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Fira Tortosa ultima els
darrers detalls per donar el
tret de sortida, el proper 1
de maig, a intensos dies de
la 69a. edició d'ExpoEbre,
l'aparador firal de les Terres
de l'Ebre. Fira Tortosa ha
treballat per consolidar els
canvis iniciats l'any passat
com l'Espai turisme, molt
ben valorat per visitants i
expositors, o la Fira
d'artesania, amb una oferta
atractiva per als ciutadans
amb artesans de les Terres
de l'Ebre. Tot un
esdeveniment a la ciutat i el
territori que ofereix tots els
serveis com a eina eficaç de
promoció, de contactes, i de
venda als visitants.          P3

Tot a punt per a Expoebre 2013

Del 3 al 6 de maig i per segon any consecutiu l'Ametlla de Mar es converteix en la capital de la ton-
yina roja del Mediterrani amb un programa dirigit a professionals i al públic en general. També el
municipi ha organitzat la Jornada de la Tonyina (1-12 de maig)  que inclourà la TAPAMAR, Tapa Roja.
Per només 2'90 euros es podrà degustar una tapa més beguda en una tretzena de bars del muni-
cipi.  

P8

II Setmana Gastronòmica de la Tonyina Roja a l'Ametlla

Terres de l’Ebre. El Campus Terres de
l'Ebre de la URV impartirà un màster oficial
en Canvi Climàtic el curs que ve. 

P4

Esports. La Rapitenca afronta una setmana
de tres partits i per això ha avançat el proper
a demà dissabte, a casa, contra el
Castelldefels (16 h). P10

Terres de l’Ebre. La capacitat d'abastament
del Consorci d'Aigües de Tarragona es reduiria
a la meitat en cas d'accident llarg a Flix. 
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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 

OOPPIINNIIÓÓ

Arriba la 69a edició d'Expoebre, la fira multisecto-
rial de les Terres de l'Ebre, renovant l'aposta pel
turisme, l'emprenedoria, l'artesania i el medi
ambient. 
En aquest sentit, hi destacarà l'Espai Turisme, la
Fira d'artesania, el 8è. Saló de medi ambient i sos-
tenibilitat Ebreambient i El Racó de l'Emprenedor.
A més, durant els cinc dies de fira, hi haurà jorna-
des específiques, activitats i tot tipus de produc-
tes.  Malgrat el context de crisi, la fira torna a con-
solidar espais que ja formen part de l'atractiu de
la mostra. La dinamització econòmica de qualse-

vol territori passa per diverses actuacions, però
una d'elles es mostrar al visitant els potencials i
productes que té. 
Ara toca el torn a Tortosa, a la seva Fira: la Fira de
Fires. Cada fira té les seves singularitats pròpies,
de la identitat de cada municipi, ja que en això
radica la gràcia. 
Però, Expoebre és gran, un referent territorial,
senyal identificativa de Tortosa i també de les
Terres de l'Ebre. I aquest any, l´entrada torna a ser
gratuïta per impulsar el valor comercial de la fira,
en aquests temps difícils.

Editorial

Torna la Fira de Fires
Exercint la sobirania fiscal
caminem cap a la llibertat

Opinió

Participació a l’Open d’Espanya

TAEKWONDO. GIMNÀS ALFARO D’AMPOSTA

L'economia espanyola està instal·lada en una
espiral en què si no es canvien les polítiques
actives d'ocupació no ens en sortirem. Portem
gairebé dos anys en què per no elevar l'endeu-
tament la inversió és mínima i la conseqüència
és que cada cop estem pitjor. Tots els analistes
coincideixen que a pesar d'insistir en reduir el
dèficit l'atur continuarà creixent. Els nostres
governants no saben o no contesten i el pitjor
és que la desconfiança és tan gran que la sen-
sació  per a la ciutadania  és que ni estan ni
se'ls espera. 
Divendres passat vaig escoltar una notícia que
em va preocupar moltíssim.  En un mitjà
radiofònic es feia referència a que els premis
Nobel d'Economia del 2012 demostraven, amb
els números a les mans, que reduint el nivell
d'endeutament es podia crear riquesa, llocs de
treball. Aquesta teoria, però, s'ha desmuntat
per part d'altres economistes, ja que afortunada-
ment han demostrat que estan basades en unes
taules d'Excel equivocades. Una posició d'auste-
ritat extrema que xoca directament amb altres
corrents que consideren l'endeutament com a
eina necessària per crear llocs de treball i rique-
sa.
El cert és que els EUA estan sortint de la reces-
sió i estan creant llocs de treball invertint, elevant
el sostre d'endeutament, mentre que  a Europa
l'atur augmenta amb una política de contenció
de l'endeutament que fa que no se'n surti de cap
de les maneres. Els nostres joves, la generació
més preparada de tota la història, l'única sortida
que tenen per poder treballar és emigrar a
Anglaterra o a  Alemanya. 
A Alemanya, la jugada li surt rodona, sense
haver hagut d'invertir ni un sol euro en formar els
nostres joves. Ara tindrà gent molt preparada

que evidentment substituirà a emigrants d'altres
països menys preparats, perquè a Alemanya
tampoc no es creen nous llocs de treball. Estan
a punt d'entrar en recessió, segons publicava la
Vanguardia aquesta setmana mateix citant
dades del Bundesbank.
El cercle viciós continua animat pels més grans
i poderosos, els que sempre guanyen. O plan-
tem cara, amb el nostre potencial humà que és
el que és, o se'ns acaba tot. Fins i tot la dignitat.
Tots en som responsables però els que ens
governen ara tenen l'obligació de treballar i tre-
ballar bé perquè per això la gent els va dipositar
la confiança a ells i els hi va treure a uns altres.
L'excusa del “i tu més” és immoral. 
Aquesta sí que va pels nostres fills, els de tots.

Francesc J Miró Melich
Alcalde de Godall i secretari d'Acció Política

PSC Ebre

Aquesta va pels nostres fills

Opinió

Davant el col.lapse de les
finances de la Generalitat, no
hi ha un euro a la caixa, ens
hem de preguntar per què?
Catalunya és una nació que
genera molts de diners per la
via impostos (IVA, IRPF,
Societats i d'altres). A l'Estat
espanyol fan cap
33.300.000.000 d'euros,
mentre que la Generalitat de
Catalunya recapta 2.700.000
euros. Total, 36.000 milions
d'euros. Els diners, majoritària-
ment, els té l'Estat i en cedeix
a Catalunya, de manera que la
Generalitat, per fer els seus
pressupostos només disposa
de 19.000 milions d'euros.
Se'ns queden molts diners
dels impostos que paguem,
provin de fer la resta.
En què gasta, la Generalitat,
els nostres impostos?
Majoritàriament, per pagar la
sanitat, l'educació i els serveis
socials. Per poder-ho fer, la
Generalitat necessita, així per
baix, uns 24.000.000.000
d'euros. Si qui té la paella pel
mànec és l'Estat i ens obliga a
gastar-ne només
19.000.000.000, està clar
que farem curt i que se'n res-
sentirà la sanitat (tancar llits
d'hospitals, acomiadar metges
i generar llistes d'espera peri-
lloses), l'educació (més nens
per aula, menys mestres i pro-
fessors) i els serveis socials.
Si comprenem que l'Estat
espanyol ofega i arrossega
econòmicament Catalunya al
pou de la misèria, si entenem
per llibertat la capacitat d'es-
collir, de fer una determinada
acció sense sotmetre'ns a una
autoritat arbitrària, entendrem
que el Grup Municipal
d'Esquerra Republicana de
Catalunya de Tortosa portés al
Ple municipal de dilluns dia 8

una moció per exercir la sobi-
rania fiscal a l'Ajuntament de
Tortosa. Demanàvem ingres-
sar els pagaments dels impos-
tos de l'Ajuntament de Tortosa
a l'Agència Tributària de
Catalunya, en comptes d'efec-
tuar-los a l'Agència Tributària
espanyola com s'ha fet fins
ara. 
Per aconseguir posar fi a l'es-
poli fiscal, per caminar cap a la
llibertat, és imprescindible que
tots els impostos que actual-
ment paguen les institucions i
els ciutadans del nostre país
es liquidin a l'Agència
Tributària de Catalunya, en lloc
de fer-ho a l'Agència Tributària
espanyola. Així, en el moment
de separar-nos d'Espanya, tin-
drem els nostres impostos al
nostre calaix i no pas al del veí.
Aquesta moció presentada pel
Grup Municipal d'ERC es va
aprovar amb el suport dels
vots de CiU i ICV. El PSC, el PP
i PxC hi van votar en contra,
deu ser que volen que conti-
nuem sense un duro a la caixa
i que se'n ressenti la sanitat,
l'educació i els serveis socials.

Josep F. Monclús i Benet
Portaveu del Grup Municipal

d'ERC a Tortosa

Els pròxims 4 i 5 de maig, es celebrarà a l’espectacular Pavelló de
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia (Alacant) el XI Open d’Es-
panya de combat on competiran els millors taekwondistes del món en
les categories cadet, junior i sènior. Participaran 1400 competidors
entre totes les categories, repartits en 190 equips de vora 50 països
de tot el mon. Aquest Open està considerat ”A-CLASS”, un dels 4 mi-
llors del món en taekwondo, comparat a un gran eslam del tenis com
“Wimbledon” o “Roland Garros”. I per segon any consecutiu, el Taek-
wondo Alfaro d’Amposta, i les Terres de l’Ebre, estaran representats
pels membres de la Selecció Catalana, Genis Gisbert en Semi Pesat,
actual campió d’Espanya cadet en pes pesat, i Cristian Ferré en Semi
Mig, actual sots campió d’Espanya en semi pesat, els dos en catego-
ria junior, i Yaiza Ferré en Lleuger en categoria cadet. Els tres han de-
mostrat que estan a un nivell excepcional, ja que havent pujat de ca-
tegoria, Genis va fer medalla de plata a l’últim campionat de Catalunya
junior, Cristian medalla de bronze i Yaiza, desprès de haver sigut 3
anys seguits Campiona de Catalunya infantil, va fer un mes que meri-
tori cinquè lloc al Campionat Cadet de Catalunya amb nomes 12
anys. Per participar a aquest Open has de tenir un nivell molt alt, els
tres son cinturó negre, ja que competiran contra els millors del món
de les seves categories. Aquest Open també els servirà als 3 de ro-
datge, per afrontar el pròxim Campionat d’Espanya que es celebrarà
a finals de maig, i on esperem que puguin participar.
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El president de Fira
Tortosa, Emili Lehmann, i el
director, Ramon Ferrando,
han presentat aquesta set-
mana el programa definitiu
d'Expoebre, que inaugu-
rarà el conseller d'Empresa
i Ocupació, Felip Puig, el
proper dimecres 1 de
maig.
Precisament l'allargament
a cinc dies d'Expoebre, de

l'1 al 5 de maig, permet
ampliar i aprofundir en el
nombre d'activitats dels
diferents sectors, com és
el cas de la Jornada
d'Empreneduria i Empresa,
que es farà el dijous 2 de
maig, amb ponències de
màrqueting, conferències
sobre el valor afegit dels
productes i, a la tarda, la
presentació de l'Associació
Xatebre (Xarxa per al
Turisme Sostenible a les
Terres de l'Ebre), en el
marc de la qual el director
general d'Alimentació,
Qualitat i Indústries
Alimentàries de la
Generalitat, Domènec Vila,
farà la conferència "Nous
paradigmes en turisme".
El divendres 3 de maig
serà el Dia de l'Expositor.
Un dels actes principals
d'aquest dia serà la presen-
tació (12.30h) de l'Informe
sobre estratègia turística al
municipi de Tortosa, que ha
fet la Universitat Rovira i
Virgili (URV). 
Dissabte és el dia dedicat a
l'Agent Comercial i a Creu
Roja, mentre que diumenge
és el Dia de les Terres de
l'Ebre.
L'Espai Turisme comptarà
amb una exposició de foto-
grafies que ha preparat
l'Ajuntament de Tortosa, a

través del Pla de Foment
Turístic, per difondre el
patrimoni de la ciutat i de la
seva àrea d'influència. Es
tracta d'una mostra amb
imatges de gran format
que es preestrena en el
marc d'Expoebre i que es

presentarà oficialment al
Palau Robert durant el pro-
per mes de juny.
Dins l'àmbit d'artesania els
visitants podran participar
en diferents tallers, que
estaran dedicats a patch-
work, a l'ofici de baster,

enquadernador, ceramista i
imatgeria, entre d'altres. 
Durant els dies d'Expoebre
també hi haurà la visita del
Bus Alícia, de la fundació
del mateix nom, que treba-
lla en la promoció de la
dieta mediterrània.

Un any més, el transport
públic a Expoebre serà gra-
tuït les tardes dels dies fes-
tius, amb l'objectiu de faci-
litar l'accés als visitants.
L'entrada a la fira tornarà a
ser gratuïta per a tothom
que desitji visitar-la.

ExpoEbre consolida els sectors
estratègics per reforçar l’economia

L'aposta de Fira Tortosa
i de l'Ajuntament per l'es-
pecialització d'Expoebre
ha trobat resposta en els
expositors, que si bé
mantenen les xifres a
nivell global respecte
l'any passat, 180, els
corresponents a l'Espai
Turisme creixen un
40%. Malgrat mantenir
el caràcter multisecto-
rial de la Fira de les
Terres de l'Ebre, l'orga-
nització busca consoli-
dar aquells sectors que
en el marc d'Expoebre
han agafat vida pròpia,
com Ebreambient, i
reforçar altres àmbits
que es consideren
estratègics per a l'eco-
nomia de la ciutat i del
territori, com és el turis-
me i l'empreneduria.

Felip Puig inaugurarà la fira el proper dimecres 1 de maig, i s’allargarà fins al dia 5

L’entrada serà gratuïta per tothom

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El grup  ha volgut manifes-
tar que el dia 16 de gener,
l'actual equip de govern
d'ERC a l'Ajuntament
d'Alcanar va lliurar a tots
els grups polítics locals la
proposta de pressupost
per a l'exercici 2013, i des
d'aquell moment, es van
començar a fer reunions
amb tots els grups polítics
per negociar-la. En aques-

tes reunions, segons afir-
men, el grup de CiU-
Alcanar va oferir el seu
suport a canvi de passar a
formar part de l'equip de
govern. I en el mateix sen-
tit, el PP va presentar un
document amb una sèrie
de propostes d'actuació.
«A hores d'ara, les nego-
ciacions amb els grups
polítics encara estan ober-
tes». L'equip de govern
encara està estudiant el
document presentat pel
PP, i no ha trencat les
negociacions amb CiU-
Alcanar, ja que encara es
mostra obert a continuar
parlant amb la resta de
grups polítics per tal de
continuar avançant pel bé
de la població.
D'altra banda, el grup
republicà també ha volgut
lamentar  les declaracions
del portaveu convergent
Ivan Romeu, que ha dit
que “ERC prefereix donar
l'esquena a un pacte sòlid

i sobiranista amb CiU i
acceptar l'acord amb el
PP”. Aquestes declara-
cions «sorprenen pel fet
que CiU ha estat mante-
nint negociacions amb els
altres dos grups a l'oposi-
ció, PP i PSC, al llarg dels
darrers mesos. Fins i tot,

el mateix Ivan Romeu, en
declaracions fetes en el
seu moment en un mitjà
de comunicació, no des-
cartava un possible pacte
amb el altres dos grups de
l'oposició per fer una
moció de censura a l'ac-
tual equip de govern cana-

reu». «Sembla que CiU sí
que pot negociar pactes
amb el PP, però el govern
actual de l'Ajuntament
d'Alcanar, no». L'equip de
govern vol fer saber que
actuarà en tot moment en
benefici del municipi
d'Alcanar.

L'equip de govern de
l'Ajuntament d'Alcanar
ha volgut manifestar,
la seva sorpresa
davant la nota de
premsa que ha emès
públicament el grup de
CiU-Alcanar, per les
manifestacions que
s'hi fan, afirmant que
ERC d'Alcanar ha esta-
blert un acord de
govern amb el PP.

Tortosa té tallada al tràn-
sit de vehicles l'avinguda
Lleida, a l'alçada de l'an-
tic pont del ferrocarril, en
els dos sentits de circula-
ció. Aquest mateix dilluns
es van iniciar les obres
per fer el recreixement
d'aquest vial per tal de
deixar-lo a la mateixa
cota que el parc munici-
pal i el passeig fluvial, en
el marc del projecte de
prolongació de la via
verda pel pont del ferro-
carril i de millora de la
façana fluvial de Tortosa.
L'empresa que executa
les obres ha informat
l'Ajuntament que aquesta
actuació, i el correspo-
nent tall de trànsit, s'a-
llargarà durant un perío-
de aproximat de 10 dies.  

Obres a
l’Avinguda

Lleida a Tortosa

Oposició frontal la que
han expressat els promo-
tors de pisos de la
demarcació de
Tarragona a l'anunci fet
el passat dilluns pel con-
seller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
d'aplicar un nou impost
als bancs, promotors i
altres entitats jurídiques
que tinguin pisos buits.
Des del sector han asse-
gurat que la proposta és
"inviable, de difícil aplica-
ció i impròpia d'un conse-
ller" en un moment en
què, recorden, el sector
immobiliari ha deixat de
rebre ajuda de les admi-
nistracions tot i que cal
pagar l'IBI i les taxa d'es-
combràries dels pisos
buits. 

Oposició al nou
impost de pisos

buits

L’equip de govern d’ERC d’Alcanar 
lamenta el comunicat de CIU Alcanar

Aquest ha volgut desmentir que ha arribat a un acord definitiu amb el PP

ACTUALITAT

Tortosa (ACN).- La recupe-
ració i reconstrucció de
sèries climàtiques, la
variabilitat climàtica i els
seus impactes sobre el
medi, especialment els
ecosistemes aquàtics,
són els principals àmbits

d'estudi del nou màster
que s'impartirà el curs que
ve al Campus Terres de
l'Ebre de la URV. 
El màster oferirà 20 pla-
ces i compta amb el
suport del Centre en Canvi
Climàtic C3 i la Unitat

d'Ecosistemes Aquàtics
de l'IRTA. El seu objectiu
és formar investigadors i
especialistes en aquest
àmbit, ja que, segons els
seus promotors, existeix
un buit en la formació de
professionals que treballin

en el rescat de dades
climàtiques, en el seu con-
trol de qualitat i homoge-

neïtat, i en la reconstruc-
ció de sèries històriques
del clima. 

El Campus Terres de l’Ebre de la URV
impartirà un màster oficial 

en Canvi Climàtic
La titulació oferta 20 places i la preinscripció finalitza el 30 de juny
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Aquesta campanya va
començar el dia de Sant
Jordi i es desenvoluparà
fins que se celebri la con-
sulta sobre la independèn-
cia l'any 2014. Segons
Salvadó, 'en primer lloc,
durant els mesos d'abril i
maig volem explicar la
situació d'asfíxia econòmi-
ca que viu el país i el
Govern de Catalunya, així
com la incidència sobre la
ciutadania. En paral·lel,
també explicarem les pro-
postes per sortir de la
situació i quin és el full de
ruta per aconseguir la
independència'. El diputat
ha avançat que una sego-
na acció serà la celebra-
ció d'una Conferència

Nacional per la República
Catalana que es farà el
mes de juliol i, després, ja
se centraran en la cam-
panya pel sí, lligada al pro-
cés de la mateixa consul-
ta. La campanya té com a
objectiu, segons Salvadó,
'explicar a la ciutadania la
insostenible situació d'as-
fíxia econòmica que pateix
el nostre país, provocada
per l'actitud del Govern
espanyol, que continua
perpetuant l'espoli fiscal i
els incompliments amb
Catalunya i que imposa un
sostre de dèficit inassumi-
ble i injust'. El dirigent
republicà ha citat, entre
altres instruments d'a-
questa asfíxia, l'espoli
econòmic de 16.000
milions d'euros anuals que
marxen a Madrid i no tor-
nen; i els impagaments
per part de l'Estat, que
sumen 10.000 milions
d'euros.  Es faran actes
informatius amb  la

secretària general del par-
tit, Marta Rovira, el 2 de
maig a Gandesa; el presi-
dent del partit, Oriol
Junqueras, el 4 de maig a
Tortosa, i el diputat Alfred
Bosch, el 10 de maig a
Amposta. En tots aquests

actes també hi intervindrà
el diputat Lluís Salvadó
que, a més, participarà en
xerrades en altres munici-
pis juntament amb diver-
sos càrrecs locals.
'Esperem que la ciutada-
nia de les Terres de l'Ebre

sigui conscient del que
està passant, de qui és el
responsable final i de qui
és realment qui ens acaba
fent els Pressupostos de
la Generalitat, que no és
altre que el senyor
Montoro'.

ERC enceta la cam-
panya «2014, decidim
llibertat».

Presentació del cartell de la campanya.

Cedida

El grup municipal del PSC  a
l'Ajuntament d'Amposta ha
proposat un seguit de mesu-
res per a la dinamització i
millora de la plaça del Mercat
a través d'una moció que es
debatrà en el proper ple de
dilluns. Entre altres, consi-
dera oportú estudiar una

possible bonificació de l'a-
parcament soterrat per als
usuaris que justifiquin alguna
compra feta en els establi-
ments comercials propers.
“L'aparcament és un impor-
tant servei per als usuaris
dels establiments del voltant
que cal explotar ja que fins al

moment està clarament
infrautilitzat”, ha assenyalat
el portaveu del grup, Antoni
Espanya. A més, ha insistit
que “la present crisi que ens
afecta demanda fórmules
imaginatives per incentivar
els possibles compradors”.
La moció insta, a més, a

consensuar la ubicació de
les terrasses amb
l'Associació de Veïns del

Centre i l'Associació de
Venedors del Mercat i
Comerços del Carrer Estel. 

El PSC d’Amposta proposa mesures
per dinamitzar la plaça del Mercat

Inclou estudiar una bonificació de l’aparcament dels usuaris

El president de la interco-
marcal ebrenca d'ICV,
Jordi Jordan, ha entrat a
formar part de la nova
comissió executiva
nacional del partit arran
de l'Assemblea Nacional
del cap de setmana pas-
sat, en què es van apro-
var en dos textos les tres
resolucions presentades
per les Terres de l'Ebre a
favor del reequilibri terri-
torial, la vegueria ebren-
ca i la reactivació econò-
mica de les quatre
comarques del sud.
Jordi Jordan substitueix
també Jaume Forcadell
com a representant
ebrenca a la executiva
nacional del partit, que
ha passat de tenir 66 a
50 membres. 

Assemblea
d’ICV, el cap de
setmana passat

L'Agrupació local de
Tortosa del PSC ha elabo-
rat la versió digital de La
Rosa de Tortosa en forma
de butlletí de notícies per
tal d'informar sobre l'activi-
tat del grup Socialista a
Tortosa. El butlletí té un for-
mat de "newsletter" i perio-
dicitat quinzenal i es farà
arribar a tots els militants i
simpatitzants, així com a
totes aquelles persones,
entitats o associacions que
estiguin interessades a
rebre aquesta informació.
Amb aquesta proposta
l'Agrupació Local del PSC
a Tortosa vol apropar-se
als ciutadans mostrant la
seva activitat a nivell muni-
cipal, parlamentar, de pro-
postes, opinió i incloent
una agenda d'activitats.

La Rosa del PSC,
en versió digital

ERC vol explicar «l’asfixia econòmica» de Catalunya
Posarà en marxa una campanya “per comunicar també el full de ruta cap a la independència”

ACTUALITAT

REDACCIÓ
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El consistori ha remès un
escrit en el que s'enumeren
detalladament els desper-
fectes, acompanyat per
informes, tant de la Policia
Local com de l'arquitecte
municipal, els quals consta-

ten aquests esllavissa-
ments a la zona de Roques
Daurades, entre el port de
l'Estany i la platja de Bon
Capó i també a la platja de
Cala Vidre.
No només és una necessi-
tat d'imatge, sinó també de
seguretat davant la possibi-
litat de nous esllavissa-
ments i la conveniència de
garantir la seguretat de les
persones que transiten pel
GR-92.
Segons  Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, “pertoca a
Costes de l'estat arreglar-
ho. Naltros ja hem fet la
feina d'avisar-los i cal agrair
als ciutadans que ens han
comunicat aquestes situa-
cions la seva col·laboració.
Això denota un esperit posi-
tiu i insistirem per a què
Costes ho pugui accelerar
al més aviat possible”.
Martí ha insistit que, “la
costa, el litoral i el seu
entorn mediambiental són

d’un valor molt important
sempre que en fem un bon
ús. Ara arriba la temporada
d'estiu i ho hem de tenir de
la millor manera possible.
Sabem de la voluntat de
Costes de fer algunes
actuacions com ara la
reposició de sorra a les

platges afectades, però
ara, hem d'insistir en que
s'arreglin aquests trams
del GR-92”.
Els despreniments a la
zona de Roques Daurades
s'han detectat a l'alçada de
les antigues salines, on
també l'acció de l'aigua

sobre els penya-segats
durant els temporals ha
provocat el deteriorament
del conglomerat de roca.
Pel que fa a Cala Vidre,
s'han produït despreni-
ments de terra i roques en
una franja d'uns 15 m de la
façana marítima.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha
instat a la Direcció
General de Costes i
Medi Marí del
Ministerio de
Alimentación, Agricultura
i Medio Ambiente que
actuï amb la màxima
brevetat possible,
sobre els efectes cau-
sats pels esllavissa-
ments provocats en
els períodes plujosos
d'aquests primers
mesos de l'any, en
alguns indrets del lito-
ral.

REDACCIÓ

Imatge dels desperfectes.

Cedida

L'Ampolla (ACN).- Un
eventual accident en les
obres de descontamina-
ció de l'embassament a
Flix (Ribera d'Ebre) que
s'allargués durant més
de dues setmanes dei-
xaria el Consorci

d'Aigües de Tarragona
(CAT) sense la meitat de
la seva capacitat d'a-
bastament de prop de 4
metres cúbics per
segon. 
Tot i que l'ens gestor
del minitransvasament

podria trampejar la
situació durant l'hivern,
aquest escenari -que els
tècnics consideren, a
priori, improbable-
suposaria importants
dificultats per garantir
l'aigua des dels mesos

de maig a setembre,
atès el gran creixement
de la demanda durant
l'estiu. El CAT ha efec-
tuat aquest dimecres al

matí un simulacre d'e-
mergència per contami-
nació de mercuri a la
planta de l'Ampolla
(Baix Ebre).

El CAT, sense la seva capacitat
d’abastament de prop de 4m3/seg 

En cas d’accident en les obres de descontaminació del pantà de Flix

L'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) ha atorgat
el Premi Catalunya
d'Urbanisme 2013 al
projecte de rehabilitació
del barri de Sant Jaume,
al nucli antic de Tortosa,
dissenyat pel despatx
Jornet, Llop, Pastor SLP
Arquitectes.  El jurat, ha
acordat per unanimitat
atorgar aquest guardó al
projecte de rehabilitació
del barri de Sant Jaume
"pel seu interès en la
cohesió social, emmar-
cat en un urbanisme
necessari i d'emergèn-
cia, que aposta per la
intervenció i la regenera-
ció urbana d'un barri cen-
tral amb valors arqui-
tectònics, arqueològics,
culturals i ambientals". 

Premi Catalunya
d’Urbanisme 

2013

La consellera
d'Ensenyament, Irene
Rigau, va inaugurar
aquest dissabte la llar
d'infants Els Figotets de
Riba-roja d'Ebre. Es
tracta d'un centre de
titularitat municipal la
gestió del qual es realit-
zarà a través de la
Fundació per l'Acció
Educativa del Grup
Sagessa. La llar té una
capacitat de 20 places,
distribuïdes en dos
espais: per a nadons de
4 mesos a 1 any i per a
infants d'1 a 3 anys.

Llar d’infants
a Riba Roja

Es demana a Costes que repari els esllavissaments
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha instat que s’actuï amb la màxima brevedat possible

ACTUALITAT
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Per iniciativa del Grup
Balfegó i amb la tonyina
roja com a producte
estrella, tindran lloc un
bon nombre d'activitats
vinculades a la gastrono-
mia, i d'altres de més
lúdiques amb aventura,
festa, jocs, la cultura
japonesa en viu i mercat
de productes, a més
dels menús temàtics
amb la tonyina roja a 12
restaurants de l'Ametlla
de Mar. Durant aquesta
II Setmana tots els visi-
tants que s'apropin al
port podran visitar les
instal·lacions i vaixells
de pesca del Grup
Balfegó per conèixer i
aprendre les tècniques
de cria i  pesca, i els
més aventurers poden
participar en el Tuna
Tour, el creuer amb

catamarà per visitar els
vivers i que dóna l'opor-
tunitat de nedar enmig
de centenars de tonyi-
nes.
El diumenge dia 5, es
torna a celebrar el Tuna
Race Balfegó, una prova
de 5000 m. 
Amb sortida des de les
piscines d'aqüicultura a
mar obert i que inclou
l'oportunitat de fer l'es-
calfament de la prova
entre tonyines.
Del divendres dia 3 al
diumenge dia 5, totes
les activitats de l'Aula
Balfegó són de caire
popular i obertes al
públic assistent.
El dilluns dia 6, és el dia
destinat més específica-
ment als professionals i
la jornada estarà prota-
gonitzada per sessions
amb alguns dels millors
cuiners de la cuina tradi-
cional i avantguardista
amb tallers i elabora-
cions del més alt nivell.

A la Setmana
Gastronòmica de la
Tonyina Roja s'uneixen
també 12 restaurants
de l'Ametlla del Mar per-
tanyents al Club de la
Gastronomia, que durant
aquests dies serviran
menús especials cen-
trats en aquest producte
i inspirats en la cuina
pesquera tradicional i en
les modernes avantguar-
des gastronòmiques, els
preus oscil·len entre 35 i
60 euros.
La primera de les
Jornades és la de la
Tonyina (1-12 de maig)
que inclourà la Ruta
Tapa Roja. 
Per només 2'90 euros
es podrà degustar una
tapa més beguda a
l'Ancla,  Aquarel·la,
Ariparc, Iru's Pub, la
Cova, No Stress, l'Arpó,
Mosset, Parisien, Pica
Pica, Pierrot, Txe Mari i
Ca'l Mansanet Black
Smith.

II Setmana Gastronòmica de la 
Tonyina Roja a l’Ametlla de Mar

Del 3 al 6 de maig el municipi es converteix en la capital d’aquest producte

La primera Jornada és TAPAMAR, nova ruta de tapes de tonyina amb gust calero

REDACCIÓ

Representants del
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural (DAAM), sota la
coordinació del director
general de
Desenvolupament Rural,
Jordi Sala, es van reunir
dimecres a Amposta,
amb els agents implicats
en la lluita contra la plaga
del cargol poma.
En la trobada hi van parti-
cipat comunitats de
regants, cooperatives,
sindicats i ecologistes,
amb l'objectiu de tancar
un full de ruta comú en la
lluita contra el cargol
poma, que es podria fer
públic el proper mes de
maig. 

A primers d'aquest 2013
el DAAM va crear un
equip que coordinés un
pla d'acció global per a la
contenció del cargol
poma al Delta de l'Ebre.
Aquest equip està inte-
grat per membres de
totes les direccions
generals afectades i pre-
sidit per Jordi Sala. Des
del moment de la seva
creació, s'està dissen-
yant un pla global que
contempli totes les afec-
tacions que pot tenir
aquesta espècie invasora
sobre el medi natural i la
producció agrària, així
com les mesures per a
fer-li front.
Per a l'èxit d'aquestes
mesures, el Departament

considera fonamental la
implicació i corresponsa-
bilització dels agents
implicats, i en aquest
sentit a primers d'abril es
dur a terme la primera
reunió per tal elaborar un
pla d'actuació. 
En la reunió es va con-
sensuar la metodologia
de treball a seguir durant
els propers mesos, i les
accions a desenvolupar,
així com el grau de parti-
cipació i corresponsabilit-
zació de cadascuna de
les parts implicades.
També es va acordar fer-
ne una presentació públi-
ca tot explicant els objec-
tius que es volen assolir
durant aquesta campan-
ya.

El Departament d’Agricultura i els agents implicats,
en la lluita contra el cargol poma

Acorden un pla de treball conjunt

Demà dissabte 27 d’abril, a
Alcanar es celebrarà una
jornada que tractarà sobre
el consum responsable. La
regidoria d’Agricultura ha
organitzat, per primera
vegada, unes jornades
sobre el món rural, que
consistiran en dos con-
ferències que tractaran
principalment sobre la
comercialització i el con-
sum responsable. El pas-
sat dimecres es va fer l’ac-
te de presentació de les jor-
nades, en què el regidor de
l’àrea, Josep M. Sancho,
explicava que aquestes jor-
nades venen motivades per
les circumstàncies actuals
ja que “per un costat hi ha
la necessitat del món agra-
ri de buscar alternatives, i
d’altra banda, també hi ha
una necessitat, sobretot a
les ciutats, de consumir
producte fresc i de qualitat.
Per això, a través d’aques-
tes jornades, es vol presen-
tar l’opció d’intentar crear
una xarxa per tal que tant a
nivell de producció, com a
nivell del consumidor, es
pugui treballar conjunta-
ment”.

Alcanar
celebra les

Jornades del
Món Rural

La CUP Deltebre ha pre-
sentat una instància a
l'ajuntament de Deltebre
demanant el canvi d'ho-
rari del ple municipal,
creuen que el ciutadà té
el dret de poder assistir
als plens i en l'horari en
que es fa actualment no
és gaire compatible amb
l'horari laboral de la ciu-
tadania.
Per això des de la CUP
Deltebre demanen que
és facin els plens en un
horari de tarda-nit i d'a-
questa manera obrir una
porta a la participació
ciutadana que creuen
que és molt important i,
d'aquesta manera, facili-
tar al ciutadà l'assistèn-
cia i el seguiment als
plens municipals. 

Proposta de
canvi

d’horari del
Ple de

Deltebre

ACTUALITAT
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El dia 23 d'abril, els
residents de la residència
de la tercera edat, L'Onada
van sortir al carrer, a totes
les places de les
poblacions on hi ha
establer-ta una residència
per celebrar amb els seus
veïns la Diada de Sant
Jordi. A la Ràpita el lloc
escollit va ser, com en
altres ocasions, la plaça
Carles III on els iaios i iaies
van poder gaudir de la
gent, les roses, la música,
la lectura, l'ambient, les
sardanes i la festa.
Aquestes persones
participen activament de la
Diada i es preparen durant
l’any per quan arriba el 23

d’abril. Una de les
iniciatives que més destaca
per la seva originalitat és
«una rosa-una abraçada i
un desig». Però, enguany
ha hagut una novetat: les
roses estaven fetes de
ganxet. Els professionals
del centre han explicat que
durant les setmanes
prèvies a la festa, mentre
es preparava tot. Els iaios i
les iaies treballaven amb
molta il·lusió pensant en les
abraçades que rebrien.
També van aprofitar la
Diada per passar per
escoles i llars d'infants
explicant (com bons iaios
que són) la Llegenda de
Sant Jordi.

A les TE es calcula que, aproximadament, hi ha uns 600 malalts de Parkinson

La finalitat del Xerta-Sénia

Presentació de la
campanya publicitària que
han fet els estudiants
d'Administració i Direcció
d'Empreses del Campus
Terres de l'Ebre de la URV
per difondre la Festa del
Mar que organitza
l'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita-Delta
de l'Ebre
Us convoquem a la roda
de premsa que tindrà lloc
el proper dimarts 30

d'abril a les 13 hores, a
l'Aula Magna del Campus
Terres de l'Ebre de la URV,
per presentar l'espot
televisiu que han dissenyat
i filmat els estudiants de
tercer curs del Grau
d'Administració i Direcció
d'Empreses (ADE) per
difondre la Festa del Mar
que organitza l'Estació
Nàutica de Sant Carles de
la Ràpita-Delta
ww.enlarapita.com.

Campanya publicitària per estudiants

Joan Bertomeu és l'únic
diputat del PP al Congrés de
les Terres de l'Ebre que ha
rebut un «escrache» fins el
moment, a casa seva. La
Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca (PAH) va convocar-
lo aquest passat dissabte.  I
una trentena de persones
es van presentar a la porta
del domicili particular del
diputat. La intenció de la
Plataforma era que

Bertomeu conegués la
situació dels afectats a
l'Ebre. 
Bertomeu no va respondre i
fonts properes a ell han
manifestat, que «sent conei-
xedor d’aquesta acció, el
dissabte no es trobava a
casa seva». Segons dades
de la PAH, a les Terres de
l'Ebre s'estan executant 84
desnonaments al dia, uns
500 cada setmana.  

Bertomeu, estava avisat?

Aquesta edició 2013 de la
caminada serà ja la quarta
que es celebra a Tortosa, i
incorpora destacades
novetats que la convertiran
en una jornada lúdica i
festiva per a totes les
edats. 
Els regidors d'Acció Social i
d'Esports de l'Ajuntament
de Tortosa, Ana Algueró i
Pere Panisello, presentaven
aquesta jornada
acompanyats per Pere
Cabanes, president de
l'Associació de Malalts de
Parkinson de les Terres de
l'Ebre, i volent destacar la
importància d'aquesta
iniciativa: 
"Esperem que aquest any -
deia Algueró- siguem
encara molts més els
participants i que es puguin
assolir els dos principals
objectius, que són fer
visible aquesta enfermetat
a la societat i recaptar fons
per a l'associació". 

Per la seva banda,
Panisello expressava la
seva convicció en que "les
activitats paral·leles a la
caminada -deia- faran més
atractiva la jornada a
públics de totes les edats, i
d'aquesta manera estic
segur que s'arribarà a un
gran nombre de
participants". 
El regidor d'Esports, així
mateix, va voler agrair de
part de l'Ajuntament de
Tortosa la implicació de
l'associació en el benestar
constant dels malalts de
Parkinson i el seu esforç en
l'organització de la
caminada popular. La

caminada començarà a les
11 hores del matí amb
sortida de la plaça
Barcelona, amb un preu
d'inscripció de 3 euros per
cada persona, o també de
5 euros incloent samarreta
commemorativa. 
La caminada farà un
recorregut per la ciutat
amb una aturada especial
als Jardins del Príncep per
a fer-ne una visita guiada.
Així mateix, durant tot el dia
a la plaça Barcelona hi
haurà un seguit d'activitats
paral·leles a la caminada
com una mostra de
productes naturals i
alternatius (de 10 a 20 h),

una sèrie de classes
magistrals (12.30/pilates,
16.15/ioga Ars Corpore,
17.00/aerobic Zumba, i de
nou pilates a les 17.45), i
també un curs ràpid
d'iniciació al tast de vins
ecològics a les 18.30
hores, una activitat amb un
preu d'inscripció de 10
euros i capacitat
restringida a 50 persones.
La caminada, en la qual
s'ha previst una especial
atenció a les persones amb
discapacitat, és una més
de les moltes i intenses
activitats que, en el
transcurs de tot l'any,
organitza l'Associació.

Tortosa tornarà a sumar
quilòmetres pel Parkinson

Tortosa acollirà demà
dissabte 27 d'abril la
caminada popular
"Suma quilòmetres pel
Parkinson", organitzada
per l'Associació de
Malalts de Parkinson de
les Terres de l'Ebre amb
la col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa,
entre d'altres entitats
patrocinadores.

Moment de la presentació, en roda de premsa, de la caminada popular.

cedida

Les residències de L' Onada
canvien 4000 roses per 4000 abraçades

La novetat d’enguany:  canviar desitjos escrits de la gent del poble per roses de ganxet

ACTUALITAT

REDACCIO

La Fiscalia General de
l'Estat ha emès un informe
tècnic en el qual qüestiona
obertament la finalitat del
canal Xerta-Sénia per al
regadiu i no descarta que
pugui ser utilitzat per
encobrir un transvasament
de l'Ebre cap al País
Valencià. El document, fet
públic per la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE),
s'ha incorporat a les

diligències prèvies
obertes al jutjat
d'instrucció número 2 de
Tortosa arran la denúncia
interposada fa tres anys
pel moviment
antitransvasament contra
la construcció d'una bassa
de regadiu en terrenys
protegits del parc natural
dels Ports. A banda, alerta
que pot perjudicar el tram
final del riu i el Delta. 

Arturo Gaya, Kike Pellicer i Paco Pietro presenten aquesta
nit, al CAT de Barcelona a partir de les 22h, el treball
dedicat a les cançons d'Ovidi Montllor: Gràcies, Ovidi.
Aquest concert té per objectiu: mostrar la modernitat i/o
actualitat de les lletres de l'artista d'Alcoi.

Actualitat

Els organitzadors de la Fira
del Llibre Ebrenc -el Centre
d'Estudis de la Ribera
d'Ebre, l'Ajuntament de
Móra d'Ebre i l'Institut
Ramon Muntaner-, en
col·laboració amb
l'Associació d'Editors en
Llengua Catalana, han
programat la primera
trobada “Cara a cara:
autors-editors”, que se
celebrarà el dissabte 1 de
juny en el marc de la Fira.
La trobada té per objectiu

donar a conèixer i afavorir
la posada en marxa de
projectes editorials inèdits.
Els escriptors interessats
en participar-hi han d'enviar
un o dos capítols de l'obra
inèdita i una explicació del
treball a:
informacio@llibresebrencs.org
abans del 5 de maig. Si
se'n presenten més de
deu, es farà una selecció.
“Cara a cara: autors-
editors” serà la primera
trobada fora de Barcelona. 

Trobada entre autors i editors

Aquest dimecres passat,
era el Dia Internacional de
l'Animal de Laboratori i una
desena d'activistes de l'or-
ganització internacional
Igualdad Animal van aprofi-
tar l'ocasió per protestar
contra l'experimentació
amb animals. L'objectiu de
la concentració era aconse-

guir el tancament d'una
granja de cria per a l'experi-
mentació amb primats que
es troba a Camarles,
Tarragona. Els activistes es
van reunir a la plaça de Sant
Jaume amb cartells d'imat-
ges reals de macacos provi-
nents de la granja on es
crien  el centre.

Els Micos de Camarles
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El partit a Manlleu, sobre tot al pri-
mer temps, fou extremadament
igualat. Disputat amb molt de rit-
me, però també amb molt de res-
pecte. Sobre tot per part de l’e-
quip local. El Manlleu tenia més
responsabilitat en el partit. Més
pressió. I es va notar. La Rapiten-

ca estava ben posada sobre el
camp. Però enmig d’un duel anive-
llat, el que podia decidir eren ac-
cions a pilota aturada. I així va ser.
Una falta a la frontal visitant i el pi-
chichi Manel Sala que va enganyar
amb el seu llançament i el va tirar
per la part de Coke, porter rapi-
tenc, que, possiblement, espera-
va un llançament per l’altre costat.
Pilota al pal i gol. A la represa, la
Rapitenca va sortir ferotge, sen-
se complexes. I va assetjar la
porteria local, gaudint d’oca-
sions molt clares com una de
Teixidó amb una rematada que
es va estavellar al pal de la por-

teria local. A boca de canó.
L’empat es mastegava, però,
tot i els nous avisos, el porter
osonenc va respondre i va sal-
var el seu equip. El Manlleu, amb
espais, va gaudir de les seues
arribades per haver fet el segon
gol. La Rapitenca una nova set-
mana va tenir baixes. Era el cas
dels sancionats Ortega, Cristian
i Yèlamos a més dels lesionats
Miguel, Ferran, Callarisa i el por-
ter Raül. Fins a cinc juvenils a la
convocatòria, un titular, José

Mari, i un altre, Gasparin (va te-
nir la seua opció per marcar) va
jugar a la segona part. La Rapi-
tenca rebrà demà al Castellde-
fels (1-0) en partit avançat al dis-
sabte (16 h). Barrufet, expulsat
a Manlleu, serà baixa. Els altres
sancionats poden tornar. A Man-
lleu es va trencar la ratxa de nou
jornades sense perdre. Ara és
qüestió d’acabar el millor possi-
ble. La setmana és de tres par-
tits. Demà a la Devesa i dime-
cres a Palamós.

Amb el cap ben alt

Fins aquí. Ja sabíem que
era una quimera. Però
també que era, amb els
deures fets, una il.lusió.
Un somni. S’ha mantin-
gut fins diumenge quan
la Rapitenca va caure al
camp del Manlleu, preci-
sament el quart classifi-
cat. Va fer-ho amb el cap
alt i deixant bona em-
prenta del que està sent
una temporada marcada
per la limitació d’efectius
i per les baixes però que,
a la vegada, és un èxit
total en el retorn a la Ter-
cera divisió després de
dos anys de la Primera
catalana.

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va perdre al camp del Manlleu i s’allunya de la quarta plaça

M.V.

Una acció del partit Manlleu-Rapitenca, de diumenge passat.

Recordo que fou la tempo-
rada 82/83 quan vaig sentir
parlar per primer cop de les
compensacions. Recordo que
el Tortosa havia pujat a Terce-
ra divisió, després de set anys
entre la Preferent i la Primera
regional. I en la lliga del retorn
a Tercera, l’equip va quedar el
17è. O sigui, el quart per la
cua en un grup de 20. Teòrica-
ment s’havia salvat, perquè no-
més baixaven tres. Però el
descens de la Segona B d’un
equip català, el Girona, com-
portava el descens per com-
pensació d’un quart equip de
Tercera fins a la Preferent. 

La única opció que hi havia
de permanència era que l’Olot,
campió, o el Figueres, sub-
campió, pugessin a la Segona
B en les promocions. Recordo
que l’Olot va caure amb l’Arosa
gallec mentre que el Figueres
va superar, en la ronda decisi-
va, el Sevilla At.. I si no em fa-
lla la memòria, crec que va ser
als penals. El Tortosa es va
salvar.

Posteriorment, he viscut les
compensacions ja molt més
prop, fins i tot com a jugador.
I sé que creen molta incertesa.

Ja en una època més re-

cent, la campanya 88/89, la
Tercera divisió es va ampliar a
22 equips. No recordo exacta-
ment el motiu, però si que va
haver-hi cert enrenou. També
he de dir que el grup de Terce-
ra que ha estat en alguna oca-
sió de 21. Sigui com vulgui,
hem de tornar a l’actualitat i al
que ens afecta. I la possibilitat
de que hi hagin nombrosos
descensos tarragonins de Pri-
mera catalana.

Jo crec que els equips de
Segona, per al futur, el que
han de fer és parlar al seu mo-
ment i fer propostes en as-
semblea. L’opció d’ampliar la
Segona Catalana a 20 equips,
sempre que hi hagin tres o
més descensos tarragonins
de Primera, potser estudiable.
Només és una idea. Però lla-
vors també entenc que el pro-
blema s’origina a la temporada
següent. S’hauria de buscar la
fòrmula per reajustar-ho poc a
poc. No és fàcil. No obstant,
temps i persones n’hi ha per
acabar-ho de pensar.  I els
clubs han de plantejar alterna-
tives. D’altra banda, molta
atenció a la columna de Celma
d’avui. Es, com sempre, força
interessant. 

Les compensacions 

L’opinió de Michel

Comença una setmana
de tres partits.

Per això el proper, a la
Devesa, serà demà

dissabte quan la
Rapitenca rebrà el

Castelldefels (16 h).

Proper partit

I ara fitxa al central Egea (Balaguer)

FC Ascó, pas de gegant
L’AMPOSTA TORNA A GUANYAR

L’Ascó va guanyar al camp de
Sants (1-2). La setmana passa-
da anunciàvem que era impor-
tant mantenir distàncies, mante-
nir el marge d’errada que
disposa. I no només, amb la
seua victòria, va mantenir
aquest marge si no que l’ha am-
pliat, amb les ensopegades de

Santfeliuenc i de Vilade-

cans. L’Ascço és més líder i
està més prop de l’ascens. Diu-
menge rebrà el Cervera (12 h).
El defensa central Egea (Bala-
guer) podria debutar. L’Ampos-
ta, per la seua part, va tornar a
guanyar després de quatre de-
rrotes (3-1). Es va avançar amb
el 2-0, Arnau i Becerra i, tot i el
gol del Martinenc i que aquest
equip va tenir altres opcions, va
saber aguantar l’avantatge i de-
cidir en temps afegit amb un gol
de David, culminant un bon con-
traatac. L’Amposta, amb 42
punts, ja està apuntalat. 

S’iniciarà a les 12.30 h, al Parc

XIV Cursa i X Caminada
popular Ciutat de Tortosa

DIMECRES DIA 1 DE MAIG

El proper dimecres 1 de maig
arriba fidel a la seva cita anual la
Cursa Popular/Caminada Ciutat
de Tortosa en les seves edi-
cions XIV i X, respectivament,
amb un programa renovat que
incorpora novetats a nivell d'ac-
tivitats incloses a la jornada i,
especialment, amb un atractiu
recorregut que inclou, per pri-
mer cop, la Via Verda creuant el
riu en direcció Ferreries pel re-
centment rehabilitat pont del
Tren. El regidor d'Esports de l'A-
juntament de Tortosa, Pere Pa-
nisello, ha presentat la progra-
mació de la jornada
acompanyat per representants
d'ATE (Atletisme Terres de l'E-
bre)i d'Intersport Fevi, entitats
organitzadores juntament amb
Tortosasport/Ajuntament de
Tortosa: "Volem que cada vega-
da -ha dit Panisello- aquesta ac-

tivitat sigui més popular, més fa-
miliar i més a l'abast de tothom,
per a convertir-la en una festa
ciutadana per a la promoció de
la pràctica de l'esport".

Aquesta jornada esportiva,
no competitiva, va comptabilit-
zar en el passat any 2012 apro-
ximadament 800 participants.
Pel que fa a l'edició d'enguany,
l'organització espera superar
aquesta xifra confiant en l'atrac-
tiu del nou recorregut, de 4
quilòmetres, que tindrà inici al
Parc Municipal Teodor González
a les 12.30 hores. La marxa
passarà per l'avinguda Generali-
tat en direcció a la rotonda del
Bimil·lenari, per continuar pel
passeig de Ribera, tot creuant
el pont del Tren i seguint pel ba-
rri de Ferreries fins creuar el
pont de l'Estat, per tornar final-
ment al Parc Municipal.

L’Andorra va guanyar
el Torreforta (2-1),

partit de recuperació.

Dimecres passat

Dimecres vinent, dia 1 de maig

Trobada de futbol femení
A L’ESTADI DE TORTOSA DE 9 A 14 H

Ahir va tenir lloc a la Delegació
de Terres de ĺ Ebre de la FCF la
presentació de la trobada de
Futbol Femení del dia 1 de maig
a Tortosa. A l’acte han assistit:
Cinta Espuny (Representant
Territorial d’esports a TTEE);
Pere Panisello (Regidor d’es-
ports Aj. Tortosa i Vicepresident
de la Diputació de
Tarragona);Joaquim Del Pino
(Delegat FCF a ĺ Ebre);Tomás
José (Directiu FCF); Michel
Otero (Sots-Delegat FCF a
lEbre);Miquel Piñol (Director
Esportiu FCF a l’Ebre); Núria

Callarisa (Reresentant Futbol
Femení). En els parlaments s’ha
incidit en la importància de l’a-
posta de la Federació en poten-
ciar el futbol femení i aquestes
trobades sens dubte en són una
mostra. La jornada serà dime-
cres de 9 a 14 h a l’estadi de
Tortosa per a noies de 6 a 16
anys. Es faran excercicis amb
pilota com una sessió d’entrena-
ment d’iniciació. Posteriorment,
la selecció ebrenca sub-14
jugarà contra el Vinaròs i les
jugadores de la sub 16 faran un
partit entre elles.

CANALTE
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El Tortosa va perdre diumenge
a casa contra el Cambrils (0-1)
i, tot i que té 43 punts, encara
no ha confirmat la permanència
si tenim en compte les compen-
sacions que poden existir i que
l’obliguen a guanyar un parell
de partits per allunyar-se de
qualsevol malson per aquesta
qüestió. Demà visita un equip ja
trencat, el cuer Cunit que ha re-
but 27 gols en tres dels darrers

partits disputats. No pot fallar
per evitar ensurts.

Davant el Cambrils, els roigi-
blancs van començar bé, amb
domini i control de la pilota,
però sense profunditat. Va ser
el Cambrils qui va avançar-se
en el marcador. I amb el 0-1,
conscient que es jugava molt
pel tema de les compensa-
cions, va armar-se enrera i va
contrarestar els intents d’un

Tortosa que va gaudir que va
ser més directe. Però tot i la in-
sistència, no va existir gaire cla-
redat en la zona de culminació i
al final els roigiblancs es van
quedar sense poder sumar un
punt. 

Ni una victòria que li haguès
permès acostar-se a la cinque-
na plaça, un al.licient en aques-
ta temporada de transició i que
ha estat irregular. 

El Tortosa no pot fer el salt
VA PERDRE AMB EL CAMBRILS I ESTÀ A SET PUNTS DE LA 13ENA. PLAÇA

La temporada s’acosta al seu
final. Falten sis jornades. I més
emoció feia anys que no es vivia.
Ni tampoc que dels equips que
ocupen les primeres quatre pla-
ces, tres són de les Terres de l’E-
bre. 

Anem a analitzar el calendari
de tots ells:

1) Jesús i Maria, 58 punts
Casa: Cambrils, Vilaseca i

Catllar (*)

Fora: Gandesa (proper), Cunit
i SP i SP.

2) la Cava, 57.
Casa: Catalònia (proper), Alca-

nar i Tortosa.
Fora: Roquetenc, Camp Clar i

Calafell.
3) Alcanar, 56
Casa: Catllar, Salou i R. Bítem

(*)
Fora: SP i SP (proper), la Cava

i Roda Berà.

4) Catllar, 54.
Casa: Roquetenc (proper), C.

Clar i Calafell.
Fora: Alcanar, Tortosa i Jesús

i Maria (*)
(*) darrera jornada
La zona mitjana de la taula

està incerta, pel tema de les
compensacions. Serà una angoi-
xa per diversos equips que han
d’intentar evitar la tretzena plaça
i potser també la dotzena.

Lluita per l’ascens: 4 equips, 4 punts
6 FINALS. LES COMPENSACIONS CREEN INCERTESA A LA ZONA MITJANA

El Catalònia va perdre contra el Catllar, equip aspirant a l’ascens (1-
2). Un partit que, a priori, es podia perdre però que tal com va anar,
cal dir que els jesusencs van merèixer millor sort, tot i el mal inici. El
Catllar, en 25 minuts, en accions a pilota aturada, es va posar amb el
0-2. Els locals van estar un xic imprecisos fins el descans. Però van
intensificar el domini a la represa, quan, avançada la mateixa, va arri-
bar l’1-2 (Dani) i, posteriorment, Leandro i Cristian van tenir l’empat.
El Cata, amb més baixes com Cosido o Eugeni, afegides a les ja exis-
tents (Francesc també fou substituït per lesió) visita diumenge el CD
la Cava. Ara ha tornat a una plaça de descens compensat.  

El Cata mereixia més contra un 
Catllar que també lluita per l’ascens (1-2)

DIUMENGE VISITA LA CAVA, EN EL DERBI

El Gandesa va perdre al camp del Calafell, on va veure trencada la seua
ratxa de victòries de les darreres jornades. El Calafell va avançar-se en
el marcador però Dilla va empatar. El jugador de Vall-de-roures va dis-
posar de dues opcions per a fer l’1-2. Era el principi del calvari per als
gandesans que van fallar de forma inverosimil en els darrers metres. 

El Calafell, equip que crema els darrers cartutxos per la permanèn-
cia, va marcar el 2-1 a la represa. El Gandesa es va abocar i va dispo-
asar de nombroses arribades. Sense encert. I en un contraatac, el Ca-
lafell va sentenciar amb el 3-1. El Gandesa rebrà diumenge el líder
Jesús i Maria, un gran partit.

El Gandesa topa amb el seu desencert i
cau a Calafell (3-1)

DESPRÉS DE QUATRE VICTÒRIES SEGUIDES

El Roquetenc va doblegar el SP i SP (3-1) en un partit en el que els tres
punts eren vitals en la lluita per evitar les compensacions. I això que va
ser un partit que va complicar-se força al primer minut amb el gol visi-
tant. El conjunt de Roquetes va reaccionar amb compromís i en dues
accions seguides, en cinc minuts (15 i 20), va remuntar amb els gols
de Llorenç i de Crespo. I va gaudir de dues opcions per sentenciar. Però
Kazu fou expulsat a la mitja hora i el partit va quedar incert. Tot i els in-
tents visitants a la represa, el Roquetenc va saber defensar-se i va de-
cidir al 77 amb el gol d’Amadeu. Tres punt d’or i a seguir sofrint per evi-
tar compensacions. De la Torre encara no ha rebut la baixa. 

El Roquetenc pateix però no perdona
contra el SP i SP (3-1)

EXPULSIÓ DE KAZU AL MINUT 30

Iku obria el marcador, a la primera part.

CANAL TE

El Jesús i Maria va guanyar a
l’Ampolla i, amb l’empat de la
Cava al camp del R. Bítem, ha
tornat al liderat. Fa unes jorna-
des, després de les dues derro-
tes seguides, semblava que
quedava descartat però a partir
d’aquell instant, alliberat, ha co-
mençat a sumar bons resultats,
quatre victòries i un empat en
cinc jornades en les que només
ha rebut un gol. I ha tornat al li-
derat, coincidint també amb les
ensopegades de la Cava. 

Davant de l’Ampolla, cal dir

que la iniciativa va ser del Jesús
i Maria, tot i que l’equip de Co-
taina va estar ben posat i tam-
bé va tenir les seues ocasions
per entrar en el partit.

La Cava es va avançar arran
d’una acció a pilota aturada. El
factor sorpresa va ser clau. La
defensa de l’Ampolla estava per
organitzar-se. Magnífica centra-
da des de l’esquerra i Iku va
marcar al segon pal. L’1-0 va
obrir el partit. L’Ampolla va avi-
sar en un parell de jugades
però el Jesús i Maria va estar

ferm al darrera, com en les últi-
mes jornades. 

A la represa, aviat, l’Ampolla
va poder empatar amb una arri-
bada amb possibilitats i també
amb una rematada al pal de
Sam. De l’1-1, es va passar al
2-0, al quart d’hora, amb un tret

de Dani Decal que va desviar un
defensa visitant. La parabola
fou verinosa. 

El partit ja va quedar decidit.
Pier, amb una falta que també
va desviar la tanca, va marcar
el 3-0. El líder, assumint el com-
promís que suposa però també
sense pressió, visita el Gande-
sa. L’Ampolla, que tenia les bai-
xes de Luis Alfonso (4 partits) i
de Gordo, rebrà el Roda en un
duel de la seua lliga per evitar
les compensacions.  

El ‘Chu’ Maria torna al liderat
Va guanyar l’Ampolla (3-0) i ha sumat 13 punts de 15 en partits en els que sol ha rebut un gol

A MANCA DE SIS JORNADES

R. Bítem i la Cava van empa-
tar a un gol en el derbi. Un derbi
en el que l’empat va ser el més
just (1-1). El R. Bítem, d’entrada,
va intentar dur la iniciativa, tot i
que el domini fou altern fins que
una jugada de Costa va propiciar
una passada a la dreta cap a Aa-
ron. Llatzer, lesionat, no va po-
der seguir-lo. La centrada d’Aa-

ron fou sensacional i també la re-
matada amb el cap de Marc Ale-
gre, guanyant l’esquena a la de-
fensa visitant. L’1-0 va obrir el
derbi. La Cava empatar amb una
acció de Ruibal, jugador que va
aprofitar una indecisió defensiva
local. La represa fou igualada.
La Cava va intentar-ho i va gau-
dir de dues ocasions clares. El

R. Bítem, que tenia diverses bai-
xes, també, però sense gaire
claredat. L’empat no satisfà els
interessos de cap dels dos
equips. La Cava, poc fresc en la
recta final de lliga, necessitava
mantenir el liderat. Els de Bítem,
reivindicar-se en la lluita per aca-
bar dels cinc primers.  

La Cava suma un empat al
camp del R. Bítem

MARC ALEGRE I RUIBAL VAN MARCAR

L’equip de Santi porta tres
empats que l’han fet
perdre l’avantatge.

Tres empats

L’Alcanar va guanyar el Vila-
seca (2-0) i, d’aquesta forma,
assoleix el tercer triomf seguit i
redueix distàncies amb la sego-
na plaça (1 punt) i amb el liderat
(2). L’equip canareu va haver de
treballar molt per superar un Vi-
la-seca que va vendre cara la
derrota. La primera meitat ja
fou molt igualada, si bé els lo-

cals van tenir més arribada. I es
van avançar en el marcador
amb un gol de Manel. Ivan i Edu
van tenir altres possibilitats
abans del descans. A la repre-
sa, amb l’1-0, el Vilaseca va
pressionar més amunt i va tenir
dues opcions que va desfer
Marc. I quan el partit pitjor es
posava, va entrar Adrià i va de-

cidir superant a Rodri. Amb el 2-
0, l’Alcanar va seguir sense fisu-
res, ordent i centrat amb el que
volia, obtenint una victòria com-
plicada i treballada el dia del re-
torn de Paco Rodri a l’estadi en
el que havia jugat com a local
els darrers anys. L’Alcanar, més
encara a la ‘pomada’, visita diu-
menge el SP i SP. 

Tercer triomf seguit de
l’Alcanar

CONTRA EL VILASECA (2-0)

S’ha situat a dos punts
del líder

Es tercer

El líder visitarà
diumenge el Gandesa, en
un derbi força atractiu.

Proper 
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El Flix segueix fisurat, com en general tot el que portem de la segona vol-
ta. Una segona volta decepcionant. I això que diumenge, amb gran am-
bient perquè els aficionats que anessin al camp amb la samarreta amb l’es-
telada tenien l’entrada gratuita, al primer temps, va estar força bé, fent l’1-0
(Mani) i tenint altres opcions. Però l’empat de Narcis, al minut 45, va fer
mal. A la represa, el partit va estar igualat fins l’1-2 de Miravete que va tren-
car els locals. Ivan i Magí, amb un gran gol, van sentenciar un triomf bri-
llant per a un Móra la Nova que referma una bona segona volta. 

El Móra la Nova esborra el Flix
A LA SEGONA MEITAT (1-4)

L’Ametlla va guanyar el Pinell i, d’aquesta forma, referma la seua progres-
sió (16 punts de 18). Cal dir que el Pinell fou qui va tenir les primeres oca-
sions, principalment una d’Agustí. Però la Cala, arran d’una centrada d’-
Héctor, va marcar amb el gol de Dani Jerez. Norbert, que juntament amb
Morillo tornava a l’Ametlla, però com a visitant, no va poder calcular bé la
seua sortida i no va arribar a la pilota. Més tard, un penal estrany va su-
posar el 2-0 i posteriorment, ja abans del descans, el canoner Héctor va
fer el 3-0, amb xut directe. La represa ja va sobrar. Joc travat i excepte el
final que els locals van tenir-ne dues, poques opcions. L’Ametlla fa un al-
tre pas avant i el Pinell, que tenia nombroses baixes, no pot badar. 

L’Ametlla accentua la millora
VA SENTENCIAR AL PRIMER TEMPS, AL PINELL

L’Aldeana va guanyar en la jornada passada al camp del Tivenys per 0-4.
Amado va marcar aviat el 0-1. El Tivenys va reclamar un penal, conside-
rant-lo que era molt clar. No fou xiulat. A la represa, als primers minuts,
Alex Gallego va marcar el 0-2 que encarrilava la confrontació. Amado (68
i 75) feia el 0-4 que certificava una victòria extremadament necessària per
a la permanència. A hores d’ara, els aldeans estan en zona de descens di-
recte. I cal pensar en les possibles compensacions. En aquest sentit, el
partit de diumenge és clau, contra el Vilalba. Dos rivals directes en la ma-
teixa situació. Els de Gaspar van vèncer el Campredó (4-1). Els visitants
van fer el 0-1 i van reclamar un penal que no fou xiulat. Didac i Yelti remun-
tarien abans del descans i a la represa, el propi Yelti i Abdul van sentenciar
amb el 4-1. Tres punts d’or i ara a pensar en la final de l’Aldea. Les ges-
tions per fitxar continuen però no han fructificat.

Una final: l’Aldeana rebrà el Vilalba,
diumenge

TOTS DOS VAN VÈNCER EN LA JORNADA PASSADA

VA FRENAR LA RATXA DE 12 JORNADES DEL SANTA

Olimpic i la Sénia van empatar
en un dels duels destacats de la
jornada perquè s’enfrontaven
dos equips capdavanters (0-0).
El partit, tal com es preveia, va
ser igualat i molt tàctic. Els dos
equips van jugar amb molta
intensitat i en general van haver-
hi poques opcions. També va
ser un dia en què tots dos tenien
baixes. I al final, l’empat a zero
va reflectir el que havia estat una
confrontació que també va ser
travada en molts moments i en
la que van haver-hi moltes faltes.
Els morencs van jugar els
darrers minuts amb nou, per les
expulsions de Pete i de Bernat.

La Sénia va fer un gran treball
defensiu. Va jugar amb les línies
molt juntes i sempre esperant a
Pol amb cobertures sincronitza-
des que van comportar que el
jove de Benissanet no pugués
acabar les seues jugades marca
de la casa, producte de la bona
feina tàctica dels seniencs.
L’Olímpic, amb dos empats
seguits, perd pistonada i el líder
Perelló es distancia fins a sis
punts. La Sénia es manté a la
part alta. Però la seua irregulare-
tat, sobre tot a casa, no li per-
metrà arribar-hi a temps per
tenir opcions de poder lluitar per
les dues primeres places. 

Olímpic i la Sénia empaten i el líder en surt beneficiat
Partit amb poques opcions i marcat per les baixes. L’Olímpic, amb els dos empats, està a sis punts del Perelló

0-0, EN UN DUEL INTENS, TÀCTIC I IGUALAT

Quatre equips comanden la classificació de
la Segona catalana. Jesús i Maria, el nou
líder que porta quatre partits sense encaixar
un gol i va tenir el seu moment difícil de les
jornades 17 a la 23. A la Cava la crisi li ha
arribat en el pitjor moment. Vaig dir la setma-
na passada que li esperava un partit trampa
al camp de Bítem i així va ser.  
L’Alcanar, el gran tapat, va tenir la seua crisi
a les jornades 7-13. El Catllar, que ha anat
de menys a més, solament va tenir dificultats de les jornades 1-
5. Els quatre equips estan poc distanciats de punts, només els
separen quatre. Sembla que dormen junts. 
Exclusiva!!!! Bé, els puc confimar amb el cent per cent de segu-
retat que dos equips de la Segona catalana, en aquests
moments, han decidit renunciar a l’ascens, siguin campions o si
guanyen la promoció. Per respecte i discrecció no diré el nom
dels clubs. Les raó és senzilla: no els interessa pujar. El presi-
dent d’un dels clubs implicats em va dir: “a la Primera catalana
necessitem més diners. I si pugem, sofrirem tota la temporada.
En canvi, a la Segona, en gaudim durant tota ella”. Un altre club:
“hem fet números i no surten. La Primera catalana és deficitària
per a nosaltres. A més, els desplaçaments a Barcelona compor-
ten llevar-te a les 7 del matí, amb cinc hores d’autocar, entre l’a-
nada i la tornada. En la categoria actual, en gaudim més de tot
plegat”. I compte a la dada. Si el campió renuncia a l’ascens i el
que promociona no passa l’eliminatòria, no pujaria cap equip de
la provincia de Tarragona a Primera catalana. Amb el que això
podria representar. 
Tercera catalana, grup 3. El líder Llorenç ha decidit renunciar
a l’ascens, com a mínim aquesta és la seua decisió a hores
d’ara. I el segon classificat, el Tancat, no desitja ascendir. I més
del mateix. Els segueixen a la taula la Riera i el Vendrell.
Recordem que en la temporada 2005/06, el Vendrell va renun-
ciar a la Primera regional i es va salvar l’Alcanar. Les raons que
aquests quatre clubs del grup 3 de Tercera catalana m’han
donat per a renunciar són, entre altres: “els ajuntaments han
retallat les subvencions, els patrocinadors cada cop són menys,
els arbitratges costen 156 euros a Tercera i més de 300 a
Segona...”. Al Vendrell van justos fins per a pagar els àrbitres.
La meitat dels desplaçaments, en el cas de pujar, són a les
Terres de l’Ebre. Més benzina, més despesa...s’ha de fer un
equip més competitiu...
Vostés potser es pregunten si és normal que hi hagin tants
equips que no vulguin pujar. Recordem que això ja ve succeint a
la Segona B; en les darreres temporades baixen equips per
impagaments i hi ha clubs a la Primera divisió que estan immer-
sos en la llei concursal. O sigui, que la crisi fa anys que ja afec-
ta a les altes esferes. 
Que conste que els equips que tenen plantejat no pujar, igual
demà, en algun cas, canvien d’opinió. En el món del futbol pot
canviar tot en un segon. 
LA GRAN TRAVESSA. SEGONA CATALANA. AIXÍ POT 
QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ.
Final
Jesús i Maria, 71 punts.
la Cava, 70
Alcanar, 70
El Catllar, 66.
Jesús i Maria. A casa ha de rebre a tres bons equips, Cambrils,
Vilaseca i Catllar. Pot cedir algun empat. A camp contrari, sola-
ment un desplaçament complicat, a Gandesa. Assequibles a
Cunit i a SP i SP. Punts possibles: 13.
La Cava. Dels sis partits que li falten, en té tres complicats:
contra el Catalònia, Roquetenc i Alcanar. Els enfrontaments con-
tra equips d’aquestes comarques no se li han donat del tot bé,
els jugadors surten més pressionats. Els altres rivals, Tortosa,
Camp Clar i Calafell els pot superar. Punts possibles: 13. 
Alcanar. A casa pot guanyar els tres partits (Catllar, Salou i R.
Bítem) o cedir un empat. Fora només té un partit complicat, a la
Cava, però si guanya allí podria donar un pas important per a
l’ascens. Punts possibles: 14.
El Catllar. A casa li poden afavorir els rivals que té (Roquetenc,
Camp Clar i Calafell), a camp contrari té desplaçaments compli-
cats: a Alcanar, Tortosa i J. i Maria. Punts possibles: 12.

TERCERA CATALANA, VIST PER A SENTÈNCIA.
Vaig dir la setmana passada que si el Perelló guanyava al Santa
Bàrbara i la Sénia puntuava al camp de l’Olímpic, l’equip de
Molinos seria el campió. La meua profecia es va complir. El
Perelló de Mohe i de la resta de gladiadors, solament guanyant
els partits de casa té la segona plaça i la possibilitat de jugar la
promoció assegurada. Va tornar a demostrar el seu poder
aquesta setmana guanyant un S. Bàrbara que portava 12 jorna-

Exclusiva!!!:
6 equips poden renunciar a l’ascens,
2 de Segona catalana i 4 de Tercera

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció del partit entre l’Olímpic i la Sénia, de diumenge passat.

El Perelló és més líder

El Perelló va guanyar el S. Bàrbara (3-2) i és més líder. Cristian va marcar
l’1-0, al primer temps quan el Perelló va jugar força bé, creant opcions i po-
sant-li molt de ritme al partit. A la represa, però, Moha va empatar. El par-
tit va estar incert però el problema pels planers fou el segon gol local, els
va fer mal. Mohedano va fer el 2-1. I el mateix jugador, decidia amb el 3-1.
Arran d’un penal, Gilabert va aconseguir el 3-2. Final ajustat però triomf dels
locals que s’acosten al titol. El tècnic del Santa Bàrbara, Joan Subirats, ha
volgut “felicitar el Perelló per la merescuda victòria i per la magnífica tem-
porada que els portarà a ser campions. I al meu equip, pel gran treball”. 

VA GOLEJAR L’ATLAS (4-0)

L’Ulldecona torna a estar a la ‘pomada’
L’Ulldecona es va refer de la derrota a S.Bàrbara golejant l’Atlas per 4-0. Un
partit igualat al primer temps però que va trencar-se al segon arran del 2-0.
A la primera part, Santi, aviat, va fer l’1-0. L’Ulldecona, que tenia baixes, va
jugar còmode. I el gol de Vives al 46 va trencar l’Atlas. L’Ulldecona va tenir
soltura en una represa en què va sentenciar amb els gols de Santi (p) i de
Roger, que tornava després de la lesió. La segona plaça, a dos punts. 

VA GUANYAR AMB JUSTICIA A L’HORTA (2-0)

Tres punts vitalicis per al Deltebre
El Deltebre va guanyar l’Horta en una final amb doble valor de punts con-
tra un rival directe en la lluita per evitar les places delicades per la possi-
bilitat de les compensacions. Els de Salvador Miralles van imposar-se
amb justicia a un Horta que, com en altres desplaçaments, no va saber
adaptar-se i no va estar a l’alçada que el partit requeria. Oriol i Toledo,
amb dos grans gols, van marcar per un Deltebre que agafa oxigen en la
lluita per la permanència i que estudia fer alguna incorporació. 

Sant Jaume i Camarles empaten
Sant Jaume i Camarles van empatar en un derbi carregat de tensió (1-
1). El Camarles va fer el 0-1 amb un gol de Dani Fluixà, el seu pichichi.
Un lateral reconvertit a davanter que està fent una gran temporada. 

El Sant Jaume empatava arran d’un penal que els visitants van consi-
derar “inexistent”. Masià va transformar-lo. A la segona meitat, es van
acusar els nervis per la necessitat de guanyar. Els locals, amb un partit
per a recuperar el dia 1, estan en la lluita per evitar la plaça que queda
de descens directe i la possibilitat de les compensacions. El derbi fou
travat i tens. Tots dos equips van acabar amb nou. Al final, 1-1. 

des sense perdre. L’equip que ha sortit més beneficiat ha estat l’Ulldecona, que segueix invicte al seu camp i amb una dada gairebé de Guiness:
en les darreres sis jornades com a local, solament l’Aldeana ha estat capaç de fer-li un gol. La Sénia està intractable en camp aliè. Ha puntuat
en els tres darrers desplaçaments: Flix, Perelló i Olimpic. I solament ha encaixat onze gols fora del seu entorn. Curiós que els equips que van
pujar de la categoria, més el Tivenys que ja estava de l’anterior, poden retornar, excepte el Flix, altre cop a la Quarta catalana. 
Deltebre, Aldeana, Vilalba, Sant Jaume i Horta, equips amb més història a la categoria, cadascun haurà d’uitilitzar la seua doctrina per salvar-
se. Un canviant a l’entrenador, un altre fitxant i trencant la guardiola del club i altres simplement ressant a la patrona del seu poble. Serà inte-
ressant veure algun resultat que podria arribar a ser sorprenent d’aquí fins el final de temporada dels equips de la part baixa. La campanya
passada van haver-los. En aquesta es pot repetir la història. El Móra la Nova va donar la sorpresa a Flix i segons fonts de l’equip visitant, el
resultat just hagués estat un 1-6. L’àrbitre “no va tenir el detall de xiular dos penals”. En el derbi Sant Jaume-Camarles va haver enrenou. Potser
es normal que cada diumenge pugui passar algo, tot i que això ja no és futbol. No obstant, també és la salsa de la categoria. Com a equips
més en forma de les últimes set jornades: líder S. Bàrbara amb 18 punts, seguit per Ulldecona i Perelló amb 16. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-la Galera (17 h)
Diumenge 

Arnes-Corbera (17.30 h)
Godall-Xerta (17.15 h)
Alcanar-Tivissa (17 h)

Muntells-Benissanet (12 h)
Roquetenc-Ginestar (12 h)

R. Bítem-Deltebre (16.30 h)
Bot-Jesús i Maria (17 h)

Descansa, Batea

RESULTATS

29a jornada Quarta catalana

Muntells-Tivissa sus

Jesús i Maria-Catalònia 4-1

Deltebre-Bot 2-1

Benissanet-Roquetenc 5-0

la Galera-Arnes 1-1

Corbera-Batea 1-1

Xerta-Alcanar 1-1

Ginestar-R. Bítem 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 27 121 26 70

2. Batea 27 69 35 62

3. Alcanar 26 62 22 58

4. R. Bítem 26 75 22 55

5. Catalònia 27 47 55 40

6. Bot 25 58 51 39

7. Godall 26 67 54 38

8. Benissanet 26 50 44 35

9. Arnes 26 36 36 35

10. Tivissa 25 49 62 33

11. Ginestar 25 49 52 32

12. la Galera 27 36 72 31

13. Roquetenc 25 50 63 29

14. Jesús i Maria 26 38 61 22

15. Xerta 27 41 64 21

16. Muntells 25 37 75 17

17. Deltebre 26 19 110 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Tortosa Ebre-Arnes (18 h)

Ginestar-Amposta (16 h)

la Cava-Masdenverge (15.30 h)

Gandesa-Aldeana (18 h)

S. Bàrbara-Alcanar (16 h)

Diumenge

Jesús i Maria-Ulldecona (12 h)

Descansen, R. Bítem i Olimpic.

RESULTATS

26a jornada Femení

la Cava-Masdenverge 1-2

Masdenverge-Gandesa 1-1

Arnes-Jesús i Maria 4-1

Ulldecona-Ginestar 13-0

R- Bítem-Tortosa Ebre 4-7

Amposta-la Cava 4-3

Descansaven Alcanar i Olimpic

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 24 126 22 67

2. Amposta 24 117 29 64

3. Ulldecona 24 143 20 62

4. Arnes 25 101 28 55

5. S. Bàrbara 25 68 46 47

6. Tortosa Ebre 24 67 78 42

7. R-Bítem 25 51 61 37

8. Jesús i Maria 24 43 57 34

9. Aldeana 24 45 91 29

10. Alcanar 24 28 74 24

11. Olimpic 24 43 112 21

12. Masdenverge 24 36 96 17

13. Gandesa 24 20 71 15

14. Ginestar 24 28 106 12

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Móra Nova-Ulldecona (16.30 h)
Horta-l’Ametlla (18.15 h)

Campredó-Deltebre (16 h)
Diumenge

Pinell-Flix (17.15 h)
Atlas-Perelló (17 h)

S. Bàrbara-S.Jaume (17.30 h)
Camarles-Olimpic (16.30 h)

La Sénia-Tivenys (17 h)
Aldeana-Vilalba (16.30 h)

RESULTATS

28 jornada, Tercera catalana  

Tivenys-Aldeana 0-4

l’Ametlla-Pinell 3-0

Ulldecona-Atlas 4-0

S. Jaume-Camarles 1-1

Perelló-S. Bàrbara 3-2

Olimpic-la Sénia 0-0

Vilalba-Campredó 4-1

Deltebre-Horta 2-0

Flix-M- Nova 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 28 70 38 61

2. Olimpic 28 59 24 55

3. Ulldecona 28 45 28 53

4. Flix 28 58 36 48

5. la Sénia 27 49 28 48

6. S. Bàrbara 28 56 48 45

7. Móra Nova 28 44 40 44

8. Camarles 28 40 45 40

9. l’Ametlla 28 36 39 39

10. Pinell 28 57 45 37

11. Deltebre 28 38 45 34

12. Horta 28 40 52 34

13. S. Jaume 27 46 46 33

14. Atlas 28 38 42 33

15. Vilalba 28 43 60 33

16. Aldeana 28 38 44 31

17. Campredó 28 27 83 16

18. Tivenys 28 37 78 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-Tortosa (17 h)
Diumenge 

L’Ampolla-Roda Berà (17 h)
Salou-R. Bítem (17 h)

la Cava-Catalònia (17 h)
Catllar-Roquetenc (12 h)
SP i SP-Alcanar (17 h)

Vilaseca-Camp Clar (17 h)
Cambrils-Calafell (12 h)

Gandesa-Jesús i Maria (17.15 h)

RESULTATS

28 jornada, Segona catalana

Roquetenc-SP i SP 3-1

Catalònia-Catllar 1-2

C. Clar-Cunit 10-0

Calafell-Gandesa 3-1

Roda Berà-Salou 4-0

R.Bítem-la Cava 1-1

Alcanar-Vilaseca 2-0

Tortosa-Cambrils 0-1

J. i Maria-l’Ampolla 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 28 67 28 58

2. la Cava 28 54 30 57

3. Alcanar 28 72 28 56

4. Catllar 28 40 27 54

5. Vilaseca 28 46 31 47

6. Gandesa 28 46 43 47

7. Tortosa 28 45 31 43

8. R. Bítem 28 42 34 42

9. Cambrils 28 48 34 42

10. Roda Berà 28 34 35 37

11. l’Ampolla 28 35 37 37

12. Roquetenc 28 42 43 36

13. Catalònia 28 46 58 34

14. C. Clar 28 37 52 29

15. Calafell 28 28 52 28

16. Salou 28 26 51 24

17. SP i SP 28 26 64 20

18. Cunit 28 24 80 13

Segona catalana

El Móra la Nova es va imposar a Flix en una segona part per emmarcar.
PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló és més líder
amb el seu triomf contra
el S. Bàrbara. En el derbi

riberenc, el Flix va perdre
contra el Móra la Nova.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA

Olot-Vic
Pobla Mafumet-Balaguer

Europa-Palamós
Rapitenca-Castelldefels (dissabte 16 h)

Vilassar-Manlleu
Rubí-Santboià

Júpiter-Vilafranca
Gramanet-Figueres

Muntanyesa-Cornellà
Gavà-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 33 21 6 6 55 24 69
2. Europa 33 19 10 4 47 21 67
3. Cornellà 33 19 9 5 61 33 66
4. Manlleu 33 15 12 6 41 23 57
5. Figueres 33 15 8 10 46 40 53
6. Terrassa 33 13 12 8 42 28 51
7. Rapitenca 33 11 15 7 36 27 48
8. Pobla Mafumet 33 12 10 11 42 41 46
9. Gavà 33 12 7 14 33 34 43
10. Rubí 33 10 12 11 42 39 42
11. Gramanet 33 7 19 7 29 29 40
12. Santboià 33 9 12 12 38 42 39
13. Castelldefels 33 9 11 13 23 39 38
14. Vilafranca 33 10 8 15 32 46 38
15. Vilassar 33 9 9 15 35 44 36
16. Palamós 33 8 11 14 39 51 35
17. Muntanyesa 33 7 13 13 29 48 34
18. Vic 33 6 11 16 29 46 29
19. Júpiter 33 6 9 18 32 54 27
20. Balaguer 33 4 12 17 31 53 24

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

Balaguer-Olot 1-2
Castelldefels-Europa 0-3
Gavà-Muntanyesa 1-0
Figueres-Júpiter 4-1
Terrassa-Vic 2-1
Palamós-P. Mafumet 3-0
Manlleu-Rapitenca 1-0
Santboià-Vilassar 0-2
Vilafranca-Rubí 2-0
Cornellà-Gramanet 2-2

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Tàrrega

Morell-Vilanova

Tecnofutbol-Torreforta

Torredembarra-Reddis

Igualada-Amposta (diu 17 h)

Martinenc-Valls

Andorra-Sants

Ascó-Cervera (diu 12 h)

Santfeliuenc-Viladecans

RESULTATS
28 jornada, Primera catalana

Reddis-Igualada 2-0

Torreforta-Torredemb. 1-1

Sants-Ascó 1-2

Viladecans-V. Alegre 0-0

Valls-Andorra 0-0

Tàrrega-Morell 0-0

Vilanova-Tecnofutbol 2-1

Cervera-Santfeliuenc 2-1

Amposta-Martinenc 3-1

dime. Andorra-Torreforta 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 28 72 24 66

2. Viladecans 28 50 21 60

3. Santfeliuenc 28 46 23 59

4. Martinenc 28 52 27 51

5. Igualada 27 47 30 45

6. Vista Alegre 28 45 42 43

7. Amposta 28 41 33 42

8. Tàrrega 28 36 40 38

9. Andorra 27 34 37 38

10. Vilanova 28 39 37 37

11. Reddis 28 31 59 33

12. Cervera 28 32 48 29

13. Torreforta 28 32 45 29

14. Torredembarra 28 37 42 28

15. Sants 28 40 55 28

16. Valls 28 26 45 27

17. Morell 28 21 46 26

18. Tecnofutbol 28 25 52 23
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

El cap de setmana passat va tenir lloc la fase final del Platinium del CE Johnny Montañés de
la Ràpita. Les tarragonines Graciela i Pepa Lizarte es van imposar en la final a Glòria Cid i Mar
Gianni. I la parella convidada, també de Tarragona, formada per Oscar Neira i Xavi Vilar va ser
la campiona en vèncer a la final a Ivan i Joel Climent. Ernest Cid i Roger Espuny i Ma. Pilar
Ginovart i Herma Cuadrat van ser els guanyadors de les final de consolació.

Pàdel. Platinium al C.E. Johnny Montañés

Corbera i Batea van empatar en
un gran derbi (1-1). Dos equips
que acabaran pujant de catego-
ria. El Corbera, amb una aposta
amb jugadors consolidats i que
arriben de fora. El Batea, excep-
te un parell de jugadors, amb una
aposta localista. El partit, igualat,
hagués pogut tenir un punt d’in-
flexió amb un penal a favor del
Corbera, comès per Joan a Fidel.
Però el mateix Joan va aturar el
llançament de Fidel. A la represa,
el Batea va fer el 0-1 amb un gol
afortunat de Xatet. I ja en els
darrers minuts, una jugada ben
elaborada i ben culminada per
Cornejo va suposar l’empat. Els
dos equips fan un pas més per
l’ascens. El Corbera el podri deci-
dir aviat. La tercera plaça està
més oberta amb l’empat de
l’Alcanar a Xerta (partit amb juga-
des polèmiques) i el triomf del R-
Bítem a Ginestar.  Els Muntells-
Tivissa no es va poder jugar per
manca d’efectius dels visitants. 

Corbera-Batea,
un gran derbi

KH7 BM GRANOLLERS   24
H TORTOSA HIDROCANAL 19

Amb aquest partit es tanca
la fase regular de la Lliga
Catalana sènior femenina en
la que els locals, després
d'una temporada brillant,
rebien l'equip tortosí, minvat
per les lesions, en un partit
sense conseqüències a la
taula classificatòria però
amb la necessitat d'assolir
una victòria àmplia, tònica
habituals de les granolleri-
nes en el decurs de tota la
competició. Les tortosines
van iniciar el partit amb un

joc deslluït i fluix que va
donar molta confiança les
locals que iniciaren l'encon-
tre amb rapidesa a l'atac i
contundència a la defensa.
Aquesta contundència es va
traduir en les lesions gaire-
bé seguides de dues juga-
dores tortosines, Paula i
Gisele, que van haver de
retirar-se del partit. Això va
descentrar les ebrenques
arribant a la mitja part amb
un resultat de  15 a 6. Si una
cosa caracteritza aquest
equip és la constància
davant l'adversitat i l'equip
tortosí emprenia la segona

part sense canvis a la ban-
queta, però fent gala de la
seva disciplina va millorar
clarament tant en l'atac com
en defensa superant les gra-
nollerines que, tot i no jugar-
se res, no van relaxar el seu
joc.  Tot i la derrota, satisfac-
ció tortosina.
La competició ha finalitzat i
les tortosines no disputaran
la Copa Catalunya, deixant
les jugadores que es centrin
amb les seves obligacions
acadèmiques. La junta agra-
eix els suports rebuts i es
disposa a treballar ja per la
temporada vinent.

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Final de la temporada

Sis Pòdiums per als repre-
sentants del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa.
El campionat es desenvo-
lupà en jornada de Mati
(infantil) i Tarda (Cadet) a
Santa Susana. Al Mati el
nostre representant Oriol
Segura, amb dos anys de
practica del Judo i a la seva
segona competició oficial,
va fer un combat excel·lent
davant  un cinturó blau,
aguantant els quatre minuts
de combat, arribant a la
tècnica d'or on caigué per
un Yuko. A la Tarda es
desenvolupa la competició
Cadet on participaren 7
Judoques. Carla Montañez,
-44 Kg. No va tenir rivals i
es proclama Campiona de
Catalunya. Ariadna Escola, -
52 Kg. Guanya tots els
combats fins arribar a la
final, on va caure als últims
segons d'Ipon.
Aleix Borrell, Marc Castellà i
Cristòfol Daudén, -60 Kg.
arribaren tots tres a semifi-
nals. Aleix contra Cristòfol,

guanyant Aleix i Marc con-
tra Javier Cabello guanyant
Javier. A la final guanya el
Javier quedant l'Aleix en
segon lloc. Per la seva part
tant Cristòfol com Marc
guanyaren les seves finals
de bronze amb força supe-
rioritat. Franc Lopez, -66
Kg. caigué en primera
ronda demostrant molta
actitud però quedant elimi-
nat de la competició. Jordi
Borrell, -66 Kg. Arribà fins
la semifinal desplegant un
judo molt ofensiu, perdent

esta i guanyant desprès la
seva final de bronze.
Després d'aquest campio-
nat s'han classificat per
representar a Catalunya al
Campionat d'España Cadet:
Carla Montañez, -44 Kg.
1ª Ranking Nacional
Espanyol; Ariadna Escola, -
52 Kg. 1ª Ranking Català
Cristòfol Daudén, -60 Kg.
2º Ranking Nacional
Espanyol. La propera cita
serà al Sector Sènior del
Campionat d'Espanya demà
dissabte.

El primer equip del CB
Cantaires aconsegueix l'as-
cens! Després de la victòria
d'aquest diumenge per 83-63
contra l'AAEET de Valls, i quan
encara resten 3 jornades per
finalitzar la lliga, ha aconseguit
la primera plaça definitiva que
dona accès a l'ascens directe
a Segona Catalana. És un èxit
extraordinari tenint en comte
que era el primer any amb el
nou entrenador, les nombroses
lesions que ha tingut l'equip al
llarg de la temporada i l'alt
nivell competitiu de la resta d'e-
quips d'aquest grup de Tercera
Catalana. El partit va tenir tot el
necessari perquè al final escla-
tés l'alegria local: moments de
gran joc, ansietat perquè arri-
bés el final del partit aviat, gran

aportació de tots els juga-
dors... La dada més important
de la primera part, a banda de
l'avantatge, fou la activa partici-
pació de tots els components
de l'equip. El tercer quart va
ser el millor del partit doncs al
minut 26 el marcador reflectia
un contundent, i gairebé defini-
tiu, 56-33. Els contraatacs es
succeïen amb una velocitat ver-
tiginosa, la defensa anul.lava
per complert la producció ofen-
siva visitant, fins i tot van haver-
hi jugades increïblement
espectaculars. Al final del
quart, 63-42. Malgrat aquesta
gran distància l'equip no va bai-
xar els braços en cap moment
i, fidel a la seva mentalitat com-
petitiva, va seguir jugant amb
la mateixa intensitat. Així es va

arribar al final del partit amb el
marcador final de 83-63 que
dóna el tan desitjat ascens.
Des del club es remarcava que
“tota la família de Cantaires ha
d'estar molt orgullosa de l'es-
forç, la dedicació, el compro-
mís i el bon joc de tots els
entrenadors i jugadors de l'e-
quip: Ivan Pitarch, Pau Benito,
Sandy Junior, Jordi Fornós,
Jordi Giménez, Joan Fornós,
Lluís Bel, Xavi Fortuño, Ramon
Romeu, Dani Valldepérez,
Manuel martínez, Yiyi, Sílvia
Echevarría, Pau Ferré i Sergi
Farré. Ara ja podem dir ben alt:
CAMPIONS!!!”. Anotadors: Pau
(0), Manuel (0), Ramon (19),
Lluís (9), Dani (7), Jordi (0), Ivan
(4), Joan (20), Jordi (3), Xavi
(9), Sandy (10).

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

Campions i Ascens a Segona catalana!

Bon partit del sènior masculí
contra el CH Pardinyes, que tot i
no jugar-se res en la classifica-
ció, va mostrar altre cop la cara
més seria de la temporada. Els
ebrencs van començar ben
forts i fins als 7 minuts, amb una
bona defensa i unes bones inter-
vencions del porter local, els
visitants no aconseguien el pri-
mer gol. Això els permetia aga-
far una còmode avantatge de 3
a 4 gols. Arribant així al 14-10 a
la mitja part. La segona va ser
una còpia de la primera. Una
rígid mur defensiu i un alt per-
centatge d'aturades locals per-
metien que els de la capital del
Baix Ebre, continuessin amb
aquest matalàs de 3-4 gols que
poc a poc anava augmentant.
Finalment, s'acabava el partit
amb el 31-24.
Els nois de Miquel acaben la
fase regular sisens amb 33

punts i una diferència de gols de
+17. A més a més, tanquen
aquesta 1a fase amb tan sols un
partit perdut a casa, davant el
líder. Ara, els tortosins tenen una
setmana de descans per prepa-
rar la fase d'ascens. En la prime-
ra eliminatòria s'enfrontaran al
HIMESA SA SÚRIA, 5è classifi-
cat del grup A.
D'altra banda els juvenils es des-
plaçaven al camp del líder en
busca dels 2 punts que els hi
podien donar el lideratge. A la
mitja part s'arribava al 13-12
favorable al Poblenou. Només
començar la segona part tot tor-
nava com a l'inici del partit, en
pocs minuts els de Barcelona
tornaven a distanciar-se i agafa-
ven una renda de fins a 6 gols.
Renda que es va anar escurçant
però que als joves tortosins
se'ls hi va acabar el temps i sol
la van poder reduir fins a 3 gols.

El resultat final va ser de 26-23.
Als nois de Nil els hi queda un
partit ajornat i un de lliga.
Assegurada la segona plaça,
estan classificats per a la sego-
na fase que tindrà inici la setma-
na vinent D'aquí es passarà a la
fase final (TOP4), on es classifi-
caran els dos primers de cada
grup fent així semifinals i final.
A més a més, aquesta setmana
els petits de la casa també
tenien el seu protagonisme. Un
total de 4 equips (aleví masculí i
femení, benjamí i pre-benjamí
mixt) es van desplaçar a la loca-
litat del Vendrell per disputar una
trobada provincial. Finalment, dir
que el diumenge vinent (28-
04-2013) al pav. del Temple
tindrà lloc l'última jornada de
la lliga de mini-handbol
comarcal. L'activitat
començarà sobre les 8.30-9 i
acabarà sobre les 12 h. 

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

El sènior fa de casa un fortí

INFANTIL I CADET

Campionat de Catalunya de Judo 

El sènior masculí es va des-
plaçar dissabte per la tarda
al camp del C.V.AA Llars
Mundet "B", guanyant per 1-
3. Els sets van ser 28-26,
23-25, 25-27 i 14-25. Per
altra banda, el sènior feme-
ní va rebre al Colegio
Alemán de Barcelona. per-
dent un partit molt impor-
tant per a poder continuar
aspirant a pujar de catego-
ria. 
Van perdre per 1-3 amb par-
cials (25-20, 15-25, 21-25,

18-25). Aquesta pròxima
setmana, l'equip sènior
masculí rep a l'equip de
l'Ametlla del Vallés i l'equip
femení es desplaça al camp
de l'Hospitalet Negre, equip
que és cuer. S’ha d’iintentar
no fallar i refer-se dels
darrers resultats.
Per altra banda, els juvenils
aquest proper cap de set-
mana participen en els
Campionats d'Espanya
Juvenil Masculí que es cele-
bren del 24 al 28 d'abril a

Blanes (Girona). Després
del sorteig els nostres juve-
nils es troben al grup F, i els
seus rivals seran
A.D.Cáceres VB
(Extremadura), Voleadores
Cieza (Murcia) i EMEVE
(Galícia). 
El primer partit serà el pro-
per dimecres a les 13h.
contra A.D. Cáceres VB, el
següent a les 20h. contra
Voleadores Cieza i l'últim el
dijous a les 11h. contra
EMEVE.

CLUB VOLEI ROQUETES

Els juvenils, al campionat d’Espanya

PRÒXIMA JORNADA 

Toscà-Matadero 15h P Nova

CC C. Maso-SA Casals 16.05h Vel

PM 7B F Vidal-Bar Munich    15 h  Vel

Moet-Bar Aloha 17,10h Vel

PRÒXIMA JORNADA 

Reguers-CFS Roquetes 16.05h  P.Nova

X Habana-Rehau sus

Vinallop-Nogans 17.10h P Nova

G Amics-Leis Clas        18.15h P. Nova

RESULTATS

6 jornada, 2a Fase Grup A 

Bar Munic-Moet 3-5

SA Casals-PM 7B F Vidal 6-1

Matadero-T. C. Maso 3-4

Bar Aloha-Toscà 4-2

RESULTATS

6 jornada, 2a Fase Grup B  

Nogans-G Amics 0-0

Rehau-Vinallop C Aube 2-11

FS Roquetes-Xapla Habana  1-0

Leis Clas-FS Reguers 3-3

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Bar Aloha 6 39 17 11
2. Casa Maso 6 25 19 9
3. SA Casals 6 32 16 8
4. Moet 6 21 17 8
5. Toscà 6 23 31 4
6. Munich 6 22 32 4
7. PM 7B F. Vidal 6 23 36 4
8. Matadero 6 16 33 0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 6 28 14 11
2. Vinallop 6 42 19 10
3. FS Reguers 6 22 14 9
4. CFS Roquetes 6 18 21 5
5. Nogans 5 18 22 4
6. Xapla Habana 6 15 25 3
7. Rehau 6 17 32 3
8. G Amics 5 12 25 1
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
SECCIÓ PATROCINADA PER:

EMILI LEHMANN, REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I FIRES DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

L'edició 2013 de la fira de
referència a les Terres de
l'Ebre, Expoebre, que se
celebrarà de l'1 al 5 de
maig al Pavelló Firal de
Tortosa, inclourà novament
l'Espai Turisme, una iniciati-
va de Fira
Tortosa/Ajuntament de
Tortosa que es va posar en
marxa en la darrera edició
corresponent a l'any 2012
i que va néixer amb la
voluntat de potenciar el
sector tant des de l'oferta
pública com des de la pri-
vada, i amb un format que
permetés la interacció del
públic amb les empreses i
serveis representats. En
parlem de la nova edició
del certament amb Emili
Lehmann, Regidor de
Promoció econòmica,
comerç i fires de
l’Ajuntament de Tortosa.

MÉS EBRE: Tot enllestit? 
EMILI LEHMANN: Amb el
programa i expositors ja
tancats, ara ja queda el
muntatge...i els detalls d’úl-
tima hora. 
ME: Novetats més desta-
cades.
EL: A banda de ser una
Expoebre de 5 dies a
causa del calendari d’en-
guany, consolidem la gra-
tuïtat de la Fira i apostem
per un extens programa
d’actes tan propis (la jorna-
da d’Emprenedoria i
Empresa) com dels matei-
xos expositors.

ME: En el context actual
de crisi, l’objectiu de la Fira
ha de ser...?
EL: Reunir l’oferta i la
demanda en un marc fes-
tiu.

ME: Quin creu que ha de
ser el reclam en un
moment com l’actual per-
què la gent pugui visitar-la?
EL: El de tota la vida: la
Fira en essència com a lloc
de trobada per veure nove-
tats d’àmbits diferents i
interessants.

ME: Quines són les previ-
sions?
EL: Mantindrem el recinte
expositiu de l’edició ante-
rior que comptava aproxi-
madament amb 180 expo-
sitors.
Hi ha un canvi en les
tendències. L’Espai
Turisme incrementa un 40
% els expositors;
Emprenedoria i Artesania
tenen lleugers incre-
ments. . .Ebreambient ,
Automoció es mantenen.
En definitiva, la valoració
que es pot fer és que els
espais propis van a l’alça.

ME: Per a vosté la Fira
seria un èxit si.....
EL: L’èxit d’una Fira és
aconseguir els seus objec-
tius i, com he comentat, és
la satisfacció tant d’oferta
com de demanda. Si això
passa, per tant, és un èxit.

ME: El Pavelló com a con-
texte de la Fira està conso-
lidat o creu que encara hi
ha algú que recorda el
Parc?
EL: Seguim fent Expoebre
en un Parc. Ara és el Parc
de la Fira. 

ME: Com viu els darrers
dies, previs a la Fira i com
viurè els que es durà a
terme? La seua vida can-
via?

EL: Més que els últims
dies, les últimes setmanes
són molt intenses. Es trac-
ta d’una Fira de grans
dimensions i requereix una
organització complexa.
Gràcies a l’equip humà de
Fira Tortosa tot és més
senzill.

ME: Com voldria què fos
recordada aquesta edició
del certamen?

EL: Expoebre 2013 ha de
consolidar de nou el model
de la gratuïtat per tal de
tornar a ser la nostra Fira,
la Fira de les Terres de
l’Ebre.

ME: Missatge per al lector.
EL: S’apropen cinc dies de
Fira, de Festa, de Negoci.
Són dies en què la ciutat
també canvia. Fem Fira
entre tots!.

“Expoebre 2013 ha de consolidar de
nou el model de la gratuïtat per tal

de tornar a ser la nostra Fira, la
Fira de les Terres de l’Ebre”
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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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
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

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

• Cuixes de pollastres desosades

• Filet de porc

• Pernil dolç de gall d ìndi.

• Tófona

• Sal

• Pebre

• Oli

PREPARACIÓ:
Farcim la cuixa desosada amb el filet de porc, la tófona i

el pernil dolç de gall d`indi. Salpebrem, enrotllem i bridem.

En una cassola, bullir el rotllo  amb aigua, sal i una fulla
de llorer fins que estigui cuït. Deixem refredar i tallem a ro-
danxes ho emplatem i ho acompanyem amb “coulis” de pe-
brot del piquillo i “coulis” de pèsols.  A sobre de les rodan-
xes, hi posem talls de carxofes confitades.

«Primentons i Tomates»
Avui: Cuixes de pollastre farcides  

RESTAURANT CAN BUNYOLES - ALCANAR

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel cobert o molt ennuvolat en general.

Precipitacions
Fins a migdia s'esperen algunes precipitacions febles i disperses en general, pun-
tualment moderades a darrera hora del matí a l'oest. A partir de llavors se n'es-
peren d'extenses i d'intensitat moderada o puntualment forta a la meitat oest, on
al llarg del dia s'acumularan quantitats entre poc abundants (entre 5 i 20 mm) i
abundants (entre 20 i 50 mm). Localment, a més, aniran acompanyades de tem-
pesta. A la resta es mantindran alguns ruixats febles i dispersos, i deixaran quan-
titats minses o puntualment poc abundants. Al final del dia tendiran a minvar dels
dos extrems del litoral i Prelitoral.
La cota de neu baixarà fins als 2200 metres al final del dia.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran semblants o pujaran lleugerament. Els valors es
mouran entre 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i a la depressió
Central, i entre 11 16 ºC a la resta. Les màximes seran similars o lleugerament
més baixes, i oscil·laran entre 9 i 14 ºC al Pirineu i entre 12 i 17 ºC a la resta del
país.

Visibilitat
Entre bona i regular en general, tot i que amb algunes boirines o bancs de boira
en moments de precipitació i en zones elevades.

Vent
El vent serà de component nord i est entre fluix i moderat en general, amb alguns
cops forts a la meitat nord del litoral i prelitoral durant la primera meitat del dia.
Malgrat això, a partir de migdia el vent quedarà fluix i de direcció variable a la
meitat oest. Durant la nit s'imposarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral al
terç sud, d'intensitat entre feble i moderada amb alguns cops forts, mentre que
a la resta del territori quedarà fluix i de direcció variable.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Rebràs i donar  molt  amor  a través  de les
relacions  socials. Respecte  a la teva salut ,
busca l'equilibri , no vulguis  anar  més  de
pressa  del que realment  pots.

Taure
20/4 al 19/5

Per a millorar  la teva vida  en  parella  tant  la
calma  com  l'harmonia  són  fonamentals . El
trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  et
convida  a la reflexió.

Bessons
20/5 al 21/6

A través de la teva creativitat  és on   millor
et pots expressar  dintre  de la teva vida  sen-
timental . Salut; no  perdis  el sentit  de la rea-
litat. Cuida't , ningú o farà  per  tu.

Cranc
22/6 al 21/7

Hi ha  més intel·ligència i habilitat  en les teves
relacions . La  teva autoestima  està  bastant
alta i la deixes  veure  amb la  teva actitud a
l'hora  de seduir. 

Lleó
22/7 al 22/8

En l'amor  no t'agrada  ser superficial  o banal.
Els teus  sentiments  sempre són  profunds.
Salut; pensa  que tot el que signifiqui desenvo-
lupar el teu costat més jovial.

Verge
23/8 al 21/9

Et faran  sentir  que ets  un ésser especial.
Tant  la teva  autoestima  com  la teva  libido
pujaran  intensament . Salut:  hauries  de millo-
rar les teves defenses. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el teu tacte i la teva
sensibilitat  et serviran  per a assolir  el que
et proposis. Salut:  per a poder funcionar , el
teu cos ha d'estar en plena forma.

Escorpí
22/10 al 21/11

No provoquis en tu mateix  tensions  i busca
l'harmonia  en les teves relacions . Estàs  en
una etapa  excel·lent  per a dedicar-li més
temps  a la cura del cos.

Sagitari
21/11 al 21/12

Moment de deixar-te  dur per  la imaginació  i
per les ganes  de viure  noves experiències
sentimentals. Salut;  pensa que un bon mas-
satge  tots els dies t'ajuda a descansar. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Un excés  de confiança  en l'amor  pot oca-
sionar-te  algun tipus  de disgust . Intenta
mantenir el cap fred. Salut; L'enrenou  que
duus  pot arribar  a ser molt estressant.

Aquari
20/1 al 18/2

Aplica't  a fons , i intenta resoldre  els assump-
tes que ara  et preocupen . Salut; no et miris  en
el mirall  pensant  que ets perfecte  o acabaràs
patint  contrarietats.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor no deixis  que resolguin
a l'atzar. Salut; procura  que res  t'alteri  i et
posi nerviós, pot crear-te situacions d'estrès.
Intenta ser natural.   

MATÍ

PLUGIM

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 13°

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 .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. 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
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

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
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. 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 Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

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 

607 538 304

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87
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La Regata del Delta és
una regata costanera que
té el seu punt d'arribada a
Sant Carles Marina. Tots
els vaixells arribats, dis-
posaran d'amarratge gra-
tuït fins al diumenge 12
de maig i condicions
especials fins a final de
juny de 2013 per gaudir
dels molts atractius que
ofereix el Delta de l'Ebre.
La Regata del Delta, pre-
senta un interessant i molt
tàctic recorregut, que en

regata, no s'havia realitzat
fins a la data: deixant anar
de Port Ginesta a Sitges
amb arribada a Sant

Carles de la Ràpita, nave-
gant per tota la província
de Tarragona. 
El primer obstacle el tro-
bem a Cap Salou, al sud

de Tarragona, que marca
l'inici del Golf de Sant
Jordi, golf que ha de tra-
vessar fins a Cap Tortosa,

a la desembocadura de
l'Ebre, zona que ha circun-
navegarse, superant pri-
mer la Punta de la Banya i
seguidament Punta
Corballera, ja a l'entrada
del Port dels Alfacs, on es
troba Sant Carles de la
Ràpita. En aquesta cir-
cumnavegació del Delta,
s'ha de fer front al carac-
terístic Mistral, que baixa
per la llera de l'Ebre i que
en arribar a la desembo-
cadura s'escampa en
forma de ventall, de

manera que el vent va
rolant-en principi a favor-,
a mesura que va vorejant
la costa del delta. Els vai-
xells han de tenir cura en
tot moment, el calat, que
és escàs i variant en tota
la zona, pel que ha de
guardar-se una prudencial
distància a terra, per evi-
tar el risc de varada.
Aquest any, perquè les flo-
tes de clubs propers
també puguin unir-se a
l'esdeveniment, es manté
la VERSIÓ SUD amb sorti-

da el dissabte 27 d'abril a
les 10h des del port de
Benicarló, i s'obre la MINI
DELTA des de l'Ampolla a
Sant Carles Marina, amb
un recorregut aproximat
de 35 milles, amb sortida
el dissabte 27 a les 8:00
h del matí. Paralel·lament,
el mateix cap de setmana
tindrà lloc el Campionat
de vela lleugera Optimist,
de Nivell 1. 
Es tracta de la final nacio-
nal per equips que acollirà
40 vaixells al Club Nàutic

Sant Carles de la Ràpita.
Gràcies a l'esforç de les
regidories de Turisme i
Esports de l'Ajuntament
de la Ràpita,  la Federació
Catalana de Vela, l'Estació
Nàutica, Sant Carles
Marina i el Club Nàutic de
la Ràpita, tots ells inte-
grants de l'Equip
d'Esdeveniments Nàutics,
es pretén posicionar la
Badia dels Alfacs i Sant
Carles de la Ràpita dins
els principals destins nàu-
tico-esportius del país.

Regata del Delta i Campionat de vela
Optimist a la Ràpita

Els dies 27 i 28 d'abril
tindran lloc a Sant
Carles de la Ràpita dos
dels esdeveniments
nàutics més importants
de la temporada. Es
tracta de la V edició de
la Regata del Delta,
amb sortida el diven-
dres 26 d'abril a les
18.30h, de Port
Ginesta i el Campionat
de vela lleugera
d'Optimist de Nivell 1,
el més important d'a-
questa classe.

El municipi acollirà aquest cap de setmana dos dels esdeveniments nàutics més importants de la temporada

NÀUTICA

De Port Ginesta a Sitges amb arribada a
Sant Carles de la Ràpita, navegant per

tota la costa de Tarragona

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


