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La multinacional francesa
Carrefour ha decidit tancar el
seu hipermercat d'Amposta,
inaugurat fa dos anys en
règim de lloguer al centre
comercial Futuro Ciudad, per
presumptes incompliments
de l'acord amb els
propietaris del local. Així ho
va comunicar aquest dimarts
la companyia a la quarantena
de treballadors, als quals ha
garantit que recol·locarà en
altres establiments. Ahir
dijous 2 de maig el centre ja
no ha obert les seves portes.
L'Ajuntament confia que
Carrefour es repensi la
decisió de tancar
l'establiment.          

P3

Carrefour a Amposta tanca portes

Ens agrada que ens llegiu. Segons “El Baròmetre de la comunicació i la cultura” el MésEbre té una
audiència de 26.000 lectors reflectida en la quarta onada-Any Natural (Gen12-Des12). Aquesta dada
significa que el territori confia amb la nostra informació de proximitat, i repetim, ens agrada.
Seguirem treballant perquè cada divendres el vostre setmanari gratuït estigui als llocs habituals i
amb un cop d'ull, pugueu assabentar-vos de primera mà que és “el que es cou” al vostre costat,
aquí a les comarques de l'Ebre.

Des del MÉS EBRE, senzillament… Gràcies!

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa
tanca el balanç de l'exercici de 2012 amb
més de 8,3 MEUR de saldo positiu  

P4

Esports. El tècnic ampostí, Josep Gombau,
entrenarà la temporada vinent a l’Adelaide
United, de la Primera divisió de la lliga
d’Austràlia. P10

Terres de l’Ebre. L'administrador
concursal de la Cooperativa de l'Aldea
ratifica al jutjat l'existència de 4,2 MEUR en
factures falses. P5Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

OOPPIINNIIÓÓ

Les obres del futur eix comercial d'Amposta avança-
ven a un ritme frenètic a meitat del 2010. El projec-
te batejat amb el nom de Futuro Ciudad Amposta es
presentava un any abans, tenia previst obrir portes
un hipermercat Carrefour i una galeria comercial de
2.300 m2, en la qual hi haurien entre 25 i 30 locals
(botigues de moda, cafeteries, restaurants i franquí-
cies diverses). 
La idea era més que bona… però el resultat sembla
ser que ha estat “més que dolent”. Dos anys
desprès, les galeries comercials gairebé estan bui-
des, poc a poc els diferents establiments han anat
tancant portes veient el poc volum de negoci que
generava la zona i el poc públic assistent, i aquesta
mateixa setmana ens assabentem que Carrefour ha

decidit tancar també l'hipermercat. 
Així de la nit al dia… un dimarts a la nit es comuni-
cava la decisió als seus treballadors, pel mig un
dimecres festiu, i ahir dijous 2 de maig els clients
habituals que hi anaven a comprar es trobaven amb
un cartell enganxat al vidre. 
I precisament aquest dimecres 1 de maig sortiem al
carrer i ens manifestàvem pel dret dels treballa-
dors… Carrefour al.lega diferències i incumpliment
de contracte desde el principi per part de l'empresa
gerent, dos anys de malentesos, i sembla ser que el
moment idoni de comunicar la decisió a la plantilla
ha estat 24 abans del tancament… Continuarà l'ac-
tivitat o no, però així, baix el meu punt de vista, no
es fan les coses.

Editorial

Expectatives truncades Lo Riu és vida i el sistema 
capitalista és la mort

Opinió

Aquest any se'ns presenta difícil, per als pres-
supostos de la Generalitat, tenim un límit de
dèficit, en principi, de l'1,2 % que ens imposa
l'Estat i que provoca que haguem de retallar
del nostre pressupost 3.800 MEUR. Aquesta
retallada implicaria la desaparició de l'estat de
benestar, retallada en serveis mèdics, serveis
socials, atenció a la gent amb dependència i
retirada d'ajuts als més necessitats, que
actualment estan al llindar de la pobresa.
Aquestes retallades es podrien evitar si l'Estat
espanyol retallés una sisena part dels 28.000
MEUR que es gasta amb contractes de com-
pra d'armament, un armament que actual-
ment és innecessari, perquè estem al segle
XXI i apostem per la pau i el diàleg per evitar
una guerra.
Aquestes retallades es podrien evitar si l'Estat
espanyol tanqués els ministeris sense com-
petències perquè les tenen transferides, per-
què l'estalvi que suposaria equivaldria als
4.500 MEUR que hem de retallar.
Aquestes retallades es podrien evitar si l'Estat
espanyol ens pagués tot el que ens deu per llei,
que són 8.500 MEUR, i encara tindríem 4.000
MEUR per destinar a les nostres polítiques
socials, creació de llocs de treball, etc.
Aquestes retallades es podrien evitar si l'Estat
espanyol fes un repartiment just del sostre de
dèficit, perquè les comunitats autònomes inver-
teixen el 90 % del seu pressupost en sanitat,
educació i serveis socials, i no en despeses
inútils com ara la compra d'armament o aero-
ports sense avions o trajectes ferroviaris de
trens sense passatgers. 
Aquestes retallades es podrien evitar si l'Estat
espanyol deixés de quedar-se els 16.500
MEUR anuals que paguem els catalans.
L'espoli fiscal que sofrim està acabant amb la

nostra societat i, a sobre, estem mal vistos
davant dels ciutadans espanyols per culpa dels
missatges que envia el Govern espanyol a la
seva societat.
Necessitem poder gestionar els nostres diners
per cobrir les nostres necessitats i això només
és possible si som independents i els ingres-
sos entren a la caixa de la Generalitat de
Catalunya.
Hem de ser conscients que el que està passant
no és un joc de política en què guanya el partit
més bo, és un joc en què ha de guanyar la
voluntat del poble, la democràcia, la legitimitat
i el dret a decidir. Els polítics han de jugar d'a-
cord amb la voluntat de la nostra societat, per-
què siguem els ciutadans, els que guanyem. 
Catalanes i catalans, no tinguem por, mai l'hem
tingut i mai la tindrem, continuem treballant per-
què el nostre país sigui lliure!

Irene Negre i Estorach
Vicepresidenta i Secretària d'Imatge i

Comunicació d'ERC Baix Ebre

On volem anar?

Opinió

Sempre que parlem del nostre
riu Ebre, aquell que creua 9
comunitats autònomes de
l'Estat Espanyol, li associem
emocions, ciència, identitat...
La gent de l'Ebre li sentim el
batec durant tot l'any com la
gent que viu al voltant del
Segre. És LO RIU, és la vida,
perquè lo riu és vida i tothom
ho sap. Però el riu Ebre, com
el Segre, com el Xúquer, com
el Ter i com tants i tants rius
dels Països Catalans estan,
com nosaltres, la població, en
mans de polítics i banquers. En
definitiva, en mans dels siste-
ma capitalista.
La gent de l'Ebre portem dèca-
des de lluita per un dels béns
comuns més preuats, l'aigua
del riu Ebre. L'aigua que ens
permet tindre des d'un dels
ecosistemes més rics del país,
com és el Delta de l'Ebre, fins
a una agricultura que treballa
la terra per donar-nos uns
fruits que ens ajuden a desen-
volupar-nos com a territori.
Però tenim un problema. Si bé
sabem que el riu és vida,
també hem de començar a
saber que el sistema econò-
mic actual, el capitalista, és la
mort. Tenim uns polítics al ser-
vei dels de dalt, o siga de mul-
tinacionals de l'aigua i d'em-
preses constructores qui fan
repetir als nostres governants,
un i mil cops, la mateixa menti-
da: “els canals Segarra-
Garrigues i Xerta-Sénia són per
a la pagesia”. I per mil cops
més que ho diguen, una volta
més, han de ser els de baix,
els treballadors de la
Intersindical i la CGT de
l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA), qui ens diuen que el
canal Segarra-Garrigues no
serà per a regar sinó per a
connectar-lo a les recent priva-

titzades Aigües Ter-Llobregat
(ATLL), o siga, EL TRANSVASA-
MENT. El mateix comunicat
dels treballadors ja ens diu allò
que la Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha dit tantes i
tantes vegades, que els canals
no tenen regants ni plans de
regadiu i que les interconne-
xions de les xarxes d'aigua,
eufemisme per a no dir trans-
vasament, no es van aturar i
que ara ja encaren la seua
recta final amb l'ajut dels
governs tripartits, d'ara i d'a-
bans.
El gran negoci de banquers,
financers, constructores i
comerciants d'aigua no ha
conegut cap diferència de
color polític i sempre ha fet el
seu camí amb més o menys
velocitat i la culminació de la
seua obra ja la tenim a tocar. I
avui més que mai hem
començat a dir les coses pel
seu nom i deixar-nos de subter-
fugis i eufemismes. Tenim un
problema i té un nom, és diu
sistema capitalista. Hem de
filar prim i apuntar bé. Hem
d'anar definint el discurs,
assenyalar els responsables
d'esta destrossa social i
econòmica i no tenir por.
Haurem de tornar a sortir al
carrer, allà on es guanyen els
drets que avui estem perdent.
Haurem de tornar a fer taules
de debat i refer els discursos
que desmunten les mentides
d'un sistema que té noms i
cognoms i que avui ens fa fora
de les nostres cases, ens roba
els estalvis i ens privatitza la
vida. Haurem de començar a
dir que si lluitem pel riu Ebre,
lluitem per les nostres vides.

Guillem Argelich, militant de la
CUP Tortosa.
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El desenllaç ha estat ràpid.
Així ho va comunicar
aquest mateix dimarts la
companyia a la quarantena
de treballadors, als quals
ha garantit que recol·locarà
en altres establiments.  El
cert és que ahir dijous, 2
de maig, el centre ja no ha
obert les seves portes al
públic i resta tancat.
L'hipermercat ocupa unes
instal·lacions de 4.500
metres quadrats en règim
de lloguer al centre gestio-
nat per l'empresa Futuro
Ciudad Amposta, a la qual
Carrefour acusa de reite-
rats incompliments del con-
tracte i de les condicions
pactades per a l'establi-
ment de la gran superfície
en aquesta zona comercial.
El principal problema seria
el manteniment d’un siste-
ma de subministrament

elèctric  provisional, des-
prés de dos anys de l’ober-
tura del centre. Carrefour
ha expressat la seva volun-
tad de denunciar el con-
tracte.
L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha explicat que tot i
la sobtada notícia del tan-
cament del centre comer-
cial Carrefour a la ciutat
d'Amposta que se li va
comunicar dimarts dia 30
d'abril, encara estan ober-
tes les negociacions per
reconduir aquesta situació i
principalment “mantenir
els 40 llocs de treball que
perillen i pels quals tenim la
responsabilitat i l'obligació
de fer tot el possible”.
Damunt la taula hi han con-
verses amb els directius de
Carrefour com amb els
accionistes majoritaris de
la propietat Futuro Ciudad
Amposta amb l'objectiu de
mediar entre les parts i que
finalment no en resulti el
tancament del centre
comercial. En aquest sen-
tit, l'alcalde ha anunciat
que s'ha aconseguit pro-
gramar una reunió entre
ambdues parts en la qual
estarien també presents en
representació de l'adminis-
tració pública el mateix
alcalde d'Amposta i el
Director General de

Comerç, Josep Maria
Recasens, i el Conseller
d'Empresa i Ocupació,
Felip Puig. En aquesta reu-
nió, que tindria lloc possi-
blement a principis de la
setmana vinent, hi serien
en representació de

Carrefour el Director
d'Expansió i Franquícies,
Jorge Ibarra i Jorge Juan
Flor com a accionista majo-
ritari de Futuro Ciudad. 
Futuro Ciudad Amposta va
obrir les seves portes a
finals del 2010 com el cen-

tre més important de les
Terres de l’Ebre i la seva
posada en marxa va supo-
sar una inversió d’uns 30
milions d’euros. A l’anunci
d’aquest tancament ara de
Carrefour se li sumen totes
les tendes comercials que

han anat tancant poc a poc
les seves portes deixant la
imatge d’unes galeries bui-
des i una zona comercial
deserta. 
Una gran aposta que sem-
bla que «de gran» no ha tin-
gut res...

Carrefour tanca el seu 
hipermercat d’Amposta

La multinacional france-
sa Carrefour ha decidit
tancar el seu hipermer-
cat a Amposta, inaugu-
rat fa dos anys en règim
de lloguer al centre
comercial Futuro
Ciudad, per presumptes
incompliments de l'a-
cord amb els propietaris
del local. 

Desprès de dos anys de la seva inauguració

La decisió es va comunicar als treballadors el dimarts i ahir dijous el centre ja no va obrir les seves portes

REDACCIÓ

ACTUALITAT

M. LALANA
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L'alcalde, Ferran Bel, i la
tinent d'alcalde de Serveis
Interns, Matilde Villarroya,
han presentat el detall
d'uns números que han
qualificat de positius i que
atribueixen a l'esforç i a la
bona gestió que s'ha fet.
Pel que fa a la liquidació
pressupostària, el resultat
de 2012 dóna un saldo
positiu de 8.362.779
euros, mentre que el roma-
nent de tresoreria és de
1.141.811 euros. "Són uns

resultats bons, fruit de l'es-
forç realitzat però això no
significa que haguem de
relaxar-nos, ja que conti-
nuem tenint problemes per
cobrar tots els ingressos
que generem", ha explicat
l'alcalde, qui ha afegit que
el romanent es destinarà a
mantenir la tresoreria de
l'Ajuntament.
Pel que fa als organismes
autònoms, a Fires el resul-
tat pressupostari de 2012
va ser de 277.000 euros,
mentre que el romanent de
tresoreria es va situar en
51.555 euros. A l'IMACT,
aquestes xifres van ser
negatives en 13.000 i
26.000 euros respectiva-
ment. Pel que fa a l'extraju-
dicial de 2012 ascendeix a
945.000 euros, la xifra
més baixa dels últims 15
anys, excepció feta de l'any
2009. L'alcalde ha volgut
agrair a tots els regidors i a
tot el personal de
l'Ajuntament l'esforç realit-

zat per reduir extrajudicial,
concepte que inclou les fac-
tures no comptabilitzades
dins l'exercici correspo-
nent, que l'any 2012 van
ser 803.814 euros, i les
factures registrades des-
prés del 31 de desembre,
que sumen 141.943 euros.
Ferran Bel ha fet volgut des-
tacar que aquest és el pri-

mer any que no hi ha extra-
judicial a l'àrea de Festes.
Matilde Villarroya ha preci-
sat que de tots els ingres-
sos corrents pressupostats
l'Ajuntament ha liquidat el
97 per cent, mentre que les
despeses executades s'han
situat en el 93%.  L'estalvi
corrent brut es va situar
l'any 2012 en 4,6 milions

d'euros, mentre que l'amor-
tització de préstecs va
sumar 3.066.204 euros,
fet que ha generat un estal-
vi net de 1.597.340 euros.
El pagament a proveïdors
s'ha reduït en 80 dies i l'es-
forç inversor ha passat dels
128 euros/habitant de
2011 als 274 euros de
2012.

L'Ajuntament de
Tortosa donarà comp-
te en el proper Ple
ordinari del mes de
maig de la liquidació
del pressupost de
2012 i aprovarà l'ex-
trajudicial correspo-
nent al mateix exerci-
ci.

Cedida

Aquest, que incorpora la
nova ruta cicloturística que
uneix el Parc Natural dels
Ports i el Parc Natural del
Delta de l'Ebre que es ficarà
en funcionament abans de
l'estiu, té la finalitat de
donar a conèixer un dels

principals atractius turístics
de la comarca als visitants
de la zona. L'elaboració del
document s'ha realitzat jun-
tament amb l'empresa HIFE
la qual, recentment, ha pre-
sentat un nou servei de
transport per als usuaris de

la via.  El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha desta-
cat que “aquest fulletó és
una eina més per tal de
mostrar i donar a conèixer
un dels punts de referència
turístics de la comarca”.

Per a Soler, el fet d'unir els
dos parcs naturals del terri-
tori permet “augmentar l'a-
tractiu turístic de la Via
Verda ja que l'usuari podrà
gaudir d'un entorn immillo-

rable fent esport i salut. I,
alhora, aquest fulletó inclou
tot el tram de Via Verda, no
només del Baix Ebre, sinó
també des del seu inici a
Alcanyís”. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre
elabora un nou tríptic 

de la Via Verda
Es posarà en funcionament abans de l’estiu

La Universitat Rovira i
Virgili obre una convo-
catòria de beques de
col·laboració dirigides a
estudiants que, per cau-
ses sobrevingudes, no
poden fer front a la matrí-
cula universitària del curs
2012-2013. Els alumnes
que poden accedir a
aquest ajut han d'haver
quedat exclosos de les
beques concedides per
la Generalitat o el
Ministeri d'Educació. De
fet, el govern espanyol
ha concedit ajuts aquest
curs a 3.176 estudiants
de la URV, davant les
5.645 sol·licituds regis-
trades. 

Noves beques
als alumnes de

la URV

La consellera de Benestar
Social i Família, Neus
Munté, ha reclamat expli-
cacions al govern espan-
yol sobre l'abast de la reta-
llada de més de 1.000
milions d'euros en els ajuts
a la llei de la dependència.
Munté ha reiterat l'oposició
del Govern a la retallada i
ha acusat de "deslleialtat"
el govern espanyol.
Davant un anunci que
genera "alarma" en qües-
tions socials molt sensi-
bles en la situació de crisi
actual, la consellera ha
demanat obrir vies de dià-
leg i negociació amb les
autoritats estatals per revi-
sar el finançament de la llei
en profunditat, que consi-
dera "molt desigual i
injust".

Neus Munté
visita Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa presenta 
un romanent de tresoreria de +1,1 milions

“Un dels millors extrajudicials dels últims 15 anys”

ACTUALITAT
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L'Ajuntament d'Alcanar por-
tava dos anys amb el pres-
supost prorrogat perquè el
passat 2012, els tres grups
a l'oposició hi van votar
amb vot negatiu. Ara, però,
el PP canareu, no s'ha opo-
sat a l'aprovació del pressu-
post d'enguany perquè,
segons explicava el seu por-
taveu, Josep Beltran, “no es
pot continuar amb un pres-
supost prorrogat i s'ha de
mirar pel bé del municipi”.

Així, el PP va presentar al
registre d'entrada de
l'Ajuntament canareu un
document amb 12 propos-
tes d'actuació, que l'equip
de govern ha acceptat. Per
contra, la presentació d'a-
quest document va fer que
CiU considerés trencades
les negociacions que man-
tenia amb ERC per establir
un pacte de govern, i va
votar en contra del pressu-
post. En declaracions fetes
pel regidor d'Hisenda,
Miquel Sancho manifestava
el seu agraïment al grup del
PP perquè considera que el
seu vot és “responsable i
intel·ligent”, i explicava que,
tot i que han aparegut infor-
macions que parlen d'un
possible pacte entre l'equip
de govern d'ERC amb el PP,
la realitat és que no s'ha
assolit cap pacte entre els
dos grups polítics. Al mateix
temps, afirmava que els
republicans es mostren
oberts a possibles pactes

amb qualsevol dels partits
amb representació a
l'Ajuntament d'Alcanar i que
no considera trencades les
negociacions que s'havien
iniciat amb CiU, tot i que
lamenta que “vulguin conti-
nuar ficant pals a les rodes
a la governabilitat del muni-
cipi, quan, des de fa mesos,
CiU negociava, amb PP i

PSC, una moció de censura
a l'actual equip de govern
d'ERC”. Sancho destacava
que el pressupost d'Alcanar
per al 2013 busca atendre
les noves necessitats del
municipi, com és el cost del
transport escolar (que
abans assumia el Consell
Comarcal del Montsià), la
dinamització econòmica i

s'han potenciat els serveis
socials. Es reduirà la despe-
sa ordinària en un 14%, a
causa de la reducció en un
17% dels ingressos ordina-
ris municipals. Així mateix,
els sous i retribucions als
regidors es retallaran en un
5% i també es rebaixaran
les aportacions als grups
polítics. 

En el darrer Ple cele-
brat a l'Ajuntament
d'Alcanar, el govern en
minoria d'ERC va apro-
var el pressupost
municipal per a l'exer-
cici 2013, gràcies a
l'abstenció del PP, ja
que els altres dos
grups municipals, CiU i
PSC, hi van votar en
contra.

M. LALANA

Tortosa (ACN).-
L'administrador concursal
de la Cooperativa de
l'Aldea, Mariano
Hernández, ha ratificat
davant la jutge de Tortosa
que instrueix les diligèn-
cies prèvies del cas de la

Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre) l'existència de
factures falses per valor
de prop de 4,2 milions
d'euros en la comptabilitat
de l'entitat entre els exer-
cicis de 2008 i 2011.
Segons l'informe que el

mateix Hernández va tra-
metre el passat juliol al jut-
jat Mercantil de Tarragona
que tramita el concurs de
creditors, aquesta factura-
ció fictícia va servir per-
què els comptes es tan-
quessin amb beneficis,

quan en realitat haurien
d'haver reflectit pèrdues.
Els advocats dels imputats

en el cas han intentat des-
virtuar el contingut del
document. 

L’administrador de la Cooperativa de
l’Aldea ratifica al jutjat l’existència de

4,2MEUR en factures falses
Un total de 61 impositors i empreses afectades es personen formalment

L'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha aconseguit que
el Departament de
Territori i Sostenibilitat
haja deixat sense efecte
el projecte de l'àrea resi-
dencial estratègica (ARE)
de Los Colomers. Un pro-
jecte impulsat pel tripar-
tit al setembre del 2008 i
que comptava amb el
suport del consistori
anterior, tot preveient la
construcció de 600 habi-
tatges nous en aquest
sector de Móra d'Ebre.
Però l'actual govern
municipal de
Convergència i Unió,
força crític amb l'ARE de
Los Colomers quan era a
l'oposició, ha atès les
demandes dels propieta-
ris de les finques afecta-
des.

Los Colomers de
Móra d’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
ha obert aquest mateix
dijous el termini per
sol·licitar subvencions
per al foment de la millo-
ra en elements col·lec-
tius dels edificis inclosos
en l'àmbit d'actuació del
Pla Integral del Nucli
Antic de Tortosa (PIN-
CAT). L'aprovació d'ator-
gament de l'ajut es farà
simultàniament o amb
posterioritat a l'aprovació
durant 2012 o 2013 de
la corresponent llicència
d'obres prèvia comprova-
ció de la documentació
per part dels serveis tèc-
nics. Les subvencions es
poden consultar a la
pàgina web del consisto-
ri.

Subvencions 
del PINCAT a

Tortosa

L’Ajuntament d’Alcanar aprova 
el pressupost tot i el vot en contra de CiU i PSC

Gràcies al vot a favor d’ERC i l’abstenció del PP

ACTUALITAT

                     



DIVENDRES 3
DE MAIG
DE 20136

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

Durant aquests cinc dies,
Fira Tortosa ha organitzat
un complet programa
d'activitats destinat a
complementar l'oferta
dels 180 expositors que
aquest any estan presents
a Expoebre. El turisme,
l'emprenedoria, l'artesa-
nia i el medi ambient, junt
amb altres sectors econò-
mics del territori, confor-
men l'oferta del certamen
firal referent al sud de
Catalunya.

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat
de la Corporació munici-
pal, va rebre el conseller a
les portes del pavelló firal,
en un acte inaugural al
qual van assistir bona part
del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, alcaldes i represen-
tants dels sectors econò-
mic i social de Tortosa i
del territori. 
Després de visitar els
expositors, es van fer els
parlaments, en els quals
Felip Puig es va referir a
les dificultats econòmi-
ques del moment assen-
yalant que "estem davant
d'un canvi del model pro-
ductiu, davant del qual ens
toca adaptar-nos-hi i fer
molts d'esforços", entre
els quals "canviar de men-
talitat i buscar consen-
sos". 
El conseller considera que
la recuperació econòmica
ha de venir de l'exporta-

ció, de la capacitat del
país de captar inversions,
i del turisme, un aspecte,
aquest últim, en què "tant
Catalunya com les Terres
de l'Ebre tenen molt camí
per córrer". 
Al seu torn, l'alcalde va

felicitar l'equip de Fira
Tortosa per ser capaç
d'organitzar una nova edi-
ció d'Expoebre amb un
programa força complet i
un nombre d'expositors
similar al de l'edició passa-
da, malgrat el context

actual i després de tancar
una altra fira com Festast,
el mes de març passat.
Ferran Bel va volerposar
l'accent en una de les
apostes estratègiques de
l'Ajuntament de Tortosa: el
turisme.

El conseller
d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig,
va inaugurar aquest
dimecres la 69a Fira
de les Terres de
l'Ebre "Expoebre", un
certamen firal que
s'allargarà fins al pro-
per diumenge 5 de
maig.

REDACCIÓ

Imatge de la inauguració de la Fira.

Cedida

El grup municipal del PSC ha
obtingut aquesta setmana el
suport del Ple a la moció en
què demanava que
l'Ajuntament d'Amposta adju-
diqui els contractes de ser-
veis i subministraments de
forma rotatòria. Es tracta de

contractes els conceptes
dels quals superin els 5.000
euros anuals. El portaveu del
grup Socialista, Antoni
Espanya, ha valorat molt
positivament l'acord, ja que
en el context de profunda
crisi econòmica es tracta

d'una mesura que pot repre-
sentar una important injecció
econòmica per moltes peti-
tes i mitjanes empreses de la
ciutat, tenint en compte, a
més, que la despesa corrent
anual de l'Ajuntament és de
6,7 milions d'euros. A més,

Espanya ha fet una crida a
les empreses de la ciutat
que facin arribar a
l'Ajuntament informació
sobre els serveis que poden
oferir perquè se les tingui en
compte en les futures adjudi-

cacions. Els socialistes,
però, malauradament, no
han vist prosperar la moció
en què proposaven un seguit
de mesures per a la dinamit-
zació i millora de la plaça del
Mercat.

Adjudicació dels contractes 
de serveis de forma rotatòria 

Suport a una moció del PSC d’Amposta, en l’últim ple

El ministeri de Foment
manté el compromís de
posar en servei aquest
mateix any l'esperada
variant de l'N-340 a
l'Aldea, amb un cost pro-
per als 30 MEUR. Així ho
ha reiterat aquest
dimarts el subdelegat del
govern espanyol a
Tarragona, Jordi Sierra,
en un article d'opinió, on
reconeix el "dèficit histò-
ric" d'infraestructures de
la demarcació. Sierra ha
insistit també que, abans
d'acabar la legislatura,
s'enllestiran les obres
d'ampliació de la T-11 -
l'autovia entre Tarragona
i Reus- que, amb un cost
de més de 35 MEUR,
podria inaugurar-se
també aquest 2013. 

Bona marxa 
de la variant de

l’Aldea

L'Ajuntament de Sant
Jaume d'Enveja ha tancat
l'exercici 2012 amb un
romanent de tresoreria
positiu de 324.957,39
euros, una dada de la qual
es va donar compte en el
ple ordinari. “Hem fet un
important esforç en la
gestió de la hisenda muni-
cipal perquè donada la
situació econòmica actual
calia sobretot donar res-
posta a les necessitats
actuals del municipi però
sobretot tenir un estat de
tresoreria favorable per
assumir el futur, molt
incert per als municipis,
amb garanties”.

Romanent 
de tresoreria
a Sant Jaume

El conseller Puig va inaugurar EXPOEBRE

La Fira s’allargarà fins el proper diumenge, 5 de maig

ACTUALITAT
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Tomàs ha recordat que,
a final de l'any passat,
un altre ajuntament
català com el de Cabrera
de Mar va confirmar que
treballava per aconse-
guir la declaració de
municipi turístic a petició
de Carrefour, perquè
aquesta empresa tenia
l'objectiu d'obrir durant
més hores al llarg de

l'any. 
Per a Esquerra, aquesta
declaració, que dóna lli-
bertat d'horaris als
comerços, només contri-
buirà a precaritzar enca-
ra més un sector que
està patint com cap altre
els efectes negatius de
la crisi econòmica en
què ens trobem immer-
sos. En aquest sentit, el
regidor republicà ha
recordat que 'aquesta
liberalització horària que
persegueix CiU situarà
en una posició de vulne-
rabilitat tot un conjunt de
petites empreses que ja
es troben en una situació
límit'. 
El representant
d'Esquerra ha recordat a
l'alcalde que 'el Butlletí
d'anàlisi de la conjuntura
local de les Terres de
l'Ebre, de la Universitat
Rovira i Virgili recull el
fet que Amposta
encapçala el percentat-
ge més alt de baixes a
l'afiliació de la Seguretat

Social en el sector del
comerç'. 
Aquestes dades confir-
men tot allò que s'ha
denunciat des
d'Esquerra quant a les
polítiques que ha seguit

l'Ajuntament d'Amposta.
Segons Adam Tomàs, 'el
millor que pot fer la
Regidoria de Comerç és
no fer res, perquè cada
cop que es mou gasta
diners públics que no

representen cap millora
per a la ciutat i, en el pit-
jor dels casos, contri-
bueix, amb les seves
decisions, a enfonsar
allò que precisament ha
de preservar'.  

ERC denuncia que CiU d’Amposta acorda
«d’esquenes» sol.licitar Amposta municipi turístic

Segons el portaveu del
Grup Municipal
d'Esquerra, Adam
Tomàs, 'aquesta decla-
ració de municipi turís-
tic respon exclusiva-
ment als interessos
d'una gran superfície
comercial i suposaria
un greuge letal per al
sector botiguer tradi-
cional de la nostra ciu-
tat'. 

Adam Tomàs: “el millor que pot fer la Regidoria de Comerç és no fer res”

“Cada cop que es mou gasta diners públics que no representen cap milora per a la ciutat”

REDACCIÓ

Del divendres dia 3 al diu-
menge dia 5, totes les acti-
vitats de l'Aula Balfegó són
de caire popular i obertes al
públic assistent, i presenten
un extens programa que
inclou sessions tècniques a
càrrec de cuiners d'alguns
restaurants de l'Ametlla de
Mar que participen a la II
Setmana Gastronòmica  de
la tonyina roja i d'altres pro-
fessionals de renom convi-
dats, una sessió en directe
del “ronqueo” (especeja-
ment tradicional de la tonyi-
na), tallers de maki i  de
sushi, a més de  taules
rodones i de debat.
El dilluns dia 6, és el dia des-
tinat més específicament
als professionals i la jornada
estarà protagonitzada per
sessions amb alguns dels

millors cuiners de la cuina
tradicional i avantguardista
amb tallers i elaboracions
del més alt nivell.
A la Setmana Gastronòmica
de la Tonyina Roja s'uneixen
també 12 restaurants de
l'Ametlla del Mar que durant
aquests dies serviran
menús especials centrats
en aquest producte i inspi-
rats en la cuina pesquera
tradicional i en les moder-
nes avantguardes gastronò-
miques, els preus oscil · len
entre 35 i 60 euros.
A l'Aula Balfegó es donaran
cita més de 200 professio-
nals de la restauració i l'hos-
taleria, que assistiran a tau-
les rodones i espectacles
de cuina. En aquestes ses-
sions alguns dels millors
restauradors de l'Ametlla,

Catalunya, de la resta
d'Espanya i Japó debatran
sobre la cuina tradicional, la
influència de la tonyina ver-
mella a la cuina contem-
porània, la forma de cuinar
de manera creativa aquest
producte, la manera de
usar-lo en "cuina ràpida" d'a-
profitar al màxim totes les
seves parts per cuinar.
En aquest entorn també tin-
dran lloc altres activitats:
tallers de fer "maki", "ron-
queos" o especejament tra-
dicional de la tonyina verme-
lla, cursos de cerimònia del
te, protocol a taula al Japó i
Ikebana. La Setmana de la
Tonyina és a més un dels
esdeveniments que formen
part de les activitats amb
les que en aquest any se
celebren els 400 anys de

relacions entre el Japó i
Espanya. En aquest sentit
destaca una curiosa sessió
de "Tinc una Pregunta per
a Vostè", amb el cònsol
general del Japó a
Barcelona com a protago-
nista. Aixi mateix, de l’1 al
12 de maig, també té lloc
TAPAMAR, Tapa Roja que

consisteix en una ruta de
tapes a través dels esta-
bliments establerts per a
fer-la i que són: l’Ancla,
Aquarel.la, Ariparc, Cal
Mansanet Black Smith,
Iru’s Pub, La Cova,
L’Arpó, Mosset, No Stres,
Parisien, Pica Pica,
Pierrot i Txe Mari.

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

Del 3 al 6 de maig. I de l’1 al 12, TAPAMAR

L'Ajuntament d'Amposta
ha aprovat bonificar fins
el 95% de l'import de
l'impost de plusvàlues a
les persones que perdin
el seu habitatge habitual
per un desnonament. El
ple ha aprovat la mesura
amb els vots de tots els
grups municipals -CiU a
l'equip de govern, a més
d'ERC, PSC i PxC a l'opo-
sició-. La bonificació evi-
tarà que els propietaris
afectats hagin de fer
front al pagament de l'im-
post sobre l'increment
del valor dels terrenys
quan hagin perdut la seva
casa per no poder fer
front a un deute hipoteca-
ri, com es produïa fins
ara. La corporació ha
aprovat també fixar un
marc de criteris objec-
tius, d'acord amb el
comitè d'empresa, per
fixar els incentius de pro-
ductivitat a la plantilla
municipal.

Bonificacions
per als

desnonats

El PSC reclamarà al
Parlament solucions
"urgents" perquè els
municipis de Paüls, Alfara
de Carles (Baix Ebre),
Caseres (Terra Alta),
Godall i una part de la
Galera (Montsià) tinguin
accés a tots els Canals
de televisió digital terres-
tre. El grup parlamentari
Socialista ha registrat
dues propostes de reso-
lució per pal·liar el dèficit
de cobertura en aques-
tes zones. Una situació,
segons la diputada del
PSC, Núria Ventura, que
porta produint dos anys
després de l'apagada
analògica impedint els
veïns rebre correctament
els canals de la TDT i dei-
xant-los únicament les
opcions de veure la tele-
visió a través de les
emissions via satèl·lit o
per Internet, allí on és
possible.

Solucions
per veure la

TDT

ACTUALITAT
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L'Àrea de Comunicació de
Deltebre ha estrenat la
nova sala de premsa
annexa al saló de plens de
l'Ajuntament amb la
presentació de la Guia
comercial i de serveis
editada conjuntament per
l'Àrea de Comerç de
Deltebre i la revista Tot
Parc. 
El regidor de
Comunicació de Deltebre,
Joan Alginet, destacava
que " es tracta de donar
opció a tots els grups
municipals de participar
dels mitjans públics" i
afegia que "ha de servir
d'altaveu de tots el que
organitzen entitats o
associacions del

municipi". 
Així, la presentació de la
nova Guia comercial i de
serveis editada
conjuntament per l'Àrea
de Comerç de Deltebre i
la revista Tot Parc. 
La Guia comercial i de
serveis, feta en català i
amb més quantitat que la
darrera edició, inclou com
a novetats que incorpora
un apartat especial per a
aquells comerços i
serveis que trobem a la
urbanització de Riumar,
tenint en compte que és
el lloc on s'allotgen la
majoria de turistes i per
tant, cal que tinguin tota la
informació dels serveis
que tenen al seu abast. 

I entén que els veïns, a banda de part afectada, presentin una reclamació patrimonial

Dret al Treball Digne

Des del dia 1  fins al 5 de
maig de 2013, la Galera
celebra Argila, XX edició
de la Fira Internacional de
la Terrissa i Ceràmica. Un
any més, la Galera omple
els seus carrers de
colors, textures i formes
variades totes elles
elaborades amb l'argila.
Una fira única, d'estil
propi i un únic component
en comú, on els visitants
podran identificar el toc

distintiu que cada artesà
incorpora a les seves
peces, personalitzant
cadascuna d'elles i fent-
les úniques. L'estil
personal i la procedència
de cada peça, fan que es
pugui veure el reflex
d'arreu de Catalunya,
Espanya i altres indrets
del món, deixant-hi un
espai on les diferents
cultures i tradicions
conviuen amb harmonia. 

XX edició de la Fira Internacional

La Universitat Rovira i Virgili
obre una convocatòria de
beques de col·laboració diri-
gides a estudiants que, per
causes sobrevingudes, no
poden fer front a la matrícula
universitària del curs 2012-
2013. Els alumnes que
poden accedir a aquest ajut
han d'haver quedat exclosos
de les beques concedides
per la Generalitat o el
Ministeri d'Educació. De fet,

el govern espanyol ha conce-
dit ajuts aquest curs a 3.176
estudiants de la URV, davant
les 5.645 sol·licituds regis-
trades. El rector, Francesc
Xavier Grau, ha explicat
aquest dimarts després de
la reunió del Consell de
Govern de la URV que s'hi
destinaran 100.000 euros.
Provenen dels 460.000
euros de benefici amb què la
institució va tancar el 2012.

Beques de col·laboració
El Tribunal Suprem ha
rebutjat el recurs de
cassació de la Generalitat
en contra de l'anul.lació del
pla especial de reforma
interior (PERI). La sentència
retreu al Govern i a
l'Ajuntament haver aprovat
el PERI per intentar forçar
la legalització d'una
«actuació contrària al dret». 
Davant aquesta darrera
notícia, l'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat ha
manifestat que «tot i que
disgustat, sabíem que era
poc probable que el
procediment es pogués
aturar». Montserrat, ha
explicat a aquesta redacció
que davant aquesta darrera
notícia només «cap la
possibilitat de tirar
endavant amb el
procediment i informar
cada quinze dies dels
passos que es segueixen».
D'altra banda, l'alcalde,
també, ha apuntat que el
procés no sé sap quan
temps es pot allargar, ja
que «les al.legacions i
recursos que puguin

interposar els veïns, serà el
que marcarà els temps».
Montserrat ha aclarit que
entén la sentència però que
tan la Generalitat com el
propi consistori canareu
«van fer el que tocava fer,
per intentar salvar la
situació» fent referència a
la part on es retreu al
Govern i a l'Ajuntament
haver aprovat el PERI per
intentar forçar la
legalització d'una «actuació
contrària al dret».
Per la seva banda, els veïns
afectats s'han personat
com a part afectada al
jutjat Contenciós-
Administratiu número 2 de
Tarragona i han demanat

que se suspengui
l'execució de l'enderroc.
L'alcalde ha valorat molt
positivament aquesta acció
i ha aprofitat per aclarir,
que en el seu moment, per
motius de forma,
estrictament legal, no es va
considerar els veïns com a
part afectada perquè a qui
es denunciava era
directament a l'Ajuntament i
també perquè «ningú
pensava que es pugués
arribar fins a aquesta
situació». 
De totes formes,
l'Ajuntament d'Alcanar parla
de trobar-se «limitat» arran
de la sentència. Tot i que
Montserrat a volgut deixar

clar que «no evadim cap
responsabilitat» . El fet,
apunta Montserrat, rau a
hores d'ara en donar
compliment a la sentència i
seguir els passos legals
més adients «per a tots». 
Davant possibles
indemnitzacions, l'alcalde
ha manifestat que caldrà
que els veïns presentin una
reclamació patrimonial per
posar en mans dels jutges
la decisió i forma de les
indemnitzacions, ja que
com apunta el propi alcalde
canareu, «fins el moment
tenim una sentència per
llicències mal donades»
però falta que "un jutge
determini responsables».

Alfons Montserrat: “nosaltres hem
de donar continuïtat a la sentència”

L'últim recurs judicial
amb el que s’ha intentat
aturar la demolició dels
32 habitatges construïts
amb llicència il·legal per
la promotora Turov a
Alcanar (Montsià) ha
estat rebutjat pel
Tribunal Suprem.

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar.

cedida

L’Ajuntament de Deltebre 
edita una guia comercial i de serveis

En el projecte, presentat en la nova sala de premsa del municipi, ha participat també, Tot Parc

ACTUALITAT

DM

Aquest dimecres, 1 de
maig, el clam contra les
retallades i pel dret al
treball, també, es va fer
escoltar en la manifestació
organitzada pels sindicats
amb motiu del Dia del
Treballador, a la capital de
Baix Ebre, Tortosa. Sota el
lema 'S'ho estan carregant
tot', col·lectius d'afectats
per les retallades sortien a
les 12 hores de la plaça

del Carrilet per finalitzar a
la plaça de l'Ajuntament. La
marxa va incloure per
primera vegada la protesta
del col·lectiu de
periodistes de les Terres
de l'Ebre, que darrere
d'una pancarta amb el
lema 'Sense periodisme no
hi ha democràcia' van llegir
un manifest sobre l'estat
de crisi del sector al
territori.

6a. edició de la Diada de l'arròs, col i fesols de L'Aldea,
que un any més arriba amb la intenció de promocionar el
municipi i un dels plats més típics de les Terres de l'Ebre.
Diumenge 5 de maig, a les 11 h. Pavelló Poliesportiu.

A L’ALDEA

El Consell Consultiu
Internacional de la Unesco
ha aprovat la candidatura
de les Terres de l'Ebre per
esdevenir Reserva de la
Biosfera en una superfície
de 367.729 hectàrees,
després de ser denegada
el 2012 a causa de la
influència de la plantació
nuclear d'Ascó. Aquest
reconeixement representa
un valor ambiental i
patrimonial del territori que
permet desenvolupar

propostes i models basats
en l'ús sostenible dels
recursos. La candidatura
situa tant Catalunya com a
Terres de l'Ebre al mapa
internacional, informava el
Govern en un comunicat.
Així, com "una bona
oportunitat" per rebre més
aportacions econòmiques
de l'Estat i incrementar el
reconeixement dels seus
valors patrimonials gràcies
al segell de qualitat que
representa aquest títol.

Les TE, més a prop de ser Reserva

Els Mossos d'Esquadra van
detenir el passat 26 d'abril
tres homes acusats de
cometre cinc robatoris
amb força en cinc domicilis
d'un mateix edifici del
carrer de la Ciència de
Santa Bàrbara (Montsià).
En tots els casos, els detin-
guts van sostreure electro-

domèstics, aparells de tele-
fonia, roba i altres objectes
de valor després de forçar
les portes d'accés.
Immediatament es va mun-
tar un dispositiu policial
que va permetre localitzar
als autors quan circulaven
amb una furgoneta per la T-
344, a Masdenverge. 

Detinguts per cinc robatoris
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El bagatge de Gombau al Kitchee
ha estat sensacional. El primer any
va acabar tercer en la lliga de Pri-
mera divisió. El segon i el tercer,
fou campió. I enguany acabarà se-
gon. A Hong Kong, a més de la lli-
ga, es juguen dues copes. En un
any les va guanyar les dues. I en un

altre, una. El proper dia 11 té l’o-
portunitat de sumar-ne una altra,
contra el Pegasus. I el dia 14 ju-
garà els vuitens de final de la
Champions asiàtica, en el seu co-
miat com a tècnic a Hong Kong. El
Kitchee no havia participat mai a la
Champions. I en les dues darreres
edicions, en estar campió de la lli-
ga del seu país, ho ha fet i ha pas-
sat la fase prèvia. Aviat, Gombau
comença una nova aventura. El
tècnic deia que “estic molt agrait al
Kitchee, per tot el que ha represen-
tat per a mi. He treballat molt cò-
mode i he crescut com a entrena-
dor. Però m’arriba una nova
oportunitat,  al futbol australià, una
nova etapa que afronto amb molta

il.lusió. La lliga és jove, té nou
anys, i es va crear com una fran-
quicia. I és tot un espectacle, en
plena efervescència. Es molt po-
tent, amb un seguiment mediàtic
extraordinari i amb jugadors del ni-
vell de Del Piero. A l’Adelaide Uni-
ted hi ha jugadors que han jugat un
mundial o casos com un interna-
cional argentí que ho ha estat en
totes les categories. Tot plegat
il.lusiona”. La coincidència ha por-
tat a Gombau a Austràlia: “hi ha un

germà d’un directiu de l’Adelaide
que entrena a Hong Kong. Es van
parlar els germans i el directiu li va
dir al tècnic que havien de fitxar un
entrenador. Ell em va aconsellar a
mi i així es va produir el contacte”.
Es aviat per saber si jugadors cata-
lans o ebrencs, com Recio, que
han estat amb Gombau al Kitchee,
podran anar a l’Adelaide: “a mi m’a-
gradaria que en vingués algun,
però ja depèn de més circumstàn-
cies i encara no es pot afirmar”. 

Gombau, a l’èlit del futbol australià

Josep Gombau és un jo-
ve entrenador ampostí
que anys enrere va deci-
dir dur a terme la seua
il.lusió. La seua aposta
fou atevida, valenta. Va
estar primer al Barça i
després va iniciar una
aventura fins a Hong
Kong, on ha estat els da-
rrers quatre anys. Al Kit-
chee, Gombau ha revolu-
cionat un club que ha
sofert una metamorfosi
amb la seua arribada.
Els èxits en forma de re-
sultats han portat a
Gombau a tenir portes
obertes en un altre fut-
bol, en aquest cas a
l’australià.

EL TÈCNIC AMPOSTÍ DEL KITCHEE

Ha fitxat per l’Adelaide United, de la primera divisió

M.V.

Josep Gombau, tècnic ampostí. Començarà una nova etapa, a Austràlia.

Estem en la recta final de la
temporada. Moment de fer balanç.
Poc se’n parla i se n’ha parlat d’un
històric en hores molt baixes com
és el CD Tortosa. Segons com es
miri, ja va bé

De totes formes, cal fer valora-
cions, com les he fet en altres mo-
ments, baix dues perspectives.
Però amb la sensació de que ac-
tualment el sentiment existeix d’u-
na forma oculta, amagada. Vaig te-
nir l’ocasió de parlar fa unes
setmanes amb un soci dels més
veterans, d’aquells que estima el
club. I d’aquells que podria ser un
referent. Em va manifestar,  mal
que li pesava, que havia deixat d’a-
nar al futbol. Amb tots els respec-
tes per als rivals de la categoria,
estava desil.lusionat perquè el Tor-
tosa estigui jugant a Segona cata-
lana. Segurament, és una posició
compartida per altres socis o fins i
tot per aficionats que han deixat
de ser-ho. “Es que del CD Tortosa,
a la ciutat, no se’n parla, ni per a
bé, ni per a mal”. Sigui com vulgui,
la situació actual i les perspectives
de futur preocupen. No obstant,
tampoc es fa gaire per ajudar. L’è-
poca és la que és i hi ha poca gent
que desitji assumir riscos o tenir
més maldecaps. Aquí és on cal
veure les dues perspectives. D’en-
trada, com he dit altres dies, s’ha
d’agrair al president i als membres

de la junta que queden per estar-hi.
Si no estessin ells, o si decideixen
plegar, el futur del club seria molt
incert. Una altra cosa, ja posats,
seria analitzar la seua gestió. Es-
portivament, els resultats parlen
per si sols. L’ay passat, l’objectiu
de salvar la categoria no es va
aconseguir i res o poc es va fer
per intentar-ho. I en aquesta tem-
porada, aquesta és la impressió,
no s’ha pogut avançar i potser s’-
haurà de començar de zero altre
cop. Pel tema econòmic, la mane-
ra en què es va trobar  la directiva
el club ja sé sap que fou caòtica.
Molt. I també és cert que això ha
pogut frenar l’impuls i la il.lusió ini-
cial. I és que tampoc, tot i rebaixar
dèficit, s’ha assolit del tot l’objectiu
plantejat en aquest sentit. Els juga-
dors van viatjar a Cunit en cotxes i,
fent mesos que no cobren, van ha-
ver d’avançar la despesa de benzi-
na. “Només cal veure quina cele-
bració ha fet el CD Tortosa del seu
centenari. Això indica l’interès que
existeix”, em recordava el soci es-
mentat abans.  Hi ha clubs com
R.Bítem, la Cava o Jesús i Maria,
per exemple, que s’apliquen molt.
Potser ho senten i ho viuen més?.
No ho sé. Però a Tortosa el senti-
ment pel club sembla que trigarà a
recuperar-se. I això, que quedi clar,
no és només responsabilitat de la
directiva actual. És de tots.

CD Tortosa: sentiment amagat

L’opinió de Michel

Gombau ha estat
quatre temporades a
Hong Kong, amb el

Kitchee. En la primera
fou tercer. En dues

campió. I en aquesta ha
acabat segon.

Quatre temporades

Després de dues derrotes seguides

La Rapitenca rep demà el Balaguer
A LES 17 HORES

La valoració de la temporada
de la Rapitenca ja ha quedat clar
en les darreres setmanes. Tam-
bé sé sabia que, arribats a
aquest punts, amb les piles des-
carregades, la devallada d’inten-
sitat i de motivació seria consi-

derable. I així ha estat. La

Rapitenca va perdre dissabte
passat contra el Castelldefels (1-
2) i dimecres va fer-ho al camp
del Palamós (3-0). “Amb totes
les adversitats que hem tingut,
hem fet una gran temporada, as-
solint el nostre repte que era la
permanència. S’ha fet un esforç
gran i ara ja és molt complicat
motivar els jugadors, en les jor-
nades que manquen”, deia el
tècnic Teixidó. La Rapitenca, en
partit altre cop avançat, rebrà
demà el Balaguer, cuer del grup. 

L’Amposta es reivindica a Igualada (0-2)

L’Ascó s’acosta a l’objectiu
de ser campió

POT DECIDIR A VILADECANS

L’Ascó va guanyar el Cervera
(1-0) i s’acosta al títol de campió.
L’ascens, el retorn a Tercera
està més prop. Fou la sisena
victòria seguida de l’Ascó. Que, a
més, va sortir beneficiat de l’en-
frontament entre els dos rivals di-
rectes que el segueixen: Vilade-
cans-Santfeliuenc. Van empatar. I
així, s’amplia l’avantatge respec-
te els dos. L’Ascó va decidir amb
un gol matiner de la seua revela-
ció, Gerard Roigé. Amb l’1-0, cal
dir que la primera meitat va estar
incerta. El Cervera fins i tot va fa-
llar un penal, va aturar-lo Figo. A
la represa, l’Ascó va ser el domi-
nador i va ser qui va gaudir d’op-
cions per haver sentenciat. Diu-

menge, el líder Ascó visita

el Viladecans, segon classificat,
vuit punts per darrera. Una victò-
ria ho deixaria tot gairebé sen-
tenciat. Un empat, tot igual amb
una jornada menys per davant. I
una derrota tornaria a ajustar-ho
tot molt. Això és el que pot pas-
sar. L’equip, amb el que va debu-
tar Egea, ha de demostrar la
seua capacitat i la seua experièn-
cia en un partit clau. 

L’Amposta, per la seua part,
va obtenir el desè triomf fora de
casa, a Igualada (0-2). Es el se-
gon seguit i ja s’acomoda a la zo-
na noble de la taula. Bon partit,
disputat amb molta serietat i
eficàcia. Els gols de Dani Fatsini
i de Gustavo, de penal, van deci-
dir. L’Amposta, que és setè pel
triomf de l’Igualada dimecres a
Andorra, rebrà diumenge el To-
rredembarra (17 h) amb l’objec-
tiu de seguir tancant la tempora-
da de forma brillant.

L’equip tornarà a jugar
a casa en dissabte la

tarda.

Dissabte

L’Amposta rebrà al
Torredembarra

Diumenge (17 h)

Diumenge, a Els Reguers

Cursa del Vent
QUARTA EDICIÓ

El Circuit Terres de l'Ebre de
Curses de Muntanya arriba a la
novena de les proves previstes
novena al calendari, la tradi-
cional Cursa del Vent dels
Reguers, consolidada a la
competició després de les tres
anteriors. La carrera es dispu-
ta diumege, amb un recorregut
de 22,500 quilòmetres, i un
denivell acumulat de 1.478
metros, dels quals 800 són
d’asfalt, 3,200 de pistes i la

majoria 18,150, transcorrerà
per senderes, tarteres i cres-
talls. La sortida serà a les 9 del
matí de la zona deportiva, i
passarà per llocs de gran
atractiu i bellesa com el
barranc  Vall Cervera, Cova de
Paulino, Bassa de Ganduls, ja
al Parc Natural dels o Penyaflor
(enguany fins el cim). La marxa
començarà a les 9.15 h i cons-
ta d’un recorregut de 9.790
metros. 

CANALTE
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El Tortosa visitava el camp del
cuer, el Cunit (1-2), un equip que
havia rebut 19 gols en les dues
jornades anteriors.

Però no va ser un partit plàcit
per als de Javi Cid, més bé al
contrari. Al primer temps, va es-
tar igualat, sense opcions. A la
represa, l’entrada de Joel Crespo
va donar més verticalitat a un
Tortosa que va avançar-se amb
un gol d’Alex. El Cunit, no obs-

tant, va aconseguir empatar,
quan ningú hi pensava. I la clau
fou que acte seguit, Joel Crespo
va obtenir el segon gol. Però el
Tortosa va sofrir fins el final, mal-
grat que el conjunt local jugava
amb nou. La darrera opció, en
temps afegit, fou per al Cunit,
clara per a empatar.

El Tortosa, després de dues
derrotes, va sumar un triomf va-
luós per a respirar tranquil a man-

ca de cinc jornades. Es així. No
guanyar a Cunit, com vam dir la
setmana passada, significava po-
der disposar d’incertesa. Ara ja
queda distanciat de les possibles
compensacions. El desplaça-
ment a Cunit es va fer en cotxes
particulars, un fet que cal desta-
car per la implicació d’uns juga-
dors que, com avui  per avui pas-
sa en alguns clubs, no estan al
dia de cobrament.

El Tortosa pateix però ja respira
VICTÒRIA AMB DIFICULTATS AL CAMP DEL CUNIT, CUER DEL GRUP

La temporada s’acosta al seu
final. Falten cinc jornades. I més
emoció feia anys que no es vivia.
Les dues properes són claus.
Cal estar alerta del partit Alca-
nar-Catllar i, segons aquest re-
sultat, al derbi posterior entre la
Cava i els canareus. Quatre
equips estan separats per tres
punts. Cins finals. Les dues pro-
peres jornades poden aclarir
incògnites.

1) La Cava, 60 punts
Casa: Alcanar i Tortosa.
Fora: Roquetenc (proper),

Camp Clar i Calafell.
2) Jesús i Maria, 59.
Casa: Cambrils (proper), Vila-

seca i Catllar (*)
Fora: Cunit i SP i SP.
3) Alcanar, 59
Casa: Catllar (proper), Salou i

R. Bítem (*)
Fora: la Cava i Roda Berà.

4) Catllar, 57.
Casa: 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 dotzena plaça
i potser també la tretzena.

Dues jornades claus
AMB ENFRONTAMENTS DIRECTES

El Roquetenc no va poder sorpendre el Catllar, tot i que si que va fer-
ho al primer temps, quan va estar ben posat i es va avançar amb els
gols d’Aleix. A més, va reclamar una falta fora de l’àrea del porter lo-
cal (era expulsió) i que no fou xiulada i també un fora de joc dubtós
que va impedir una jugada de gol. Però a la represa, la necessitat de
guanyar va condicionar-lo. Ja va defensar-se més enrera i va estar, a
diferència del primer temps, insegur en defensa. El Catllar va remun-
tar i a partir del 4-2 va imposar-se davant d’un Roquetenc que ja va ce-
dir. Demà, amb necessitat pel tema de les compensacions, rebrà el lí-
der. De la Torre ha rebut finalment la baixa. Ha fitxat amb el Vilalba. 

El Roquetenc s’ensorra a la segona meitat i
acaba golejat pel Catllar (6-2)

AL DESCANS GUANYAVA 1-2

L’Ampolla va empatar amb el Roda (0-0) en un partit marcat per l’estat
del camp, tou i amb tolls d’agua per la pluja. Malgrat això, al primer
temps, l’Ampolla va estar ben posat, sent directe i jugant amb intensi-
tat. Va gaudir d’un parell d’opcions, la més clara un penal que no va
transformar Brigi. Hagués estat important, en un partit amb doble valor
de punts en la lluita per fugir de les possibles compensacions, marcar
primer. Però no va poder ser i a la represa fou el Roda qui es va adap-
tar millor i qui va disposar d’opcions. Chema, encertat, va evitar-les.
L’Ampolla haurà de seguir patint. Diumenge amb baixes per sanció, a
més de la Luis Alfonso, li falten dos partits, visita el Gandesa. 

L’Ampolla empata amb el Roda, i 
haurà de seguir sofrint

BRIGI VA FALLAR UN PENAL AL PRIMER TEMPS

El R. Bítem va guanyar a Salou (1-3) i així va apuntalar la permanència
allunyant-se de les places que poden ser compromeses per les possi-
bles compensacions. Cal dir, però, que no va començar bé el partit. I el
Salou, amb urgències, va fer l’1-0. Li va costar al conjunt de Miquel Bes
entrar en situació. No va fer-ho fins la represa quan va mostrar la seua
millor cara, empatant aviat i remuntant en una segona part en la que l’e-
quip si que va estar a l’alçada. Va debutar Utman, juvenil procedent de
l’Ebre Escola. El triomf fou dedicat a Emili, que havia estat pare el dia
abans. El problema, les lesions. Aaron, Vives, Franklin i Marc Alegre van
acabar amb molesties. Llaó, Emili i Marc Baiges foren baixa.

El Remolins-Bítem referma la seua
tranquil.litat guanyant a Salou

1-3, AMB DOS GOLS DE S. RUIZ (2) I ASIN

Una acció d’un partit de la Cava, d’aquesta temporada.

CANAL TE

La Cava va guanyar el Catalònia
(4-0) i, d’aquesta forma,amb
l’empat del Jesús i Maria, recu-
pera el liderat. L’equip de Santi,
a més, va trencar amb la dinàmi-
ca de les tres darreres jornades
en les que no havia perdut, però
tampoc havia guanyat. 

El Catalònia, per la seua part,
segueix en zona que potser pan-
tanosa per les possibles comen-
sacions. Continua minvat per les
baixes, afegides a les ja exis-
tents, de Cosido, Eugeni i Fran-
cesc. I un cop més va haver de

recòrrer al filial. Demà afronta
una final contra el Salou, a  la
Santa Creu, en un partit en el
que no pot fallar.

Del derbi de diumenge pas-
sat, dir que va ser igualat al pri-
mer temps i que es va decidir a
la represa. La Cava, amb més
calma que en jornades prece-
dents, va tenir paciència i va tor-
nar a ser l’equip directe i efectiu
d’altres dies. Toni Ondázabal,
que va entrar pel lesionat Agus,
va ser el gran protagonista. Una
falta que va executar des de la

dreta va propiciar l’1-0. Juanjo
Rovira, que tornava a la Cava,
ara amb el Catalònia, va pentinar
una pilota enverinada i que era
molt dificil de defensar. A l’alça-
da i amb la força en la que ana-
va, si algú la toca potser gol. I si

no la toca ningú, és un conflicte
per al porter. Després, el Catalò-
nia va tenir dues opcions, una
amb una rematada al pal i l’altra
que va desfer-la Josué. A la re-
presa, arran del 2-0, amb un
gran tret de Toni, la Cava va te-
nir confiança i va imposar-se
amb dos gols, un de Chicho i un
altre de Toni. Demà visita el Ro-
quetenc. De moment, els blanci-
blaus han recuperat el liderat i
també moral. El calendari no és
assequible però també és cert
que, ara, depenen d’ells. 

La Cava recupera el liderat
Va golejar el Catalònia (4-0)

SEGONA CATALANA

El Gandesa va empatar en
temps afegit contra el líder, el
Jesús i Maria. Aquest gol fa per-
dre momentaniament el liderat a
l’equip roigiblanc.

El derbi va estar marcat per la
pluja i el fred. El Jesús i Maria va
dominar al primer temps, quan
va tenir, a més, tres ocasions
clares per marcar, amb un penal

que va fallar Dani Decal. El Gan-
desa va cedir la iniciativa i busca-
va el contraatac. Així Frede va
disposar de la seua ocasió. A la
represa, Ferreres va fer el 0-1. A
partir de llavors, el Jesús i Maria
va fer un pas enrera i, a la vega-
da, el Gandesa va assetjar cre-
ant diverses arribades fins que
en temps afegit, quan el 0-1

semblava que seria el resultat,
una passada de Gumiel al cor de
l’àrea va culminar-la Dilla amb
l’empat. Els de l’Aube passen a
la segona plaça, però a priori te-
nen el calendari més favorable
en les jornades que manquen.

El Jesús i Maria cedeix un
empat en temps afegit

EL GANDESA MARCA AL 95 (1-1), GOL DE DILLA

Els de l’Aube perden el
liderat i ara són segons. A
priori, tenen un calendari
més assequible. Diumenge

rebran el Cambrils

Cambrils

L’Alcanar va vèncer al camp
del SP i SP (2-4) i es manté amb
opcions de tot. Es tercer, a un
punt del líder i amb els matei-
xos que el Jesús i Maria.

A més, té autoestima. I va
demostrar-ho diumenge a SP i
SP, on es va avançar al primer
minut. Tot i que va perdonar i
que el conjunt local va remuntar

abans del descans, a la repre-
sa, amb l’aparició d’Adrià, va-
capgirar el resultat amb dos
gols en un minut. Amb el 2-3, la
possible ansietat no va existir i
Edu Aguilar va decidir a la sorti-
da d’un córner. La nota negati-
va fou la lesió de Manel (19’),
Podria tenir rotura a l’isquio.
Edu tampoc podrà jugar diu-

menge contra el Catllar, rival di-
recte. S’enfronten tercer contra
quart. Es un partit decisiu per
seguir amb opcions i arribar al
derbi a la Cava amb aquestes
opcions. 

Quarta victòria seguida 
de l’Alcanar

A UN PUNT DEL LIDERAT

Dos rivals directes:
Alcanar, tercer, rebrà
diumenge el Catllar,
quart. I en la jornada

següent, derbi a la Cava.

Dos finals

Resten cinc finals. Demà
serà la primera, al camp
del Roquetenc, abans de

rebre l’Alcanar.

Poper partit
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Camarles i Olimpic van empatar a un gol en un partit en què, segons Bar-
tolo Meca, tècnic local, “vam fer la milor primera part del campionat. Estic
molt content del treball i de l’actitud dels jugadors. A més del gran gol de
Pau Santceloni, vam tenir altres opcions. A la represa, el partit va estar
més obert i l’Olímpic ens va empatar en els darrers minuts. Penso que me-
reixiem més, però valoro molt el partit de l’equip”. L’Olímpic, que segueix
segon, entre sancions, malalties, lesions, i motius laborals, tenia nou bai-
xes. Va convocar sis juvenils, “per això l’empat és meritori”, deia Rovira. 

Un Olimpic minvat salva un punt 
A CAMARLES, 1-1

L’Aldeana va guanyar el Vilalba (3-0) en un partit entre dos rivals directes
per evitar una plaça de descens i les possibles compensacions. L’Aldeana,
molt més ben posada en el primer temps, va resoldre amb el gol matiner
d’Amado i amb un altre psicològic d’Alex Gallego. El Vilalba, amb el que va
debutar Josep De la Torre, va tenir opcions però sense culminar-les. A la
represa, els terraltins van intentar-ho amb un De la Torre molt actiu però
van topar amb la seguretat dels aldeans. Ja al final, una jugada de Dani va
comportar el gol d’Amado. Triomf vitalici per l’Aldeana que ja pensa en el
partit a Deltebre, una altra final. 

Victòria amb doble valor de l’Aldeana

DE LA TORRE VA DEBUTAR AMB EL VILALBA

La Sénia va guanyar el Tivenys amb gols de Jordi Tolosà i de Marce (2-0).
No va ser una victòria còmoda perquè el Tivenys va jugar ben posat i va
vendre cara la derrota. Els seniencs, però, amplien la seua progressió, tot
i que cal dir que dimecres van perdre a Sant Jaume (1-0). L’Ulldecona, per
la seua part, va perdre a Móra la Nova (3-0). Els locals, amb 8 punts dels
darrers 12, apuntalen una segona volta per a emmarcar. Segons fonts del
club ulldeconenc, “en cinc minuts de desconcert durant el primer temps,
27, 28 i 32, vam rebre tres gols que ja van decidir. Després vam intentar-
ho però sense possibilitats de reaccionar”. Un gol va ser en pròpia porteria.
Magí i Miravete van fer els altres. L’Ulldecona segueix tercer i diumenge
rebrà el Flix, els aficionats que vagin amb una samarreta vermella tindran
l’entrada gratuita. 

La Sénia guanya el Tivenys (2-0)

L’ULLDECONA CAU AL CAMP DEL MÓRA LA NOVA

3-2, AL FLIX, AMB REMUNTADA AMB INFERIORITAT

El Perelló va fer un pas de
gegant en guanyar al camp de
l’Atlas (1-3). Amb l’empat de
l’Olímpic, amplia el seu avantat-
ge i ja està a vuit punts del
segon classificat, quan en man-
quen quinze. 
La seua victòria no va ser fàcil.
Al contrari, fou molt treballada.
El primer temps va ser dels
perellonencs que van avançarse
amb un gol de falta de Tudela.
La pilota, amb la pluja i el camp
tou, fou un caramel enverinat
per Assou, porter de l’Atlas.
Amb el 0-1, el Perelló va dom-
niar i va gaudir de diverses apro-
ximacions amb perill, per a deci-

dir. Però a la represa, després
d’una falta de Tudela que Assou
va poder evitar, l’Atlas va guan-
yar metres i es va imposar al
centre del camp. I va gaudir de
diverses ocasions, amb lliure
indirecte dins de l’àrea, per a
poder empatar. El Perellò, tot i
estar sotmès en aquesta fase,
va poder marcar al contraatac,
però Mohedano no va tenir la
tarde. Quan pitjor ho pasava el
líder, el juvenil Eric va fer un gran
gol que va sentenciar, des d’uns
30 metres. Mohe va rectificar
les errades anteriors i va decidir
amb el 0-3. L’Atlas va marcar al
final. El Perelló, més prop. 

El Perelló, més prop de ser campió
La seua victòria i l’empat de l’Olímpic el deixen a vuit punts quan en manquen quinze per a jugar

PAS DE GEGANT. 1-3 AL CAMP DE L’ATLAS

Cinc equips de la capital ho estan passant
una malament econòmicament i altres
esportivament. El Nàstic a la Segona B, la
Floresta, SP i SP, Camp Clar, Torreforta i un
Sant Salvador que s’ha retirat de la Quarta
catalana. La resta d’equips, Cusa la Ganja,
Icomar i la Salle fan el que poden. Aquests
clubs han viscut de renda de les subven-
cions durant molt de temps i ara amb les
retallades els directius s’han de moure i això no agrada. 
Sembla ser que alguns administradors de Tarragona no
creuen amb l’esport i solament es preocupen del Nàstic i el
Reus. Si ens oblidem dels filials, Pobla Mafumet i Reddis, els
cinc primers equips d’aquesta provincia són Nàstic, Reus,
Rapitenca, Ascó i Amposta. O aquí tenim més imaginació, som
gent de futbol o potser també que d’una altra especie.  
IGUALTAT TOTAL. El futbol està cada cop més igualat. A la pri-
mera catalana, grup 2, set equips a la cua estan separats per
tres punts. A la segona, els quatre primers, també de tres. I a
la Tercera ebrenca, del lloc 11 al 16, sis equips distanciats per
tres punts i entre tots es juguen una o dues places per al des-
cens. Això demostra que viurem en les darreres jornades par-
tits amb tensió. Què bonic que les categories estiguin així, on
no hi ha rival petit i tots et poden guanyar.
ASCÓ, AMPOSTA I RAPITENCA, AMB QUÈ S’HI ASEM-
BLEN?
Quina curiositat. Rapitenca i Amposta tenien com a objectiu sal-
var-se i l’Ascó, pujar. Vaig dir la temporada passada, ja al gener,
que la Rapitenca seria campió. I ara, quatre mesos abans, vaig
afirmar que l’Ascó pujaria. I així serà. El que els hi queda als
tres clubs és el més complicat: afrontar la propera temporada
amb menys pressupost.  
TERCERA CATALANA, QUINS EQUIPS BAIXARAN?
Vilalba, Aldeana, Atlas, Horta i Deltebre. Cinc equips implicats
per al descens, separats per tres punts. Solament demano a
aquests clubs pau i bons aliments ara que arriba la tensió. Han
de dormir tranquils. Possibilitats de que en baixe un d’ells són
d’un 20 %. I jo crec amb els  miracles i penso que se salvaran
Catalònia, Roquetenc i l’Ampolla.  
QUINS EQUIPS LA TEMPORADA PROPERA A SEGONA
CATALANA?. Solament falten quatre places per definir. La
resta dels 14 clubs seran gairebé amb tota probabilitat:
Torreforta, Morell, Alcanar, Jesús i Maria, Catllar, R. Bítem,
Gandesa, Tortosa, Vilaseca, Cambrils, l’Ampolla, Roda, Perelló
i Canonja.
1A. CATALANA, CAUEN COM A MOSQUES. Quatre entre-
nadors de la provincia han caigut: Morell, Valls i Torredembarra
van ser els primers clubs. De moment no ha servit de molt.
Aquesta setmana va presentar la seua dimissió José López,
l’home que va portar al seu Torreforta des de la Segona regio-
nal fins a la Primera catalana. Vuit temporades, 296 partits. Ja
no podia més. Fou un cúmul de circumstàncies que gairebé
mereixen escriure un llibre. José López i una altra persona
poden ser notícia important la temporada vinent. No puc
avançar res més.
SEGONA CATALANA, ÈXTASIS TOTAL. Tal i com van pas-
sant les jornades, la cosa es posa més emocionant. A mil per
hora. Vostès han vist la mitica pel.lícula ‘Nueve Semanas y
Media’?. Doncs això és igual. Cada cop més exitant.  Jo els
asseguro que l’adrenalina que tenen jugadors, tècnics i afició
dels quatre primers classificats és màxima. L’Alcanar perdia a
SP i SP i va remuntar el partit. El Catllar perdia 1-2 contra el
Roquetenc i a la represa va imposar-se amb cinc dianes. A la
Cava es va acabar la crisis i de quina forma, el mister Santi,
honrat i entregat al seu club, va fer bona teràpia amb els seus
jugadors i aquesta va funcionar. El Jesús i Maria tenia un partit
complicat a Gandesa. Va fallar un penal i al final empat en el
95. El calendari dels quatre equips implicats afavoreix al Jesús
i Maria. L’Alcanar té dos partits molt complicats (Catllar i la
Cava); el Catllar, per la seua part, té tres desplaçaments per a
considerar (Tortosa, Alcanar i Jesus i Maria) i La Cava afronta
dos partits trampa, Roquetenc i Alcanar a casa.
QUI SE SALVARÀ, ROQUETENC, CATALÒNIA O L’AMPO-
LLA?  Jo solament sé que per a que se salven els tres s’ha de
ressar molt. El diumenge, des de la distància, quan parlava
amb el delegat de l’Ampolla per a saber el resultat, em va dir
que anaven a tirar un penal. Si arribo a tenir en línia a Cotaina
li hagués dit que es posés de genoll.  Jo ho he fet cinc cops en
la meua vida i el Barça mai ha fallat un penal.  Sóc home de fe,
pecador en ocasions com a ser humà, però demano a rivals
que s’enfrontin als equips immersos en la lluita per evitar com-
pensacions que facin la vista grossa i siguin samaritans. Si se
salven els tres equips, els comptaré un secret.  Què curiosa
que és la vida. El perill aquesta temporada de descens no ve
pels equips de baix. Cinc d’ells estan gairebé sentenciats. Ve

Tarraco, es crema Troya

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Raül Rudela, de falta, va fer el 0-1, diumenge al camp de l’Atlas.

4 mesos després, el Pinell guanya a casa

El Pinell va guanyar el Flix (3-2). Una victòria important per allunyar el mal-
son d’estar implicat en una possible compensació i que també va ser-ho
perquè l’equip de Pachan no guanyava a casa des del 22 de desembre. El
Flix es va avançar amb un bon gol de Meseguer. Empataria Morillo, de pe-
nal, en temps afegit a la primera meitat. El partit, amb el camp enfangat,
va ser de contacte, i per moments es va escalfar. Jacob, de penal, feia l’1-
2 a la represa. El Flix es quedava amb deu però després el Pinell va tenir
dues expulsions. Camarero, de penal (tots tres van ser rigorosos) empata-
va i al 92 el propi Camarero feia el 3-2, enmig del deliri de l’afició local. 

HORTA I L’AMETLLA (1-1)

Un empat que no satisfà a cap dels dos
Horta i l’Ametlla, dos dels equips que lluiten per evitar el malson de les com-
pensacions, tot i que tenen 35 i 40 punts, van empatar en un partit igualat,
més obert a la primera meitat però que fou travat i sense opcions a la re-
presa. Per tant, el resultat es pot considerar just. Sam va fer el 0-1 mentre
que l’Horta empatava arran d’un ‘penal rigorós’, transformat per Ruben. L’-
Horta, que podria tenir una incorporació, rebrà demà el Pinell. 

VA GUANYAR LA SÉNIA I A SANTA BÀRBARA

Pas ferm endavant del Sant Jaume
El Sant Jaume va guanyar merescudament a S.Bàrbara (1-2) en un par-
tit en el que va jugar amb molta intensitat i que va encarrilar aviat amb
el gol de Joan Marc i amb el de Robert, poc abans del descans. A la re-
presa, els intents locals foren avortats per un Sant Jaume ordenat en de-
fensa. El gol local, al final, va marcar-lo Gilabert, arran d’una falta. El San-
ta veu frenada la seua ratxa. El Sant Jaume va guanyar dimecres a la
Sénia (gol de Chupo). Ha fet un pas ferm cap a la permanència però n’-
ha de fer més. Diumenge rebrà l’Atlas, duel amb doble valor.  

El Campredó passa per sobre el Deltebre
El Campredó va golejar el Deltebre (6-1). Els locals, inspirats, van deci-
dir al primer temps amb el 3-0. A la represa, el Deltebre no va transfor-
mar les opcions i el 4-0, arran d’un penal que va suposar expulsió i que
va ser protestat pels visitants, ja va trencar un partit en el que el Cam-
predó va fer dos gols més. Bonilla (2), Manel, Buera, Diego i Ismail van
marcar. El Deltebre, amb dubtes, rebrà un rival directe: l’Aldeana. 

de dalt, de la Primera catalana. Morell i Torreforta crec que ja estan decidits. Ressem tots per aquests tres equips ebrencs que es merei-
xen estar a la Segona catalana i no baixar per compensació.
TORTOSA, TITULARS O RESERVES? Al Cunit, en les jornades 27 i 28, entre Camp Clar i Alcanar, li van fer 19 gols. El Tortosa potser es
pensava que li donaria un repàs. Però sabia que era una jornada en la que es jugava molt i no va donar oportunitats a jugadors que sem-
blava que la podien tenir en una confrontació com aquesta.  Jo penso que en jornades en les que no hi ha més en joc, a partir d’ara, hau-
rien de tenir oportunitats els jugadors que han tocat banqueta durant la temporada. 
ELS SECRETS DEL JESÚS I MARIA. Diuen que és complicat guanyar al camp del Jesús i Maria. Solament, en un dia en què feia molt de
vent, ho ha aconseguit el Roquetenc. Per què serà? Pressiona tant l’afició? Fonts del Catllar, equip que juga la darrera jornada a l’Aube, ho
tenen clar: “A Jesús i Maria no guanyarem. Es l’únic club de la categoria que tots els divendres després de l’entrenament fan un sopar i així
ho venen fent des dels darrers cinc anys: galeres, carxofes, rostida de carn, calçotada, paelles....el club ho paga i de vegades el cost baixa
perquè els ingredients del sopar els porten els mateixos jugadors o directius”. La meua pregunta és, per què no ho fan els altres equips?
Amb la falta de money que hi ha als clubs, potser s’acabarà el futbol així, que els jugadors tindran compensacions amb sopars. Sense dubte,
aquests sopars fan germanor i els resultats aquí estan. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Xerta-Batea (17.30 h)
Jesús i Maria-R. Bítem (16 h)

Bot-Catalònia (17 h)
Diumenge 

Corbera-la Galera (17 h)
Tivissa-Godall (17 h)

Benissanet-Alcanar (16 h)
Ginestar-Muntells (17.30 h)

Deltebre-Roquetenc (15.30 h)
Arnes, descansa

RESULTATS

29a jornada Quarta catalana

Arnes-Corbera sus

Godall-Xerta sus

Roquetenc-Ginestar sus

Bot-Jesús i Maria sus

Catalònia-la Galera 3-2

Muntells-Benissanet 1-2

R. Bítem-Deltebre 8-0

Alcanar-Tivissa 1-0

Descansava, Batea

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 27 121 26 70

2. Batea 27 69 35 62

3. Alcanar 27 63 22 61

4. R. Bítem 27 83 22 58

5. Catalònia 28 50 57 43

6. Bot 25 58 51 39

7. Godall 26 67 54 38

8. Benissanet 27 52 45 38

9. Arnes 27 39 37 38

10. Tivissa 27 49 66 33

11. Ginestar 26 50 54 32

12. la Galera 28 38 75 31

13. Roquetenc 26 51 66 29

14. Jesús i Maria 26 38 61 22

15. Xerta 27 41 64 21

16. Muntells 27 41 77 20

17. Deltebre 27 19 118 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Aldeana-la Cava (11.30 h)

Masdenverge-Ginestar (12 h)

Arnes-R. Bítem (17 h)

Alcanar-Gandesa (17 h)

Diumenge

Ulldecona-Tortosa Ebre (11.30 h)

Olimpic-S. Bàrbara (11.30 h)

Amposta-Jesús i Maria (12 h)

RESULTATS

27a jornada Femení

la Cava-Masdenverge 7-2

S. Bàrbara-Alcanar 1-1

Ginestar-Amposta 0-2

Tortosa Ebre-Arnes 1-8

Gandesa-Aldeana 2-1

Jesús i Maria-Ulldecona 0-10

Descansaven R. Bítem i Olímpic

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 

Perelló-Móra Nova (19.30 h)
Tivenys-Camarles (17.15 h)

Horta-Pinell (18 h)
Diumenge

Ulldecona-Flix (17 h)
Sant Jaume-Atlas (16.30 h)
Olimpic-S. Bàrbara (17 h)

Vilalba-la Sénia (18 h)
Deltebre-Aldeana (17.45 h)
l’Ametlla-Campredó (17 h)

RESULTATS

29 jornada, Tercera catalana  

Campredó-Deltebre 6-1

Móra Nova-Ulldecona 3-0

Horta-l’Ametlla 1-1

Camarles-Olimpic 1-1

Aldeana-Vilalba 3-0

Atlas-Perelló 1-3

la Sénia-Tivenys 2-0

Pinell-Flix 3-2

S. Bàrbara-S.Jaume 1-2

recu S. Jaume-la Sénia1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 29 73 39 64

2.  Olimpic 29 60 25 56

3. Ulldecona 29 45 31 53

4. la Sénia 29 51 29 51

5. Flix 29 60 39 48

6. Móra Nova 29 47 40 47

7. S. Bàrbara 29 57 50 45

8. Camarles 29 41 46 41

9. l’Ametlla 29 37 40 40

10. Pinell 29 60 47 40

11. S. Jaume 29 49 47 39

12. Horta 29 41 53 35

13. Aldeana 29 41 44 34

14. Deltebre 29 39 51 34

15. Atlas 29 39 45 33

16. Vilalba 29 43 63 33

17. Campredó 29 33 84 19

18. Tivenys 29 37 80 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-Salou (17 h)
Roquetenc-la Cava (16.30 h)

Camp Clar-SP i SP (17 h)
Calafell-Cunit (17 h)

Gandesa-l’Ampolla (16 h) 
Diumenge 

Alcanar-Catllar (17 h)
R. Bítem-Roda Berà (17 h)

Tortosa-Vilaseca (17 h)
Jesús i Maria-Cambrils (17 h)

RESULTATS

29 jornada, Segona catalana

Cunit-Tortosa 1-2

SP i SP-Alcanar 2-4

Catllar-Roquetenc 6-2

Cambrils-Calafell 1-0

l’Ampolla-Roda Berà 0-0

Salou-R. Bítem 1-3

la Cava-Catalònia 4-0

Vilaseca-C. Clar 7-0

Gandesa-J. i Maria 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 29 58 30 60

2. J. i Maria 29 68 29 59

3. Alcanar 29 76 30 59

4. Catllar 29 46 29 57

5. Vilaseca 29 53 31 50

6. Gandesa 29 47 44 48

7. Tortosa 29 47 32 46

8. R. Bítem 29 45 35 45

9. Cambrils 29 49 34 45

10. Roda Berà 29 34 35 38

11. l’Ampolla 29 35 37 38

12. Roquetenc 29 44 49 36

13. Catalònia 29 46 62 34

14. Camp Clar 29 37 59 29

15. Calafell 29 28 53 28

16. Salou 29 27 54 24

17. SP i SP 29 28 68 20

18. Cunit 29 25 82 13 

Segona catalana

Una acció del partit Pinell-Flix, disputat sobre un camp  molt enfangat.
PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

Després de quatre mesos,
el Pinell va tornar a

guanyar a casa. 4 derrotes
seguides i 1 empat, fins

diumenge pasat

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA
Pobla Mafumet-Olot

Europa-Vic
Rapitenca-Balaguer (dissabte 17 h)

Vilassar-Palamós
Rubí-Castelldefels

Júpiter-Manlleu
Gramanet-Santboià

Muntanyesa-Vilafranca
Gavà-Figueres

Cornellà-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 35 23 6 6 62 26 75
2. Cornellà 35 21 9 5 64 33 72
3. Europa 35 20 11 4 51 21 71
4. Manlleu 35 16 13 6 43 24 61
5. Figueres 35 16 9 10 48 40 57
6.  Terrassa 35 13 2 10 44 33 51
7. Pobla Mafumet 35 13 10 12 46 45 49
8. Rapitenca 35 11 15 9 37 32 48
9. Gavà 35 13 7 15 35 37 46
10. Rubí 35 10 14 11 45 42 44
11. Gramanet 35 8 19 8 31 32 43
12. Castelldefels 35 10 12 13 26 41 42
13. Santboià 35 9 13 13 40 45 40
14. Palamós 35 9 12 14 42 51 39
15. Vilafranca 35 10 8 17 33 51 38
16. Vilassar 35 9 10 16 36 46 37
17. Muntanyesa 35 7 14 14 29 49 35
18. Júpiter 35 8 9 18 35 54 33
19. Vic 35 7 11 17 34 52 32
20. Balaguer 35 4 12 19 31 59 24

Tercera divisió RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Vilanova-Tàrrega

Torreforta-Morell

Reddis-Tecnofutbol

Amposta-Torredemb.(diu 17 h)

Valls-Igualada

Sants-Martinenc

Cervera-Andorra

Viladecans-Ascó (diu12 h)

Santfeliuenc-Vista Alegre

RESULTATS
29 jornada, Primera catalana

Andorra-Sants 3-0

Morell-Vilanova 2-2

Torredem.-Reddis 0-0

Santfeliuenc-Viladecans 0-0

Vista Alegre-Tàrrega 1-0

Tecnofutbol-Torreforta 4-0

Martinenc-Valls 1-1

Ascó-Cervera 1-0

Igualada-Amposta 0-2

dime. Andorra-Igualada 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 29 73 24 69

2. Viladecans 29 50 21 61

3. Santfeliuenc 29 46 23 60

4. Martinenc 29 53 28 52

5. Igualada 29 48 32 48

6. Vista Alegre 29 46 42 46

7. Amposta 29 43 33 45

8. Andorra 29 37 38 41

9. Vilanova 29 41 39 38

10. Tàrrega 29 36 41 38

11. Reddis 29 31 59 34

12. Torredembarra 29 37 42 29

13. Torreforta 29 32 49 29

14. Cervera 29 32 49 29

15. Sants 29 40 58 28

16. Valls 29 27 46 28

17. Morell 29 23 48 27

18. Tecnofutbol 29 29 52 26
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El japonès Takahisa
Fujinami (Montesa) es va
imposar en la segona jorna-
da del Gran Premi de Japó
de Trial, que es va disputar
a Motegi, en la que fou la
primera prova puntuable
per al Mundial a l’aire lliure.
Adam Raga, per la seua
part, es va quedar a la
quarta plaça i, d’aquesta
forma, és tercer en la gene-
ral amb 30 punts. 
La segona cita del
Campionat del Món serà el
Gran Premi d’Estats Units,
a Tenesse, els dies 25 i 26
de maig.

TRIAL

Final de la temporada

El cap de setmana passat, el
nucli de Tecnificació Priorat-
Tortosa va competir dissabte
i diumenge. Dissabte: les dos
representants del club que
competien amb la selecció
Catalana a  la fase Sector Est,
que és la primera part del
campionat d'Espanya, van
tenir diferent sort mentre
Daine Cordero -48k es va
classificar  per la fase final al

quedar 3a., Erika Martinez
perdia a primera ronda i en
lesionar-se no va poder fer la
repesca. Diumenge:
Competició Sant Jordi a
Vilafranca del Penedès. El
nucli fou representat per 30
Judoquess de les categories
prebenjamí, benjamí i aleví;
desplegant un gran judo per
les edats que tenen i una
mostra de que les noves

generacions seguiran amb
els grans resultats dels
grans. 15 primers, 5 segons,
9 tercers, 1 cinquè. Les prò-
ximes cites són: demà amb la
selecció Espanyola Cadet,
Cristòfol Daudén i Carla
Montañez a l’Europa Cup de
Berlín. També demà, la resta
de  Cadets i els infantils com-
petiran a la copa Valenciana
Villa de Puzol.

Un cop finalitzades les fases
regulars juvenil i sènior mas-
culí, aquests comencen la
fase final.
D’una banda, el sènior,
torna a entrar en una fase
d’ascens 2 anys després.
Aquest cop amb un format
diferent de dues eliminatò-
ries. En la primera eliminatò-
ria el conjunt tortosí rebrà a
casa, aquest dissabte a les
20:45h al pav. del Temple, a
l’HIMESA SA Súria, 5è clas-
sificat del grup A. L’equip,
ha tingut una renovació des
de llavors i, tan sols, hi ha 5
jugadors d’aquella antiga
plantilla. Els ebrencs busca-
ran emportar-se un bon
resultat de casa, amb la
confiança de haver perdut
tan sols un partit en tota la
fase regular com a locals,

per tal de facilitar l’elimi-
natòria i tindre un còmode
matalàs per a la tornada.
El juvenil masculí acaba
segon a la fase regular clas-
sificant-se així per a la
següent fase. Aquesta,
composta de 2 grups de 4.
En el grup A, juntament amb
els tortosins, està l’H
Poblenou (1r del grup A), La
Salle Bonanova “B” (3r del
grup A) i el CH Igualada (1r
del grup B). En la primera
jornada els ebrencs es des-
plaçaran al camp de la
Bonanova, equip ben cone-
gut per als del Baix Ebre els
quals s’han emportat les
dos victòries de la primera
fase per la mínima. Els joves
tortosins són inexperts en
aquesta part de la competi-
ció ja que és el primer cop

que passen de ronda.
Finalment, aquest diumenge
es va disputar l’última jorna-
da de la lliga comarcal de
mini-handbol. Hi va haver
una gran participació. En
totes les categories es juga-
ven les primeres places. En
la categoria pre-benjamí els
dos Cinta Curto arribaven a
la final, proclamant-se cam-
pió el col·legi. En categoria
benjamí, el Cinta Curto arri-
bava també a la final,
aquest cop davant el
Ferreries, tots dos empa-
tats a punts, una interessant
final que es va decantar cap
al Cinta Curto després de
disputar el gol d’or. I en l’úl-
tima final, l’aleví, que enfron-
tava el 1r i el 2n, Ferreries i
CE Tortosa 1, el Ferreries
es proclamava campió.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Comença el somni

JUDO

Nucli de tecnificació Priorat-Tortosa

QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Des de dimecres, es disputa a la Ràpita, al Centre Esportiu Johnny Montañés, un serie Silver que
acabarà demà dissabte, amb la fase final. Així mateix, informar que a partir de dilluns, a l’Indoor
AM Pàdel Amposta, situat al Poligon Tosses, tindrà lloc un altre Silver que durarà fins el dia 12.
Dimarts passat, al Canal TE, ens va visitar Luis Angel Taulés, propietari de l’AM Pàdel Amposta,
patrocinador del programa. Ho podreu veure avui divendres a les 15.45 h. 

Silver al C.E. Johnny Montañés i a l’AM Pàdel Amposta

La pluja i fins i tot la neu van
impedir que es juguessin qua-
tre partits de la jornada del
cap de setmana passat.
Dels que es van disputar, des-
tacar que el Remolins-Bítem
va golejar el Deltebre per 8-0
i d’aquesta forma segueix en
la lluita per l’ascens.
L’Alcanar, que va perdonar i
va acabar patint  per l’ajustat
del marcador, contra el
Tivissa (1-0), continua tercer
però només amb tres punts
d’avantatge. El lider Corbera
ho té encarrilat però el Batea,
segon, i el filial canareu, hau-
ran de tenir cura en aquesta
lluita perquè el filial del R.
Bítem empeny en força des
del darrera. En la propera jor-
nada, el Batea es desplaça al
camp del Xerta, l’Alcanar a
Benissanet i el Bítem a Jesús
i Maria.

Quatre
suspensions

L'equip juvenil masculí va parti-
cipar als campionats
d'Espanya celebrats del dia 24
al 28 d'abril a Blanes.
En la primera fase, els roque-
tencs estaven al grup F. El pri-
mer partit el van disputar con-
tra l'equip Voleadores Cieza
perdent per 3-0 amb algun
dels sets molt disputats. El
següent va ser contra Cáceres
Patrimonio Humanidad, en el
que tornaven a perdre per un
contundent 3-0. Per finalitzar la
primera fase, van jugar contra
Emevé, amb el mateix resultat:
3-0, amb un dels sets a punt
de guanyar-lo. D'aquesta
manera, quedaven últims al
seu grup, on ja només podien
lluitar del 13è. al 24è. lloc. En
aquesta fase, van estar al Grup
6, al millor de 3 sets. Van jugar

primer contra C.V.Vigo, per-
dent per un ajustat 2-1 i en el
següent partit es van trobar
contra el C.V.Utrera, amb nova
derrota  2-0. Després d'aques-
ta fase, es van trobar amb el
C.V.Teruel on lluitarien del 21e
al 24e lloc. En aquest partit
molt igualat, van perdre per 1-
2. I en l’últim, en el que es dis-
putaven les dos últimes posi-
cions es van enfrontar contra
el C.V.Artà. Una vegada més,
el partit va ser molt igualat,
però no van puguer aconse-
guir la victòria, perdent final-
ment per 2-1.
D'aquesta manera, el
C.V.Roquetes, quedava el
24ena. posició. Tot i que van
quedar els últims en el
Campionat, cal esmentar que
aquest equip ha fet història en

el Volei Roquetes, ja que és el
primer equip que es classifica
per a aquest campionat.
D'altra banda, el sènior femení
es desplaçava al camp de
l'Hospitalet Negre on van guan-
yar per un contundent 0-3 amb
parcials (17-25, 20-25 i 11-
25). Per últim el sènior mascu-
lí realitzava l'últim partit de la
temporada a casa on rebia a
l'Ametlla de Vallés. Tot i pre-
sentant moltes baixes, va
guanyar per 3-0 amb parcials
(25-16, 30-28 i 25-12).
D'aquesta manera, el sènior
masculí puja de categoria per
a la temporada que ve, a
Primera Catalana, quedant en
segona posició de la classifica-
ció. La setmana que ve,
només juga el sènior femení
rebent el C.V.Alella.

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí puja a Primera catalana

En el partit disputat aquest
dissabte el primer equip del
Cantaires va aconseguir la
victòria a la pista d'uns dels
equips més en forma d'a-
quest tram final de tempora-
da, el Manyanet Reus (75-
83). La primera part va estar
marcada pel gran encert
ofensiu dels dos equips (46-
45). El panorama va fer un
gir radical després del des-
cans. L’actitud defensiva
ebrenca va ofergar els atacs
locals en aquest tercer quart
(només 2 cistelles en joc),

mentre que a la facilitat ano-
tadora en atac posicional el
Cantaires va afegir uns
quants contraatacs que va
definir amb eficàcia. El par-
cial d'aquest quart ho diu tot:
7-22 (53-67).
Malgrat haver aconseguit dis-
tanciar-se en el marcador el
conjunt tortosí no va baixar
els braços, coneixedor de la
qualitat del rival. Així van
incrementar les diferències
fins arribar als 20 punts a
menys de 2 minuts pel final.
Unes darreres accions locals

nvan servir per maquillar sen-
siblement el resultat i deixar-
lo en el definitiu (75-83).
La setmana vinent el
Cantaires disputa l'últim par-
tit a casa de la lliga regular
amb la intenció d'aconseguir
una victòria i d'aquesta
forma fer un ple de victòries
(15 de 15). A més, es podrà
celebrar l'ascens amb l’afi-
ció.
D’altra banda, informar que
el CB Cantaires Júnior A va
perdre per 69 per 45 a la
pista del CB Cambrils.

CLUB BÀSQUET CANTAIRES (75-83)

Nova victòria del primer equip

PRÒXIMA JORNADA 
COPA 

Rehau-Toscà                    15h P Nova

Nogans-Matadero            16.15hPNova

7B F Vidal-Grup Amics    17.30 h PNova

Casa Maso-Moet 18,45h PNova

PRÒXIMA JORNADA 

Roquetes-SA Casals 15h Velodrom

Bar Munich-Vinallop16.15 h Velodrom

Leis Clas-Reguers         17.30h Velodrom

Bar Aloha-Xapla Habana   No es juga

RESULTATS

7 jornada, 2a Fase Grup A 

Moet-Bar Aloha 2-6

PM7B FVidal-B.Munich 5-11

Casa Maso-SA Casals 4-3

Toscà-Matadero Jordi’s 5-5

RESULTATS

7 jornada, 2a Fase Grup B  

Grup Amics-Leis Clas 0-7

Camping l’Aube-Nogans 4-3

Xapla Habana-Rehau 0-1

FS Reguers-Roquetes 4-4

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Bar Aloha 7 45 19 13
2. Casa Maso 7 29 22 11
3. SA Casals 7 35 20 8
4. Moet 7 23 23 8
5. Munich 7 33 37 6
6. Toscà 7 28 36 5
7. PM 7B F. Vidal 7 28 47 4
8. Matadero 7 21 38 1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 7 35 14 13
2. Vinallop 7 46 22 12
3. FS Reguers 7 26 18 10
4. CFS Roquetes 7 22 25 6
5. Rehau 7 18 32 5
6. Nogans 6 21 26 4
7. Xapla Habana 7 15 26 1
8. G Amics 6 12 32 1
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L’ENTREVISTA DIANA MAR

CRAC de la setmana
SECCIÓ PATROCINADA PER:

JAVIER SIGRÓ. COORDINADOR DEL MÀSTER OFICIAL EN CANVI CLIMÀTIC (URV)

Aprofitant la presentació
del nou Màster oficial en
Canvi Climàtic que s'im-
partirà el proper curs
2013/2014 al Campus
Terres de l'Ebre de la
URV. I davant el fet que
“el canvi climàtic formarà
part del nostre dia a dia
en un futur no molt llunyà”
segons, la comunitat cien-
tífica. ¿Què us sembla
aprofundir en aquest
apassionant món i inten-
tar esbrinar en quina
mesura es veurà afectat
el Delta de l'Ebre per
aquest canvi? Avui l'entre-
vistat és el Doctor, Javier
Sigró, coordinador del
Màster oficial en Canvi
Climàtic.
Més Ebre: Abans de
saber com afectarà el
canvi climàtic al Delta de
l'Ebre. Què és el canvi
climàtic?
Javier Sigró: El factor
principal del canvi climà-
tic és l'increment de la
temperatura que es pro-
dueix per l'augment de la
concentració de diversos
gasos d'efecte hivernacle
com el Diòxid de Carboni,
entre altres. Aquests
gasos són produïts pel
cicle natural, propi de la
terra, i sobretot i és el
que, realment, ens preo-
cup: l'activitat industrial
humana. De fet, quan va
començar la crisi un dels
factors “positius” que
tenia, era la reducció
d'activitat industrial com-
portava una menor emis-
sió de gasos. Finalment,
hem comprovat que la
realitat ha estat tot el con-
trari, la crisi acaba afe-
gint més gasos d'efecte
hivernacle per l'ús de

combustibles més econò-
mics i, també, més
nocius.
ME: A qui va adreçat
aquest Màster?
JS: S'han ofertat 20 pla-
ces, justament perquè
pensem que es tracta
d'una formació molt espe-
cífica. Aquest Màster va
adreçat a formar investi-
gadors en el camp de
l'anàlisi de dades i la
caracterització del que ha
passat fins l'actualitat
quan a Canvi Climàtic, i
també, estudia els impac-
tes que pot tenir sobre
els ecosistemes aquàtic.
A més, s'impartirà en
anglès. Vam pensar que
impartir-lo al Campus
Terres de l'Ebre era inte-
ressant per les sinergies
existents al territori entre
diversos instituts i cen-
tres de recerca com:
IRTA, Observatori de
l'Ebre, etc.
ME: Ara si. En base a les
vostres investigacions
quines són les previsions
de futur? En el món i en el
Delta?
JS: Les temperatures
continuaran pujant. Si a
nivell global, la temperatu-
ra en els darrers 100
anys, ha pujat 0,7 dèci-
mes a la península Ibèrica
ho ha fet en més del
doble. El Delta no crec
que arribi a desaparèixer
en el futur. 
Però hi haurà tota una
sèrie d'efectes que aca-
baran produint un major o
menor impacte en funció
de les mesures de pre-
venció que s'apliquin ante-
riorment. D'una banda,
tenim la pujada del nivell
del mar que podria aca-

bar sent més elevada del
que estava previst inicial-
ment. La meitat del Delta,
la zona més baixa podria
passar a ser inundable i
l'aigua podria inundar

zones que avui estan
seques. La prevenció pas-

saria, per exemple, com a
moltes zones nord: cons-
truir sobre pilons.
ME: Com han afectat les
retallades estatals i cata-
lanes a la investigació?

JS: Jo sóc professor de
la URV i les despeses de

recerca es complementen
en gran mesura, per mitjà
dels Plans Nacionals
d'Investigació tan nacio-
nals com internacionals.
Hi en aquests plans ha
hagut una retallada impor-
tant. 
Aquesta reducció en
recerca ha portat a què
projectes dissenyats per
dur-se a terme en 3 anys
s'hagin hagut d'allargar
fins a 4 anys. 

En general hi ha una man-
cança. Però sobretot
necessitem diners per
mantenir i formar investi-
gadors. Aquest és el
gran drama de la recerca
en aquest país. Estem
invertint per formar inves-
tigadors que porten tota
la seva vida preparant-se i
ara estan marxant perquè
són bons i aquí no podem
oferir-los, pràcticament
res.

La meitat del Delta, la zona més
baixa, podria passar a ser inundable
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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:

• 1 Poma Golden

• 1 Tros de foie

• 1 Tros de Rulo de cabra

• 2 Taronges

• 50 Gr. de Sucre

PREPARACIÓ:

Bullir la poma Golden pelada i tallada a rodanxes d`un
centímetre aprox. Reservar.

Passar el foie per la planxa.
Es fa una reducció del suc de taronja i el sucre i ho reser-

vem.
Agafar un Aro i posar una capa de poma, una capa del

foie i a sobre el formatge de cabra. Treiem l’Aro i ho posem
dos minuts al forn. Un cop tret, emplatar i afegir la reduc-
ció de taronja per damunt. Bon profit.

«Primentons i Tomates»
Avui: Timbal de foie, poma i formatge de cabra 

amb reducció de taronja caramel.litzada  
RESTAURANT LA CASETA DEL FORMATGE - TORTOSA

Plat de la setmana.

                



DIVENDRES 3 DE MAIG DE 201322 www.mesebre.catsseerrvveeiissdiarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Pujol - Pons 

Crta de Grao, 49  (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat. A partir de mig matí creixeran nuvolades a punts de
muntanya de la meitat nord, i de forma més aïllada a punts del prelitoral, que
deixaran el cel localment cobert o molt ennuvolat.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat,
amb clarianes al centre del dia.

Precipitacions
Se n'esperen en forma de xàfec aïllat d'intensitat feble o moderada al Pirineu i
Prepirineu, sobretot al sector oriental, i resta del quadrant nord-est a partir del
migdia i fins al vespre. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i
localment no es descarta que vagin acompanyades de calamarsa. Cota de neu
de 1800 metres, localment més baixa al vessant nord del Pirineu.
Al vessant nord del Pirineu són possibles algunes precipitacions febles al princi-
pi i al final del dia.

Temperatures
Temperatures mínimes semblants, tot i que pujaran als dos extrems del litoral.
Les màximes pujaran lleugerament. Les temperatures mínimes es mouran entre
0 i 5 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 5 i
10 ºC al prelitoral i entre 7 i 12 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre 15 i
19 ºC al Pirineu i entre 18 i 23 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Serà bona en general, amb algunes boires o boirines matinals a valls i fondala-
des de l'interior.

Vent
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat fins a mig matí, amb tra-
muntana a l'Empordà i mestral al terç sud que bufaran amb cops forts. A partir
de llavors, s'imposarà el component sud al litoral i al nord-est i el component oest
a la resta, tot i que es mantindrà la tramuntana al nord de l'Alt Empordà.
Al final del dia bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat arreu.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Podràs  desenvolupar els teus   talents  natu-
rals  amb tota facilitat  i llibertat   i et posaràs
en contacte  amb  persones  que t'aporten
imaginació  i creativitat.

Taure
20/4 al 19/5

Sigues sincer  amb tu mateix i així  podràs
avaluar  la nova  situació  que s'està  creant
en la teva  vida amorosa . No tinguis  por dels
canvis  que es puguin  produir.

Bessons
20/5 al 21/6

Si  et dediques  a coses  relacionades  amb
el món  artístic o creatiu, serà  un moment
molt  profitós per a tu.  Succeirà  alguna  cosa
que et  motivarà .

Cranc
22/6 al 21/7

Si treballes  amb socis , és  possible  que hagis
de canviar  moltes coses , que tu  també  sur-
tis  beneficiat  i que les coses  siguin  molt jus-
tes  per a tots.

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  necessitat  d'actuar  de forma  inde-
pendent , per això  serà  important  que  tre-
ballis  en una  cosa  que et estimuli  les teves
capacitats  i et  suposi  un  repte.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs  bones  oportunitats  per reafirmar  la
teva  personalitat  i descobrir  aquell  que real-
ment tens  ganes de fer. Avui aconseguiràs
tot el que vulguis.

Balança
22/9 al 22/10

En moltes  ocasions  , els teus  mals físics  es
generen  per un mal estat d'ànim , per això,
tracta de ser el més  feliç  que puguis  i des-
cansa bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

No facis  imprudències, i si  practiques  algun
esport de risc  o treballes  en una cosa peri-
llosa , extrema les mesures  de seguretat . No
et  deixis  dur pels records 

Sagitari
21/11 al 21/12

Fins  ara  has  pogut  anar   capotejant  el tem-
poral  , però  ara hauràs  de prendre  una deci-
sió referent  a les teves  relacions  sentimen-
tals. És impossible  evitar fer mal.

Capricorn
21/12 al 19/01

L'acudit  no és que  lluitis  amb les teves
pors, el que has de fer  és vèncer-los defini-
tivament  i mirar  el teu  futur  amb  optimis-
me ; realment  es presenta  prometedor .

Aquari
20/1 al 18/2

Els projectes  que has  vingut  planificant  poden
fer-se  realitat, per  això  no dubtis  de parlar
amb  els teus  caps  i exposar-los  les teves
idees. No barallis amb els amics.

Peixos
19/2 al 20/3

Si tens parella estable ,apareixerà  una lluita
interna  que t'obligarà  a canviar  molts  aspec-
tes  de la teva relació . Beu  molta aigua  i
dorm  per  eliminar  el teu mal de cap.

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 9°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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 mostra s'organitza en
tres eixos temàtics: El
Renaixement a Tortosa i
les Terres de l'Ebre, El riu
Ebre i la navegació fluvial i
Dels Ports al delta de
l'Ebre per la Via Verda de
la Val de Safan. 
Aquesta és una nova
actuació que presenta
l'Ajuntament, en el marc

del Pla de Foment Turístic,
destinada a promocionar
la nostra ciutat i el conjunt
del territori entre els mer-

cats emissors, per la qual
cosa la següent destinació
d'aquesta exposició serà
Barcelona, al Palau
Robert, per viatjar poste-
riorment a Madrid,
Tarragona i Girona, entre
altres ciutats.
L'Ajuntament ha volgut
presentar la mostra en pri-
mer lloc a la ciutadania de
Tortosa i de les Terres de
l'Ebre, i ho ha fet
instal·lant-la en el marc
d'Expoebre, la Fira de les
Terres de l'Ebre. Vint-i-qua-
tre hores abans de la inau-
guració de la fira, l'alcalde
ha presentat l'exposició,
acompanyat del regidor
de Turisme, Alfredo Ferré,
de la directora dels ser-
veis territorials d'Empresa
i Ocupació, Mercè
Miralles, i del vicepresi-
dent de la Diputació de
Tarragona, Pere Panisello.
Aquesta exposició està
cofinançada pel Pla de
Foment del Turisme i la
Diputació de Tarragona.
La mostra ocupa una part
important de l'Espai
Turisme d'Expoebre i està
formada per una trentena

de panells de 185x150
cm amb imatges realitza-
des pel fotògraf Òscar
Lanau. 

Les fotografies de l'eix
temàtic corresponent al
Renaixement evoquen
escenes quotidianes en
espais emblemàtics de la
ciutat com els Reials
Col·legis, el passeig de
Ronda, la Catedral, el
Museu, el Call Jueu, el
Portal del Romeu, els
Jardins del Príncep o el
Centre d'Interpretació del
Renaixement. 
Aquest mateix àmbit
també s'il·lustra amb imat-
ges del llegat renaixentis-
ta a la resta de les Terres
de l'Ebre, com és el cas
d'Horta de Sant Joan i

Arnes. 
L'eix dedicat al riu Ebre i la
navegació fluvial inclou
activitats d'oci aquàtic al
riu i al delta de l'Ebre, l'es-
port del rem, la navegació
d'esbarjo amb el llagut "Lo
sirgador" o amb les
embarcacions de l'embas-
sament de Ribaroja, o les
activitats de pesca.
Finalment, el tercer àmbit
anomenat "Dels Ports al
delta de l'Ebre per la Via
Verda de la Val de Safan"
dedica el seu contingut a
mostrar la natura dels dos
parcs naturals de les nos-
tres terres, la via verda en

els seus diferents trams i
la possibilitat de realitzar
diferents activitats esporti-
ves en aquest marc natu-
ral. 
La informació dels panells
està en quatre idiomes
(català, castellà, anglès i
francès), té un codi QR
que redirigeix l'usuari a un
espai web relacionat amb
la imatge i incorpora altre
material promocional. 
L'exposició "Tortosa i les
Terres de l'Ebre.
L'esplendor d'una època,
d'un riu i d'un territori" és
una nova acció de promo-
ció turística que impulsa

l'Ajuntament de Tortosa,
en el marc del Pla de
Foment Turístic, que es
preestrena pocs dies des-
prés que s'hagi presentat
una campanya de promo-
ció turística a grans mit-
jans protagonitzada per
tres coneguts actors tor-
tosins: Pere Ponce, Sílvia
Sabaté i Belén Fabra.
Aquestes dues accions
formen part d'una estratè-
gia coordinada per posar
en valor el patrimoni i els
actius turístics de Tortosa
i donar-los a conèixer als
principals públics objectiu.

Tortosa «ho dóna tot» per
promocionar-se turísticament

Amb el lema "Tortosa i
les Terres de l'Ebre.
L'esplendor d'una
època, d'un riu i d'un
territori", l'Ajuntament
posa en marxa una
exposició amb imatges
de gran format que pre-
senten els principals
actius turístics de la
ciutat i de les Terres de
l'Ebre. Això després de
que s’hagi presentat
una campanya de pro-
moció a grans mitjans
protagonitzada per tres
coneguts actors torto-
sin: Pere Ponce, Sílvia
Sabaté i Belén Fabra.

L’exposició «Tortosa i les Terres de l’Ebre. L’esplendor d’una època, d’un riu i d’un territori», una nova iniciativa promocional

APOSTA PEL TURISME

Aquestes dues accions formen part d’una
estratègia encaminada a posar en valor el
patrimoni i els actius turístics de la ciutat

TURISME

REDACCIÓ

              


