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Naturantaix, una de les empre-
ses fabricants de mobles més
importants de la Sénia
(Montsià), té previst presentar
de forma imminent un concurs
de creditors per extingir l'acti-
vitat deixant els seus 86 treba-
lladors al carrer. Els sindicats
UGT i CCOO ja han anunciat
que plantaran cara a la deci-
sió: acusen els propietaris del
grup Antaix de voler liquidar
una activitat que encara consi-
deren viable i demanaran
suport a empresaris i adminis-
tracions per evitar l'enfonsa-
ment d'un sector que dóna
feina a unes 2.000 persones a
la comarca. Segons recorden,
els treballadors d'Antaix, que
han patit tres EROs de suspen-
sió temporal i un d'extinció en
els últims quatre anys, han
contribuït al creixement del
grup. P3

Naturantaix anuncia concurs de creditors

La majoria absoluta del PP al Senat, juntament amb l'abstenció dels senadors del PSOE, ha permès tom-
bar la moció defensada pel senador socialista de l'Entesa pel Progrés de Catalunya, Joan Sabaté, ins-
tant el govern espanyol a modificar els cabals aprovats per al tram final de l'Ebre. Sabaté, que ha insis-
tit novament en l'abast estatal del "perill" que els cabals aprovats per la Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre (CHE) suposarien per la pervivència física i humana del Delta de l'Ebre, ha rebutjat una esmena del
PP que pretenia diluir el text. La proposta, però, ha comptat amb el suport de CiU, que ha retret al govern
espanyol no haver escoltat en cap cas les propostes plantejades per la Generalitat. P4

Tombada la moció per defensar l'Ebre

Terres de l’Ebre. Una ruta de tapes i una
jornada de portes obertes a locals buits,
propostes pel nucli antic de Tortosa.

P4

Esports. L’ulldeconenc Aleix Garcia, convocat
amb la selecció espanyola sub-15 per a jugar el
Mundialet que tindrà lloc en dues setmanes a
Mèxic. P17

Terres de l’Ebre. El consell rector de la
Cooperativa de l'Aldea accepta posposar el
seu relleu fins l'aprovació dels comptes de
2011. P6Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Una altra mala notícia per a l'economia del terri-
tori. El comitè d'empresa de NaturAntaix i els sin-
dicats UGT i CCOO han anunciat que el fabricant
de mobles de la Sénia té previst presentar de
forma imminent un concurs de creditors per a la
liquidació total de l'empresa, i acomiadarà els
seus 86 treballadors. Una situació complicada.
Des de fa 4 anys els treballadors de l'empresa,
líder en el seu sector a la Sénia i que va arribar
a tenir 400 treballadors, s'han sotmès a quatre
Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), 3
d'ells temporals i un d'extinció. En aquests
moments l'ERO aplicat significava que els 86
empleats en plantilla treballarien dos dies la set-

mana. Segons càlculs dels sindicats, el tanca-
ment afectarà també uns 200 treballadors de
petites i mitjanes empreses del sector al territo-
ri. Els sindicats denuncien que alguns dels treba-
lladors ja han esgotat el seu atur (més de 450
dies de prestació) com a conseqüència d'anar
encadenant un ERO darrere d'un altre, amb la
qual cosa podrien recuperar com a molt 180
euros del subsidi d'atur. Amb tot, els sindicats
UGT i CCOO sostenen que la situació econòmica
no és tan greu per tancar. “No tenim totes les
dades, però el deute amb proveïdors és assumi-
ble”. Una altra empresa i més families a l'expec-
tativa….

Editorial

El major fabricant de mobles podria tancar portes

El Parlament de Catalunya, amb la Llei
5/2004, originada arran d'una iniciativa legis-
lativa popular, va impulsar la creació de
30.000 noves places de llars d'infants o
escoles bressol de titularitat pública, ajustant
l'oferta pública a la demanda real. Recordem
que a les Terres de l'Ebre, amb la Consellera
Marta Cid i la col·laboració dels ajuntaments,
es van crear 1.000 places noves de llars d'in-
fants municipals. El Departament d'Educació,
després, va elaborar el Mapa de 0-3 anys i va
establir les fórmules de finançament per als
ajuntaments, per facilitar la creació i el man-
teniment de les places previstes a la Llei. De
fet, la Generalitat va incrementar, a partir del
curs 2005-06, els 1.100 Û d'aleshores per
plaça fins als 1.800 Û anuals per contribuir
en les despeses de funcionament de les llars.
L'any 2009, la Llei d'Educació de Catalunya
va regular l'àmbit competencial pels convenis
amb els ens locals per a l'educació infantil,
però poc després, i fruit també de la reduc-
ció dels fons de l'Estat destinats a la primera
infància, el Govern va anunciar una disminu-
ció significativa de la seva aportació, fet que
dificultava la viabilitat financera de bona part
de les llars d'infants municipals. ERC, tot i
que som conscients de la situació econòmica
i financera de la Generalitat, pensem que cal
prioritzar el manteniment de les llars d'infants
municipals, dotant els ajuntaments dels
recursos necessaris. 
ERC, a més de denunciar la deslleialtat insti-
tucional del Ministeri d'Educació per haver
imposat a l'administració educativa catalana
unes mesures urgents de racionalització de
la despesa pública en aquest àmbit, dema-
nem al Govern que atengui de manera urgent
les demandes sobre el finançament de les
escoles bressol de l'Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, del proppassat 20 d'abril.
D'entrada, ha de dotar fins a 1.600 Û euros
la bestreta de 1.300 Û anunciada pel
Departament d'Ensenyament per al curs

2011-12, i mante-
nir aquest import
per als cursos
següents. D'altra
banda, el Govern
ha de convocar
l'ordre d'ajuts als
ajuntaments titu-
lars de llars d'in-
fants per a l'esco-
larització de nens
de zero a tres
anys en situacions
socioeconòmiques desfavorides per a aquest
curs i mantenir, com a mínim, l'import per
alumne en els 735,00 euros del curs passat.
Per acabar, caldria que el Govern, entre
altres mesures, comuniqués per escrit de
manera immediata els canvis per al curs
2012-13 del sistema de gestió i del sistema
de beques i de bonificacions a les llars d'in-
fants de titularitat del Departament
d'Ensenyament i a garantir els recursos sufi-
cients per mantenir el suport a les famílies
amb necessitats econòmiques, de les
instal·lacions i de la qualitat educativa. 
Les llars d'infants municipals representen una
oportunitat per conciliar la vida laboral dels
pares i mares amb una atenció educativa de
qualitat dels més menuts. Són un pilar fona-
mental de la nostra societat, que permet fixar
unes bases formatives de primer ordre, molt
necessàries per garantir un creixement inte-
gral dels infants. És per això que no podem
renunciar a aquest servei ni podem establir
uns preus públics que allunyin les famílies de
poder accedir-hi.

Adam Tomàs
Regidor i portaveu de la Federació 

de l'Ebre d'ERC

CiU situa les llars d’infants 
municipals a la corda fluixa

Opinió

En un moment com l'actual de
greu crisi econòmica, en l'ac-
tuació política cal tenir molt cla-
res les prioritats. Les frivolitats
mai no són acceptables en la
gestió pública, però ara més
que mai cal actuar fixant molt
curosament les prioritats en
allò que és fonamental pel pre-
sent i pel futur.
A les Terres de l'Ebre, avui cal
combinar com sempre les
accions de protecció del nos-
tre medi, vital per a la nostra
societat, i alhora impulsar
actuacions que ens portin a
créixer ara mateix i quan ini-
ciem la sortida de la crisi,
generant llocs de treball. És
per això que els socialistes
hem desenvolupat iniciatives
parlamentàries en aquesta
direcció. 
Per una banda, interpel·lant al
ministre d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient
sobre la previsió de cabals
ecològics per al tram inferior
de l'Ebre, en el projecte de Pla
Hidrològic de la Demarcació.
La resposta, clarament insufi-
cient, ens ha portat a fer una
proposta en forma de moció al
Senat, demanant que es res-
pecti el criteri de la Comissió
per a la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre, que és l'orga-
nisme mandatat des de la seva
creació, pels governs de
Rodríguez Zapatero i Maragall,
per protegir el tram inferior de
l'Ebre i molt especialment el
Delta. Que la proposta hagi
estat rebutjada pel vot en con-
tra del PP no ens aturarà, com
no ens vam aturar el 2001
amb la majoria absoluta del PP,
i ens en tornarem a sortir. La
protecció de l'Ebre i el seu
Delta és un mandat de la Unió
Europea i el farem valdre.
D'altra banda, estem en la tra-
mitació dels Pressupostos
Generals de l'Estat per aquest
any 2012. Uns pressupostos
que han de ser de contenció i
austers, per la disminució de
recursos derivats d'una greu
davallada dels ingressos
públics, fruit de l'aturada de l'e-
conomia. Tanmateix però, han
d'incorporar les inversions
necessàries que impulsin el
creixement per generar llocs
de treball. Fins i tot, en el nos-

tre cas, convençuts que cal
aprofitar el moment, per treure
la regió de l'Ebre de la margina-
ció en inversions que hem patit
en les dareres dècades, si
exceptuem l'esforç dels
darrers anys fet pels governs
d'esquerres de Madrid i
Barcelona. Esforç al que cal
donar continuïtat encara que
sigui des de l'oposició per
posicionar-nos bé cara a la
recuperació econòmica quan
aquesta s'iniciï. En aquesta
línia hem entrat esmenes
demanant 10 milions per un
segon pla d'industrialització,
que doni continuïtat al del
2010 amb govern socialista,
esmenes impulsant l'A-7 al seu
pas per l'Ebre i el corredor
ferroviari del Mediterrani. Així
mateix, esmenes per millorar
l'aqüicultura al Delta i les actua-
cions d'impuls rural de la Taula
del Sénia. Alhora demanem
que s'executin les obres pen-
dents de les variants viàries de
l'Aldea, Gandesa i Corbera.
La dificultat del moment exi-
geix més que mai determina-
ció i molt treball. Cal també
que mirem de coordinar els
esforços i amb el necessari
consens, deixant de banda
pessimismes esterilitzants,
garantim el futur dels nostres
conciutadans, especialment
de les noves generacions. És
la nostra obligació, de tots,
però especialment dels que
tenim responsabilitats públi-
ques.

Joan Sabaté Borràs
Portaveu adjunt de l'Entesa

pel Progrés de Catalunya i pri-
mer secretari del PSC de

Tortosa

Protegim el territori i 
impulsem el creixement

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona) 

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P4300400 A- Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 31/05/2012, va aprovar provisionalment la modificació de la següent ordenança fiscal per a l'exercici 2012:

De conformitat amb l'art. 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquestes orde-
nances fiscals s'exposen al públic per un període de 30 DIES HÀBILS, a comptar des de l'última publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província o en un diari de
difusió provincial, amb exposició al Tauler d'Anuncis d'aquest ajuntament.

Durant aquest període, les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut aquest termini
sense que s'hi hagin produït reclamacions i/o al·legacions, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament amb la publicació del seu text íntegre en el BOPT.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 6 de juny de 2012

Els sindicats UGT i CCOO ja
han anunciat que plantaran
cara a la decisió: acusen els
propietaris del grup Antaix
de voler liquidar una activitat
que encara consideren via-
ble i demanaran suport a
empresaris i administra-
cions per evitar l'enfonsa-
ment d'un sector que dóna
feina a unes 2.000 perso-
nes a la comarca. Segons
recorden, els treballadors
d'Antaix, que han patit tres
EROs de suspensió tempo-
ral i un d'extinció en els
últims quatre anys, han con-
tribuït al creixement del
grup. Dimarts al matí van
comunicar la decisió a la
plantilla. La voluntat del grup
Antaix passa per presentar
el concurs de creditors i
liquidar la societat. Això
suposaria fer fora els 86 tre-
balladors actuals i, segons
càlculs sindicals, afectaria
també indirectament uns
200 treballadors més de
petites empreses i tallers

vinculats. Tot i reconèixer
que la crisi dels últims anys
ha afectat considerablement
l'evolució del negoci del
fabricant de mobles -l'em-
presa va arribar a ocupar
uns 400 treballadors en el
seus moment de màxima
activitat-, els sindicats que
representen la plantilla de
Naturantaix han retret als
propietaris del grup una

"mala gestió", entre d'altres
aspectes, pel fet d'haver dei-
xat l'empresa "en mans de
diversos gerents" i de no
haver sabut "adaptar-se a la
situació del mercat". 
Per contra, segons informa
l’ACN, ha assegurat el secre-
tari nacional del Metall,
Construcció i Afins (MCA) de
la UGT de Catalunya,
Bernardo Fuertes, "els treba-

lladors han fet un esforç
descomunal" després d'ha-
ver patit, en els últims qua-
tre anys, un ERO d'extinció -
amb 90 acomiadaments el
2010- i tres EROs de sus-
pensió temporal d'activitat -
l'últim actualment en vigor i
pel qual la jornada laboral
està limitada a dos dies de
la setmana-. 
Amb aquesta situació, bona

part de la plantilla ha consu-
mit ja 450 dies d'atur, fet
que els deixaria amb un
escàs o nul marge a l'hora
de percebre el subsidi si els
acomiaden -en aquest cas,
en recuperarien 150-. 
Els representants dels treba-
lladors "demanaran auxili" a
les institucions, reunint-se
amb l'alcaldessa de la
Sénia, el consell comarcal,

la Diputació de Tarragona i
amb els grups polítics del
Parlament.
Els sindicats reclamaran als
propietaris d'Antaix, que es
plantejaria continuar l'activi-
tat amb la resta d'empreses
del grup -entre les quals
ISénia, Talleres Vega,
Tansénia, Flendil o
Decorantaix, que ocupen en
total, uns 60 treballadors
més- un cop s'hagi després
de Naturantaix, assumeixi
les conseqüències econòmi-
ques i "pagui per la principal
empresa que li va donar el
nom".
Ara s'obre un cicle nou mar-
cat per les pautes producti-
ves que imposen multinacio-
nals del sector com la sueca
Ikea.
Els representants dels treba-
lladors han recriminat a l'em-
presa no haver donat la cara
en el moment de comunicar-
los la decisió. 
De fet, sospiten que els pro-
pietaris d'Antaix podrien
mantenir el negoci forçant,
amb el concurs de credi-
tors, que sigui el Fons de
Garantia Salarial qui es faci
càrrec de les indemnitza-
cions per acomiadaments. 
També han denunciat movi-
ments "sospitosos" de
maquinària durant els últims
mesos i el pagament pen-
dent d'uns 80.000 euros en
salaris de la plantilla corres-
ponents al passat mes de
maig.

Naturantaix anuncia un 
concurs de creditors

Naturantaix, una de les
empreses fabricants de
mobles més importants
de la Sénia, té previst
presentar de forma
imminent un concurs de
creditors per extingir
l'activitat deixant els
seus 86 treballadors al
carrer. 

L’Anunci deixarà 86 treballadors al carrer

Els sindicats acusen a la direcció de mala gestió i defensen la viabilitat de l’activitat

ACN

El comitè d’Antaix, anunciant la decisió de l’empresa.
Cedida

ACTUALITAT
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Sabaté, que ha insistit
novament en l'abast estatal
del "perill" que els cabals
aprovats per la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) suposarien
per la pervivència física i
humana del delta de l'Ebre
ha rebutjat una esmena del
PP que pretenia diluir el
text. La proposta, però, ha
comptat amb el suport de
CiU, que ha retret al govern

espanyol no haver escoltat
en cap cas les propostes
plantejades per la
Generalitat. Sabaté ha
explicat el nou Pla de la
CHE planteja cabals per a
l'últim tram de l'Ebre d'en-
tre 3.200 i 3.700 hectòme-
tres cúbics per any, mentre
que la *Comissió de
*Sostenibilitat dels *Terres
de l'*Ebre havia marcat un
cabal d'entre 7.000 i
12.000 hectòmetres
cúbics. Sabaté ha explicat
que "no és una polèmica
entre Comunitats
Autònomes, no és una
negociació, no parlem de
qui puc o no regar. Parlem
d'un tema inqüestionable i
d'extrema gravetat, d'un
problema mediambiental,
de l'aigua imprescindible
per al Delta de l'Ebre", que
-com ha explicat- podria
fins i tot desaparèixer. El
senador de les Terres de
l'Ebre i alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha defensat el
vot favorable de CiU a la ini-

ciativa de l'Entesa. En
aquest sentit, Bel ha lamen-
tat la “incomprensió persis-
tent” del PP amb el tram
final de l'Ebre. Alhora, ha
subratllat que “resulta preo-
cupant que el PSOE s'abs-
tingui. És la constatació

que aquest Grup compar-
teix amb el PP el procedi-
ment i la forma de fixació
del cabal, així com el cabal
proposat”. Ferran Bel ha
assenyalat que “el cabal
mediambiental que s'ha
fixat per a l'Ebre ho és de

nom, perquè no respon a
criteris mediambientals. Es
tracta d'un cabal aritmètic,
perquè és el resultat d'una
operació aritmètica senzi-
lla. S'ha aplicat una resta
als cabals mitjos dels
últims anys”.

La majoria absoluta
del PP al Senat, junta-
ment amb l'abstenció
dels senadors del
PSOE, ha permès tom-
bar la moció defensa-
da pel senador socia-
lista de l'Entesa pel
Progrés de Catalunya,
Joan Sabaté, instant el
govern espanyol a
modificar els cabals
aprovats per al tram
final de l'Ebre. 

REDACCIÓ

Joan Sabaté i Ferran Bel al Senat.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa i
l'Associació de
Comerciants del Nucli Antic
han posat en marxa un
seguit de propostes desti-
nades a promocionar el
barri i a dinamitzar-lo
comercialment. Les activi-
tats es faran durant tot
aquest mes de juny i com-

binen gastronomia, cultura,
turisme i comerç. A banda
de donar a conèixer entre
la ciutadania els negocis
que han obert portes darre-
rament al Nucli Antic i d'en-
senyar el procés impulsat
per l'Ajuntament de rehabi-
litació integral de carrers i
places, així com de restau-

ració de façanes d'edificis,
l'objectiu passa també per
despertar l'interès d'em-
prenedors que vulguin
posar el seu negoci al
barri. Per aquest motiu el
dissabte 30 de juny es farà
una jornada de portes
obertes dels locals comer-
cials desocupats que hi ha

actualment al centre histò-
ric de Tortosa, una vintena
en total.
Les propostes s'enceten el
proper cap de setmana
amb "Sabors del Nucli
Antic", una iniciativa dels
establiments de restaura-
ció consistent en una
degustació de pintxos i
begudes a preus reduïts.
La promoció inclou regals
d'ampolles de vi i el sorteig
d'un sopar. Aquesta activi-
tat tindrà continuïtat el cap
de setmana següent, amb
l'afegit d'un maridatge de
gintònics dissabte 16 a la
nit, a la plaça de la Cinta.

I, finalment, dissabte 30 es
farà la jornada de portes
obertes de locals comer-
cials. Els propietaris d'uns
20 locals han posat a dis-
posició de l'Ajuntament
aquests espais perquè la
gent que ho vulgui pugui
visitar-los durant el matí
d'aquest dissabte, en hora-
ri de 10 a 14h. Sota el
lema "Vols muntar un nego-
ci? Et donem la clau!",
l'Ajuntament de Tortosa
pretén captar l'atenció d'ar-
tesans, empresaris i
emprenedors i oferir-los la
possibilitat de muntar el
seu negoci al Nucli Antic. 

«Sabors del Nucli Antic»
arriba a Tortosa

Propostes destinades a dinamitzar el barri

L'empresa pública ADIF
ha informat a
l'Ajuntament que entre
els dies 11 i 15 de juny
farà treballs de manteni-
ment a la catenària de
l'estació de Tortosa.
Tenint en compte que
són incompatibles amb la
normal circulació de
trens per l'estació,
aquests treballs es faran
en horari nocturn, entre
la mitjanit i les 5 de la
matinada. En total seran
cinc nits de treballs. ADIF
ha explicat que atesa la
consistència d'aquests
treballs, en els quals es
precisaran vehicles i
maquinària de via, és
probable que es generi
un nivell de soroll supe-
rior al trànsit habitual de
trens.

Manteniment 
a l’estació de

Tortosa

La Cambra de Comerç de
Reus ha acollit la presen-
tació de l'estudi de con-
juntura econòmica de les
Cambres de Reus,
Tarragona, Tortosa i Valls
del primer trimestre del
2012. El catedràtic
d'Economia de la URV,
Agustí Segarra, ha expli-
cat que les empreses del
Camp i l'Ebre han aug-
mentat un 35,9% el volum
de les seves exportacions
en el darrer any. Aquesta
dada, segons Segarra, fa
que les dues demarca-
cions ja representin prop
d'un 15% del total d'ex-
portacions catalanes.

Augmenten el
volum

d’exportacions

El Senat tomba la moció per a modificar els cabals de l’Ebre
La Generalitat avaluarà les afectacions en conreus i ramaderia

ACTUALITAT
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90 d'aquestes pilones de plàs-
tic senyalitzen i limiten les
zones d'aparcament de les
zones de pas de vianants, can-
tonades i  drets que dificulten el
normal desenvolupament del
trànsit. Segons Antoni
Montagut, regidor de
Governació, “aquesta actuació
ajudarà a millorar la fluïdesa de
la circulació durant l'època esti-
val, alhora que dotarà de més
seguretat als vianants”.
De color verd amb franges fos-

forescents de color blanc, les
pilones s'han repartit pels llocs
més conflictius i de més risc del
casc urbà i en carrers com el
Batlle Josep Pijoan, el Jacint
Verdaguer, La Rambleta, el
Ramon i Cajal o el Francesc
Labadie, i a les places Joan
Miró i del Canó.
A la vegada, en indrets que
necessiten d'un tractament de
trànsit especial, depenent de
l'hora del dia, com es el cas de
la Plaça Catalunya, Plaça Nova i
Carrer Andreu Llambrich, que
es tanquen al vespre, s'han ins-
tal·lat 40 exemplars d'un un
altre tipus de pilones
metàl·liques  molt més pràcti-
ques que les que s'havien utilit-
zat fins ara. El pressupost total
d'aquesta actuació ha estat
13.000 Û en una mesura que
des de l'Ajuntament s'espera
que sumi seguretat i fluïdesa a
la circulació i s'afegeix a altres
mesures aplicades en anteriors

temporades com la senyalitza-
ció de zones d'aparcament,
zones de càrrega i descàrrega,
i els canvis en els sentits de cir-
culació del casc urbà.

L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha instal·lat 130 pilones
d'abalisament i senyalitza-
ció al casc urbà davant l'a-
rribada de l'estiu i, per tant,
de més afluència de vehi-
cles i peatons a les vies
urbanes.

REDACCIÓ

Una imatge dels pilones instal.lats.

Cedida

Dissabte passat va tenir lloc al
centre d'interpretació de la Serra
de Godall la presentació del vídeo
promocional  «Serra de Godall, his-
toria i sensacions per compartir».
Es tracta d'un producte de promo-
ció turística per tal de posar en
valor tot el patrimoni històric, artís-
tic, etnogràfic, cultural i natural
que envolta la Serra de Godall,
que va des de les pintures rupes-
tres d'Ulldecona fins als espais
naturals i de lleure que hi ha per
tota la Serra: la font de

Capdasens, la font de l'Arboç, l'à-
rea de Medi Ambient de Godall,
entre d'altres; i des del Castell
d'Ulldecona fins a les antigues
pedreres que abastien de rodes
els molins d'oli, al terme de Godall.
La gent de Godall i d'Ulldecona
comparteixen vincles d'unió fami-
liar i d'amistat que fa que amb els
anys hi hagi un bon veïnatge i, fruit
d'aquesta bona entesa, neixi la ini-
ciativa de realitzar aquest treball
conjuntament amb el suport dels
Ajuntaments de Godall i

d'Ulldecona i el Patronat de
Turisme de la Diputació. L’alcalde
de Godall, Francesc Josep Miró,
ha destacat que «és una iniciativa
mancomunada, per tal d'optimit-
zar esforços i recursos econòmics
i com a continuació d'un treball
conjunt d'aquests dos municipis
que va tenir el seu inici fa dos anys
amb l'adequació del sender que hi
ha pel mig de la Serra de Godall,
que va des de Godall fins l'Ermita
de la Mare de Deu de la Pietat a
Ulldecona.

«Serra de Godall, història i
sensacions per compartir»

Presentació del vídeo promocional

El viver d'empreses de
Camarles (Baix Ebre) acollirà
divendres 15 de juny alguns
dels economistes més presti-
giosos del país en la jornada
'Economia i Empresa', orga-
nitzada pel Consell Comarcal
del Baix Ebre, amb el suport
de la Generalitat i 'la Caixa'.
Un debat sobre el paper
estratègic de les Terres de
l'Ebre, amb la participació de
Ramon Tremosa i de Germà
Bel, i la ponència sobre
empresa i innovació a càrrec
de Xavier Sala i Martín, són
dos de les activitats que han
generat més expectació
entre l'empresariat ebrenc.
De fet, les inscripcions,
adreçades a empresaris i
emprenedors, estan limitades
a 200 persones -capacitat de
l'auditori del viver-, i només
en un dia ja s'ha cobert el
60%.

Ponències
interessants al

Viver

130 pilones de senyalització a l’Ametlla de Mar
Ajudaran a millorar la fluïdesa del trànsit aquest estiu

ACTUALITAT

“Actuació que permetrà
fluïdesa i seguretat a la

circulació”
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Un d'aquests convenis,
que es fa en col·laboració
amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i
el Departament de
Benestar i Família, a través
de la Direcció General de
Joventut, fa referència al
programa de mediació per
al lloguer social d'habitat-
ges. Amb aquest progra-
ma, els propietaris posen
a disposició de
l'Ajuntament els seus pisos
desocupats, i aquest, mit-
jançant la Borsa
d'Habitatge, en gestiona el
lloguer. La singularitat d'a-

quest programa es basa,
essencialment, en la
garantia de la Generalitat
cap als propietaris i lloga-
ters. En el primer cas, el
Govern es fa càrrec de fins
a sis rebuts en cas d'impa-
gament, mentre que les
persones que lloguen no
han de dipositar fiança i el
Govern vetlla perquè les
clàusules del contracte no
siguin abusives i perquè
els habitatges estiguin en
bones condicions.
Actualment la Borsa
d'Habitatge de Tortosa
gestiona uns 40 d'aquests
contractes. Des de la
Borsa d'Habitatge també
es gestiona la Renda
Bàsica d'Emancipació i la
Prestació Permanent per
al Lloguer, entre d'altres.
Durant aquest 2012 s'han
fet 2.146 consultes, men-
tre que el 2011 se'n van
fer 4.214.  En el Ple també
s'ha aprovat un canvi en la
finalitat de finançament
d'algunes inversions.
L'alcalde, Ferran Bel, ha

explicat que es tracta de
tres obres, que sumen un
import de 246.621 euros,
que tenien una subvenció
prevista dins del Pla Únic
d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per als
anys 2011 i 2012 malgrat
que es van executar antici-
padament mitjançant

altres formes de finança-
ment. Es tracta de la
reconstrucció del mur de
contenció del carrer Poeta
V.Garcia, l'oficina d'infor-
mació turística dels
Jardins del Príncep, i el
viver d'empreses.
L'avançament en el calen-
dari d'aquestes obres per-

met ara a l'Ajuntament des-
tinar aquests 246 mil
euros a altres projectes,
essent el més important la
urbanització del camí del
Lligallo de Santa Tecla a
Vinallop, així com també
aportacions al CD Tortosa,
Club Atletisme Terres de
l'Ebre i UE Remolins-Bítem.

L'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat en
sessió plenària dos
convenis amb la
Generalitat per a la
gestió de les polítiques
d'habitatge a través de
la Borsa d'Habitatge
Local. 

REDACCIÓ

Imatge d’arxiu del Ple de Tortosa.

Cedida

L'Ajuntament del municipi
d'Alcanar, seguint amb la
línia d'austeritat que
comporta la situació de
crisi econòmica genera-
litzada actual, ha rebai-
xat les despeses deriva-

des en difusió i comuni-
cació. 
Aquesta rebaixa s'ha pro-
duït especialment en la
publicitat d'actes de fes-
tes, culturals i també
turístics, el què ha supo-

sat una reducció
del 72%. 
Aquesta línia és la
que l'Ajuntament
d'Alcanar pretén
seguir fins a final
d'any. 

Alcanar rebaixa les despeses 
en difusió i comunicació

Seguint amb la línia d’austeritat

L'eurodiputat d'Unió
Democràtica de
Catalunya (UDC),
Salvador Sedó, ha propo-
sat a la Comissió
Europea (CE) que habiliti
fons extraordinaris per a
la restauració hidrològica
i forestal de les 3.000
hectàrees calcinades el
mes passat en l'incendi
de la Ribera d'Ebre, per
valor d'uns 12 MEUR -
4.000 euros per hectà-
rea-. L'eurodiputat ho ha
justificat per la degrada-
ció actual del terreny i l'e-
levat risc d'erosió del sòl
-de més de 12 tones per
any i hectàrea-. 

Ajudes per a
l’incendi de

Rasquera

El director de Fira
Tortosa, Ramon
Ferrando, ha estat esco-
llit, per unanimitat, nou
president de la Federació
de Fires de Catalunya
(FEFIC) pels pròxims qua-
tre anys. L'elecció s'ha
fet durant l'assemblea
general de l'entitat que
s'ha celebrat a Calella
(Maresme). Ferrando,
nascut a Tortosa fa 44
anys, és des de fa divuit
anys director de Fira
Tortosa, i ha estat secre-
tari de l'anterior junta
directiva. També ha estat
present en totes les jun-
tes directives de la
FEFIC.

Ramon
Ferrando, nou
president de

FEFIC

Tortosa aprova dos convenis amb Habitatge
També un canvi en la finalitat de finançament d’algunes inversions

ACTUALITAT
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La cooperació entre restau-
radors i productors fan d'a-
questes jornades un esde-
veniment consolidat. Durant

15 dies els restauradors de
la ciutat ens delectaran amb
suculents menús els quals
permetran tastar receptes
de la cuina tradicional fusio-
nades amb innovadors plats
de la cuina moderna. 
L'objectiu d'aquestes
Jornades és transmetre la
importància del gust amb el
qual es perceben els sabors
dels productes culinaris de
les Terres de l'Ebre, així
com el plaer d'experimentar
el despertar de l'olfacte
amb els seus productes del
mar i la terra d'una qualitat
exquisida. Així el proper 15
de juny el municipi donarà el
tret de sortida a les XXI
Jornades del Gust. Fins el
16 de juliol, 20 restaura-
dors de la ciutat oferirant
menús per conèixer la gas-
tronomia del mar i la terra
de l'Ebre al preu de 35
euros. La regidora de

Turisme, Rosa Anglés, ha
destacat la qualitat de la
cuina i els productes de la
Ràpita i la seva bahia.
D'altra banda, el divendres
6 de de juliol, a les set de la
tarda i al pavelló firal, es
donarà el tret de sortida a la
Ruta del Tast, Tastamar
amb degustacions que es
repetiran els dies 7 i 8, i 13,
14 i 15 de juliol pels dife-
rents bars, restaurants, pas-
tisseries i bar musicals de la
població, que oferiran origi-
nals tasts per només 3
euros. Un cop més, les nits
de la ruta del tast estarà
amenitzada pel grup de tea-
tre Xip Xap. 
Aquest any la diversitat gas-
tronòmica de la ciutat es
veurà reflectida en diferents
tasts: la ruta del Tast que
inclou un tast i beguda, el
tast a la carta a escollir din-
tre les cartes dels restau-

rants, el tast llépol que con-
sistirà un tast de dolços
típics de la Ràpita - Delta de

l'Ebre i el tast de cocktail,
que es podrà demanar fins
la 1 de la matinada.

Sant Carles de la Ràpita donarà el tret de
sortida a les XXI Jornades del Gust

De tothom és sabuda la
fama de la cuina de
Sant Carles de la Ràpita
i, per extensió, la dels
seus restauradors. 
Les Jornades
Gastronòmiques són ja
una tradició a la pobla-
ció i, com cada any,
una manera de fer
ressò de la qualitat dels
productes de la terra i
l'exquisidesa de la típi-
ca cuina marinera del
delta de l'Ebre.

Fins el 16 de Juliol un total de 20 restauradors oferiran menús a 35 euros

La Ruta del Tast també tindrà lloc al mes de juliol

REDACCIÓ

L'actual consell rector de
la Cooperativa de l'Aldea
continuarà al capdavant de
l'entitat fins l'aprovació
dels comptes del passat
exercici de 2011. Així s'ha
acordat a l'assemblea
general d'aquest dilluns a
la nit en la qual estava pre-
vist el relleu de la junta per
un grup d'impositors
encapçalat per Jordi Gas.
Tot i haver anunciat la seva
dimissió, els actuals ges-
tors han acceptat, final-
ment, esperar fins dispo-
sar dels comptes i l'audito-
ria perquè els impositors
assumeixin el timó. D'altra
banda, l'administrador con-
cursal de l'entitat, Mariano
Hernández, ha anunciat
que el jutge ha acceptat la
seva petició d'embargar
els béns de l'exgerent de
la Cooperativa, Daniel
Ferré.
Donada la manca de solu-
cions per als afectats per
la crisi de la Cooperativa
de l'Aldea al proper
plenari del dia 8 de juny se

presentarà una moció per
tal de reclamar un mateix
tracte vers Bankia i la
Secció de Crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea.
D’altra banda, els afectats
pel bloqueig de comptes
es manifestaran el pròxim
divendres, 15 de juny, per
reclamar solucions a la
seva situació. La protesta,
convocada a les vuit del
vespre, recorrerà un tram
de la travessera de la
carretera N-340 entre les
instal·lacions de la coope-
rativa i la secció de crèdit,
tallant el trànsit de la via
durant una mitja hora. 
Després de l'improvisat tall
de la carretera el dijous de
la setmana passada (imat-
ge de la foto), un grup d'a-
fectats, entre els quals
l'empresari Javier García
Vivo, que manté una acam-
pada de protesta davant la
secció de crèdit des de fa
gairebé una setmana, ha
sol·licitat formalment el
permís per poder desenvo-
lupar l'acte.

L’Actual consell rector de la Cooperativa seguirà
Fins l’aprovació dels comptes del passat exercici del 2011

L'Entesa pel Progrés de
Catalunya ha presentat
tres esmenes als pressu-
postos generals de
l'Estat per a l'ampliació
de les partides de les
variants de l'Aldea (Baix
Ebre), Gandesa i Corbera
d'Ebre (Terra Alta). El por-
taveu adjunt de l'Entesa,
el socialista Joan Sabaté,
ha xifrat en 20 milions
d'euros els recursos per
enllestir les obres de la
variant de l'Aldea, que en
el pressupost en té assig-
nats nou. En el cas de la
variant de Corbera, la
reclamació és de
354.000 euros, per una
previsió de 97.000, i de
199.000 euros per a la
de Gandesa, inicialment
pressupostada en només
40.000. Les esmenes
entraran la setmana
vinent al seu debat en
comissió al Senat i s'a-
bordaran al ple la setma-
na del 18 de juny.

Esmenes
per al

territori

La Red de Juderías-
Caminos de Sefarad,
associació que aplega
24 municipis de l'Estat
espanyol que treballen
per la valorització del seu
patrimoni i llegat jueus,
posarà en marxa una
campanya per captar
visitants entre les
influents i adinerades
comunitats jueves dels
Estats Units. L'acció, que
es desplegarà entre els
pròxims 10 i 16 de juny,
consistirà en reunions
amb les comunitats de
Los Angeles, Miami i
Nova York així com amb
empreses majoristes
turístiques que treballen
amb aquest sector.
L'objectiu és captar un
tipus de visitant que ha
experimentat un impor-
tant creixement en els
últims anys, amb un ele-
vat poder adquisitiu i
capaç d'arrossegar el
turisme nord-americà a
les ciutats de la xarxa.

Caminos 
de Sefarad

GASTRONOMIA
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Aquest diumenge 10 de
juny es celebra a Deltebre
la Festa de la Plantada que
enguany arriba a l'11a edi-
ció. 
La primera edició de la
festa es va celebrar el 16
de juny de 2001, organitza-
da per l'Àrea de Turisme i a
proposta d'empresaris
turístics de Deltebre. Tot i
que la primera edició va
aplegar pocs visitants, l'À-
rea de Turisme va continuar
apostant per les Festes
Tradicionals de l'Arròs (La
Plantada i La Sega) que en
aquests darrers anys s'han
consolidat com un impor-
tant actiu turístic que rep
una mitjana de 2.000 visi-
tants per festa. 

Aquest diumenge la Festa
de La Plantada començarà
a les 10.00h amb el 6è
Tomb de la Plantada que
recorrerà els principals
carrers de Deltebre fins al
recinte de la festa, situat a
les Barraques de Salvador.
L'inici de la plantada està
previst a les 11.00h. 
Primer començaran a plan-
tar els plantadors experi-
mentats per fer una demos-
tració i després s'obrirà la
participació al públic que
podrà entrar a l'arrossar i
aprendre a plantar arròs.
Paral·lelament, es faran
tallers de jocs tradicionals
per als nens i hi haurà un
mercat de productes típics.
També actuaran Quico el

Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries també actuarà la
Colla Sardanista i de Jota
de Deltebre.
Per al regidor de Turisme,

José Emilio Bertomeu “la
festa ha de continuar per-
què és un homenatge als
avantpassats; a més hem
aconseguit, gràcies a la
implicació i col.laboració

d'empreses i gent, abaixar
el pressupost mantenint la
qualitat de la festa”. 
La festa de La Plantada
continuarà amb un dinar
popular a base de produc-
tes típics del Delta de l'Ebre
per a 500 persones.
Després del dinar hi haurà
demostració de “tirar el
rall”; jocs tradicionals, i
campionat de birles a
càrrec de Tradicions,
Natura i Turisme Polet. 
Coincidint amb la festa els
restaurants adherits a la
Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre orga-
nitzen la primera “Jornada
de la paella” amb menús
especials durant el dia al
preu de 20 E. 

Fa vint-i-vuit anys que unes veïnes del carrer Andreu Llambrich de l'Ametlla van començar la tradició

De la multiculturalitat a la
interculturalitat

Del 2 al 6 de juliol, els muni-
cipis de la Ràpita i Tortosa
acullen la 32a edició de
l'Escola d'Estiu de les Terres
de l'Ebre, que organitza any
rere any el Moviment de
Mestres de les Terres de
l'Ebre. El director territorial
d'Ensenyament, Antoni
Martí, juntament amb la pre-
sidenta del Moviment de
Mestres, Consol Sagrera, i
representants del
Departament han presentat
aquesta nova edició de
l'Escola d'Estiu. La 32a edi-
ció que demostra “la gran
tasca que dur a terme el
Moviment de Mestres a les

nostres comarques des de
fa molts anys, perquè si
tenim en compte que una
escola com la Rosa Sensat
ha complert 47 anys, els 32
de la nostra és una demos-
tració del gran pedigrí amb
què s'ha consolidat” - ha res-
saltat Antoni Martí. En
aquest sentit, Martí, ha
agraït “la feina de tot el pro-
fessorat que organitza
durant tot l'any, a més d'a-
questa Escola d'Estiu, activi-
tats de suport a la resta de
companys per a la seva for-
mació, que és important per
ells.és en benefici bàsica-
ment de l'alumnat”.

La Ràpita i Tortosa acullen la 32a
edició de l'Escola d'Estiu de les TE

Un miler de persones van
sortir el passat dimecres, 6
de juny, pels carrers de
Tortosa, per manifestar el
seu rebuig a les retallades,
en concret, en els sectors
públics de la salut i l’ensenya-

ment. 
La mobilització estava
encapçalada per una pancar-
ta que demanava l’allibera-
ment de dos joves empreso-
nats arran de la vaga gene-
ral, del 29 de març.

A Tortosa es torna a demostrar 
el rebuig a les retallades

El dissabte a la nit però, s'ha
convertit darrerament en un
nou atractiu, donat que es el
moment més àlgid del treball
de confecció, i centenars de
veïns, grans i petits ocupen
els carrers creant un magnífic
ambient de germanor i
col·laboració, el qual invita a
passejar, conèixer les tècni-
ques de confecció, intercan-
viar conversa i fins i tot, per-
què no, donar un cop de ma
que serà benvingut. Els veïns
i veïnes de les cinc agrupa-
cions hauran treballar de
valent, durant tota la nit, per
tenir a punt les catifes a pri-
mera hora del matí. 
“al darrera de les catifes hi ha
un gran esforç ciutadà que
nosaltres recolzem. Es d'a-
grair la implicació que hi ha
per part de les cinc agrupa-
cions de veïns i veïnes que
contribueixen a que al llarg
d'aquests dies ens visiti molta
gent i evidentment això es bo
per a l'economia i la promoció

local”, ha explicat Vicent
Martí, regidor de Turisme de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar. Fa vint-i-vuit anys que
unes veïnes del carrer Andreu
Llambrich de l'Ametlla de Mar
van començar la tradició de

les catifes de Corpus. 
Les catifes s'han anat este-
nent pels carrers del nucli
urbà, Llibertat, Pau Casals,
Plaça Nova, Prim, Bruch i
Plaça de l'Esglèsia, per on es
realitza la processó de

Corpus. Sanefes, colors,
fragàncies, figures religioses i
laiques es barregen a les cati-
fes que, aquest any, es
podran visitar el diumenge 10
de juny. Des del consistori
es patrocina el treball de les
agrupacions atorgant 5.000
euros als grups veïnals, per
obtenir la matèria prima per
elaborar les catifes, a la vega-
da que s'encarrega de la
coordinació i la promoció de
la festa.

XVIIIena edició de les Catifes de 

Corpus a l'Ametlla de Mar

Aquest diumenge, 10 de
juny, els carrers de la
Cala es tornaran a omplir
de colors, dibuixos i
fragàncies amb les cati-
fes elaborades pels veïns
del municipi, lligant un
itinerari per on transco-
rrerà la processó de
Corpus.

Catifa d’un dels carrers de l’Ametlla de Mar.

cedida

Deltebre celebra la tradicional 
Festa de la Plantada

La Plantada i La Sega es consoliden, com  grans reclams turístics del municipi

ACTUALITAT

REDACCIO

Demà dissabte, 9 de juny el
nucli històric de Tortosa i
els barris que el defineixen
viuran una jornada lúdica i
festiva amb la posada en
marxa de l'Artxibarri 2012,
una activitat que neix amb
vocació de renovació -els
seus organitzadors ja estan
treballant en les edicions
posteriors, que seran
anuals- i que busca la
creació de nous espais de
relació entre les persones
que viuen al nucli històric
de la ciutat i incentivar el
sentiment de pertanyença i
identitat partint d'un seguit
d'activitats que es portaran

a terme durant tot el dia en
diferents indrets, en una
llarga jornada que s'iniciarà
a les 10.30 del matí i que
finalitzarà més enllà de les
21.30 hores. La regidora
d'Acció Social de
l'Ajuntament de Tortosa,
Ana Algueró, ha presentat
aquesta jornada
participativa acompanyada
de membres d'ACISI -
Associació per la
Cooperació, la Inserció
Social i la Interculturalitat-,
de la Xarxa per la
Convivència de Tortosa, i
de l'Obra Social La Caixa,
entitats organitzadores.

El diumenge, 10 de juny comencen les VIII Jornades
Musicals, amb: L'ETERN RETORN + LA RONDALLA DE LA
PIETAT 1.0. Dos cares complementaries de la cultura
ebrenca que conjuguen la tradició més arrelada de la
rondalla i l'avantguarda escenica més complerta.

Coincidint amb la
Festa,els

restaurants del
municipi oferiran,

la Primera
«Jornada de la

paella»

Les catifes, elaborades pels veïns del
municipi, lligaran un itinerari per on
transcorrerà la processó de Corpus
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Segons Fernando Garcia,
Director Esportiu de la
Rapitenca, “al calendari de la
Federació hem d’admetre que
el partit estava estipulat però
va ser un acord establert i
manifestat el 18 de juny de
l’any passat, en una assemblea
a la Federació a la qual nosal-
tres no vam assistir perquè
encara no estàvem a la junta.
Ha anat passat el temps i mai

hem tingut contemplat aquest
partit, per una senzilla raó de
que no ens havíem assabentat.
Es podria dir que és responsa-
bilitat nostra, únicament nos-
tra, per no haver estat al cas
d’una qüestió que estava apro-
vada. Però el motiu és simple-
ment que no n’estàvem al
corrent”.
El problema s’origina quan ja hi
ha jugadors que han marxat de
vacances, “tal com ho havíem

acordat amb ells” i que no
podran estar per aquell cap de
setmana.
La Rapitenca es veurà obligada
a jugar “amb juvenils i amb
algun cadet. Només disposem
de set jugadors de la primera
plantilla que estaran en disposi-
ció aquell dia. Ho hem manifes-
tat però ens han dit que el par-
tit s’ha de jugar com sigui, per-
què està establert en el Pla de
competicions i perquè s’ha de

saber, amb aquesta final entre
campions, qui ho és a la cate-
goria”.
Podria ser que aquest partit
sigui transmès per Esports3
amb la qual cosa, “ens hagués
agradat que s’hagués jugat
abans i no tenir tantes baixes.
Però no ho hem aconseguit. La
lectura positiva és que joves
dels planters tindran la seua
oportunitat en un duel d’aques-
ta magnitud”.
D’altra banda, la Rapitenca
informa que no hi ha cap fitxat-
ge fet de forma oficial, a més
de Barrufet (Roquetenc) i
Ferran (la Cava) que Més Ebre
ja va avançar fa dos mesos.
S’ha parlat amb Miguel, tal com
vam dir la setmana passada i hi
haurà un bon nombre de juga-
dors que iniciaran la pretempo-
rada, com Toni Ondazabal
(Roquetenc) o Martí (Catalònia). 
La Rapitenca també es basarà
amb les seues possibilitats
econòmiques. 
Mario, que en principi farà la
pretemporada al Badalona, és
una de les baixes que s’espe-
ren. A més d’Efren que deixa el
futbol.  

El partit de la discòrdia

La Rapitenca, campió
del grup 2, ha de jugar
amb el Figueres el partit
que ha de decidir el
campió de la Primera
catalana. S’enfrontaran
el campió del grup 1
contra el del grup 2.
Està fixat, en principi,
per al dia 17 de juny i
s’ha de disputar a Mar-
torell. El problema és
que la Rapitenca no n’e-
ra conscient i no dispo-
sarà de jugadors.  

UE RAPITENCA

La Rapitenca ha de jugar el partit de campions i ho farà amb juvenils

M.V.

Una formació de la Rapitenca, d’aquesta temporada
JORDI GIL

Com bé diu l’amic Joaquin
Celma en la seua columna d’a-
vui: “el mercat està escalfat...”.
Es així. La crisi comporta un pa-
norama d’austeritat que, junta-
ment amb la situació de la Rapi-
tenca (a Tercera), l’Amposta (a
Primera) i el Tortosa (a Segona)
genera més moviment i molt
més embolic que en altres anys,
quan al mercat ebrenc podia ha-
ver-hi, dins de les possibilitats,
més amplitud. Ara, la situació
està més limitada.

Enmig d’aquesta tesitura, els
rumors i comentaris sobre fit-
xatges són infinits. Puc assegu-
rar-ho. Els telèfons de jugadors
són reclamats com feia temps
que no passava. 

I s’ha d’entendre que cadascú
fa la seua feina. I jo intento fer el
millor que puc la meua. 

No busco perjudicar a ningú,
però si rebo una informació que
m’arriba de fora d’un club i que
crec que pot arribar a ser certa,
jo assumeixo la responsabilitat.
Normalment, també, i en gene-
ral, ja es veuen per on poden
anar els trets i és qüestió de
conèixer el terreny per on poden
anar encaminades les gestions
d’un equip, segons els seus
plantejaments i segons el tècnic
que pugui tenir. Cada tècnic té
uns jugadors de confiança i és

lògic que vulgui envoltar-se
d’ells quan canviï de banqueta.

Tot això entra dins de la lògi-
ca del moment. Un periodista,
quan avança una noticia, en
l’ambit que sigui, i després
aquesta es confirma, té una
gran satisfacció. I a això si arri-
ba amb els anys i amb molt de
treball pel camí, de proximitat
amb uns i els altres. I també
sent fidel i professional. Trair la
confiança és el pitjor que pot fer
una persona, perquè perd molt
si ho fa. 

Jo no ho he fet. I a qui em de-
mana discrecció, sap que la té.
Qui em coneix ho sap, tan pro-
fessional com personalment.

De totes formes, quan torno
a escoltar, un any més, que hi
ha clubs molestos perquè un al-
tre li ha tocat jugadors i perquè
a sobre s’ha filtrat....he de tor-
nar a dir el que he manifestat en
altres ocasions i que sembla im-
possible. Només hi ha un camí
per a  tots: anar de cara. Si t’in-
teressa un jugador, el primer
que has de saber és saber si
està lliure. Si és que si, avant. I
si no, has de parlar-ho amb el
seu club perquè ho sàpigue i
aclarir-li que t’agradaria nego-
ciar. No dir-ho és absurd. Des-
prés sé sap igualment i és molt
pitjor perquè quedes fatal.

Filtracions
L’opinió de Michel

Trobada d’exjugadors del Barça,
demà dissabte, 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. 

Jornada ‘culé’ multitudinària a Tivenys
Tivenys es va vestir de gala, dissabte passat, acollint la 14ena Tro-
bada de Penyes del Barça, de l’Agrupació Baix Ebre, Montsià i Ma-
estrat. Enguany es va fer a Tivenys coincidint amb el 25è aniversa-
ri de la Penya de la localitat. Els actes van començar a les 16 hores
amb una xerrada a càrrec de periodistes del Forum Samitier com
Quique Guasch o Carazo. Va ser un espectacle com en general to-
ta la jornada. Posteriorment, Exposició de Fotos dels 25 anys de
la Penya i a la nit, sopar de gala, en el que van assistir-hi unes 400
persones, i ball com a cloenda. Tot plegat, va ser un èxit.  

Torneig Sebastià Martí, a l’Aldea

Diumenge tindrà lloc un partit emotiu a l’Aldea, com cada any. Es la
cita amb els jugadors aldeans absents. Es el Torneig Sebastià Martí.
El partit serà a les 18 hores entre l’equip aldeà i la UD Jesús i Maria
(més informació a la plana 17). 

Interés amb Aleix, el porter Chema, Emili i Gustavo

Els fitxatges es

fan oficials
L’equilibri que mancava?

CF AMPOSTA CD TORTOSA

Més Ebre va avançar fa unes
setmanes que l’Amposta estava
en negociacions amb diversos
jugadors. Aquesta setmana, la
junta ha fet oficials els que ja es-
ta fitxats, a més de Nacho Pérez
i el seu cos tècnic
Ja s’ha confirmat a: Joab Fatsini
i Dani Fatsini (Roquetenc); Jona-
tan, Ferran Simó, Isaac, Xavi
Anell, Cristian Arasa i José Ra-
mon Vidal (Remolins Bítem); Da-
vid Blanco (Alcanar) i Oscar Be-
net (Ascó i Finlandia) i que torna
a l’Amposta. Renoven Víctor Pu-
jol i Dani Bel.

Gustavo té desig de seguir
però la proposta de l’Amposta
és molt a la baixa, dins dels
paràmetres actuals. El seu futur,
com en el cas de Becerra, sem-
bla lluny. El jugador, a més, ha
rebut fins a tres propostes de
clubs de la Segona catalana.
Aviat decidirà quin serà el seu fu-
tur. D’altra banda, el porter Povill
podria interessar a l’Amposta. 

El CD Tortosa, de la mà de
Xavi Cid i de l’àrea esportiva de
la junta, ja treballa per a la tem-
porada vinent. 
L’objectiu és mantenir la idea es-
tablerta amb el projecte iniciat
però també rectificar on sigui
necessari. I un dels punts en els
que s’està considerant que po-
dia ser necessari millorar és en
apuntalar el projecte amb juga-
dors més veterans que puguin
vertebrar el vestidor, a més d’a-
portar la seua qualitat i expe-
riència. Una questió que potser
mancava i que s’ha reclamat en
diverses ocasions, quan va co-
mençar tot.

En aquesta línia, el Tortosa
s’ha pogut interessar amb Emili
Descarrega (R. Bítem), el porter
Chema (l’Ampolla), Gustavo (Am-
posta) i el pichichi Aleix Robert,
jugador que també és prioritari,
a més del Catalònia, per un altre
club. 

Emili continuarà jugant al R.

Bítem mentre que amb els al-
tres casos s’està en negocia-
cions, tot i que avui divendres
es podria conèixer, per exem-
ple, quin serà la destinació d’A-
leix. El Tortosa està buscant l’e-
quilibri que potser li ha mancat.
Es una decisió a la que s’ha po-
gut arribar després de dos
anys, un temps que permet re-
considerar els plantejaments
efectuats, tot i que, com acostu-
ma a passar, també pot generar
veus discordants.

El que si que es pot manifes-
tar a hores d’ara és que els ger-
mans Vilanova han fitxat amb el
CD Tortosa. David estava a l’Am-
posta, es recupera de la greu le-
sió que va sofrir, i Josep jugava
amb el Roquetenc, amb qui ha
fet unes temporades, les darre-
res, força interessants, amb
maduresa. Josep ja va estar al
Tortosa, amb Xavi Cid. 

Per tant, tornaran a coincidir
a l’entitat roigiblanca. 

El CD Tortosa ha fet
oficials les

incorporacions de Josep
Vilanova (Roquetenc) i

del seu germà David
(Amposta)

Ja oficials

J. Vilanova torna al Tortosa. 
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Lluís Fornés ha estat un dels davanters ebrencs referents en les da-
rreres décades. Va començar molt aviat a destacar amb el CD Roque-
tenc, quan sent juvenil va fer el salt al primer equip. I es va convertir
en el golejador, ja la temporada en què va estar a punt de pujar a Pre-
ferent. I també en la de l’ascens històric. El Tortosa va ser el seu pri-
mer peatge. Després va estar al Reus, al Palamòs i quan va tornar a
l’Ebre va fitxar amb l’Amposta. Va retornar al Roquetenc fins la tem-
porada passada quan va marxar a la Cava. En aquesta, que diumen-
ge va acabar, Lluís ha estat al Catalònia. 
Jugador compromès, hàbil i distingit per la seua velocitat i oportunis-
me. Lluís és el golejador històric del Roquetenc i ens deixa l’empren-
ta d’un davanter guanyador i competitiu. Fa unes setmanes, quan va
fer tres gols al camp del Vilaseca, Més Ebre ja va dir que aquests gols
arribaven en un moment emocionalment molt important per a Lluís.
Ja tenia la decisió presa. El Cata, tot i la derrota de diumenge, està
salvat. Ja ho estava. Lluís fou acomiadat com mereixia. Un gran juga-
dor, una gran persona. El futbol ebrenc et recordarà.
D’altra banda, informar que Sisco Paredes, fins ara segon de Ximo,
formarà tàndem amb Oscar Rumense, segon de Tomàs Ballano al
Deltebre i persona coneguda a la casa. Francesc Subirats finalment
no seguirà a la directiva. Una directiva que tindrà un relleu generacio-

nal a la presidència i en general
amb tots els membres, que són
joves vinculats ja al club a tra-
vés del filial. 

Es confiava amb la renovació
d’Alexi però el davanter té diver-
ses ofertes. 

Lluís Fornés penja les botes

HA DECIDIT DEIXAR EL FUTBOL

El Gandesa també he fet història, amb la seua quarta plaça. Diu-
menge va tancar la temporada guanyant el Roquetenc (1-0). La
temporada ha estat històrica. La bona feina dels planters, dels
darrers anys, i també amb el juvenil a la Preferent, juntament
amb els jugadors que es van incorporar, han estat un èxit i els
resultats ho reflecteixen. Ara el Gandesa busca la renovació de
la majoria dels jugadors i fer alguna incorporació perquè la tem-
porada vinent ningú es pugui acomodar. 
El Roquetenc, per la seua part, ja treballa per la temporada vi-
nent, amb el nou tècnic Ximo Talarn. Joab i Dani Fatsini, entre
altres, han estat baixa. Interessen Ramon Castells i Ramon Za-
ragoza. 

El Gandesa guanya el Roquetenc i
culmina una temporada de somni

RAMON ZARAGOZA INTERESSA AL ROQUETENC

Miquel Bes entrenarà un R-Bítem que pateix una renovació obligada

SEGONA CATALANA. INTERESSA MARC BAIGES I TAMBE MARC ALEGRE

El Morell va golejar al camp de
l’Olímpic i és el campió del
grup (0-4). Era l’objectiu de l’e-
quip tarragoní que cal dir que
es va reforçar a consciència
per aconseguir-lo. Tal com va
dir el nostre columnista, Joa-
quin Celma, el Morell seria el
campió. I podria semblar un
pronòstic fàcil, però la realitat

és que la seua trajectòria no
ho ha estat tant.  D’altra ban-
da, el Torredembarra, segon
classificat, també puja directa-
ment a la Primera catalana en
ser el millor segon dels sis
grup de la Segona catalana.
Aquesta llicència és d’aquesta
forma en un any de ascensos
compensats .

El Morell és el campió i el
Torredembarra puja com a millor segon

PITU IGLESIAS NO SEGUIRA AL MORELL

El R. Bítem va tancar la tempo-
rada amb una victòria a domi-
cili. L’equip va ser irregular a
la primera volta però ha fet
una segona volta interessant,
oferint partits amb bons regis-
tres i amb bon futbol. 
El club acaba una etapa. Na-
cho i el seu cos tècnic  se’n
van a l’Amposta i, amb ell, sis

jugadors (José Ramon, Isaac,
Cristian, Xavi Anell, Ferran i Jo-
natan). 
Això obliga, al nou entrenador,
Miquel Bes (va estar al Gande-
sa, cos tècnic de l’Amposta i
futbol base del Tortosa), a re-
organitzar la plantilla, pràctica-
ment des de zero. Ja s’han fet
diverses gestions, també dins

d’una política més austera en-
cara que la lliga passada. 
Marc Baiges, davanter que ja
va estar al club i que va mar-
xar al Tortosa, interessa així
com altres jugadors amb els
que hi hauria interès, com
Marc Alegre.
Demà dissabte, l’entitat farà la
festa final de temporada. 

El CD Alcanar va acomiadar
la temporada amb una victò-
ria. Una temporada, tot i la
bona classificació, que ha
estat un xic decepcionant.
La política adoptada els da-
rrers anys no ha tingut en-
guany la mateixa repercus-
sió. 
Ha generat més divisions i el
fet de no haver encertat amb

els fitxatges ha obert esclet-
xes. La directiva ja ha anun-
ciat que no seguirà. Està a
expenses d’acabar de liqui-
dar fins on es pugui als juga-
dors i de fer balanç. La noti-
cia positiva és que un jove
empresari canareu agafarà
el club. 
Es confia en què Alfons Royo
pugui seguir i encetar un nou

projecte amb noves direc-
trius. Alfons Royo ha tingut
una oferta de la Preferent va-
lenciana però tot apunta a
que seguirà un any més a Al-
canar. 
El nou projecte pot compor-
tar nombroses baixes a l’e-
quip, a més de la de David
Blanco que ha fitxat amb
l’Amposta.

Un jove empresari d’Alcanar serà el nou president
El tècnic Alfons Royo tenia una altra oferta però seguirà al club canareu

SEGONA CATALANA

No és fàcil per a un equip con-
vertir-se en un referent. El Jesús
i Maria ho ha aconseguit. Ha es-
tat el resultat d’un treball que va
començar anys enrera i que
amb perseverància i una bona
gestió i administració ha tingut
un final feliç al mes de juny del
2012. Per molts aficionats del
club de l’Aube, el que està pas-
sant és com un somni. Un som-
ni fet realitat. El club ha sabut
creixer, trobar els ingressos ne-
cessaris per apuntalar-se. Per
fer-se fort. Quan encara estava
a la Segona regional ja va prota-
gonitzar una segona volta es-
pectacular. Era el preludi a una
temporada històrica amb l’as-
cens de rècord. L’any passat es
va consolidar a la Primera regio-
nal i en aquesta, en un any de
reestructuració, ha fet més
història amb una tercera plaça.
Una base d’equip que s’ha man-
tingut i que s’ha anat ampliant,
cada any, a consciència. Un
grup d’amics que han fet pinya i
que s’han unit dins i fora del
camp. I un eix vertebrador. Una
persona que sent els colors,
amb passsió i sentiment. David
Torres. Ell és una de les claus.

El seu carisma i el seu carinyo
cap els ‘seus xiquets’ ha cata-
pultat al modest club a un èxit
sense fronteres. Diumenge va
trobar correspondència, amb la
resposta dels seus jugadors, a
tot el que els ha donat. El van
aclamar.

El Jesús i Maria viu moments
de joia. Així va ser diumenge
amb una remuntada èpica con-
tra el fratern rival, el CD la Cava.
Va ser un derbi, amb tots els in-
gredients. La Cava, vuitè a la
taula, va voler traure l’orgull i
sorpendre al Jesús i Maria. Al
primer temps, els de Santi van
imposar-se al centre del camp i
van gaudir de les opcions més
clares. Enric, porter local, va es-
tar excepcional. A la represa,
amb retocs tàctics, el Jesús i
Maria va millorar defensivament
al centre del camp on no havia
tingut protagonisme. El partit
guanyava en emoció i intensitat.
La Cava, a través de Ruibal, va
fer el 0-1. I Jaime va disposar
del 0-2 però l’assistent es va
equivocar aixecant la bandera i
invalidant la jugada. Gerard Fres-
quet fou expulsat poc després i
la Cava esclatava contra l’arbi-

tratge. El Jesús i Maria, amb
Geira sobre el camp, guanyava
metres i tancava el rival al seu
camp. Va ser la seua versió exi-
tosa del perquè dels seus resul-
tats. Geira empatava a la sorti-
da d’un córner. Pier, poc
després, culminava una jugada
genial, amb centrada magistral
de Geira, i feia el 2-1. L’Aube
embogia. I ja amb el partit tren-
cat, una assistència intel.ligent
de Ferreres va aprofitar-la Jordi
Esmel per creuar la pilota i fer el

3-1. Es el final d’una temporada.
També d’una etapa. Totes dues
de somini. En comença una al-
tra. L’impuls i la inèrcia propicia
que el bon moment hagi de du-
rar. La música celestial no s’ha
acabat. El club vol seguir crei-
xent. Nico, exdavanter de la Ca-
va i Salou, jugarà al Jesús i Ma-
ria la temporada vinent. I hi ha
més jugadors mediàtics en car-
tera que podrien arribar. I la ma-
joria de jugadors està previst
que continuin.

Història d’un somni 
El Jesús i Maria remunta a darrera hora i s’imposa en el derbi contra la Cava (3-1)

SEGONA CATALANA

Acció del gol de Pier, era el 2-1, diumenge passat al derbi.
CANAL TE

El tàndem tècnic format
per Sisco Paredes i Oscar

Rumense entrenarà el
Catalònia

Canvis
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El Camarles acaba en el segon lloc de la classificació del grup ebrenc de la Tercera catalana pels darrers resultats i per la
impugnació del partit la Sénia-Camarles. La impugnació del partit a la Sénia va venir per alineació indeguda. Josep Bertomeu,
Director Esportiu del club camarlenc, aclaria que “no haguessim impugnat si la Sénia hagués estat immers en la lluita pel títol.
Però no sent d’aquesta forma, hem considerat que havíem de fer-ho”.
Josep Bertomeu va estar dimarts a Canal TEi va fer una valoració de la temporada, explicant que la clau dels bons resultats
actuals ha estat la feina que es va iniciar fa dos anys enrera quan “haviem tocat fons i no teníem pràcticament futbol base.
Vam haver de començar de zero i els fruits aquí estan”. Bartolo Meca seguirà entrenant el Camarles.
L’Ampolla, equip campió de Tercera catalana, ha renunciat a participar en la Copa Catalunya. Amb el Camarles segon classifi-
cat, caldrà veure com es reorganitza la competició i si hi ha un efecte dominó, un fet que s’hauria de confirmar. 

El Camarles acaba segon per la impugnació del partit a la Sénia

L’AMPOLLA RENUNCIA A LA COPA CATALUNYA

BREUS DE TERCERA CATALANA

Diumenge es va disputar la
darrera jornada del campionat.
Una plaça de descens estava
en joc. I finalment és el Tivenys
l’equip que manté la categoria.
Va guanyar la Sénia i, a més, el
Corbera va perdre a l’Ametlla.
La jornada va començar amb
enrenou. L’àrbitre del Tivenys-
la Sénia es va perdre. I per això
el partit va començar amb
retard. A l’Ametlla se sabia i el
Corbera li va demanar al
col.legiat que s’esperés fins
que comencés el partit a
Tivenys. L’àrbitre, però, “ens
va manifestar que ell havia de
començar a les 18 hores en
punt i que no podia esperar”,
ens explicava Pere Rins, direc-
tiu del Corbera.
Podia ser un avantatge per al
Tivenys, conèixer el resultat
del seu rival, tenint més marge
de temps per reaccionar.
En qualsevol cas, el Corbera
depenia d’ell. La resta, eren

històries. I els corberans van
remuntar a la represa, amb
dos penals que va transformar
Moreno (un d’ells dubtós), el
gol de Rullet de la primera mei-
tat.
Els corberans estaven salvats.
Però els de la Cala, en una
tarde de comiats, van voler
acabar amb un bon resultat.
Un córner va propiciar l’empat
a dos gols. I, llavors, el
Corbera es va veure obligat a
obrir-se. I a jugar amb ansietat.
Ho va pagar car. L’Ametlla amb
gent ràpida i en un camp gran
va decidir al contraatac. Al
final, 4-2 i malestar entre l’e-
quip corberà per la derrota,
protestant-ho tot per la
impotència del moment.
El Tivenys, que havia encarrilat
aviat la victòria, va haver de
patir perquè la Sénia va apre-
tar. Però va mantenir el 2-1 i va
celebrar un ascens meritori en
un club modest, carregats de

gent de casa, i amb jugadors
de fora que s’impliquen amb el
club. Es el primer cop que el
Tivenys està dues temporades
seguides per sobre de la
Tercera territorial, ara Quarta

catalana. Les celebracions van
ser a l’alçada. 
Ara s’ha d’aclarir com queda el
club. Xavi Osorio, el president,
i la junta, han anunciat que no
segueixen.

El Tivenys va assolir la permanència
La seua victòria i la derrota del Corbera li propicia una salvació històrica

TERCERA CATALANA. DARRERA JORNADA

No estem en temps de caça, però gairebé. Quan fa una
setmana que ha acabat la temporada, els clubs estan
immersos en una batalla deportiva per fitxar els jugadors
desitjats. És la regla del futbol. Arriba el moment de con-
feccionar les plantilles per a competir amb garanties en la
lliga següent. L’ascens de la Rapitenca, el descensos de
l’Amposta i del Tortosa i els desitjos anhelats de l’Ascó per
l’ascens han fet canviar la situació dins d’aquesta batalla
per aconseguir els millors jugadors i que ha comportat que
clubs de la Segona catalana es vegin limitats dins d’un mer-
cat també limitat mentre a Tarragona els equips tenen més
possibilitats per a escollir. Estem en uns instants que sem-
bla gairebé una caça aconseguir jugadors. Es la llei del fut-
bol. L’estat econòmic ha portat a que els liders, Rapitenca
i Amposta, deixin el mercat d’altres llocs més llunyans per
a fitxar a casa. Gran part dels fitxatges de la Rapitenca
seran d’aquesta zona, com diuen fonts d’aquest club: “som
el caçador tranquil. Tenim un llistat de 30 jugadors d’aques-
tes comarques i tots volen jugar a la Tercera divisió”.
Barrufet i Ferran han estat les primeres peces. 
L’Amposta ha fitxat a sis jugadors del R. Bítem, gairebé
arriba un equip al complet amb el tècnic i els seus col.labo-
radors. Sembla com si fos una traició d’aquest gran mis-
ter, Nacho, però és tot el contrari; la relació entre Roda, el
president, i Nacho, és cordial i amistosa. El Tortosa ha
mogut fitxa aviat i el seu secretari tècnic, Juanjo Rovira, “El
Zubizarreta d’aquestes terres”, en el punt de mira darrera-
ment,  s’ha mogut amb els germans Vilanova i Aleix del
Catalònia, jugador que ha rebut en pocs dies tres ofertes.
Més Ebre surt en divendres. Avui, Aleix decidirà el seu futur.
Potser tingui contraofertes o potser un ‘jeque’ vulgui
emportar-se’l a unes altres terres on hi ha petroli i money... 
Potser Marc Baiges i altres jugadors amb ell deixin l’entitat
roigiblanca. La meua aposta seria, com home-gol, Gerard
Amaré que està en condicions de marcar 20 gols dins de
dues temporades si hi ha paciència. Si no, potser el fitxarà
un altre club. Fusta en té. 
Com poden veure el mercat està mogut. El Remolins-Bítem
ha quedat una mica orfe, però el president Roda i el vice
Paco Also són gats vells i faran un bloc de gran qualitat. El
millor fitxatge ha estat Miquel Bes. Es de la línia de
Camarero o Nacho, per un projecte de dos o tres anys. 
Al Roquetenc solament queden nou jugadors i pot haver-ne
alguna baixa més. A Jesús hi ha canvi de directiva. El tàn-
dem Sisco-Oscar promet. Però l’oferta que ha rebut Aleix
ha deixat un xic tocada a l’entitat jesusenca. Aquí el que no
corre vola com el Jesús i Maria que ha fitxat a Nico, un dels
màxims golejadors i que va estar, com Pier, a la Cava.
Afortunadament hi ha armonia entre les directives als
dinars de cordialitat abans del derbi perquè al camp la riva-
litat està, com ha de ser, al màxim. 
Doncs sí, el mercat està escalfat. La Rapitenca, Amposta i
Tortosa han disparat primer. Altres equips a la Segona
catalana són els perdedors i aquests pescaran on faci
falta, a la cantera, als filials o a equips de Tercera catala-
na. El que està clar és que això acaba de començar i es
palpa a l’ambient que hi hauran molts de moviments.
Els fitxatges comporten noticies i un moviment emocionant
que fa que la gent estigui més pendent de la premsa espor-
tiva. L’any passat, a nivell estatal, va ser l’afer Cesc el que
va omplir portades. També va passar amb Figo al seu
moment. 
L’Amposta tindrà en una setmana la plantilla ja tancada
mentre que la Rapitenca està tranquil.la: “encara no hem
fitxat a ningú oficialment”. Que llestos, els rapitencs.
Fernando parla com actua, un geni. I el Tortosa a la caça i
captura per fer una plantilla digna i poder aconseguir l’as-
cens, amb cantera i una mica de cartera. El mister Xavi
Cid, gran entrenador i persona, sap moure els fils però deu
apostar més per un projecte que per un ascens. 
Em posa trist veure aquesta febra de fitxatges en la que hi
ha guanyadors i perdedors. Sé que és la llei de la selva i
els sentiments de la samarreta poden quedar en un segon
terme.
La Rapitenca, enlloc de fer un equip amb els millors juga-
dors de les Terres de l’Ebre, no seria millor fitxar als millors
juvenils que acaben d’aquestes comarques per a apuntalar
millor el seu projecte. Vindrien gratuitament.  A la zona de
Tarragona sobren jugadors que acaben la seua etapa com
a juvenils. S’imaginen una Rapitenca amb els millors juga-
dors de la provincia i d’aquestes terres, de 18/19 anys?
Volaria a la Tercera divisió. Tant de bo canvien la seua poli-
tica perquè això de pescar i pescar a llarg termini no acaba

Amposta, Tortosa i Rapitenca de caça.
La resta, de pesca

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Tivenys va assolir la permanència.
PAU FOLQUE

El Deltebre s’interessa amb Juanjo Balfegó

-Juanjo Balfegó va ser el tèc-
nic de l’ascens històric de la UE
Deltebre a la Primera regional.
El tècnic ja va anunciar que dei-
xava l’Ametlla, que s’havia aca-
bat el seu cicle. I el Deltebre, a
través del seu secretari tècnic,
Salvador Miralles, s’ha posat
en contacte amb el tècnic per
poder parlar amb ell per a po-
der arribar a una entesa. Està
pendent de confirmar-se.

-Josep Sastre és el nou presi-
dent de l’Olímpic de Móra d’E-
bre. Fou jugador del club mo-
renc, anys enrera. 
-Ambros Segura serà el pro-
per entrenador del Móra la No-
va. Angel Guiu, que assumeix la
seua responsabilitat per no ha-
ver fet una millor campanya, va
anunciar que no seguiria.
-Anton Flores podria ser el
proper entrenador dela UE

Sant Jaume, liderant un projec-
te local que tants bons resul-
tats ha donat en la segona vol-
ta. Una segona volta
excepcional i que va acabar
amb una victòria espectacular
al camp del campió (0-4).
-Robert Avinyó, tècnic que ha
format tàndem amb Harri
Arraut, els darrers anys, té una
oferta per entrenar a l’Atlas a la
Tercera catalana. Robert ha in-

format que “si poden reunir a
tots els jugadors que estan ju-
gant per altres equips, alguns
d’ells que jo coneixo, i en el ter-
mini d’uns dies no hi ha cap no-
vetat més, ja els he manifestat
que estic disposat a tirar enda-
vant el repte i de fer-ho de for-
ma desinteressada”.
-Robert Cantó continuarà en-
trenant l’Horta, així com Jordi
Sansano l’Ulldecona. 

de funcionar.
A Amposta i Tortosa ha de sobrar cantera per a tenir només jugadors de casa i militar a la categoria que sigui, Primera o Segona
catalana. Seré potser un romàntic de somnis impossibles però els hi demostraré en les properes setmanes que hi ha un equip a
Catalunya que els seus jugadors no van cobrar la temporada passada. Va ser l’únic club imbatud de tota Catalunya. Parlo del Roda
de Berà. Els  explicaré coses amb les que poden desmaiar-se perquè tenen una particularitat. Hi ha molt que apendre del model
actual d’aquest club. Aquí a l’Ebre els projectes es fan a curt termini. Es fitxa per fitxar. I la temporada següent, la mateixa histò-
ria. Els clubs no canvien. Solament funcionaran a llarg termini els que facin projectes diferents com el Roda i uns pocs més.
CARTA OBERTA A XIMO RAMBLA. En l’últim article, el de la setmana passada, vaig utilitzar una conversació privada amb Ximo
Rambla. Ell em va dir: “si pots aconseguir que els jugadors del Tortos no cobrin et farem fill predilecte d’aquesta població”. Li
demano disculpes humanes a aquest president però seguim els dos amb un punt de vista diferent. Això és bo perquè enriqueix
les idees i els projectes. En qualsevol cas, mil disculpes president. 
LA FEDERACIO AGRANA CAP A CASA. Vuit equips de la Tercera catalana de la provincia de Barcelona inicien l’eliminatòria per
a pujar a Segona, mentres els equips de les altres tres provincies, Lleida, Girona i Tarragona no tenen ni una possibilitat d’aconse-
guir l’ascens tot i haver quedat en la segona plaça perquè la Federació ho té així dictaminat en el Pla de Competició.
Falset i la Sénia com a segons classificats no tindran promoció i Cunit, el millor segon classificat, puja per un decret establert de
la Federació. Un decret que no s’aplica a la provincia de Barcelona. Es que els 17 grups no són tots de Tercera catalana? Per que
sí els de Barna i no els de les altres provincies? Són més ‘guapets’ els de Barcelona o els de les altres provincies són uns clubs
discriminats als qui, a més, qui els ha de defensar no els defensa? Abans els segons promocionaven. Ara solament ho fan els
equips afavorits.
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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 

RESULTATS

34a jornada Tercera catalana

l’Ampolla-Sant Jaume 0-4

Camarles-Móra Nova 1-0

Pinell-Godall 5-0

Horta-Vilalba 5-0

Ulldecona-Perelló 3-1

S. Bàrbara-Catalònia 4-2

L’Ametlla-Corbera 4-2

Deltebre-Aldeana 5-0

Tivenys-la Sénia 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 34 65 31 75

2. la Sénia 34 63 41 63

3. l’Ametlla 34 75 38 62

4. Camarles 34 62 43 62

5. Sant Jaume 34 60 41 57

6. S. Bàrbara 34 64 53 54

7. Pinell 34 75 58 52

8. Vilalba 34 62 55 52

9. Perelló 34 64 51 51

10. Horta 34 66 65 49

11. Móra la Nova 34 67 57 47

12. Ulldecona 34 51 60 42

13. Aldeana 34 49 62 42

14. Deltebre 34 52 52 41

15. Tivenys 34 51 75 37

16. Corbera 34 60 85 34

17. Catalònia 34 38 98 18

18. Godall 34 42 101 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
14a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Xerta-Rasquera 3-1
Roquetenc-Tivissa 1-2
Alcanar-Benissanet 2-0
Ginestar, descansa

PROPERA JORNADA 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benissanet 12 30 9 28

2. Alcanar 12 31 16 27

3. Ginestar 12 23 18 20

4. Roquetenc 12 21 28 16

5. Tivissa 11 24 29 15

6. Xerta 12 16 29 10

7. Rasquera 11 9 27 4

Quarta catalana

Missatge dels jugadors per a David Torres: Gràcies per tot.

Els
resultats

de la
jornada

34 jornades.
Ja han passat.

Aquesta setmana s’arriba
al final de la

temporada 11/12.

FINAL
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 

RESULTATS

34a. jornada, Primera catalana

Martinenc-Valls 2-1

Olesa-Reddis 2-3

Iberiana-Santfeliuenc 4-0

Sants-Vista Alegre 1-3

Torreforta-Rapitenca 2-0

Viladecans-Tàrrega 1-0

Almacelles-Júpiter 1-1

Tortosa-Ol. Can Fatjó 3-3

Igualada-Ascó 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 34 53 23 72

2. Júpiter 34 81 42 61

3. Vista Alegre 34 67 52 61

4. Martinenc 34 54 41 56

5. Santfeliuenc 34 44 46 52

6. Reddis 34 51 47 51

7. Tàrrega 34 57 50 51

8. Ascó 34 60 39 47

9. Viladecans 34 47 45 47

10. Iberiana 34 56 60 47

11. Sants 34 51 51 46

12. Torreforta 34 58 60 46

13. Igualada 34 56 60 45

14. Valls 34 45 58 43

15. Almacelles 34 50 52 43

16. Ol. Can Fatjó 34 36 53 36

17. Tortosa 34 48 59 35

18. Olesa 34 24 100 14

PRÒXIMA JORNADA  

RESULTATS

34a jornada, Segona catalana

Cambrils-Catllar 2-2

Camp Clar-R. Bítem 2-3

Catalònia-Calafell 1-2

Olímpic-Morell 0-4

Torredembarra-Salou 2-0

Bonavista-Vilaseca 2-4

Alcanar-Canonja 4-1

Gandesa-Roquetenc 1-0

Jesús i Maria-la Cava 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
14a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2
Arnes-la Cava 3-0
Jesús i Maria-la Galera 1-0
Batea-Deltebre 3-0
Ascó, descansa

PROPERA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 12 39 12 29

2. Jesús i Maria 12 25 20 22

3. Ascó 12 30 20 20

4. la Galera 12 17 15 15

5. Arnes 12 28 33 15

6. Deltebre 12 14 35 10

7. la Cava 12 10 28 8
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TWIRLING

Delta Sporting-Marçà, 4-2

FUTBOL SALA

Final Copa Terres de l’Ebre

FUTBOL QUARTA CATALANA

Diumenge, a Batea, tindrà lloc la final de la Copa Terres de l’Ebre. Hi jugaran el Benissanet i l’Alcanar
(Grup 1) i el Batea i el Jesús i Maria, equip que es va classificar en la darrera jornada, dissabte pas-
sat. El Benissanet s’enfrontarà al J. i Maria i el Batea a l’Alcanar, en partits de 45 minuts. Els dos guan-
yadors jugaran la final, enmig d’un escenari remodelat amb les reformes efectuades amb la gespa
artificial.  

Amposta va acollir la Copa
Federació classificatòria per
al Campionat de Catalunya
base i Segona divisió que es
celebrarà aquest cap de set-
mana a Tortosa. Van acon-
seguir el seu objectiu, en ca-
tegoria infantil, Cristina
Negrea (Ulldecona); en ca-
dets Júlia Hierro (Deltebre);
en juvenil Natàlia Ferré (Tor-
tosa) i Paula Grau (Amposta)
i en sénior Andra Estefania
Stefan (Valls). Pel que res-
pecta a la modalidad de pa-
relles, van obtenir el repte
establert, en la categoría ju-
venil, Andrea Alvarado i Bri-
gitte Franch (Deltebre). Des-
prés de la disputa de la
prova a la capital del Mont-
sià, l’atenció està centrada
aquesta setmana al Català
de Tortosa, on es podren
veure en acció a jovens que
demostraran la seua quali-
tat. 

Copa Federació

Els ampostins, membres
de la Selecció Catalana de
Taekwondo, Cristian Ferré i
Genís Gisbert, el passat 3
de juny, al Pavelló
Poliesportiu de la Mar Bella
a Barcelona, es van procla-
mar campió i sots-campió,
en les categories semi-pes-
sat (61-65 Kg.) i pesat (+
de 65 kg.), respectiva-
ment, del Campionat
Absolut de Cadets de
Taekwondo,  sent dues de
les figures mes destacades
del campionat.
Cristian Ferré formarà part
del equip que representarà
a Catalunya al pròxim

Campionat de Espanya,
que es celebrarà el proper
mes d'octubre, i Genís

Gisbert haurà d’esperar la
repesca per poder assistir-
hi. 

TAEKWONDO

Campionat de Catalunya Absolut Cadet
Cristian Ferré i Genís Gisbert (Gimnàs Alfaro) van triomfar

El cap de setmana passat
va tenir lloc la final del cam-
pionat de Catalunya federats
a Salomó. L’equip del CB
Catalònia va fer un primer
lloc en infantil femení, amb
Irian Segura Casanova. 
En aquesta categoria, van
participar:
INFANTIL FEMENI:
Assutzena Nin (Vilafranca)
Ana Maria (la Galera)
Irian Segura Casanova
(Catalonia)
Helena Llorde (Flo de lis)
Anna Soles (Palavà)

Irian va fer el primer lloc
amb 131 en les dos tirades.

BITLLES

Irian Segura s’imposa
Pertany al CB Catalònia i fou la primera classificada

Diumenge, l’estadi de la
Unió de l’Aldea tornarà
a viure una tarde d’emo-
cions i de record, amb
el partit in memoriam
pels jugadors aldeans
absents. Una cita obli-
gada cada any i que en
aquesta ocasió serà
diumenge a les 18
hores.  El Jesús i Maria,
equip ebrenc més ben
classificat a la Segona
catalana, s’enfrontarà al
conjunt local, la UE
Aldeana. 

DIUMENGE

Torneig
Sebastià Martí,

a l’Aldea

Després d´haver participat
als entrenaments celebrats
aquesta setmana a la
Ciudad del Futbol de las
Rozas, ha surtit publicada a
la web de la Fed. Esp. de
Futbol, la llista dels juga-
dors convocats per a dispu-
tar aquest mateix mes el
mundialito sub-15 a Mèxic.
El jugador ulldeconenc Aleix
Garcia, que pertany a la dis-
ciplina del Villarreal CF, ha
estat un dels escollits per
participar en aquesta selec-
ció. La gran trajectòria del
jove futbolista i la bona sen-
sació que va oferir en les
diferents sessions d´entre-
naments, han estat claus
per a convèncer al tècnic
Santi Denia.

Aleix Garcia, convocat amb la selecció espanyola
El jove ulldeconenc anirà amb el combinat sub-15

Despres del partit perdut el passat diumenge a Altafulla 4 a 3, i estar enpatats a punts amb l’Al-
tafulla, el dimecres el Delta sporting va fer els deures i va guanyar el Marçà en un partit molt
disputat i molt igualat, i també noble. Els gols van arribar al costat dels de Marça 0 a 1 i acte
seguit els dos gols de Clemente, Marc Sola de penal i Marc Nivera comportaven la victoria.
Demà a les 4,30 tarde al Salat ultim partit i decisiu entre el lider el Reus i el Delta Sporting, els
separa un punt a favor del Reus Masvi.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
IVAN W. ESCOLAR CARO. Responsable Federació de Construcció i Fusta de CC.OO a les TE

Davant les últimes notí-
cies al voltant de NATU-
RANTAIX, una de les
empreses més impor-
tants del territori en el
sector del moble, i des-
prés, que la seva direc-
ció hagi notificat al
comitè d’empresa la
presentació d’un con-
curs de creditors: Més
Ebre s’ha posat en con-
tacte amb Ivan W.
Escolar, responsable de
la Federació de
Construcció i fusta de
CC.OO a les Terres de
l’Ebre.
Més Ebre: En l'últim
temps, Antaix ja havia
donat símptomes que la
seva situació no era molt
bona, amb diferents ERO.
La suspensió de paga-
ments a què s'afronta l'em-
presa, ara, era previsible?
Perquè?
Ivan W. Escobar: Després
de 4 anys de conflictes,
amb diferents ERO, els tre-
balladors veiem que la feina
anava baixant, però mai van
deixar d'invertir en
l'Empresa. S'havia reestruc-
turat i feta petita fa un any i
mig, es va moure maquina-
ria d'una punta de la fàbrica
a l'altra per ser més pro-
ductiva i eficient. Mai van
deixar a deure salaris (fins a
desembre) i sempre des de
la propietat de l'empresa, o
això dient, la intenció era la
de continuar. Sempre
veiem la possibilitat de què
es fes algun dia un ERO i
tancament d'empresa, però
mai d'aquesta manera i
enviar-nos al FOGASA, des
de l'empresa sempre ens
han dit que primer són los
treballadors.
ME: A què és degut que

empreses del Territori, que
han estat referent, com
Antaix, en el sector del
moble afrontin aquest tipus
de futur, si més no, incert?
IWE: Això pot ser degut a
diversos factors, les
empreses del sector del
moble han estat creades
molt d'elles per ex treballa-
dors d'altres fabriques, al
seu dia van ser emprene-
dors i a poc a poc els petits
tallers es van fer en empre-
ses de referència. D'una
manera de fer i una idea fan
l'eix central de la seva pro-
ducció i no la canvien, no
han sabut modificar i fer
canvis tant en el mercat
com en les seves empre-
ses, no ha confiat en la for-
mació dels seus operaris i
molts cops han errat en
decisions empresarials.
Tampoc no hem d'oblidar
que molts d'ells com el cas
d'Antaix no hi hagut un
relleu generacional, són
persones grans i jubilades,
els fills dels propietaris no
han vist la necessitat de
continuar amb el negoci.
ME: Durant molt temps,
sobretot a conseqüència
del tancament de la fàbrica
LEAR, s'ha intentat lluitar
per la re industrialització a
les Terres de l'Ebre.
MERealment ens en sorti-
rem? O anem a pitjor?
IWE: Anem a pitjor, no hi ha
inversió en infraestructures
i no s'està invertint en les
empreses del territori.
Estem farts de veure com
s'ajuden a grans empreses
o bancs i com les ajudes
passen de llarg per les
Terres de l'Ebre.
ME: Antaix, ha estat una
empresa molt important del
sector del moble i el sector

del moble, també, ho és
per a les postres terres.
Perilla el clúster?
IWE: El clúster ja esta en
perill, en 4 anys els llocs de
treball del sector del moble
han baixat un 60 %, en
2008 havien vora 6000 tre-
balladors i treballadores, i
ara som 2000 escaigs. No
hi ha empresa del moble
que no estigui en proble-
mes i patint per mantenir la
seva activitat, totes estan
en ERO  temporals o algu-
nes per desgracia tancant.
ME: Heu comentat que
hereu coneixedor de les
intencions de l'empresa i
que encara la veieu viable.
Llavors, que passà? Perquè
considera que els propieta-
ris la volen tancar?
IWE: És molt simple, apri-
mament de l'empresa.
Quant hi han varies empre-
ses al grup i la més gran,
per estructura d'edificis,
costos i altres factors no
arriba a donar la rendibilitat
desitjada, la deixen caure
pel seu propi pes. 
I paralolelament una altra
empresa del grup agafa el
relleu de la producció amb
menors costos i més pers-
pectiva. 
No s'ha d'oblidar que Antaix
té conveni propi on els sala-
ris són més elevats que el
conveni del sector de
Tarragona i una plantilla
amb molta antiguitat.
ME: Quin paper jugarà

l'Administració en el que
està passant? I vosaltres
com a sindicat?
IWE: El paper de l'adminis-
tració fins ara ha estat molt
defraudant, en els ERO que
hem vist des de 2008, l'ú-
nic que l'ha preocupat és
que no tanquessin les
empreses, alguns cops
sense importar la situació
en què quedaven els treba-
lladors. 

ME: Fa temps que a nivell
sindical, aquí, a les Terres
de l'Ebre heu fet “front
comú” tots els sindicats. En
aquesta ocasió també?
IWE: També, a Antaix hi ha
representació dels 2 sindi-
cats majoritaris, CC.OO i
UGT  estem en un moment
de defensar els llocs de tre-
ball, els centres de treball i
el futur d'aquestes terres.
Sense indústria no hi ha
futur, ni aquí ni enlloc.
Després de les deslocalit-
zacions de Lear i Cristales
Guardiola, no ens podem
quedar amb els braços cai-
guts i veure com s'ensorra
una indústria més d'aquest
territori. 
ME: Si finalment, Antaix

tanca. Quantes persones
es quedaran a l'atur i com
afectaria al municipi de La
Sénia, i de retruc a la
comarca i el territori?

IWE: Amb el tancament de
NATURANTAIX ens quedem
al carrer 86 persones, la
major part de la Sénia, al
voltant del 60%, la resta
són de diferents poblacions
del Montsià, Baix Ebre i
també de la província de
Castelló. 
Pel tipus de moble, hi havia
molt de material subcon-
tractat a altres empreses
del territori, el tancament
pot afectar al voltant de
200 treballiadors i treballa-
dores més.

«Si NATURANTAIX tanca es
queden al carrer 86 persones, la

major part de la Sénia»

Què passarà?
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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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«Primentons i Tomates» Avui 4x1

PIZZERIA-RESTAURANT LES CASES

TARONGES FARCIDES DE LLAGOSTINS

INGREDIENTS:

2 taronges
Enciam
Palets surumi
Salsa Rosa
Pinya ( 2 rodanxes )
Llagostins
Sal Rom

PREPARACIÓ

Buidar les taronges i després ta-
llar l`enciam, els palets surimi i les
rodanxes de pinya.

Posar els l lagostins a la paella
amb la sal i  una mica d`oli d`oliva.
Flambejar amb ron, pelar els llagos-
t ins i guardar-ne dos per decorar
las taronges. Es barrejar tot  i es
farceixen las taronges.

RESTAURANT RACO DEL PORT

SUQUET DE PEIX

INGREDIENTS:

4 talls de llenguado
4 talls de rap
4 talls de turbot
8 llagostins
Oli d`oliva
3 dents d`all
1 tomaquet
Julivert
2 patates
1 litro de brou de peix
Sal ,farina i colorant
Pebre roig dolç i ametlla picada

PREPARACIÓ

En una cassola gran amb oli d̀ oliva, sofregiu l̀ all,
el julivert i el tomaquet. Quan el sofregit estigui
avançat, afegiu una culleradeta de farina, un polsim
de colorant, pebre roig dolç i sal. A continuació po-
seu el caldo de peix. Quan arranqui a bullir, afegiu les
patates tallades a làmines i el peix. Deixeu-ho coure
durant deu o quinze minuts. En el moment de servir
poseu una mica d̀ ametlla picada per damunt.

RESTAURANT RACÓ DE JESÚS

CALAMARSONS  A LA CASSOLA

INGREDIENTS:

300 gr. De calamarsons de
llotja (mínim 5 cm)

100 ml, d`oli d`oliva
Alls
Julivert

PREPARACIÓ

Ne t egeu  e l s  c a l ama r sons  i  re -
t i r e u - h i  l a  p l o m a  d e  l ` i n t e r i o r.
Poseu  100  m l .  D ` o l i  d ` o l i v a  e n
u n a  c a s s o l a .  Q u a n  e s t i g u i n  a l
màx im  de  c a l e n t ,  a f eg i u - h i  300
g r.  De  c a l ama r sons  i   remeneu -
l o s  a m b  u n a  c u l l e r a  d e  f u s t a .
A f e g i u - h i  l a  p i c a d a  d ` a l l  i  j u l i -
v e r t ,  r e m e n e u - h o  d o s  s e g o n s
m é s  i  a p a g u e u  e l  f o c .  S e r v r i -
l o s  e n  l a  c a s so l a .

RESTAURANT CASA JOSE

FIDEUA

INGREDIENTS:

Escamarlans
Llagostins
Sèpia i calamars

Fideus
Brou de peix
Seba
All i julivert
Sal i oli

PREPARACIÓ

En una paella amb oli, sofregim els
llagostins i els escamarlans, i ho re-
servem.

Es sofregeixen els f ideus i quan
están daurats, s`afegeix la sèpia,
els calamars, la seba l’all, el julivert
i el brou. Es sala segons el gust.
Quan quedi molt poc brou es posen
els escamarlans i els llagostins, fins
que s`acabi l`aigua.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella     

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

Barreda - Sorli C.B.   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Pilar Delgado , Jordi Delgado         

Generalitat, 17 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Hi haurà intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu i al quadrant nord-
est, així com també de més aïllats al litoral central, que deixaran el cel mig i local-
ment molt ennuvolat. 
A la resta del país predominarà l'ambient assolellat amb el pas de núvols alts i
prims. Tot i així, a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i a l'interior del
quadrant nord-est, i de forma més aïllada també n'arribaran d'altres a l'extrem sud
del Principat, que deixaran el cel mig i localment molt ennuvolat.
Precipitacions
De la matinada són possibles alguns ruixats aïllats a punts del Pirineu i el Prepirineu,
d'intensitat feble i puntualment moderada.
Durant la tarda s'esperen alguns ruixats locals al Pirineu, al quadrant nord-est i al
Port. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i localment aniran acompanyats de
tempesta i no es descarta que també deixin calamarsa. Les quantitats de precipi-
tació acumulada seran minses o localment poc abundants (fins a 20 mm en 24
hores).
Temperatures
Tant les mínimes com les màximes experimentaran un descens lleuger i localment
moderat, amb mínimes que al Pirineu s'enregistraran al final del dia. Les mínimes
oscil·laran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC al Prepirineu, entre 13 i 18 ºC
a la depressió Central i al Prelitoral, i entre 15 i 20 ºC al litoral. Les màximes volta-
ran entre 20 i 25 ºC al Pirineu, entre 23 i 28 ºC al litoral central i nord, i entre 26 i
31 ºC a la resta del territori.
Visibilitat
Serà bona en general, localment regular a l'inici del dia a la Catalunya central, al
vessant nord del Pirineu i a punts del litoral central.
Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general fins a mig-
dia, tot i que al sector central del litoral i a l'interior de la meitat est el vent
serà fluix i de direcció variable. A partir de llavors s'imposarà el vent de
component sud fluix amb cops moderats en conjunt, tret de l'interior del terç
oest on bufarà vent de component oest fluix. A banda, a l'Empordà hi haurà
tramuntana moderada amb cops forts al llarg del dia, i fins a migdia bufarà
mestral entre fluix i moderat a les terres de l'Ebre, amb alguns cops forts de
matinada.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus assumptes  amorosos  i sexuals  es reac-
tives . Has  de posar  els cinc sentits  en la  teva
vida  sentimental . La situació  astral  actual  t'a-
consella  tenir prudència  a l'hora  de conduir .

Taure
20/4 al 19/5

Posseeixes  un poder  de seducció  en l'amor
que és  molt útil  per als teus  interessos . Avui
tindràs  la necessitat  de trobar  una mica  de
calma  buscant  algun lloc on descansar.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus  problemes sentimentals es poden aca-
bar . La teva  parella  estarà  disposada  a donar
aquest  gir  que tant  exigeixes. Vés  amb comp-
te  amb els  canvis  de temperatura.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor  no has de  deixar-te  endur per cap
entusiasme fictici.  La posició del sol i Mercuri
pel teu signe  et dóna tranquil·litat  i t'ajuda  a
afrontar  la vida  amb més bon tarannà .

Lleó
22/7 al 22/8

En relació  amb l'amor , la teva  necessitat  de
comunicar-te  amb la teva parella  és profunda
però avui  no aconseguiràs el que desitges. Al
llarg  de la tarda  potser  patiràs mal de cap.

Verge
23/8 al 21/9

No és  bo sempre  que sempre busquis  la perfec-
ció  dintre  de les teves relacions  sentimentals .
De vegades  no és possible . Durant  aquesta
etapa  estàs  subjecte  a partir  bastant desgast.

Balança
22/9 al 22/10

És  el moment  adequat  per acceptar  una propos-
ta  sentimental . Solament  en el teu ordre  i en com
duus  la   teva  vida diària  està  la clau  per millorar-
la .

Escorpí
22/10 al 21/11

Si durant  aquesta  època  comences   una rela-
ció, dóna-li temps i deixa  que s'estabilitzi, no inten-
tis  anar  massa accelerat. Respecte a la salut,
potser  necessitaràs  dormir  més.

Sagitari
21/11 al 21/12

Guanya  en intensitat  tot  el relacionat  amb  la
teva activitat sentimental. Aprofita  aquest  impuls.
Actualment  qualsevol  tipus  de precaució  és
poca per evitar riscos  majors.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme  sentimental  ha d'estar pre-
cedit  per la lògica. El trànsit Mart  per la teva
casa cinc  et beneficia  i et dóna  una força
especial.

Aquari
20/1 al 18/2

Vius una etapa bastant intensa  per a tot allò
relacionat  amb la teva part més sentimental.
Respecte  a la salut, evita que les circumstàn-
cies  t'empenyin  a cometre  excessos .

Peixos
19/2 al 20/3

Aprofita  per gaudir  de l'amor  i viure  els teus
sentiments totalment. No intentis  fer grans
esforços  si desprès  no ets capaç  de recupe-
rar-te.

MATÍ

SOL 

TARDA

MIG ENNUVOLAT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

31º 18°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

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

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Es tracta d'una oferta forma-
tiva molt variada tipològica-
ment i conceptualment, que
té com a denominador comú
la qualitat. S'han programat
17 campus, amb més de
500 hores lectives, 170 pro-
fessors, prop de 800 places
ofertades, en 20 municipis
de 18 comarques diferents.
En aquest context s'emmar-
ca el Jotacampus Delta de l'
Ebre que tindrà lloc a Poble
Nou del Delta del 23 al 28 de
juliol. El Jotacampus (l'Escola
d'Estiu de la Casa de la Jota
Catalana) combinarà l'apre-
nentatge dels diversos
àmbits de treball de la jota
amb la xalera i el coneixe-
ment del territori. En aquest
cas, un paradís com el Delta
de l'Ebre i a la vegada hàbitat
natural per excel·lència de la
jota a Catalunya. El
Jotacampus és un projecte
formatiu basat en els tres
grans àmbits temàtics de la
Jota, l'element més singular i
emblemàtic de la cultura
popular de les Terres catala-
nes de l'Ebre i un clar expo-
nent de veïnatge musical
entre Catalunya, el País

València i les Illes Balears: la
jota cantada, la jota ballada i
els instruments i l'acompan-
yament de la jota. Aquests
tres àmbits tindran cadascun
el seu curs monogràfic als
matins. A les tardes hi haurà
tallers diversos concebuts
com a complements dels
grans temes del matí: cant
improvisat, ballar la jota a la
plaça, jocs populars i tradi-
cionals a l'aire lliure, les pas-
tes de la jota: paracotes,
pastissets i cocs amb mel,
xerrada inaugural, comú a
tots els àmbits i la jota i la
festa popular a les Terres de
l'Ebre. Els cursos que s'oferi-
ran tindran una durada de 16
hores, pel matí de dimarts a
divendres de 10h a 14h. El
professorat que impartirà els
curos són professionals del
territori amb una llarga tra-
jectòria en el camp de la jota.
Així, trobem a Artur Gaya,
professor de jota cantada. El
vers cantat és l'element més
singular de la música popular
a Catalunya, València i les
Illes. La jota és la modalitat
pròpia de les terres catala-
nes de l'Ebre: hi ha jotes de
ronda, de plegar olives,
espaïdes, de segar, de
batre... Què és la jota, d'on
ve, com es canta i quins són
els secrets del tradicional
ofici de versar. Carme

Balaguer, s'encarregarà

d'impartir les classes de jota
ballada. La jota a Catalunya
està estretament relacionada
amb la festa. Ha esdevingut
un símbol de projecció i iden-
tificat territorial. Els alumnes
tindran a Jordi Fusté, Pau
Puig i Sergi Molina com a
professors dels instruments i
l'acompanyament de la jota.
Cantada o ballada, la jota es
manifesta a través de dife-

rents instruments i forma-

cions musicals que acom-
panyen el cant o marquen el
ritme de la dansa: la dolçaina
i el tabal, la rondalla de
corda, la rondalla de vent i
corda, la banda de música o
els més moderns grups folk.
A banda dels curos, qui ho
desitgi també podrà realitzar
tallers, amb una durada de 8
hores, per les tardes de
dimarts a divendres de 17h a
19h. Els tallers estaran com-
postos per: cant improvisat
amb Sofia Morales. Hem de
recordar que la jota és la
modalitat de cant improvisat
del sud de Catalunya. Saber
versar amb agilitat és una
tècnica arrelada a la tradició
oral i als temps en que la

gent xalava i treballava can-
tant. Versar cantant és un
dels tresors més preuats de
la nostra música popular. Ball
de jota a la plaça amb Ester
Baiges, la jota assoleix el seu
veritable sentit social quan
esdevé un ball popular. Quan
dóna aquest gran pas que la
transporta dels escenaris als
carrers i a les places i li ator-
ga aquest títol no oficial però
sí universal de dansa dels
Països Catalans. Jocs de tra-
dició a l'aire lliure amb Josep
Bertomeu 'Polet', quan la
música tenia la seua funció
social en el treball i en el
temps d'oci, la gent jugava a
l'aire lliure i de manera
col·lectiva. Alguns d'aquells

jocs són exponents d'una
altra maneta de xalar, més
arrelada a l'entorn i al paisat-
ge. Les pastes de la jota:
paracotes, pastissets a
càrrec de Marisín Meca. Les
paracotes són unes pastes a
les que tradicionalment s'atri-
bueix valor energètic per
ballar la jota (la 'cota' tal com
encara solem dir-li al Delta de
l'Ebre). 
El nombre previst d'alumnes
són 60, el preu d'inscripció
serà de 150Û, 26 hores lec-
tives: curs de 16h, taller de 8
i lliçó inaugural de 2h. I
també inclou la sortida jotera
en bicicleta per la llacuna de
la Tancada i la Barra del
Trabucador.

Jotacampus: aprenent Jota

El Centre de Promoció
de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana
promou activitats for-
matives adreçades a
adults que es desple-
garan durant l'estiu al
llarg del territori
català. 

Jotacampus Delta de l'Ebre es celebrarà en el marc dels campus de Cultura popular 2012

QUAN LA TRADICIÓ ESDEVÉ CULTURA

El Jotacampus és un projecte formatiu basat en
els tres grans àmbits temàtics de la Jota: 

el vers, el cant i la dansa

CULTURA

REDACCIÓ

              


