
tar concurs de creditors. 
La seva empresa es va
encarregar d'instal·lar la
infraestructura de regadiu
per a les dues finques que
la mateixa entitat va llogar
per explotar directament a
Camarles i Vinallop. Les
factures presentades per
l'empresari a l'entitat agrà-
ria, segons ha revelat el
seu president, José Falcó, i
publica l’ACN, són de
44.743 euros en un cas i
150.942 en l'altre. Tot i
que la Cooperativa assegu-
ra haver¬-li abonat un total
de 117.000 euros, García
Vivo només n'hauria cobrat
realment només aquests
37.000 -"fins que va arribar
l'administrador concursal li
donàvem uns 5.000 euros
a la setmana", sosté Falcó,
atès que els 80.000 res-
tants s'havien de fer efec-
tius amb posterioritat al
bloqueig de comptes. Per
tant el deute pendent de
liquidar s'aproximaria als
160.000 euros. 
Ahir, al voltant de les 18 h,
Javier juntament amb unes
30 persones aproximada-
ment, va parar el trànsit,
durant 5 minuts, de la
N340 al seu pas per
l’Aldea. 
Una protesta simbòlica
(controlada pels Mossos
d’Esquadra) que  és possi-
ble que sigui principi de
més.

Un afectat pel bloqueig de diners de
l’Aldea inicia una protesta indefinida

L'empresari Javier
García Vivo va acampar,
aquest dimecres, davant
la secció de crèdit de
l'entitat. Assegura  que li
deu 160.000 euros per
la instal·lació dels siste-
mes de regadiu en dos
finques.

L’Empresari Javier García Vivo es troba acampat davant la secció de crèdit de l’entitat

Assegura que li deuen 160.000 euros per la instal.lació dels sistemes de regadiu en dos finques

REDACCIÓ

Ahir, al voltant de les 18 h, Javier Garcia juntament amb unes 30 persones, va parar el trànsit, 
durant 5 minuts, a la N340 al seu pas per l’Aldea.

SETO GALLEGO
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Responsables del
Departament d'Agricultura
s'han compromès davant
els alcaldes de Rasquera
(Ribera d'Ebre), el Perelló,
Benifallet i Tivenys (Baix
Ebre) a facilitar el retorn del
bestiar un cop el sotabosc
s'hagi començat a recupe-
rar, a diferència del que va
succeir en l'incendi del
1995, quan els pastors van
haver d'esperar cinc anys.
La Generalitat, a més, ela-
borarà un pla de gestió de
l'espai i valorarà de forma

acurada les afectacions en
conreus i ramaderia. 
Els alcaldes dels municipis
afectats per l'incendi es van
reunir aquest passat
dimarts amb representants
de Medi Ambient i
Agricultura. 
En els últims dies els ajunta-
ments han recopilat i comp-
tabilitzat tota la informació
sobre les afectacions i els
danys que va causar l'incen-
di en els seus termes. 
Com ha explicat l'alcalde
del Perelló, Ferran Cid,
aquesta serà la primera
d'un seguit de reunions en
què caldrà establir les
noves estratègies de gestió
que evitin que la serra de
Boix Cardó sigui devorada
per les flames cada dèca-
da. Pel que fa a la
gestió, i com també han rei-
vindicat els alcaldes de la
zona, resulta molt impor-
tant el manteniment de la
xarxa de camins i senders,
l'única manera per accedir
a algunes de les zones de

més difícil accés. Un altre
punt clau és la comparti-
mentació del territori. A l'à-
rea de Cardó es fixen les
carreteres TV3021 (de
Rasquera al Balneari de
Cardó) i el Camí dels
Monredons com a les dues

infraestructures bàsiques
per tal de dividir el territori
en quatre sectors i planifi-
car actuacions de cara a
l'actuació d'un hipotètic
incendi forestal. 
Pel que fa a les basses exis-
tents per a l'ús dels bom-

bers, es proposa fer un inven-
tari i  reformar  algunes de les
existents o es canviaran de
lloc, per tal d'optimitzar
aquest recurs de cara a la
prevenció i extinció d'incendis
en el conjunt global de la
serra. 

Les cabres i bous tor-
naran a pasturar per la
zona afectada per l'in-
cendi de la serra de
Cardó-Boix el més
aviat possible com a
mesura que contribuei-
xi a gestionar la massa
forestal i prevenir sinis-
tres de dimensions
similars. 

REDACCIÓ

La zona desprès de l’incendi.

Cedida

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) ha decidit no assistir
a la reunió de la Comissió
per a la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre, con-
vocada per analitzar, pre-
cisament, la proposta de
cabal ecològic feta per

l'organisme de conca en el
nou Pla hidrològic de
l'Ebre. El conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder (a la foto),
ha lamentat el menyspreu
de la CHE, que ni tan sols
ha excusat la seva
assistència. En la reunió,

divendres passat, es va
acordar convocar comis-
sió tècniques de segui-
ment que s'encarregaran
d'elaborar i coordinar la
presentació d'al·legacions
al règim de cabals propo-
sat. 
Recoder ha assegurat que

el Govern combatrà "políti-
ca i jurídicament" un cabal

que no respon a criteris
científics.

Recoder assegura que el
Govern combatrà el cabal

Que no respon a criteris científics

'El Departament
d'Agricultura i l'Obra
Social "la Caixa" han inau-
gurat la primera estació
estatal que permet obser-
var a temps real el clima i
mesurar el canvi climàtic i
el seu impacte a nivell
local, regional i global. La
primera ClimaDat s'ha ins-
tal·lat al Parc Natural del
delta de l'Ebre, a l'Estació
Biològica del Canal Vell de
Deltebre. L'espai natural
serà el sensor per avaluar
com la variabilitat climàti-
ca influeix en l'ecosistema
de la zona i juntament
amb set estacions més
avaluaran com influeix i és
influït el sistema climàtic.

El clima a
temps real a

Deltebre

Junqueras, en roda de
premsa, ha manifestat
que l'absència dels repre-
sentants del Ministeri de
Medi Ambient i de la CHE
a la reunió de la Comissió
per a la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre, 'no
ens sorprén gaire; de fet,
hem d'estar preparats per
al pitjor'. Segons
Junqueras, 'les intencions
del Govern espanyol
sobre el riu Ebre són tan
terribles com ho eren l'any
2004 i, per tant, represen-
ta una amenaça perma-
nent per als interessos
del riu Ebre, el Delta i el
conjunt de Catalunya'. 

El president
d’ERC parla
sobre l’Ebre

Un pla de Gestió per a la Serra de Cardó-Boix
La Generalitat evaluarà les afectacions en conreus i ramaderia

ACTUALITAT
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La presidenta de l'ICD ha explicat
que “la Línia 900900120 és un
primer recurs on les dones
poden trucar de forma anònima i
expressar, en molts casos per
primera vegada, la situació viscu-
da”. Montse Gatell també ha des-
tacat la importància de divulgar
l'existència d'aquest servei, mal-
grat ser un servei consolidat amb
més de deu anys de funciona-
ment, “per assegurar-nos que el
seu coneixement arriba a totes

les dones que el necessiten”. La
Línia 900900120 atén les
demandes relacionades amb
qualsevol forma de situació de
violència contra les dones, en
124 llengües, tots els dies de
l'any i durant les 24 hores del
dia. Les trucades són ateses per
un equip de professionals de l'ad-
vocacia, la psicologia, el treball
social i la medicina, i ofereix una
derivació, el més acompanyada
possible, als serveis més adients
de la xarxa d'intervenció integral
contra la violència masclista.
També ofereix la possibilitat de
contacte directe amb els serveis
d'emergències policials i de salut
en les situacions més extremes.
Des de la seva posada en funcio-
nament l'any 2001, aquest servei
ha experimentat en el conjunt de
les comarques de les comarques
de les Terres de l'Ebre un incre-
ment d'atencions que va arribar
al màxim l'any 2009 quan es van
atendre 180 trucades.
L'estabilització i lleugera disminu-
ció de les atencions en els

darrers anys s'explica pel desple-
gament a Catalunya de la Xarxa
de Serveis d'Informació i Atenció
a les Dones (SIAD) i els Centres
d'Intervenció Especialitzada
(CIE). En concret, la  xarxa de

SIAD s'ha materialitzat en els
darrers anys gràcies als acords
establerts per l'ICD amb els con-
sells comarcals i els municipis.
Pel que fa als SIAD, la presidenta
de l'ICD ha destacat “la consoli-

dació d'una xarxa de serveis de
proximitat per a les dones en el
territori i la seva importància en
l'eficàcia de la detecció de les
situacions de violència masclis-
ta”. 

La presidenta de l'Institut
Català de les Dones (ICD),
Montse Gatell, ha donat a
conèixer que la Línia d'aten-
ció a les dones en situació
de violència 900 900 120
ha atès des de la seva crea-
ció l'any 2001 fins al 2011,
un total de 1.445 demandes
d'atenció i informació de les
comarques de l'Ebre.

REDACCIÓ

L’acte va tenir lloc a Tortosa.
Cedida

Gas Natural Fenosa, a través
de la seva companyia distribuï-
dora, Gas Natural Distribució,
invertirà 500.000 euros per
fer arribar el gas a l'Ametlla
de Mar. 
La companyia iniciarà el prò-
xim mes de juny els treballs de
canalització dins del nucli del
municipi. 5.000 metres de
xarxa de distribució i 400
escomeses, en una primera
fase. S'aturaran les obres de
canalització entre el 15 de
juny i el 15 de setembre per
no causar molèsties als veïns
durant l'estiu. 
En paral·lel, s'executarà les
obres de la planta de gas natu-
ral liquat i la canonada d'ac-
cés al nucli urbà. 
“El plantejament és bastant
ambiciós; suposa començar
en poques setmanes les obres
d'infraestructura. En un termi-
ni de dotze setmanes podríem
estendre aquests 5.000
metres de xarxa de distribució

i construir aquestes gairebé
400 escomeses perquè 400
finques de l'Ametlla de Mar tin-
guin el servei”, va explicar el
delegat a Tarragona de Gas
Natural Distribució, Miquel
Andreu López. 
El delegat també va afegir que
“la proposta comercial la
podrem començar d'aquí molt
poc perquè hem acordat amb
els instal·ladors de l'Ametlla
que es posin en contacte amb
els veïns per informar-los de
les avantatges del Gas Natural
enfront d'altres fonts d'energia
que en són moltes”. 
L'alcalde de l'Ametlla de Mar,
Andreu Martí, i el delegat a
Tarragona de Gas Natural
Distribució van presentar a les
entitats i ciutadans de
l'Ametlla de Mar les actua-
cions previstes per la compan-
yia energètica per fer arribar
el servei de gas a la població. 
“És un servei que portarà al
municipi lideratge i que gene-

rarà activitat econòmica i, per
tant, llocs de treball. A més,
dóna un valor afegit al munici-
pi. 
Després d'un any de negocia-
cions, la Cala podrà gaudir de
Gas Natural”, va explicar
Andreu Martí, alcalde de
l'Ametlla de Mar. 
Martí també va afegir que
volia “agrair l'esforç i l'aposta
que ha fet Gas Natural a
l'Ametlla de Mar”. 
La durada prevista de les
obres és de tres mesos, per la
qual cosa la companyia preveu
que a finals de l'estiu el 50%
dels habitatges de l'Ametlla
estaran en disposició d'acce-
dir al servei de gas natural.
Per fer les rases als carrers
Gas Natural utilitzarà una
màquina equipada amb última
tecnologia que redueix el
soroll i les molèsties. 
En fases posteriors es com-
pletarà la xarxa per tal d'abas-
tir la resta del municipi. 

500.000 euros per fer arribar el
subministrament a l’Ametlla de Mar 

Gas Natural Distribució construirà una planta satèl.lit de gas liquat

L'IREC (Institut de Recerca en
Energia de Catalunya) ha
desestimat les cinc al·lega-
cions que l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
va presentar contra el projec-
te del parc eòlic marí Zèfir.
Els impulsors dels aerogene-
radors marins consideren que
el parc no afectarà "el model
de creixement sostenible o
les activitats econòmiques
com la pesca i el turisme" del
municipi. També defensen
que l'impacte sobre el peix
duran la construcció i el fun-
cionament dels molins serà
menor. L'IREC ha defensat en
la resposta a les al·legacions
que es van mantenir diverses
reunions amb l'alcalde de
l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí, per informar-lo de la
ubicació del projecte davant
les costes de la població.

Desestimades
les al.legacions

al Zèfir

1500 trucades a l’atenció de la violència masclista
Telèfon 900900120, a les Terres de l’Ebre

ACTUALITAT
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L'assemblea, que comptarà
amb la presència d'alcaldes
i regidors de Cultura i
Turisme de la majoria d'a-
quests municipis, servirà
per donar compte de les
actuacions dutes a terme
durant aquest semestre, a
més de tractar la incorpora-
ció d'algun nou municipi a la
Red. Simultàniament a la
labor externa de la presidèn-
cia de la Red de Juderías,

quant a la promoció del
patrimoni jueu, l'Ajuntament
també ha fet diferents
accions a nivell intern, en els
últims mesos, encaminades
a difondre entre la ciutada-
nia la petjada jueva a la ciu-
tat, al temps que ha impul-
sat el sanejament de l'entra-
mat de carrers i places del
Call Jueu, on també s'ha
renovat la senyalització turís-
tica i s'ha editat nou material
de difusió. Aquesta actuació
s'emmarca dins dels objec-
tius del Pla de Foment
Turístic de Tortosa. 
L'aposta pel turisme i, en
particular, la valorització del
Call Jueu com a actiu turístic
és una de les prioritats del
consistori tortosí per a
aquest mandat. L’alcalde ha
fet una crida als ciutadans
de Tortosa a redescobrir el
Call Jueu: "és molt important
que els nostres conciuta-
dans coneguin la jueria tor-
tosina, perquè són qui millor
poden vendre el nostre patri-
moni". 

El Call Jueu ha estat objecte
en els últims mesos d'una
important actuació de sane-
jament que l'Ajuntament de
Tortosa ha impulsat a través
dels treballadors de
Manteniment i Serveis i de

plans d'ocupació. S'ha fet
una neteja de tot l'àmbit i tre-
balls de paleta i pintura. 
També s'ha renovat la sen-
yalització, introduint-hi
l'anglès en els textos. La
visita al Call Jueu compta

ara amb un tríptic informatiu
que explica els principals
punts d'interès i dibuixa un
itinerari recomanat que
recorre els espais més
emblemàtics de la jueria tor-
tosina. 

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, presidirà el
proper cap de setma-
na l'Assemblea de la
Red de Juderías-
Caminos de Sefarad,
institució formada per
23 municipis de l'estat
espanyol que té per
objectiu defensar i
promoure el patrimoni
històric, artístic i cultu-
ral del llegat sefardita
d'aquestes ciutats. 

REDACCIÓ

L’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, en una visita al call jueu.

Cedida

De l'1 al 17 de juny, una vin-
tena de restaurants
d'Alcanar, Les Cases
d'Alcanar i Alcanar-Platja
oferiran plats amb el llagos-
tí com a protagonista 
El passat dimecres 30 de
maig es van presentar al
Convent dels Josepets de
Les Cases d'Alcanar, les I
Jornades Gastronòmiques
del llagostí a Alcanar, Les

Cases d'Alcanar i Alcanar-
Platja. L'acte de presentació
va anar a càrrec de la regi-
dora de turisme, Sra. Mercè
Fischer, i dels representants
del grup de restauradors
participants. La regidora de
turisme va afirmar que des
de la seua regidoria s'està
treballant per impulsar i bus-
car nous reclams per al sec-
tor de la restauració, i per

això s'ha apostat per cele-
brar, per primera vegada,
unes jornades dedicades al
llagostí. Els restaurants par-
ticipants oferiran combina-
cions de productes de mar i
muntanya amb els llagostins
com a referent. Hi participa-
ran quatre restaurants
d'Alcanar, catorze de Les
Cases d'Alcanar, i dos
d'Alcanar-Platja. Tots ells

han preparat menús espe-
cials que s'oferiran a uns

preus que van entre els 25 i
els 36Ûeuros.

Alcanar celebra les primeres 
jornades del llagostí

De l’1 al 17 de Juny

La flota de vaixells d'a-
rrossegament del Grup
Balfegó ha enllestit en
només cinc dies la cam-
panya per capturar 700
tones de tonyina roja al
Mediterrani -malgrat que
disposava d'un mes per
fer-ho-. Segons la firma,
es tracta d'un "rècord", ja
que és el període més
curt d'operacions des
que va iniciar la seva acti-
vitat. Aquest fet posa en
evidència, segons el
grup, "que l'espècie
s'està recuperant i que el
pla de l’ICCAT) està
donant resultats". 

Un temps
rècord per al
grup Balfegó

El Departament de
Benestar Social i Família
destinarà aquest any
5.141.340,72 euros al
finançament de serveis
socials, programes relatius
al benestar social i políti-
ques d'igualtat dels ajunta-
ments de més de 20.000
habitants i els consells
comarcals de les Terres de
l'Ebre. A través d'aquest
acord, el Departament
finançarà tots aquests ser-
veis dels ajuntaments de
Tortosa, Amposta i dels
consells comarcals del
Baix Ebre, el Montsià, la
Ribera d'Ebre i la Terra
Alta.

Ajuda
econòmica per
als municipis

més petits

Important actuació al Call Jueu de Tortosa
L’Ajuntament de Tortosa el senyalitza turísticament

ACTUALITAT
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El volum invertit durant el
passat any 2011, gairebé
dobla les inversions realit-
zades entre els anys 1999
i 2003. 
“L'acció de govern realit-
zada durant els últims
anys per l'Ajuntament
d'Alcanar ha anat en la
línia d'invertir en millorar la
qualitat de vida de la
població i en aquest sentit
s'han dut a terme diverses
obres”.

El resultat d'aquesta políti-
ca ha estat el fet d'acon-
seguir el passat 2011 un
rècord en inversions que
suposa quasi el doble de
la quantitat total invertida
durant quatre anys, entre
1999 i 2003, i és equiva-
lent al total invertit entre
2003 i 2006. 
Tot i això, “la liquidació del
pressupost general s'ha
tancat amb 2,2 milions
d'euros positius i
l'Ajuntament d'Alcanar
compta amb un romanent
de més de 4 milions d'eu-
ros”.

Rècord històric d’inversions a l’Ajuntament
d’Alcanar el passat 2011

El passat 2011
l’Ajuntament d’Alcanar
ha informat que va
registrar un rècord
històric en inversions
que ascendeix al vol-
tant de 6 MEUR.

A voltant de 6 MEUR

La inversió gairebé dobla les inversions realitzades entre 1999 i 2003

REDACCIÓ

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
ha sol·licitat, per escrit,
al Ministeri de Medi
Ambient que se'ls faci
arribar l'estudi tècnic -
encarregat entre el 2007
i 2008- en què es basa la
proposta de cabals
ecològics inclosa per la
C o n f e d e r a c i ó
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) al Pla de conca.
Així mateix, també han
demanat els arxius de la
CHE on s'inclouen les
demandes de sistemes
de regadiu a tota la
conca. "Ens falta informa-
ció i esperem una res-
posta i no silenci admi-
nistratiu", ha manifestat
la portaveu Susanna
Abella. 
Aquest anàlisi del Pla de
conca per presentar
al·legacions coincideix
amb l'inici d'una nova
campanya de recollida
de signatures que es por-
taran al setembre a la
Comissió Europea. 

Els punts de recollida
centrals seran el mercat
municipal i la seu de la
PDE a Tortosa, però
també s'hi podrà partici-
par a través de la xarxa.
De forma paral·lela, els
membres del moviment
social preveuen dur a
terme xerrades i actes
informatius arreu del
territori. 
El document que es pre-
sentarà a la Comissió
Europea vol posar de
manifest la inquietud del
territori per les conse-
qüències socials i
ambientals del pla, del
qual es posa en dubte
que permeti assolir les
polítiques  d'aigües i
ambientals europees. 
«Al contrari, l'execució
del pla en els termes
actuals posarà en perill
la conservació dels hàbi-
tats i espècies d'interès
comunitari i degradarà
espais emblemàtics com
el Delta de l'Ebre», deta-
lla l'escrit.

Campanya de recollida de signatures de la PDE
«Preocupats perquè pot perillar la viabilitat del Delta de l’Ebre»

Els tres regidors del PSC
han abandonat l'equip de
govern que formaven
amb ERC a l'Ajuntament
d'Alcanar (Montsià) en el
ple convocat ahir al ves-
pre, deixant els vuit regi-
dors republicans en
minoria. L'alcalde cana-
reu, Alfons Montserrat
(ERC), ha lamentat que
els socialistes li hagin
comunicat la seva marxa
sense adduir cap motiu
"objectiu", només el fet
que "no estaven a gust" i
la seva incomoditat amb
la situació actual. El por-
taveu socialista, Ricard
Bort, que ha descartat
d'entrada una moció de
censura o un govern de
concentració, ha argu-
mentat que des de l'opo-
sició pretenen forçar la
presa de mesures
urgents a curt termini
perquè el consistori lideri
la sortida a la crisi en
l'àmbit local.

Canvis al
Govern

d’Alcanar

Ruta de la Tast "TASTA-
MAR” és una mostra de
la cultura gastronòmica,
que transmet i es carac-
teritza per destacar els
nostres valors dels mari-
ners  i dels pagesos, les
nostres tradicions i la
nostra singularitat com a
territori. El dia 6 a les
19h des de la plaça del
Pavelló Firal es donarà el
tret de sortida a la Ruta
del Tast amb degusta-
cions, que es repetirà
durant els dies 6,7 i 8 -
13,14 i 15  de juliol als
bars, restaurants, pastis-
series i bar musicals de
la població, que ens sor-
prendran amb originals
tasts per només 3Û. Un
cop més, les nits de la
ruta del tast estarà ame-
nitzada pel grup de tea-
tre Xip Xap que de forma
itinerant durant les nits
pels diferents bars.

Gastronomia
a la Ràpita

ACTUALITAT

“A més,
l’Ajuntament

compta amb un
romanent de més

de 4 milions
d’euros”
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De l'1 al 10 de juny, el Parc
Natural del Delta de l'Ebre
organitza la VIII setmana del
medi ambient, que es durà
terme de l'1 al 10 de juny.
La Setmana té com a princi-
pals objectius és promoure
i divulgar els valors naturals
i culturals de les zones
humides en general, i del
delta de l'Ebre en particular,
per mitjà de la realització de
diverses activitats comuni-
catives i de descoberta de
l'entorn. Entre totes les acti-
vitats, cal destacar la pre-
sentació de “Checklist, la
llista patró dels ocells del
delta de l'Ebre” de l'ornitò-
leg del Parc, David Bigas a
l'Ecomuseu de Deltebre i la

xerrada, a la tarda, sobre
“Els ocells del delta de
l'Ebre: una gran riquesa
ornitològica”, també a
càrrec de Bigas, al Maset
de la Ràpita. A més, d'a-
quest dimarts dedicat a la
varietat d'espècies d'ocells
que viuen o passen pel nos-
tre Delta, en algun moment
de la seva vida. La VIII set-
mana del medi ambient pre-
senta altres activitats, que
comencen aquesta mateixa
tarda, amb la presentació
del llibre “Els ratpenats de
Catalunya. Guia de camp”
del biòleg, Carles Flaquer al
Museu de les Terres de
l'Ebre, a Amposta, a les 20
hores. El dissabte pel matí,

des de l'Ecomuseu - Badia
del Fangal, està prevista
una sortida en bicicleta de
mig dia i en la que es reco-
rrerà una distància de 18
km. 
Per la tarda tots aquells que
no estiguin molt cansats,
també, podran participar en
un curs de fotografia digital,
a càrrec del professor,
Santi Martorell, organitzada
per l'associació Picampall (

www.picampall.org). 
Per acabar aquest cap de
setmana, el diumenge des
de la Ràpita-Casa de Fusta
s'organitza una segona bici-
cletada, també de mig dia,
però que en aquesta ocasió
pretén recórrer 25 km, sor-
tint des del pavelló firal del
municipi. Recordem que les
activitats s’allargaran fins el
proper 10 de juny.

Aquest acord ajudarà a la gestió de l’arxiu cultural del municipi

Desallotjament al Campus de les
Terres de l’Ebre

Avui divendres, 1 de Juny
comença a l'Institut de l'Ebre
de Tortosa la volta al món en
bicicleta estàtica. Es tracta
d'un projecte englobat en el
programa Escoles Verdes,
on es pretén sincronitzar
varies iniciatives, per una
banda volem fomentar l'ús
de la bicicleta per a des-
plaçar-se per la ciutat de
Tortosa i al mateix temps
conscienciar a tota la comu-
nitat educativa de l'energia
que ens estalviem si tots fem
ús d'un transport ecològic i
sostenible a l'hora que
fomentem la pràctica de l'es-
port i l'exercici físic, donant

èmfasi així als bons hàbits
de mobilitat i de Salut. Per
altra banda pretenem fomen-
tar el consum de fruita i hor-
talissa del nostre territori.
Per aconseguir-ho hem mun-
tat l'activitat, UN MÓN DE
SALUT, on aquest divendres
tota la comunitat educativa
de l'Institut de l'Ebre peda-
larà durant 4 hores consecu-
tives en dues bicicletes està-
tiques. En una ho farà el pro-
fessorat i membres del PAS
mentre que en l'altra serà l'a-
lumnat el que intentarà dei-
xar enrere i escapar-se en
solitari en el nostre Tour par-
ticular.

Volta al món en bicicleta estàtica,
per una bona causa

El roquetenc, Ignasi Blanch i
Jan Barceló presenten a
Casa Golferichs de
Barcelona, aquest dissabte,
2 de juny, "La nit màgica dels
germans Grimm". 
Una proposta artística on es

realitzarà un mural en directe
amb alguns dels
protagonistes dels contes
dels germans Grimm.
Després, oferiran un taller 
creatiu per a nens.

La nit màgica dels germans
Grimm a la casa

L'Arxiu Cultural de Deltebre
va ser endegat per Joan
Franch Soler l'any 2003, de
manera totalment desinte-
ressada. El Sr. Franch s'en-
carregà de recopilar fotos i
altres documents, dades
d'informants i de proveïdors
de documentació i ho va
ordenar i organitzar segons
el seu criteri. La tipologia de
documents recollits és
diversa: imatges, publica-
cions periòdiques, escrits,
mapes, treballs de recerca,
etc. Hi predominen les foto-
grafies (majoritàriament
còpies).  L'any 2011, quan
el Sr. Joan Franch deixa l'ar-
xiu per motius personals,
des de l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament es proposa al
C.E. Triant Lo Rall la gestió
del fons de l'arxiu. L'entitat
assumirà les tasques de
recopilar, inventariar, digita-
litzar, gestionar i difondre el
fons i permetrà la consulta
de la documentació segons
els criteris establerts.  Els
objectius de l'entitat són
redefinir l'actual arxiu i

posar-lo al dia d'acord amb
les noves tecnologies, fer-lo
obert i participatiu, fomen-
tar el treball cooperatiu i
entre generacions, estar
present en els projectes
educatius i formatius i recu-
perar i valorar la nostra
història local.

Conveni entre Deltebre i el centre
d’estudis Tirant lo Rall

Ahir dijous es va signar el
conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de
Deltebre i el Centre
d'Estudis tirant Lo Rall
per a la gestió de l'Arxiu
Cultural de Deltebre.

Signatura del conveni a Deltebre.
cedida

VIII Setmana del Medi Ambient 
amb el Delta com a protagonista

Amb la presentació de «Cheklist, la llista patró dels ocells del Delta»

ACTUALITAT

REDACCIO

Aquest passat dimecres,
30 de Maig, es va produir
un desallotjament al
campus terres de l'Ebre de
la universitat Rovira i Virgili
(Tortosa), sense avís previ,
ni cap tipus d’explicació.
Així, els alumnes van haver
d’abandor les aules, també,
la biblioteca, tenint en
compte que hi havia força
afluència de persones
preparant els propers
exàmens. Els docents que
es trobaven als despatxos,
també, van haver de sortir
del Campus.  L’anuncia
d’abandonar el campus es
produia sobre les 16:50 de

la tarda i a les 17:00h el
campus es trobava tancat.
Casualment, informen els
alumnes, tenien previst
tancar-se dins al campus a
partir de les 20 h per
mostrar el seu desacord,
reiteren, de manera
pacífica davant les pujades
de les taxes i la
privatització de la escola
pública superior.
«Considerem que és un
atac directe a la llibertat
d'expressió», han
manifestat, i els alumnes
estan disposats a continuar
amb les reivindicacions,
fins que se’ls escolti.

Demà dissabte, 2 de juny, a la sala d'actes del Montepio,
a les 12 del mig dia. el musical del Rei Lleó. Interpretat
per alumnes de l'IES de l'Ebre i per mitjà d'un donatiu de
5 euros (la recaptació anirà íntegrament a Càritas).

El bird watching: un interessant
pol d’atracció turística

sostenible i responsable per
dinamitzar el nostre Delta

L’Arxiu Cultural de Deltebre va ser
endegat per Joan Franch Soler, l’any

2003. I reuneix des d’imatges,
publicacions periòdiques, escrits,
documents recollits en premsa... 
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Javi Cid, fins ara al juvenil,
comença la tercera etapa al pri-
mer equip del CD Tortosa.
Seria un nou projecte dins del
projecte. El descens marca un
punt d’inflexió en el sentit que,
dins dels mateixos paràmetres,
hi haurà noves directrius.
El descens pesa com una llosa.
No obstant, podia passar dins
d’una etapa austera. El Tortosa
ni ha assolit l’objectiu deportiu i
té complicat rebaixar el dèficit
com estava previst. De què ha
servit el projecte? Per tirar
endavant el club, d’una forma o
d’una altra, dins d’una època
caòtica.
Però el més sobtant ha estat la
maniobra amb el tècnic Carlos
Blanch. No es pren cap decisió

durant la temporada. Se’l ratifi-
ca i se li dóna suport quan es
detecta que ha arribat a un
punt de desconfiança amb part
del vestidor. Potser hi havia un
sector de la directiva que no hi
estava d’acord. Però qui pren
decisions no busca cap revul-
siu, mesos enrera. I en canvi,
ara, amb el descens consu-
mat, el que es fa és buscar un
relleu a la banqueta... 
Es poden fer diverses interpre-
tacions, però una d’elles potser
que no ha hagut previsió ni tam-
poc actuació a temps. I és evi-
dent que un canvi a la banque-

ta durant la temporada no era
una garantia. Però s’hagués
pogut provar. Total, per a fer-ho
quan el descens ja està senten-
ciat. La sensació és que ara,
tard, part de la directiva s’ha
imposat per establir un relleu
que s’hagués hagut pogut fer
abans. I els que no hi creien
amb el relleu, han hagut d’ac-
ceptar. Es el que es demostra
quan no es prolonga la con-
fiança a Carlos Blanch. O sigui,
si importava el fet de baixar.
Llavors, per què no es va fer
alguna cosa amb el tren en
marxa?.

Ximo Rambla, president de l’en-
titat, va estar dimarts a Canal
TE. Una entrevista que podran
tornar a veure avui divendres a
les 22.50 hores.
Rambla va intentar desviar l’a-
tenció. Però no va aconseguir-
ho, més bé al contrari.  Va acla-
rir, entre altres coses,  que l’à-
rea esportiva no només la
forma Juanjo Rovira si no que
un grup amb més persones. I
que la responsabilitat és com-
partida. 
Enmig de tot plegat, el Tortosa
va perdre a Ascó (3-0). Els
locals van assegurar la catego-
ria. El Tortosa va certificar un
descens al que ja estava con-
demnat. Sergi Grau, Adrià i Luis
Alfonso van marcar els gols
asconencs. El Tortosa rebrà
diumenge (12 h) a l’Olímpic Can
Fatjó. Un partit intrascendent.
No ho és la jornada. Queda una
plaça de descens per resoldre.
I fins sis equips se la disputaran
diumege, amb un bon nombre
de combinacions poossible,
segons els resultats.
El programa de dimarts el
poden seguir també a
vimeo.com/channels/mese-
ports.  

Un nou projecte dins del projecte

Divendres passat, al
Newsletter de Més Ebre
i Canal TE ja informà-
vem que Javi Cid era la
primera opció per subs-
tituir a Carlos Blanch,
per la temporada vinent.
Dimarts es confirmava.

CD TORTOSA

Javi Cid serà el nou entrenador del CD Tortosa

M.V.

El Tortosa va perdre a Ascó, diumenge passat (3-0)
PAU FOLQUE

Era el mes de maig de l’any 96.
Jo col.laborava al diari El Punt. Re-
cordo que van ser unes setmanes
mogudes. Un jugador del Tortosa
va declarar que feia dos mesos
que no cobraven. Això, amb Pere
Bonfill de president, va obrir la cai-
xa dels trons. Va haver-hi notícia ca-
da dia. Però, enmig, va aparèixer
una altra notícia que em va donar
molta feina. 

El Tortosa, temporada 96/97,
estava entrenat pel gallec Luis Gar-
cia. Va ser un any en el que l’Ajunta-
ment va fer una aposta ferma pel
futbol, amb una inversió esplèndi-
da. Una circumstància que no havia
passat en anys anteriors en els que
el club no rebia ni el bon dia. 

El Tortosa es va convertir en el
Cosmos. Jugadors provinents d’a-
rreu de l’Estat. Tenia un gran equip,
amb el ‘gallego sabio’ a la banque-
ta. Era el tècnic que sortia a la
premsa estatal perquè obligava a
fer més de 1000 abdominals als
seus jugadors. El Tortosa va tornar
gairebré a ser professional, com
als anys 60, amb entrenaments pel
matí i, durant la lliga, a les sis de la
tarde. Jugadors com Vizcarro o
Margalef, llegendes roigiblanques,
van haver de marxar. Coses del fut-
bol... El Tortosa va acabar cinquè,
a portes de jugar un play-off d’as-
cens a Segona B.

Què va passar? On estava la no-

tícia? La noticia estava en què un
dels quatre primers classificats a
Tercera era el Barça C. I que, el cap
de setmana en què s’iniciaven les lli-
guetes d’ascens a la Segona B,  el
Barça B podia certificar el seu des-
cens de la Segona A. El treball pe-
riodístic va ser intens. El Barça C,
tot i tenir el seu dret, estava cantat
que no podria pujar, per un desa-
just del calendari. 

S’inicia la lligueta d’ascens i el
Barça B consuma el descens. Caci-
cada completada. Recordo que
vaig parlar amb directius del Barça,
amb els tècnics del dos filials, un
d’ells Juande Ramos. Vaig mobilit-
zar les penyes blau-i-granes de l’E-
bre....Però el Barça no va accedir a
les peticions de no jugar el play-off. 

Directius de la Federació Espan-
yol de Madrid van dir que es mira-
ria en el futur d’ajustar les competi-
cions i que no tornés a
passar.....van ser uns dies de mol-
ta feina. De res va sevir. El Tortosa
es va quedar prop d’un play-off (va
fer-lo l’any següent). Han passat 15
anys i ha tornat a succeir. El Nàstic
a punt de baixar de Segona A i les
promocions d’ascens a Segona B
en marxa. El mateix cap de setma-
na en què s’inicien, el Nàstic baixa
de categoria. La Pobla, equip filial
del Nàstic, no té opcions de pujar. 

A Cornellà deuen estar contents.
Si, torna a ploure sobre mullat. 

Pobla de Mafumet, es repeteix la història
L’opinió de Michel

Trobada d’exjugadors del Barça,
el dia 9 de juny, a la Ràpita

El dissabte dia 9 de juny, la trobada anual d’exjugadors del FC Bar-
celona tindrà lloc a la Ràpita. Ahir es va fer oficial, amb la presen-
tació de la jornada. Exjugadors del club grana, agrupats per tem-
porades, faran partits durant el matí i després, al pavelló firal, hi
haurà una concentració general, amb un dinar.

Tots els exjugadors previstos, més familiars i els que s’incorpo-
raran a la diada representaran un volum de visitants extraordinari
que faran que la jornada sigui multitudinària. Aquesta jornada es-
tarà dedicada al Barça que fa 20 anys va guanyar la primera copa
d’Europa. Exjugadors de la demarcació que van passar pel club,
com Pantoja o Emilio Descarrega, entre d’altres, rebran, durant el
dia, el seu reconeixement per haver jugat amb el club blauigrana. 

Trobada de penyes del Barça a Tivenys, demà
Tivenys es vestirà de gala, demà, acolint la 14ena Trobada de Pen-
yes del Barça, de l’Agrupació Baix Ebre, Montsià i Maestrat. En-
guany es fa a Tivenys coincidint amb el 25è aniversari de la Penya
de la localitat. Els actes començaran a les 16 hores. Hi haurà una
xerrada a càrrec de periodistes del Forum Samitier com Pere Es-
cobar, Quique Guasch i Carazo. També està previst que hi sigui Pe-
re Valentí Mora. Posteriorment, Exposició de Fotos dels 25 anys de
la Penya i a la nit, sopar de gala, en el que hi haurà unes 400 per-
sones, i ball per tancar una jornada festiva. 

La UE Deltebre, solidària amb l’Aldea

La UE Deltebre rebrà diumenge (18 h), a la UE Aldeana. La directiva
ha decidit fer una jornada solidària amb els afectats del bloqueig dels
comptes de la cooperatvia de l’Aldea. La recaptació (3 euros, rifa i
entrada) se li entregarà a l’alcalde aldeà, Dani Andreu. 

El jugador ampostí estava al Cornellà

El porter Diego 

no seguirà
La Rapitenca s’interessa per Miguel Reverté

CF AMPOSTA UE RAPITENCA

El CF Amposta segueix treba-
llant per confeccionar la plantilla
per la temporada vinent. Aques-
ta s’està fent amb l’austeritat co-
rresponent al moment actual i
assumint inicialment el repte i els
riscos que el nou projecte podria
arribar a derivar. Aquesta setma-
na s’ha conegut que el porter
Diego Becerra no continuarà. La
junta li ha fet un plantejament, a
la baixa, i finalment no ha hagut
acord. Amb Gustavo, que ha re-
but ofertes d’altres clubs comar-
cals, s’està negociant. 
Becerra ha rebut ofertes i el seu
futur sembla estar fora de l’Am-
posta. D’altra banda, l’Amposta
ha pogut tenir interès en Kazu (la
Cava).

La Rapitenca s’ha interessat
per Miguel Reverté, davanter am-
postí que ha acabat la tempora-
da amb el Cornellà. Les dues
parts, Rapitenca i jugador, s’han
de parlar i saber quina és la pro-
posta. Miguel té altres ofertes,
entre altres podria ser una del
Kitchee de Hong Kong. 

El porter Coke, pel qual s’ha
pogut interessar el Reus, seguirà
a la Rapitenca.

D’altra banda, l’equip campió
de 1a. Catalana acaba la lliga de
forma excepcional. Dissabte, en
jornada de celebracions, junta-
ment amb els equips de futbol
base campions, va vèncer el
Sants (3-2). Diumenge visita el
Torreforta, equip que es juga la
permanència. 

Les celebracions de dissabte
van tenir una rua des de l’estadi
fins l’esglèsia i parlaments a l’A-

juntament. Jugadors dela tempo-
rada 55/56 i de la 2004/05, van
rebre també un reconeixement
de l’afició. 

Reconeixement als
jugadors que van

assolir el primer ascens
a Tercera

Celebracions

Jugadors que van obtenir el primer ascens, l’any 56
CANALTE

Ofrena a l’esglèsia, després del partit, dissabte.
JORDI GIL
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El Catalònia va donar la sorpresa de la jornada passada.
Fou majúscula. Va guanyar al camp del líder, equip que
podia haver estat el campió. Però no va ser-ho. El Cata,
compromès i motivat, i també necessitat per la seua
situació, va fer el partit de la temporada. Ben posat, va
saber manipular el joc del Morell. I, a més, a la represa,
va decidir. El Morell no va poder reaccionar. I els gols del
Cata van emmudir l’ambient d’un estadi que va acabar
més pendent de que el Torredembarra no marqués a
Roquetes.
La victòria, amb golejada, té tot el valor del món. El
Catalònia, a manca d’una jornada, s’allunya de la 14ena. i
de la 15ena. plaça, que també potser compromesa si hi
ha un altre descens compensat de la Primera catalana.

El Catalònia obté la permanència 
per la porta gran

VA GOLEJAR EL LIDER, EL MORELL (1-4)

L’Olímpic de Móra fa unes jornades que ha consumat el descens de
categoria, en una temporada que acabarà d’una forma que no re-
flecteix el que ha estat la mateixa. No obstant, un cop es van anar
perdent opcions, l’equip s’ha deixat anar, enmig també d’un espiral
de baixes. Diumenge vinent, l’Olímpic acaba la lliga a casa, contra
el líder, el Morell. Els morellencs necessiten un punt per assolir el tí-
tol de campions. Per tant, és un dels partits trascendents de la jor-
nada. I ja mirant per al futur, informar que es coneix que hi ha una
directiva per agafar el club, un cop Antonio Avila ho deixa. Es un ex-
jugador de l’entitat. Narcís, el tècnic de l’ascens, ja va anunciar que
no seguia a l’Olímpic, fa unes setmanes. En aquesta ha arribat a un
acord amb l’Ametlla. Serà el proper entrenador dels de la Cala. 

Narcís Laboria serà el tècnic de
l’Ametlla la temporada vinent

L’OLIMPIC TINDRA NOVA DIRECTIVA

El R. Bítem va empatar a casa amb
el Cambrils en un partit de comiats
(1-1). Comiat del cos tècnic i també
de diversos jugadors. El partit, clàs-
sic de final de temporada, no va te-
nir gaire interés. L’actualitat informa-
tiva es centra en qui serà el nou
entrenador. L’opció inicial no va po-
der ser. Posteriorment, també s’ha

especulat que podia haver-hi interès
amb Nando Crespo i amb Delfin,
segon entrenador del Tortosa. Però
l’opció que finalment sembla ferma
i que es podria confirmar en els pro-
pers dies és la del gandesà Miquel
Bes, que va dirigir el Gandesa, va
estar al cos tècnic de l’Amposta i
ara al futbol base del Tortosa. 

El gandesà Miquel Bes apunta a ser el
nou entrenador del R. Bítem

SEGONA CATALANA

Ja vam informar la setmana passada
que, si no hi havia res extraordinari,
Enrique Aleixendri, que ha pogut inte-
ressar a un altre club de Segona cata-
lana, seguirà a Gandesa, tot i que en-
cara falta acabar-ho de concretar de
forma definitiva. 

Així mateix, el jugador que podria
tornar a estar en actiu i que ho faria

amb el Gandesa seria el botenc Joan
Fontanet. D’altra banda, l’entitat gan-
desana ja prepara actes commemo-
ratius del 90è aniversari. El dia 4 d’a-
gost, el Barça juvenil visitarà Gandesa.

El Gandesa, que va avançar-se
amb gol de Frede, va perdre a Vilase-
ca (3-1). Diumenge acaba una lliga
sensacional a casa.

Enrique Aleixendri seguirà al
Gandesa amb qui torna Joan Fontanet

90 ANYS DE LA FUNDACIÓ DEL CF GANDESA

L’Alcanar va empatar diumenge
passat al Catllar (2-2).  L’equip d’Al-
fons Royo acabarà la temporada
diumenge a la Fanecada. I ho farà
amb simptomes de canvi al club. 

La directiva actual, bo-
na part d’ella, no continua (vegeu
carta de la plana 2) i, d’aquesta ma-
nera, una vegada acabat el seu

mandat, s’obre una nota etapa a
l’Alcanar en la que el primer que s’-
ha d’aclarir és qui agafarà el club.
L’etapa que ara es tanca, amb una
política que mentre ha durat ha do-
nat resultats, es pot considerar exi-
tosa. 
L’Alcanar ha recuperat valors i a ni-
vell esportiu ha estat capdavanter. 

Alcanar tanca la temporada 
i també una etapa

LA DIRECTIVA HO DEIXA

Ximo Talarn ja va informar a la
directiva del Catalònia i als ju-
gadors que no continuava. 

El Roquetenc, un cop va as-
sabentar-se que Camarero ha-
via decidit no seguir, va iniciar
la recerca per trobar un tècnic.
Va tenir converses amb Cres-
po i també amb Ximo Talarn. I
aquest darrer serà el proper
entrenador. L’entesa, per les

dues parts, ha estat immedia-
ta. El Roquetenc està creixent
com a club, amb la seua es-
tructura directiva, amb l’apor-
tació de pares de jugadors de
futbol base. L’únic problema,
en general, que té el Roque-
tenc a hores d’ara és el seu te-
rreny de joc.

Talarn és un perfil d’entrena-
dor que s’adapta al que busca-

va l’entitat roquetenca. 
Talarn va ser jugador del

club. Pel que respecta a la
plantilla, com és lògic, hi haurà
canvis. Hi ha jugadors com Jo-
ab i Dani Fatsini que interessen
a l’Amposta (potser no són els
únics) i n’arribaran de nous
que, a la vegada, poden conèi-
xer ja el club.

D’altra banda, de la tempo-

rada actual, dir que el Roque-
tenc es va acomiadar de l’afi-
ció dissabte passat contra el
Torredembarra, guanyant 1-0.
Partit igualat en el que els de
Camarero van estar a l’alçada,
jugant amb molta actitud. Un
gran gol de Joab Fatsini (85’)
va valdre el triomf davant d’un
Torredembarra desesperat
que sabia que perdia el Morell
i que, en el cas de guanyar, ha-
gués pujat al liderat i hagués
tingut autodependència en la
darrera jornada per ser cam-
pió.

Ximo Talarn entrenarà el Roquetenc
Aquesta setmana ja es pot fer oficial

SEGONA CATALANA

S’acaba el campionat. Només
resta una jornada. I en aquesta
darrera jornada, el Jesús i Ma-
ria rebrà la Cava, diumenge (19
h). Es el derbi. 

Un derbi entre dos clubs que
tornaran a repetir el dinar de
cortesia com a la primera volta
i com també es va efectuar la
temporada passada.

Els dos presidents, Oscar
Rodenes, del Jesús i Maria, i

Salvador Alcalà, de la Cava, van
estar dimecres a Canal TE, per
fer la prèvia com a la primera
volta.

Tots dos coincidien en dir
que “desitgem que el partit,
com a la primera volta, sigui
una festa per l’ambient i la cor-
dialitat. Si bé també, tot i que
és la darrera jornada, esperem
que pugui ser més interessant
futbolísticament que el que es

va disputar al gener”.
Els dos presidents van fer la

‘porra’ del derbi.
El Jesús i Maria viu un mo-

ment històric, ha fet la tercera
plaça. I ha crescut com a club
de forma considerable. I té pre-
vist projectes perquè pugui crèi-
xer més encara: “al seu mo-
ment els farem oficials, primer
hem de comunicar-ho a la mas-
sa social”, deia Ròdenes.

Diumenge, a l’Aube, serà Dia
del Club. 10 euros l’entrada ge-
neral, 7 per al soci visitant i 5
per al local. 

D’altra banda, dir que els dos
equips ja treballen per la tempo-
rada vinent. El Jesús i Maria té
en previsió una serie d’incorpo-
racions amb les que està nego-
ciant. La Cava, per la seua part,
en té dues, procedents del fut-
bol del nord de Castelló.

La lliga s’acaba amb el derbi
El Jesús i Maria, que acaba el campionat en la tercera plaça, rebrà el CD la Cava diumenge (19 h) 

SEGONA CATALANA

Els dos presidents van fer la prèvia a Canal TE, dimecres.

CANAL TE

La noticia positiva és la per-
manència de l’equip a la Se-
gona catalana, a manca d’una
jornada, tot i que puguin ha-
ver-hi compensacions (vegeu
noticia de la dreta). A més
d’aquesta bona notícia espor-
tiva, cal afegir-ne una altra en
l’aspecte directiu. Hi havia in-
certesa fins la reunió de di-
jous passat. Amb els dies s’-
ha anat solucionant el

conflicte. Seran membres de
l’equip filial, entre jugadors i
cos tècnic els qui agafaran el
club a partir d’ara, amb l’aju-
da de persones que ja hi esta-
ven com és el cas de Fran-
cesc Subirats que continuarà
com a secretari per a donar
un cop de mà amb el que faci
falta.

Ara es comença a treballar
en el plànol esportiu. Ximo Ta-

larn ja va anunciar que no se-
guia i que la temporada vinent
entrenarà el Roquetenc.

I el Catalònia ja comença a
tenir perfilat el nou tècnic, tot
i que encara no es pot fer ofi-
cial perquè s’ha de confirmar.
Però podria ser un jove entre-
nador que ja coneix el club. 

I dels jugadors, es preveu
que puguin haver-hi baixes
(Aleix té ofertes, com cada

any) així com altres que po-
drien marxar. 
El Cata, com tots els clubs,
passa per una època compli-
cada en l’apartat econòmic. 

I amb austeritat i amb un
model basat amb la gent de
casa buscarà de tirar enda-
vant. 

Ja hi ha nova directiva al Catalònia
Membres del filial es fan càrrec del club en la nova etapa

SEGONA CATALANA

Ja s’han fet els primers
contactes amb un tècnic

conegut al club i que
podria ser el proper

entrenador

Renovació

                                          







DIVENDRES 1
DE JUNY
DE 201214

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

BREUS DE SEGONA I DE TERCERA CATALANA

Darrera jornada. Tot decidit
excepte una posició de des-
cens. Falta saber qui acompan-
yarà a Catalònia B i Godall a la
Quarta Catalana. Dos equips
(Corbera i Godall) que lluitaran
en 90 minuts per evitar el des-
cens. Tots dos tenen els matei-
xos punts: 34. El Corbera, a
hores d’ara, està salvat. Té el
golaverage particular a favor.
Depèn d’ell mateix en la darre-
ra jornada .Si guanya a
l’Ametlla estarà salvat. El
Tivenys  rebrà la Sénia. Ha de
guanyar i esperar que no ho
faci el Corbera ( o sumar sem-
pre més que el Corbera). El
seu avantatge és que juga a

casa. I el rival, el Corbera, ho
fa fora. Pau i Carles, dos refe-
rents a l’equip tivenysà, van ser
expulsats diumenge passat.
El CF Tivenys va perdre l’au-
toindependència en perdre a
Godall (2-0), diumenge passat.
Cal destacar l’esportivitat dels
godallencs que, tot i ser cuers,
van lluitar per la victòria i van
esvair possibles suspicàcies.
Van ser competitius. També ho
fou el Santa Bàrbara que va
poder decidir a Corbera, però
els locals van marcar en temps
afegit (gol protestat per possi-
ble fora de joc). Un gol que, en
aquest mpoments, té molt de
valor. Veurem diumenge. 

Corbera i Tivenys s’hi jugaran la plaça de descens
La quarta posició per la cua no serà de descens. El Corbera visita l’Ametlla i el Tivenys rep la Sénia

TERCERA CATALANA. DARRERA JORNADA

Li vaig avançar a Ximo Rambla el títol d’aquesta editorial. I
que el club pot tenir 80.000 euros de superàvit si els juga-
dors del primer equip no cobren. La seua resposta fou
taxant: “joaquin, si tu aconsegueixes que no cobren, el
farem fill predilecte de Tortosa”. Gràcies Ximo, però ja li
proposo un altre repte: si vostè aconsegueix aquest objec-
tiu, aquesta temporada, tots dos ens donarem una abraça-
da que falta ens fa. Recordo que una vegada me va dir en
una discussió acalorada (encara no era president): “ tu i jo
serviriem per a un debat televisiu perquè donariem molt de
joc als telespectadors”.
Jo sabia que el Tortosa baixaria. Fa un mes i mig vaig dir-li
a Michel Viñas i no em vaig pronunciar públicament  per no
fer mal a una entitat que necessitava suport. També sabia
que Carlos Blanch no renovaria.
En unes declaracions, el president va dir que veia a Carlos
Blanch molt capacitat per a dirigir la Direcció Esportiva d’a-
quest club. No dubto de les possibilitats i de la capacitat
de Carlos Blanch, però crec que el Tortosa necessitava un
impuls. Vaig dir-ho al seu moment. No és tracta ara d’opor-
tunisme del moment. Però sembla ser que el Tortosa no ha
pogut tenir entrenadors o secretaris tècnics que hagin
pogut canviar la filosofia del club. O no volen, o hi ha algú
que no ha volgut?
El Tortosa és un club històric, no d’aquestes terres si no
que de Catalunya. Es el quart club català. Solament supe-
rat per Reus i Sant Andreu. Es el número 16 en el rànquing
de Catalunya de punts sumats de tots els equips que han
militat de Primera divisió a la Primera regional. Únicament
el superen el Barça, l’Espanyol, Sabadell, Nàstic, Giona,
Barça B, Lleida, Terrassa, Sant Andreu, Badalona, Europa,
Reus, Figueres, Granollers i Júpiter. Diuen que són cicles,
que el Tortosa ja va competir a la Primera Regional i va
retornar a la Tercera divisió. I és veritat que va fer-ho amb
diligència en ocasions anteriors. Però aquells anys en els
que va estar a la Primera regional, aquell futbol era de més
càlibre que el de la Primera i Segona catalana actuals.
Aquestes categories, a hores d’ara, la composen 144
clubs. Quan va estar el Tortosa a Primera regional, només
hi havia un grup de Preferent i quatre de Primera regional
Regional. Un total de 90.
Anem a buscar més dades. Quan es va reempendre el fut-
bol, després de la Guerra, en solament tres temporades,
el Tortosa es va presentar a la Tercera divisió. La primera
vegada que va perdre dos cops la categoria nacional, des
dels anys 40 als 60, un any després va tornar a Tercera.
Més li va costar de l’època del 75/80, set temporades i
menys en els dos periodes següents (84-86) i en el 2001,
només una campanya i va tornar. Les estàncies del Tortosa
a Tercera en tota la seua història han estat llargues. Però
l’última vegada que va pujar, la 2002/03, solament va
estar una temporada, cosa que mai en la història d’aquest
club havia succeit. Des de llavors ja són deu campanyes
que aquest club històric no milita a la Tercera divisió. En la
seua història no ha estat present en una de les categories
nacionals solament en tretze anys, des dels anys 40 fins
als 2000. Ara porta deu campanyes fora de l’èlit i m’he de
remetre a la dada real dels 1557 equips que han participat
a la Tercera divisió. El Tortosa ocupa la plaça 46, amb 44
temporades i 2457 gols a favor.  Dels equips que estan al
podi dels 46 millors, tots ells estan ara en categories
nacionals, des de la Segona divisió (Guadalajara, Girona...)
altres a la Segona B i solament dos equips no estan en
categoria nacional: Arosa i Tortosa. Amb totes aquestes
dades i que no són de futbol, són matemàtiques, estadísti-
ques, es demostra que el cicle de la Tercera divisió va que-
dar en el passat. Mentre fa pocs anys, el futbol d’aquestes
terres era dominat pel Tortosa,  clubs com l’Amposta i la
Rapitenca estaven a la Primera regional. Avui la situació ha
canviat. El Tortosa estarà a la Segona catalana (antiga
Primera regional) i l’Amposta milita en una categoria de
més nivell. I la Rapitenca toca el cel de la Tercera un altre
cop. I això se li pot afegir que també ha perdut el domini
del futbol base, que ara està en mans de la Rapitenca. El
Tortosa des que està en competició mai havia estat en el
nivell de la temporada vinent. Quan va militar a la Primera
regional, solament hi havia un promig de nou equips de la
provincia, doncs la Primera regional de llavors compartia la
competició entre equips de Barcelona i Tarragona. La pro-
pera temporada, veurem un R. Bítem-Tortosa, o un
Catalònia-Tortosa que no eren imaginables anys enrera.
Les raons del perquè el Tortosa ha passat de ser un equip
amb domini total a l’Ebre a arribar a una categoria que mai
hauria d’estar poden ser moltes. Entre elles penso que ha

Objectiu Tortosa: superàvit 80000 euros 
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció d’un partit del Tivenys a casa, d’aquesta temporada.

CANAL TE

Tomàs Ballano no continua al Deltebre. Salvador Miralles, nou secretari tècnic

-Tomàs Ballano no seguirà
entrenant el Deltebre. Tam-
poc ho farà Oscar Rumense,
el seu segon, que ja té una
possibilitat per entrenar un
equip de Segona catalana.
Salvador Miralles és el nou
secretari tècnic de la UE Del-
tebre. Torna al club.
-Angel Guiu no continuarà
entrenant el Móra la Nova. El
jugador Ambrós podria fer-
se’n càrrec de l’equip.
-Un exjugador de l’Olímpic,
d’any enrera, serà el nou pre-

sident. Narcís Laboria no se-
guirà. Ha fitxat amb l’Ametlla.
Manel Llambrich serà el presi-
dent.
-Toni, jugador del Pinell, va
tornar diumenge, a Vilalba,
després de mesos lesionat.
Ell i Oscar Camarero, inspirat
en els darrers partits, van li-
derar la victòria en un derbi
emocionant i amb ambient (2-
3). El Vilalba, que ha fet una
temporada brillant, ha perdut
els darrers quatre partits.
-Harri i Robert no seguiran

al Sant Jaume.
-El Campredó, campió
ebrenc de Quarta Catalana,
no juagrà la Copa Catalunya.
Ho farà el Flix, equip que s’en-
frontarà a l’AEM de Lleida. El
Flix s’ha interessat en Mohe-
dano, jugador que està al Pe-
relló on se li ha ofert propos-
ta per seguir. Mohe va fer els
tres gols del Perelló en el par-
tit contra l’Horta, diumenge.
-Angel Alvarez ha informat
que no entrenarà a l’Atlas la
temporada vinent.

-La continuïtat del Benifa-
llet es preveu complicada
amb la situació actual del
club. També es podrien veure
afectats, segons fonts con-
sultades, els equips de futbol
base. El femení, però, podria
seguir amb normalitat.

-L’Ulldecona, amb un final de lli-
ga impressionant s’ha salvat (set
jornades sense perdre). Va guan-
yar a Jesús. La idea és que el tè-
cic Jordi Sansano continuí al cap-
davant de l’equip. 

hagut massa moviment a la presidència (Bonfill, Lluesma, Pelejà, Rambla, Joaquin Valles). Entrenadors com cromos (Fabregat,
Guerra, Xavi Cid, Issac Fernandez, Carlos Alós, Ramon Coch, Sergi Doménech, Viñas, Carlos Blanch ) i massa ansietat per acon-
seguir el retorn a la Tercera divisió amb projectes als que els hi faltava solidesa. I mentre els entrenadors anaven passant les direc-
tives i els presidents es posaven nerviosos i els pesava la situació. I deixaven per altres per arreglar un model de club que va per-
dre una mica la seua identitat històrica. I ara quan no hi havia més remei, s’ha fet una cosa que mai s’havia fet: apostar per la can-
tera. De totes formes, dels actuals, quants jugadors han sortit dels benjamins del club? Pocs. Si dir que cantera és fitxar a juga-
dors d’aquestes comarques i després els posem que són de la nostra escola, potser no és exacte, segons es miri. El Tortosa,
per història, no li correspon la categoria en la que jugarà. Tenia una plantilla justa per a mantenir un nivell de Primera catalana. El
mercat és el que és. Era un miracle mantenir la categoria. I així es va perdre. Carlos Blanch no és el culpable. Me consta que és
una gran persona. Però no es pot ser entrenador, secretari tècnic i de tant en tant psicòleg al vestidor. Baix el meu punt de vista
s’hagués hagut de canviar al tècnic. Buscar un altre, quedar-se com a secretari tècnic i apuntalar millor l’equip a principi de tem-
porada amb quatre o cinc reforços de calibre d’aquestes comarques. Jugadors de Segona catalana, a un cost baix, sobraven.
Carlos Blanch esperapava un miracle, tenia fe, però els miracles no duren sempre i ja la temporada passada el Tortosa es va sal-
var per poc i en aquesta ha baixat per mèrits propis. Clubs d’aquesta comarca, i sobre tot els de primera línia, volen agafar fut-
bolistes del Tortosa, del primer equip i dels planters. El Tortosa per a tornar a ser el que va ser ha de canviar de model, d’estratè-
gia. Són uns altres temps, aspirar a tornar a la Primera catalana no ha de ser prioritari. No s’han de cometre les errades del pas-
sat, de portar ansietat per tornar a pujar. Això ha portat al club a la Segona catalana. Pel camí van caure entrenadors, presidents
i un recital de jugadors portats d’arreu d’Espanya mentre la cantera demanava la seua oportunitat i no fou escoltada. Avui la can-
tera pot salvar aquest club. Però es necessita un bon director d’orqüestra que tingui les idees clares. Jo vaig avançar les solu-
cions a principi de temporada per a no baixar. No es van fer. Potser que les idees de Celma no sigin ben rebudes. Potser se’n
riuen de les meues idees. Però penso que eren bones i palpables. Els que potser se’n reien llavors, ara estan tristos perquè el seu
club de tota lavida està a la Segona catalana. No passa res. El Figueres va estar a la Segona divisió i va baixar a Tercera regional
en una temporada. En la categoria més baixa va duplicar la massa social. 800 espectadors hi havien en cada partit al seu esta-
di. El Figueres ha estat el campió del grup 1 de la Primera catalana i ha tornat a la Tercera divisió. Jo els asseguro que el Tortosa
pujarà en la temporada següent. Ja se n’encarregarà l’entorn d’aconseguir-ho. I aquí possin els punts suspensius que  vulguin. Jo
em reservo els meus. Però si pugen, s’equivocaran. Seria bo consolidar un model, una estructura de club i traure dèficit. Jo tren-
caria el model que tenen implantat per tornar a omplir el camp, és molt trist que hi hagin més espectadors en un partit de Quarta
catalana que en un del Tortosa. ¿Per què no crear un carnet familia, a través del qual puguin entrar tots els seus membres per
100 euros?. ¿Per què no fer un 50% de descompte als que siguin de la Penya del Barça?. Per què, com fan altres clubs, no es
paga als jugadors el mínim o solament per partit jugat?. Per què no fer un equip totalment de cantera i que el seu cost sigui zero?
El que vulgui jugar que jugui per amor al futbol i al seu club. Jo faria un club zero. L’entrenador i els jugadors a cost zero. Els núme-
ros són clars. Ingresos del Tortosa: taquilles, socis, sponsors, ajuntament i altres  serien uns 100.000 euros. Despeses d’àrbitres,
desplaçaments, fitxes i altres estariem parlant de 20.000 euros. Superàvit: 80.000 euros. Deixem les despeses del futbol base,
que es financien amb l’aportació dels pares. Vostès diran que és una utopia. La utopia és voler ser el que un no és. No potser el
Tortosa d’abans. Perquè el Tortosa torni a la categoria que li correspon es necessita paciència, un nou model i més paciència.
L’ansietat de pujar ha estat el pitjor enemic del club. L’Aguilas (Múrcia) està jugant la promoció d’ascens a la Segona B. El jugador
que més cobra són 400 euros. No tot és money. Els projectes amb una filosofia clara sempre triomfen i el Tortosa necessita un
canvi de 180 graus.
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Dolors d'esquena i coll?
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

La quiropràctica, tercera professió sanitària al món,
es dedica al benestar de la nostra important i delica-
da columna vertebral. Si sofreixes dolors d'esquena
i coll, és un senyal d'alarma que t'envia la teva colum-
na vertebral. Cuidar-la, és la clau de la teva salut.

Lumbàlgia
El dolor lumbar, o lumbàlgia, afecta al 80% de la
població en algun moment de la seva vida, moltes
vegades sense causa aparent. En corregir els des-
plaçaments vertebrals, anomenats sub-luxacions ver-
tebrals, el doctor quiropràctic repara la causa del
dolor.

Ciàtica
És el resultat d'una irritació del nervi ciàtic i general-
ment es manifesta amb un dolor a la cama. L'ajust
quiropràctic disminueix la inflamació sobre el nervi
ajudant a una recuperació òptima.

Hèrnia Discal
Gràcies a la cura quiropràctica, pacients crònics per
debilitat del disc, recuperen l'equilibri estructural. Es
pot evitar la cirurgia en la majoria dels casos.

Dolor de coll
La cervicalgia pot ser el resultat de mals hàbits pos-
turals, d'un cop o un accident. Els ajustos quiropràc-
tics, són molt eficaços per corregir els desplaça-
ments, responsables del mal funcionament d'aques-
ta zona tan important del cos.

Maldecaps
Jaquecas, migranyes o qualsevol mal de cap poden
sorgir perquè el coll treballa a l'excés per tractar de
recuperar la corba normal de les cervicals. Al reposi-
cionar les vertebres en el seu lloc, el quiropràctic
tracta alhora el dolor i l'arrel del problema.

Dolor en l'espatlla, Braç, Mà
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formigueix... Moltes
són les dolències provocades per sub-luxacions verte-
brals en les cervicals. La quiropràctica permet llevar el
pinçament del nervi braquial responsable del dolor o
del mal funcionament del braç.

Marejos i Vertígens
Moltes vegades estan provocats per la pèrdua de con-
nexió entre el cervell i els receptors neurològics de les
cervicals. Aquests problemes desapareixeran gràcies a
la cura quiropràctica.

Salut i benestar
Tothom requereix una revisió mèdica de la seva colum-
na vertebral regularment. Tu netejes les teves dents tots
els dies. T'adones que menjar sa és important. Fas exer-
cici tots els dies, i que fas per mantenir la teva columna
vertebral sana i sense sub-luxacions vertebrals?

FES LA PRIMERA CONSULTA AQUEST MES, PER LA MEITAT DE PREU 
PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095

Indicacions principals de la quiropràctica
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PRÒXIMA JORNADA 

Diumenge
L’Ampolla-Sant Jaume (17.30 h)
Camarles-Móra la Nova (18 h)

Tivenys-la Sénia (18 h))
Pinell-Godalll (18 h)
Horta-Villalba (18 h)

Ulldecona-Perelló (18 h)
S. Bàrbara-Catalònia (18 h)

L’Ametlla-Corbera (18 h)
Deltebre-Aldeana (18 h)

RESULTATS

33a jornada Tercera catalana

Sant Jaume-Deltebre 1-1

Catalònia-Ulldecona 1-4

Móra Nova-Ampolla 2-2

Aldeana-L’Ametlla 2-2

la Sénia-Camarles 3-0

Godall-Tivenys 2-0

Vilalba-Pinell 2-3

Perelló-Horta 3-3

Corbera-S. Bàrbara 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 33 65 27 75

2. la Sénia 33 62 39 63

3. l’Ametlla 33 71 36 59

4. Camarles 33 61 43 59

5. Sant Jaume 33 56 41 54

6. Vilalba 33 62 54 52

7. Perelló 33 63 48 51

8. S. Bàrbara 33 60 51 51

9. Pinell 33 70 58 49

10. Móra Nova 33 67 56 47

11. Horta 33 65 65 46

12. Aldeana 33 49 57 42

13. Ulldecona 33 48 59 39

14. Deltebre 33 47 52 38

15. Corbera 33 58 81 34

16. Tivenys 33 49 74 34

17. Catalònia 33 36 94 18

18. Godall 33 42 96 17

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
13a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1

Benissanet-Roquetenc 4-1

Xerta-Tivissa 1-2

Ginestar-Alcanar 1-0

PROPERA JORNADA 

Rasquera, descansa

Xerta-Rasquera (diss 17.30 h)

Roquetenc-Tivissa (diss 16.30 h)

Alcanar-Benissanet (diss 19 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benissanet 11 30 7 25

2. Alcanar 11 29 16 24

3. Ginestar 12 23 18 20

4. Roquetenc 11 20 26 16

5. Tivissa 10 23 27 12

6. Xerta 11 13 28 7

7. Rasquera 10 8 24 4

Quarta catalana

Jaime va fer tres gols, en el  darrer partit del CD la Cava a casa.

Els
resultats

de la
jornada

Jaime va liderar la
victòria del CD la Cava
contra l’Olímpic, amb

tres gols i en porta 21, a
manca d’una jornada.

Hat-trick
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 
Martinenc-Valls

Olesa-Reddis

Iberiana-Santfeliuenc

Sants-Vista Alegre

Torreforta-Rapitenca (diu 12 h)

Viladecans-Tàrrega

Almacelles-Júpiter

Tortosa-Ol. Can Fatjó (diu 12 h)

Igualada-Ascó (diu 12 h)

RESULTATS

33a. jornada, Primera catalana

Reddis-Martinenc 1-1

Ascó-Tortosa 3-0

Rapitenca-Sants 3-2

Santfeliuenc-Olesa 3-0

Vista Alegre-Iberiana 2-1

Tàrrega-Torreforta 2-3

Júpiter-Viladecans 0-0

Ol. Can Fatjó-Almacelles 0-1

Valls-Igualada 0-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 33 53 21 72

2. Júpiter 33 80 41 60

3. Vista Alegre 33 64 51 58

4. Martinenc 33 52 40 53

5. Santfeliuenc 33 44 42 52

6. Tàrrega 33 57 49 51

7. Reddis 33 48 45 48

8. Ascó 33 59 37 47

9. Sants 33 50 48 46

10. Viladecans 33 46 45 44

11. Iberiana 33 52 60 44

12. Valls 33 44 56 43

13. Torreforta 33 56 60 43

14. Almacelles 33 49 51 42

15. Igualada 33 54 59 42

16. Ol. Can Fatjó 33 33 50 35

17. Tortosa 33 45 56 34

18. Olesa 33 22 97 14

PRÒXIMA JORNADA  

Diumenge
Cambrils-Catllar (17 h)

Camp Clar-R. Bítem (17 h)
Catalònia-Calafell (17 h)
Olimpic-Morell (17 h)

Jesús i Maria-la Cava (19 h)
Torredembarra-Salou (17 h)

Gandesa-Roquetenc (18 h)
Bonavista-Vilaseca (17 h)
Alcanar-Canonja (17 h)

RESULTATS

33a jornada, Segona catalana

Calafell-Camp Clar 1-1

Morell-Catalònia 1-4

Roquetenc-Torredembarra 1-0

Canonja-Bonavista 2-3

Catllar-Alcanar 2-2

R. Bítem-Cambrils 1-1

la Cava-Olimpic 7-1

Salou-Jesús i Maria 1-0

Vilaseca-Gandesa 3-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 33 75 40 70

2. Torredembarra 33 68 30 67

3. Jesús i Maria 33 62 45 60

4. Gandesa 33 61 46 57

5. R. Bítem 33 67 45 55

6. Alcanar 33 61 50 55

7. Roquetenc 33 56 49 55

8. la Cava 33 66 64 49

9. Salou 33 47 49 48

10. Catalònia 33 56 51 41

11. Catllar 33 53 60 41

12. Cambrils 33 54 55 40

13. Camp Clar 33 49 57 40

14. Calafell 33 44 65 37

15. Vilaseca 33 49 63 36

16. Canonja 33 35 48 30

17. Olimpic 33 41 82 24

18. Bonavista 33 36 81 20

RESULTATS
13a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Ascó-Arnes 5-2

la Cava-Batea 0-3

Deltebre-Jesús i Maria 1-2

PROPERA JORNADA  

Jesús i Maria-la Galera (dissa 16 h)

Ascó i Arnes, descansen

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 11 36 12 26

2. Ascó 12 30 20 20

3. Jesús i Maria 11 24 20 19

4. la Galera 11 17 14 15

5. Arnes 12 28 33 15

6. Deltebre 11 14 32 10

7. la Cava 12 10 28 8
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V TORNEIG FUTBOL BASE VILA DE SANTA BÀRBARA

Gran Premi del Japó

TRIAL

El comitè tècnic d’àrbitres
de les Terres de l’Ebre ha
informat de la celebració
del proper curs d’iniciació
per a nous àrbitres.
La matriculació serà des
de l’1 de juny fins el 15 de
juliol i les classes de for-
mació seran els mesos
de setembre i octubre,
tant per a nois com per a
noies.
Han de ser majors d’edat
i no superar els 25 anys.
També poden integrar-se
a l’organització arbitral els
nois/es que tinguin entre
els 14 i els 18 anys. 
Els interessats poden
passar pel comitè tècnic
d’àrbitres, situat al carrer
Berenguer IV, nº26 1r pis,

de Tortosa. O posant-se
en contacte amb el dele-
gat del comitè tècnic d’àr-
bitres ebrenc, Manuel

Paez Maldonado, al tele-
fon 977/44 18 27.
També al correu del
comitè: tortosa@cta.cat.

Curs d’iniciació per a nous àrbitres de futbol
La matriculació serà des de l’1 de juny fins el dia 15 de juliol

Aquest cap de setmana, Motegi serà l’escenari del Gran Premi de Japó, amb doble jornada,
puntuable per al Campionat del Món en l’especialitat. El cap de setmana passat, Toni Bou, es
va imposar en les dues proves del Gran Premi d’Austràlia, per la qual cosa el pilot català arri-
ba al Japó amb 16 punts d’avantatge repecte el segon classificat, l’ulldeconenc Adam Raga
que intentarà recuperar part del terreny perdut. Per la seua part, Albert Cabestany està situat
en aquests moments en la quarta plaça de la classificació general, a dos punts de podi i a
cinc de la segona plaça. 
Per tant, com Raga, té opcions de tot.

El Barça, benjamí i aleví, es
va imposar en el V Torneig
de Futbol Base Vila de Santa
Bàrbara, celebrat dissabte,
enmig d’un gran ambient a
les instl.lacions esportives
de la localitat. 

València, Montcada, Rapi-
tenca, Roquetenc, Barcelo-
na, Nàstic, CD Oliver de Sa-
ragossa i el Santa Bàrbara
eren els equips participants.

En categoria benjamí,
després de la primera fase,
Rapitenca i Barça es van en-
frontar a semifinals, guan-
yant l’equip blauigrana. El
Montcada es va imposar en
l’altra contra l’Oliver. A la fi-
nal, el Barça va vèncer el
Montcada. En alevins, a se-
mis, el Nàstic va superar el
València i el Barça a la Rapi-
tenca. A la final, el Barça va
ser el campió en guanyar el
Nàstic.

El torneig va ser qualificat
com un “èxit” pels equips
que van pendre-hi part i tam-
bé pel dispositiu organitza-
tiu. S’ha volgut destacar la
col.laboració d’empreses i
comerços locals i també
d’un equip de voluntaris for-

mat per pares i mares que
van ajudar perquè tot surtís
com estava previst.

Ahir dijous, a Canal TE,
van estar Andrés Arasa, pre-
sident de la Comissió Orga-
nitzadora del Torneig, i Er-
nesto Cid, membre
d’aquesta Comissió. Tots
dos van fer-ne una valoració,
remarcant la extraordinària
implicació existent per po-
der-lo dur a terme.

Andrés va manifestar que
té desig de donar pas a una
altra persona perquè agafi el
relleu a la presidència de
l’organització.

El programa el poden tor-
nar a veure avui divendres a
les 15.30 h. I també a: vi-
meo.com/channels/meses-
ports. 

Finalment, dir que a Gan-
desa també va tenir lloc un
torneig, en categoria benja-
mí, dissabte passat. No és
la primera activitat que, com
altres anys, hi ha prevista a
l’entitat de la capital de  la
Terra Alta. La junta del Gan-
desa, amb Rafel Navarro,
està treballant molt per or-
ganitzar esdeveniments es-
portius per potenciar el
club. El Campus és un d’ells. 

El Barça s’imposa 

Resultats en categoria
aleví:
València 1 - Selecció Ebre 1 
Amposta 2 - Selecció
Maestrat 0
Amposta 3 - València CF 1
Maestrat 8 - Selecció Ebre
4
Selecció Ebre 2 - CF
Amposta 2
València CF 1 - Selecció
Maestrat 3
El CF Amposta campió en
la categoria aleví al sumar
un total de 7 punts. 
En categoria infantil:
València 1 - Selecció Ebre 1
Amposta 0 - Selecció
Maestrat 0

Amposta 0 -
València 4
Sel. Maestrat 1 -
Selecció Ebre 0
Selecció Ebre 1 -
CF Amposta 0
València 1 - Sel.
Maestrat 0
El Valencia CF
campió en la cate-
goria infantil amb
un total de 7
punts. 

El segon classifi-
cat la Selecció del
Maestrat; en tercera posi-
ció la Selecció de l'Ebre
amb els mateixos punts: 4.

I tancant la classificació el
CF Amposta amb 1 punt.
El torneig es va disputar
dissabte passat.

TORNEIG ALEVI I INFANTIL CIUTAT D’AMPOSTA

Amposta i València, guanyadors
Va ser dissabte passat

Albert Montañés no ha
pogut  repetir l’èxit de l’any
passat, quan va arribar a
quarts de final, a Roland
Garros. En aquesta edició,
el rapitenc no va tenir la for-
tuna necessària en el sor-
teig i, com es podia espe-
rar, després d’haver baixat
posicions al rànquing de
l’ATP, li va tocar amb Juan
Martín del Potro, un dels
millors jugadors del món.
No va poder ser, tot i l’es-
forç del tennista de la
Ràpita. Va caure per 6-2, 
6-7 (5-7) 6-2 i 6-1.
Montañés va seguir compe-
tint en dobles, amb Marcel
Granollers. 

TENNIS

Del Potro no dóna opció
Montañés es va veure superat, a Roland Garros

Tot a punt per a la
28ena. edició del
Trofeu Juvenil Ciutat
d’Amposta. La fase
prèvia serà el 9 de
juny. Hi jugaran el
Tortosa contra una
selecció del Baix
Maestrat i la Rapitenca
amb el Reus. I el dia
16 es disputarà el tro-
feu. El Vila-real contra
el guanyador de la prè-
via; posteriorment, el
València contra
l’Amposta i a la tarde,
el tercer i quart lloc i a
les 19 hores, la Gran
final del torneig. 

JUVENILS

28ena. edició
del Joan Gil
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
KIKO MARTÍ, ATLETA EBRENC D’ULTRAFONS

Kiko Martí té 38 anys i és
de Camarles. S’ha convertit
en un dels referents
ebrencs en les curses de
fons, d’extrema exigència
física. Es prepara actual-
ment per a l’ultrafons i el
proper repte és la Gorex-
Tex Transalpine Run, una
prova de 320 quilòmetres,
repartits en vuit etapes que
es disputarà a principis de
setembre per Itàlia, Aústria i
Alemania. Una prova que, a
més, té la peculiaretat que
s’ha de fer per parelles, la
qual cosa suposa una coor-
dinació física i mental que
s’ha d’afegir a la duresa del
seu recorregut.
Kiko, que va ser un bon
jugador de futbol del
Camarles i del R. Bítem, ens
explica com va passar de
participar en una cursa de
muntanya a ser un apassio-
nat de les extremes proves
que se celebren no només
en el nostre país si no en
altres indrets.

Pregunta: Com comença
tota la història, els vincles
amb aquesta mena de pro-
ves tan dures?
Resposta: Vaig sofrir una
greu lesió, jugant a futbol,
amb el trencament dels lli-
gaments creuats. Després
de l’operació, has de recu-
perar massa muscular. I et
recomanen còrrer per la
muntanya i, amb el temps,
coll amunt si és possible.
Així em vaig aficionar. Vaig
anar a una primera cursa a
Paüls, em va encantar l’am-
bient i la competició. Vaig
endinsar-me, entrenant
cada dia un poc més  per
preparar-me. I amb els
anys, em vaig buscar un
assessor amb un prepara-
dor físic per a millorar i

aprofitar més el treball. I
fins aquí.
P: Kiko jugava a futbol. Era
un jugador tècnic però pot-
ser no molt sacrificat física-
ment.....com s’origina
aquest canvi?
R: No és exactament així.
Potser al camp feia sensa-
ció de no ser sacrificat,
però a mi m’agradava entre-
nar i la base física la tenia.
També és possible que lla-
vors, per l’edat, tenia una
altra mentalitat, menys
competitiva. Així mateix, al
futbol, va arribar un
moment que no progressa-
va i és quan penses que
estàs estancat. Això no
crea motivació. En canvi,
amb les curses de muntan-
ya la superació és constant
i això és una motivació dia
rera dia.
P: No sent professional,
poder preparar-se és més
complicat? I quines ses-
sions d’entrenament fas
habitualment? Et canvia la
vida?
R: He de dir que tinc molta
sort amb la feina perquè me
permet fer-ho compatible.
Però són sis dies de treball
intens durant la setmana. I
ara que estic preparant la
Cursa del Llop has de
doblar el treball, dos o tres
cops per setmana. Vols por-
gressar i millorar i aquest
és l’objectiu que et dóna
força per seguir.
R: Cursa del Llop és com
un entrenament de prepara-
ció pel repte del setembre o
creus que pots lluitar per
alguna cosa més?
R: Sí, és un entrenament,
una preparació per a la
prova del setembre però he
de dir que sóc competitiu i
que buscaré acabar el més
amunt que sigui possible a

la classificació. Ho donaré
tot, com en les altres cur-
ses, sent conscient que em
servirà de preparació. Però,
a la vegada, sense descar-
tar acabar el millor possi-
ble. 
P: Les proves ultra fons.
Gorex-Tex Transalpine Run.
Parla’ns d’aquesta cursa?
R: El Trail-Running et porta
a tenir reptes constants. I
es podria dir que aquesta
prova és una cita que s’ha
de fer, és obligada. Si en
fas d’altres, has d’intentar
fer-la. Es dura tenint en
compte que és un marató
cada dia durant vuit dies, en
un traçat meravellós pels
Alps. He de buscar adminis-
trar l’esforç i adaptar-me
assumint l’experiència per a
millorar en altres ocasions.
No obstant, no descarto res
i tot i que sé que serà com-
plicat perquè hi ha gent
molt preparada, buscaré
acabar entre els 25 pri-
mers. 
P: Albert Giné és un refe-
rent ebrenc, participant en
la Marató des Sables i que
va plantejant-se i superant
els seus reptes. Quan t’en-
dinses en aquest esport d’a-
questa forma, no hi ha limit?
R: Potser hi ha gent que no
ho enten. Però quan et vas
introduint en aquest esport,
cada dia et reclames alguna
cosa més. Exposes el teu
cos al limit i vols seguir fent-
ho, per continuar superant-
te en l’esforç i seguir pro-
gressant i millorant. Si, està
clar que se’ns pot veure
com uns ‘malalts’ de l’es-
forç, però es porta dins. I
només penses en seguir.
P: A l’Ebre ens ha costat
però poc a poc tenim atle-
tes que trauen el cap en
aquesta mena de proves.

Potser, com en altres
aspectes, ens falta creure
que podem?

R: Jo penso que som un
referent, i no només a
Catalunya. Aquí s’organitzen

curses cada 15 dies, i molt
ben muntades. Ve gent de
tot arreu. I el nivell cada dia
és més important. I crec
que anirà a més. Hi ha
molta gent que es prepara i
que té al.licients i motivació
per millorar. I a més cal des-
tacar a tota la gent que
organitza aquestes curses
perquè són extraordinàries,
per tot i amb un gran
ambient.  

“Després d’una operació al genoll, per
recuperar massa muscular, em van
recomanar còrrer per la muntanya.

Així va començar tot”

Inicis
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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» 3x1
I JORNADES LLAGOSTÍ - ALCANAR, LES CASES DE ALCANAR I ALCANAR-PLATJA

L’ESQUELLA D’ENGAUDI

PINXO DE LLAGOSTÍ TROPICAL

INGREDIENTS:

Pinya natural
Tomaquets cherry
Pysalis
1 Cabdell
Llagostins
Oli de gambes
Sal, oli
Suc de taronja
Suc de llimona
Mostassa
Vinagre

PREPARACIÓ

Macerà els llagostins pelats du-
rant mitja hora amb els sus de ta-
ronja i llimona, la mostassa , el vi-
nagre i la sal. 

Tallar la pinya a daus i els cherry
per la meitat.

Punxart amb el pinxo els llagos-
tins pelats , la pinya, els cherry i
els pysalis. Els col.loquem  a so-
bre d`una fulla de cabdell i li po-
sem un rajolí d`oli de gamba.

RESTAURANT CAN BUNYOLES

AMANIDA DE FAVETES
BABY AMB LLAGOSTINS

INGREDIENTS:

Favetes baby
Enciam
Tomaquets
Llagostins bullits i pelats
Tomaquets cherry
Llagostins per a decorar
Oli
Menta fresca
Vinagre de moscat

PREPARACIÓ

B u l l i r  l e s  f a v e t e s  b a b y  a l
p u n t ,  a m a n i r l e s  a m b o  l i ,  s a l ,
l a  m e n t a  t r i n x a d a  i  u n e s  g o -
t e s  d e  v i n a g re .  R e s e r v e m

Ta l l a r  e n c i a m  e n  j u l i a n a ,  e l
t o m a q u e t  a d a u s ,  e l s  l l a g o s -
t i n s  p e l a t s  t r o c e j a t s ,  a f e g i r -
h o  a  l e s  f a v e t e s  i  p o s a r - h o
e n  u n a  c o p a .  P e r  a  d e c o r a r
p o s e m  e l s  l l a g o s t i n s  a m b  s a l
, l l i m o n a ,  i  t o m a q u e s  c h e r r y

RESTAURANT LA COSTA
LA CUINA MEDITERRÀNEA

GUACAMOLE AMB LLAGOSTINS

INGREDIENTS:

Llagostins
Alvocats
1 llimona
1 seba
torrades
sèsam
sal i pebre

PREPARACIÓ

Bu l l i r  e l s  l l a gos t i n s  amb  a i -
g u a  i  s a l   i  p e l a r - l o s

Es  x a f e n  e l s  a l v odca t s  amb
una  f o rq u i l l a  i  e s  t r i n x a  mo l t ,
mo l t  l a  s eba  i  e s  b a r re j a

A m b  l ` a l v o c a t ,  s ` a f e g e i x
s u c  d e  l l i m o n a ,  s a l  i  p e b r e
i e s  f a  l a  p a s t a .

S ` u n t e n  l e s  t o s t a d e s  i  e s
posen  e l s  l l a gos t i n s  a  s ob re .
S ` e spo l v o re j a  amb  sesam
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí     

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

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel serè o poc ennuvolat en general, si bé hi haurà algun núvol baix al lito-
ral sud de matinada i fins a primeres hores del matí. Durant la tarda, però,
creixeran algunes nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, i n'arribarà
alguna al Port. 
Precipitacions 
Durant la tarda són probables alguns ruixats al Pirineu occidental. Seran
d'intensitat feble i localment moderada i aniran acompanyats de tempesta.
Acumularan quantitats minses (fins a 5 mm en 24 hores). 
Temperatures 
Mínimes i màximes en lleu ascens. Les mínimes oscil·laran entre 7 i 12 ºC
al Pirineu, entre 14 i 19 ºC a ponent i a l'interior de les terres de l'Ebre, entre
16 i 21 ºC al litoral i entre 12 i 17 ºC a la resta del territori. Pel que fa a les
màximes rondaran entre 25 i 30 ºC al litoral, entre 31 i 36 ºC a ponent i a
l'interior de les terres de l'Ebre i entre 28 i 33 ºC a la resta del país. 
Visibilitat 
Serà entre bona i regular en general. Tot i això, de matinada serà localment
dolenta per alguna boira a fondalades de l'interior del quadrant nord-est i hi
haurà boirina al litoral sud. 
Vent 
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable, amb terral al litoral, si
bé a la costa Daurada bufarà xaloc fluix. La resta de la jornada s'imposarà
el vent de component sud fluix amb cops moderats.
Independentment, de matinada al nord de l'Alt Empordà bufarà tramuntana
fluixa amb cops moderats.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs  en un període molt seductor  , creatiu  i
lúdic  , però  no pretenguis  que arribi  la perso-
na  dels teus somnis  en pocs dies . Si no et cui-
des  tu és  impossible que milloris.

Taure
20/4 al 19/5

Una  nova persona  apareixerà  e la teva vida  i
et sentiràs  fortament  atret  per ella  No et des-
controlis  , tu ets més important  que qualsevol
assumpte de treball.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus nous  plantejaments  en l'amor  et poden
servir  per agafar  impuls  i consolidar  la teva
imatge  respecte  a la teva  parella . Aprofita  el
teu  dia  de descans  per airejar-te  i relaxar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

No  et  resultarà  fàcil  negociar   amb la  teva
parella.  Potser  et  posaràs una mica nerviós.
Respecte  a la salut , avui  disposaràs  de molta
energia  física.

Lleó
22/7 al 22/8

No vols tenir desavinences amb ningú. Et
ve de gust  passar el dia tranquil  .Respecte
a la salut, has de millorar  el nivell  de qua-
litat  en el teu menjar.

Verge
23/8 al 21/9

Pots  rectificar  moltes  coses  de la teva  vida
amorosa , però  no totes  són  tant importants
com tu creus . No estàs  per orgues i qualsevol
excés  que facis costarà car.

Balança
22/9 al 22/10

Et sentiràs  millor si saps diferenciar  l'amor  de
l'amistat . Empra  la teva  energia  a lluitar  per
objectius  que et  valguin  la pena  o acabaràs
deprimit .

Escorpí
22/10 al 21/11

És un bon dia  per viure  una aventura  o per
donar-li  a la relació  que tinguis  na bona  empen-
ta. Avui  tindràs  una jornada  carregada  de com-
promisos .

Sagitari
21/11 al 21/12

Busca  l'estabilitat  en la teva vida sentimental . Si
permets  que els teus comentaris no siguin
encerts  acabaràs  patint-los  en la teva  pròpia
carn. Dosifica't  per no esgotar-te  en excés.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Venus  per la teva  vuit reflec-
teix  que en aquest moment  el relacionat
amb  la teva sexualitat  augmenta  de tem-
peratura.

Aquari
20/1 al 18/2

Venus  transitant  per la teva casa  set  indica
un període  intens  però  dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte  a la salut , evita  les
situacions  que et produeixen  intranquil·litat.

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions  que estiguin  en punt  mort , i que fan
l'efecte  que són  un llast , seran objecte  de canvi .
La millor  manera  de regularitzar  el teu excés  d'e-
nergia  és fent esport.

MATÍ

SOL 

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

33º 19°

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!

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Treballa com a Tècnic Professional
en Tanatopràxia-Tanatoestètica i
Operari Funerari.Pràctiques en

tanatoris i gestió de feina.
Tel 977 44 36 76.
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Litterarum, fira d'especta-
cles literaris, vol ser una
trobada d'espectacles de
qualsevol disciplina, musi-
cal, teatral, espectacle de
carrer, arts escèniques,
que tinguin la literatura en
llengua catalana, en totes
les seves variants dialec-
tals, com a eix central. El
projecte Litterarum, iniciat
ara fa 5 anys, consolida els
seus objectius inicials. Amb
la progressiva posada en
valor del concepte d'espec-
tacle literari -també a tra-
vés de la web espectacles-
literaris.cat i la inversió cre-
ativa que li ha seguit,
Litterarum pren força enca-
rant la seva cinquena edi-
ció. Seran 19 espectacles i
una jornada professional
distribuïts en tres dies,
complementats per la Fira
del Llibre Ebrenc (que arri-
ba a la seva edició número
9). La 9a edició de la Fira
del Llibre Ebrenc, la fira
professional del món del lli-
bre de les comarques cen-

trals dels països catalans,
es celebrarà el dissabte 2
per la tarde i el diumenge 3
de juny durant tot el dia.
Per aquesta nova edició
s'estan preparant diferents
novetats importants res-
pecte a les edicions ante-
riors. Entre elles cal desta-
car un nou format de pre-
sentació de llibres, la pre-
sencia de diferents escrip-
tors de renom de la literatu-
ra catalana actual, nous
espais de visita i esbarjo,
més espectacles literaris,
entre d'altres.
La diversitat en l'àmbit dels
espectacles programats
esdevé aquest any un ele-
ment prioritari. Teatre,
música i recital poètic són
algunes de les formes que
prendrà la literatura en llen-
gua catalana sobre els
escenaris de Litterarum,
Fira d'espectacles literaris
de Móra d'Ebre. La cinque-
na edició de Litterarum, fira
d'espectacles literaris, es
realitza en paral·lel a la
novena Fira del Llibre
Ebrenc els dies 2 i 3, fira
que busca promocionar la
literatura i els escriptors i
escriptores en llengua cata-
lana apropant-la al gran
públic que gaudirà, i conei-
xerà més la literatura i els
seus escriptors a través
dels espectacles i activi-

tats proposats. Tres grans
autors per a tres artistes

de renom es donaran cita a
Litterarum, Fira d'especta-
cles literaris de Móra
d'Ebre: Sagarra dit per
Rosa M. Sardà, Gertrudis
canta Foix i Una música de
Cavalls Negres, basat en
textos de l'Albert Roig amb
Sílvia Bel i Mònica Van
Campen, són alguns dels
espectacles literaris que
conformen la programació
de la fira per l'edició d'en-
guany.  La cinquena edició
de Litterarum és celebrarà
coincidint amb la Fira del lli-
bre ebrenc, que enguany
arriba a la 9a edició. Així,
Litterarum esdevé una
referència per a professio-
nals i seguidors de la litera-
tura en llengua catalana
posada a escena. Es
podran visualitzar i escoltar
textos literaris en les arts
escèniques en tots els
seus formats, recitals de
poesia, música i
instal·lacions de carrer,
etc. amb un total de 19
espectacles literaris pro-
gramats en l'edició del
2012. Segons Albert Pujol,
Director de la Fira, aquest
any l'objectiu és “tornar a
ser el referent del món de
l'espectacle literari de
parla catalana, amb un
gran nivell artístic i profes-
sional tractant la nostra lite-
ratura, i apropant-la al

màxim al públic i a progra-
madors d'espais escènics

d'arreu. La música, el tea-
tre, la paraula dita a partir
de textos literaris en
català, envoltarà Móra
d'Ebre durant els tres dies
de la Fira".
El diumenge, 3 de juny, es
celebrarà el darrer acte de
la Fira del Llibre Ebrenc,
que des de fa anys és l'ano-
menat "Llegim ebrenc!".
Enguany comptarà amb la
presència de l'escriptor

Jordi Llavina, que ens par-
larà del plaer de la lectura i
de si llegir serveix realment
per a alguna cosa. Llavina
és un escriptor, poeta, crí-
tic literari i presentador de
ràdio i televisió que es va
donar a conèixer l'any
2001en guanyar el Premi
Josep Pla de Narrativa,
amb la novel·la Nitrato de
Chile. Litterarum, fira d'es-
pectacles literaris està

organitzada per
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre i el Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre o Fira
del Llibre Ebrenc, amb la
cololaboració de la
Institució de les Lletres
Catalanes, la Diputació de
Tarragona i el Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre. La gestió professio-
nal va a càrrec de FUSIC,
Fundació Societat i Cultura.

«Per què no?»

Aquest cap de setmana
tindrà lloc la cinquena
edició de Litterarum,
fira d'espectacles lite-
raris. Des d'avui i fins
el diumenge, 3 de juny
Móra d'Ebre, acollirà el
certamen que es realit-
za paral·lelament amb
la novena Fira del
Llibre Ebrenc els dies 2
i 3.

Es la pregunta que s’han fet els organitzadors de Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc, des dels seus inicis

1, 2 I 3 DE JUNY PLAGAT D’ACTIVITATS D’UNA QUALITAT EXCEPCIONAL I SENSE MOURE’NS DE CASA (TERRES EBRE)

La Fira té per objectiu «tornar a ser el referent del
món de l’espectacle literari de parla catalana,

amb un gran nivell»

CULTURA

REDACCIÓ

              


