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Professors, estudiants i
organitzacions de pares
d'alumnes, constituïts en
l'anomenada Plataforma per
l'Escola Pública, han participat
ahir dijous a la primera vaga en
tots els nivells educatius --des
d'Infantil i Primària fins a la
Universitat-- i convocada de
manera conjunta que es
produeix a Espanya. "Volem dir-
li al ministre Wert que segueixi
les recomanacions del Consell
d'Estat i que en lloc de treure
aquesta llei tan sectària i
esbiaixada aconsegueixi el
consens i si no és capaç, que
deixi pas a algú que pugui". Es
van fer manifestacions a més
de 30 ciutats. A la imatge, la de
Tortosa.  P3

L'educació pública viu una nova vaga

La junta de la Cooperativa de l'Aldea retreu a l'Associació d'afectats que no participi activament
en el procés judicial. La presidenta de la societat, Montserrat Llosa, ha retret al grup d'afectats
que lidera Jordi Gas no haver participat encara activament en les diligències prèvies obertes al
jutjat número 1 de Tortosa malgrat haver-se personat legalment com acusació particular.
L'expresident, l'extresorer i l'exsecretari declaren com a imputats al jutjat número 1 de Tortosa.

P4

Retrets a l'Aldea

Terres de l’Ebre. Rebutjat el recurs de la
subdelegació del govern espanyol contra
l'acord per declarar Alcanar territori lliure i
sobirà. P4

Esports. Sant Jaume d’Enveja vibra amb el
seu ídol, el jugador de l’Elx, Edu Albacar, quan
està a punt de complir el seu somni: pujar a
Primera divisió. P10

Terres de l’Ebre. La Fira Expoebre de
Tortosa supera els 40.000 visitants i
referma l'èxit dels espais especialitzats. 
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

La vaga contra les retallades en educació que ahir
dijous va deixar les aules buides i va omplir els
carrers de manifestants és un reflex del malestar
que es viu des de fa temps al sector de l'ensenya-
ment. Més enllà del ball de xifres, no és pot obviar
el descontentament de bona part de la comunitat
escolar, preocupada tant per l'empitjorament de
les condicions laborals -els docents- com per l'e-
fecte que això pot tenir en la qualitat de l'educació
-docents, pares i alumnes-. La d'ahir va ser una
protesta tranquil·la, sense incidents, que tenia un
caràcter més testimonial -de mostrar el rebuig a
les mesures d'ajust- que de pressió per forçar un
canvi en les polítiques de l'administració catalana

i estatal. A hores d'ara, els docents ja saben que
poca cosa poden fer contra unes retallades que
els cauen per totes bandes. La majoria són cons-
cients de la situació de crisi extrema i de la seque-
ra de tresoreria, però alhora defensen la qualitat
de la seva feina, perjudicada per l'augment del
nombre d'alumnes per aula o l'ampliació de l'hora-
ri, per estalviar noves contractacions. Els docents
reclamen que, almenys, s'asseguri que això és
una situació excepcional i que no s'està deixant de
banda l'objectiu final: garantir l'educació pública i
gratuïta per a tothom, millorar el nivell general i
reduir el fracàs escolar. I, tot plegat, fent sosteni-
ble el sistema de cara al futur.

Editorial

“Pel nostre futur, no ens ho podem permetre” La corba de Laffer

Opinió

Els temps que corren no permeten alegries
quan es tracta de recursos públics. Sovint
estem veient com la societat ha de renunciar
a serveis i prestacions, fins ara vistos com a
necessitats, que malauradament, ens pot arri-
bar a donar la sensació equivocada que ja són
privilegis. El moment actual és cru, és dur i la
realitat sobrepassa en moltes ocasions, el pit-
jor panorama previst. L'economia de les admi-
nistracions públiques no permet assumir més
despesa, però si, que en molts casos, ens
obliga a millorar a base de treball el que està-
vem fent fins ara. És moment de fer gestos i
de donar importància als detalls. Moltes vega-
des no cal fer grans despeses, sinó estar
més al damunt de la gent i que els ciutadans
sentin l'administració més prop i més interessa-
da en els seus problemes. A l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, destinem anualment sobre els
300.000 Û a mantenir el SUM(Servei
d'Urgències Municipal), un servei d'ambulància
que complementa amb la professionalitat dels
seus treballadors, els serveis del  SEM i que
entenem, que pel servei que ens dona i per l'ex-
periència del seu funcionament en aquests
més de 20 anys d'existència, el que seria un
luxe, es prescindir d'ell. Només com a exem-
ple, aquest any han fet 756 serveis, 200 més
que l'any anterior. No podem anar més enllà.
És una inversió útil, però gens habitual en muni-
cipis de 8.000 habitants com el nostre. Si però
que podem treure-li més rendiment i és el que
hem fet, ja que durant les hores que no hi ha
emergències, tant l'ambulància com els seus

treballadors es dediquen al trasllat de malalts
crònics al CAP o a atendre persones amb dèfi-
cits de mobilitat, ja sigui per anar als serveis
sanitaris o per qualsevol altra necessitat que
impliqui una millora del seu benestar.
Persones grans que viuen en edificis alts sense
ascensor i que no poden baixar i pujar escales,
malalts que de cara al bon temps necessiten
prendre una mica de sol i aire o el trasllat a
casa de familiars, són alguns dels exemples i
dels serveis que està atenent el nostre SUM.
Són Petits gestos i petits detalls, però molt
importants pels ciutadans i pel benestar de la
nostra societat.

Andreu Martí
Alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

L’aprofitament dels recursos socials

Opinió

Ruben Pueyo, nou presi-
dent de la Federacio
Esportiva Catalana de
Twirling acompanyat, entre
altres, de les ebrenques
Angi Mompel de Tortosa,
Laura Lopez d’Ulldecona,
Salome Marin de Deltebre,
Olga Tomàs de Santa
Bàrbara, Cristina Castillo
d’Amposta i Anna Isabel
Sanchez d’Alcanar. La
resta de la junta són: Josep
Batet de Valls, Isabel
Peñula de Costa Brava
(Blanes) i Eugenia Ramos
de Maçanet

Demà  arriba a l’Ampolla la X edi-
ció de l’IRONCAT, una prova atlèti-
ca de gran nivell esportiu i que ja
és un referent (s’esperen 300 par-
ticipants). Els atletes fan 3,8 km
nedant a la badia, després reco-
rrent un circuit de 180 Km en
bicicleta i per acabar afronten una
marató de 42,2 Kilòmetres pel
voltant del port de l’Ampolla, la
platja de l’Arenal i el Goleró.

Nou President de la FECT

Ironcat a
l’Ampolla

Twirling

Durant les darreres setmanes
han sorgit noticies que el dèfi-
cit espanyol continua en puja-
da lliure, és a dir, que l’Estat
Espanyol continua gastant
més del que ingressa. I el pitjor
de tot, que no sap com parar
aquest desfàs entre ingressos
i despesa. La por entre la gent
ha començat a sentir-se a flor
de pell. Les llàgrimes a més
d’un li comencen a sortir pel
simple fet de pensar com
aguantarà una nova pujada
impositiva per tal de sufragar
aquest dèficit que ell no ha pro-
vocat però que ha de pagar,
mentre els que manen no ho
saben solucionar. Bé i dubto
que ho solucionin algun dia.
Entre altres coses, perquè han
demostrat que tenen uns
coneixement d’economia i de
la realitat econòmica espan-
yola que no va més enllà del
rastre de Madrid i la plaça de
la Cibeles.
Tanmateix, dubto que s´atre-
veixen a pujar impostos per-
què després de la darrera puja-
da impositiva l’efecte va ser el
contrari. És a dir, ha provocat
una disminució de la recapta-
ció, al voltant del 4,2% respec-
te l’any anterior. I és que, per
al no entesos, existeix la maleï-
da corba de Laffer, que en
economia podríem dir que és
com les Bruixes que de creure
no hi creus, però existeixen.
Doncs resulta que aquesta
maleïda corba de Laffer que
cap economista mig seriós se
la creu,i molt menys el Sr.
Montoro però que a l’hora de la
realitat es compleix com una
maledicció eterna per als mals
gestors polítics.
Aquesta corba té forma de
paràbola. Diu que a increments
impositius s’incrementa la
recaptació fins a un punt òptim
o màxim i a partir de llavors
descendeix la recaptació fins
arribar a zero. Per tant, tot fa
pensar que després dels
darrers increments impositius
(IRPF, IVA, Impostos especials)
la recaptació ha disminuït. Això
només vol dir que el punt
òptim, segons Laffer -que per
cert ningú sap qui és-, ha
sobrepassat el punt màxim i a
més increment d’impostos l’ú-
nic que aconseguiran serà bai-
xar la recaptació i, per tant,
augmentar el dèficit que tant
molesta a l’amiga de Rajoy, la
Sra. Merkel.

Les causes que fa que es com-
pleixi la corba de Laffer són
bastantes. I no només és un
únic factor sinó diversos, però
que units provoquen un forat
considerable als ingressos de
les arques de l’Estat. Així, per
una banda un increment de
l´IRPF a un cert nivell incentiva
a no treballar. Per exemple, un
60% de tipus impositiu. És a
dir, de cada 100 euros que
guanyes treballant 60 per a
l’estat i quaranta per a tu. Ja
em diràs a qui no li treu les
ganes de treballar. Doncs
Catalunya té el 56% de tipus
màxim. I si parlem de l´IVA al
21% de cada 100 euros que
gastem ens demanen 21
euros de propina tan si vol
com si no vols. Al final hem
pagat 21 euros de més perquè
ens pugen la taxes als universi-
taris, retallen la sanitat, l’edu-
cació, l’atur i tota mena de
prestacions social. Davant
d’això que tiri la primera pedra
aquell que no demana als Déus
gratitud i que li arribi una factu-
ra sense IVA.
Davant d’aquest panorama si
l’estat vol augmentar la recap-
tació només té una solució:
baixar els impostos, reconèi-
xer que s’ha equivocat i dema-
nar clemència al poble perquè
torni a la sendera del bon
camí. I hem de tenir en comp-
te un cosa: quant més tardi
més dur serà recuperar la
recaptació. Perquè el humans
som com els taurons que un
cop hem provat la sang se’ns
fa difícil no repetir.

Joan Baptista Forcadell
Regidor Hisenda, Mitjans de
Comunicació i Ensenyament

Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita
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S'ha tractat de la primera
vegada en la història
d'Espanya en què s'ha con-
vocat conjuntament per part
dels tres actors i a totes les
etapes educatives. És el
segon any consecutiu que
es convoca una vaga gene-
ral de tots els agents de la
comunitat educativa. La del
2012 es va produir després
que el ministre d'Educació,
José Ignacio Wert, anunciés
severes retallades a les
escoles i els instituts i una
pujada de les taxes univer-
sitàries. La d'aquest any és
per reclamar la retirada de
la LOMCE, polèmica pel
tracte que preveu donar a la
llengua catalana, perquè
dóna ales a l'assignatura de
Religió davant la de
Ciutadania i perquè preveu
començar a separar els
alumnes segons el seu ren-
diment escolar a partir dels
15 anys. En aquesta jorna-

da de vaga s´ha volgut cri-
dar, per tant, a la reivindica-
ció, tant els treballadors de
l'ensenyament, com les
famílies i l'alumnat han vol-
gut defensar un sistema
educatiu «digne, igualitari,
cohesionador, integrador i
en català». «Estem en con-
tra de polítiques d'imposició
i repressió», han emfatitzat
els sindicats, explicant que
aquesta «jornada de lluita» a
nivell estatal ha estat convo-
cada per tota la comunitat
educativa per a reclamar
que «aturin» les retallades,
així com per a demanar una
inversió «que garanteixi un
sistema educatiu de quali-
tat». També es denunciava
que la Llei Wert "relega la
llengua catalana" i té com a
objectiu dinamitar el siste-
ma d'immersió lingüística,
defensat per la immensa
majoria de la societat cata-
lana. El sector lamenta que
amb l'excusa de les retalla-
des "s'eliminen llocs de tre-
ball necessaris i empitjoren
les condicions laborals dels
que no s'eliminen", com
també que es redueix
beques a tots els nivells. En
aquest sentit, alerten que
l'incrementen de taxes uni-
versitàries restringeix l'ac-
cés a la universitat, no pas
per criteris acadèmics sinó

purament econòmics.
A Catalunya la despesa en
Educació ha passat de
representar el 18'2% del
Pressupost de la Generalitat
del 2003, al 13'7% al 2012
i això s'ha d'afegir les con-
seqüències negatives de l'a-
plicació de la LEC. 
Segons el Departament
d’Ensenyament, i en un

comunicat emès  a les
18hores, a l’Ebre la vaga ha
tingut un seguiment del
14,68%.
I les accions reincindicatives
tampoc van faltar. 
Pel matí un grup de profes-
sors i alumnes bloquejaven
l'entrada principal dels ser-
veis educatius d'ensenya-
ment a Tortosa, en una

acció de protesta. 
L'acte durava 2 hores des
de les 7'30 del matí fins a
les 9'30, i consistia en
posar una pancarta i una
cadena humana que va
impedir el pas dels treballa-
dors i treballadores dels
serveis educatius, que no
havien secundat la vaga.
Durant tot el dia el Sindicat

d'Estudiants dels Països
Catalans (SEPC) també van
celebrar una jornada reivin-
dicativa a la Plaça Alfonso
de la ciutat on es va llegir un
manifest i es van celebrar
assemblees i tallers. 
A les 19 hores sortia l'inici
de la manifestació a la capi-
tal del Baix Ebre, ahir per la
tarda.

«La llei Wert relega 
la llengua catalana»

Professors, alumnes i
pares de l'educació pública
estaven convocats ahir
dijous 9 de maig a una
vaga educativa que incloia
totes les etapes, des d'in-
fantil fins a la universitat,
per demanar la retirada
del projecte de llei orgàni-
ca de qualitat de l'educació
(LOMCE) i en contra de les
retallades.

Jornada de vaga educativa per protestar contra les retallades en educació i la LOMCE

Professors, alumnes i pares, des d’infantil fins a la universitat, convocats per primera vegada en la història

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Aquesta moció també
demanava al Parlament
de Catalunya que assu-
misca la plena sobirania
de la nació catalana, en la

perspectiva de la consti-
tució d'un estat català lliu-
re, independent,
democràtic i social.
Alhora, l'Ajuntament
d'Alcanar reafirmava el
seu compromís d'adhesió
a l'Associació de
Municipis per la
Independència i instava el
Parlament de Catalunya a
convocar, quan escaiga,
una consulta sobre la
independència de
Catalunya. 
La denúncia presentada
per l'Estat, contra aques-
ta moció, que anava sig-
nada per la delegada del
Govern Espanyol a
Catalunya, Mª Llanos de
Luna Tobarra, argumenta-
va que la moció era
“nul·la de ple dret perquè
l'Ajuntament no té com-
petència per a dictar-la, i
a més és contrària al prin-
cipi de neutralitat i exce-

deix una simple declara-
ció de principis ideolò-
gics”.
Ara, davant la notícia de
no haver estat admès el
recurs, l'equip de govern
de l'Ajuntament d'Alcanar
ha manifestat la seua

satisfacció i han explicat
que la denúncia “no tenia
cap sentit, i així mateix
s'exposa en el comunicat
que ens ha fet arribar el
jutjat, en el qual es diu
que els actes impugnats
constitueixen, d'una

banda, una manifestació
del dret de demanda, no
impugnable com a tal, i
d'altra banda, una sèrie
de declaracions que no
són fiscalitzables des del
punt de vista estricte del
Dret Administratiu”.

El jutjat contenciós
administratiu nº 2 de
Tarragona ha acordat
la inadmissibilitat del
recurs contenciós
administratiu que la
subdelegació del
govern espanyol havia
interposat contra la
moció conjunta d'ERC i
CiU de declaració del
municipi d'Alcanar
com a “territori català
lliure i sobirà”, que es
va aprovar en el Ple
celebrat el dia 6 de
novembre de 2012,
per 11 vots a favor
d'ERC i CiU, i 6 vots en
contra del PSC i el PP.

Cedida

L'Aldea (ACN).- La corda
entre la nova junta rectora
de la Cooperativa de
l'Aldea (Baix Ebre) i
l'Associació d'afectats pel
bloqueig de comptes de la
secció de crèdit es tensa
a mesura que avança el

procés judicial. 
La presidenta de la socie-
tat, Montserrat Llosa, ha
retret al grup d'afectats
que lidera Jordi Gas no
haver participat encara
activament en les diligèn-
cies prèvies obertes al jut-

jat número 1 de Tortosa
malgrat haver-se personat
legalment com acusació
particular. 
Precisament, aquest
divendres al matí està pre-
vist que declarin com a
imputats en el procés l'ex-

president de la
Cooperativa l'expresident
José Fernando Falcó; l'ex-

tresorer, Joan Benito; i
l'exsecretari, Lluís
Gilabert. 

La junta de la Cooperativa de l’Aldea
retreu a l’Associació d’afectats que no

participi activament en el judici
Noves declaracions aquest divendres

El proper dilluns 13 de
maig, i durant un termini
aproximat d'un mes, s'ini-
ciaran obres de millora
del pont del Mil·lenari de
Tortosa, que inclouen la
neteja i manteniment del
voral de formigó i la
substitució de l'actual
enllumenat per llums led.
Mentre durin aquestes
obres, que executa la
Direcció General de
Carreteres de la
Generalitat de Catalunya,
es restringirà la circula-
ció de manera intermi-
tent als punts on s'estigui
treballant. La Policia
Local activarà un disposi-
tiu de trànsit i senyalit-
zarà degudament tota la
zona. Es demana precau-
ció.

Obres al pont
del Mil.lenari

de Tortosa

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha aprovat per
unanimitat la creació de
l'anomenat Consell
Supramunicipal de
Polítiques Socials de la
Ribera d'Ebre. Es tracta
d'un òrgan participatiu i
consultiu subscrit a l'Àrea
de Serveis a les
Persones que és l'enca-
rregada del desenvolupa-
ment de les accions en
matèria de serveis
socials i polítiques
socials a la comarca.
L'objectiu d'aquest con-
sell supramunicipal és la
realització de processos
participatius entre la ciu-
tadania i els agents
socials en tot lo relacio-
nat amb la planificació.

Consell
Supramunicipal

a la Ribera 

Rebutjat el contenciós presentat per la Subdelegació del
Govern Espanyol contra la declaració d’Alcanar

On es declarava el municipi «Territori lliure i sobirà»

ACTUALITAT
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La gratuïtat de l'entrada,
igual que l'any passat, junt
a una climatologia favora-
ble, van afavorir un incre-
ment de l'entrada, que
enguany haurà superat els
40.000 visitants que apro-
ximadament hi va haver
en l'edició passada.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha valorat
positivament les dades i

n'ha destacat algun detall
que revela una afluència
cada vegada més de per-
sones que opten deixar el
cotxe i venir caminant,
entrant a la fira per l'ac-
cés del riu. Dissabte a la
tarda, es va haver d'acti-
var trànsitòriament el dis-
positiu de trànsit per un
increment important de
l'afluència de vehicles. 
En termes generals, l'al-
calde ha afirmat la conso-
lidació de la gratuïtat de
l'entrada i ha destacat el
manteniment del nombre
d'expositors en línies
generals, amb un lleuger
increment dels exteriors i
una lleu minva dels inte-
riors. 
Bel ha felicitat el president
de Fira Tortosa, Emili
Lehmann, i al seu director,
així com a tot el seu
equip, per haver aconse-
guit tirar endavant una
nova edició d'Expoebre

malgrat la dificultat del
moment. Abans de finalit-
zar la 69a edició
d'Expoebre es van lliurar
els premis del 31è
Concurs de novetats de
productes i d'estands. 
El premi al millor producte
o servei fou per a La Vall

del Cabiscol, per la
Cistella de l'Anna-Mercat
de la Terra, mentre que el
1r. accèssit el va guanyar
Calaix de Sastre per les
reproduccions del seguici
festiu de Tortosa, i el 2n
accèssit va ser per Epipe
Catalunya per la restaura-

ció de canonades sense
obres. 
L'Espai Arquitectura ha
estat escollit millor estand
d'Expoebre 2013, el 1r.
accèssit l'ha obtingut La
Juana, i el 2n accèssit l'ha
rebut l'Observatori de
l'Ebre.

Expoebre va tancar
portes diumenge des-
prés de cinc dies amb
una notable afluència
de públic, atreta per
una fira que manté el
caràcter multisectorial
però que consolida l'a-
posta per l'especialit-
zació en determinats
sectors, com el turis-
me, el medi ambient,
l'emprenedoria i l'arte-
sania. 

Cedida

La consellera de
Benestar Social i Familia
de la Generalitat de
Catalunya, Neus Munté,
va ser l'encarregada d'i-
naugurar dijous de la
setmana passada a
Deltebre el Centre
Residencial "La Duna"
d'Atenció Integral a

Persones amb
Discapacitat Intel.lec-
tual de l'Associació
Acció Social Integral
Terres de l'Ebre. 
El centre ofereix un "ser-
vei integral" per poder
atendre a les persones
amb discapacitat
intel.lectual que es com-

plementa i suma a totes
les iniciatives actual-
ment en marxa al terri-
tori d'atenció a discapa-
citats. L'Alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa,
destacava a la inaugura-
ció " amb aquesta infra-
estructura s'aporten
respostes a necessitats

socials pendents de
resoldre". El projecte
compta amb el suport
del Departament
Benestar Social i Familia

de la Generalitat de
Catalunya per a la sos-
tenibilitat econòmica
d'aquestes places que
són de caràcter públic. 

Inauguració a Deltebre del Centre
Residencial «La Duna»

Les places són de caràcter públic

El Consorci de Serveis
Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre
i Montsià (CODE) ha ini-
ciat els tractaments a
una extensió de 440
hectàrees per evitar que
els ous dels mosquits
que aquests dies han
eclosionat a les zones
litorals perimetrals del
Delta de l'Ebre acabin
generant problemes. El
CODE ha impulsat uns
tractaments larvaris amb
la col·laboració del Parc
Natural del Delta de
l'Ebre que minimitzaran
els problemes. Les abun-
dants pluges de la set-
mana passada i la pujada
del nivell del mar han fet
eclosionar els ous dels
mosquits.

Nou tractament
contra els
mosquits

El Govern de la
Generalitat ha donat llum
verda aquest dimarts al
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
perquè convoqui els ajuts
corresponents al 2013
per al desenvolupament
de zones dependents de
la pesca de Catalunya
dins el Fons Europeu de la
Pesca. Es destinaran
680.000 E, finançats a
parts iguals pel Govern i
per la Unió Europea, a
revaloritzar els productes,
diversificar l'economia,
millorar la qualitat ambien-
tal i fomentar la coopera-
ció nacional i transnacio-
nal de les zones de pesca
a les Terres de l'Ebre.

Ajudes per al
sector de la pesca

EXPOEBRE torna a guanyar visitants i consolida
l’especialització dins d’un format multisectorial

Enguany n’han passat per la fira més de 40.000

ACTUALITAT
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Aquest document, que
des de fa dotze anys es
firma un cop a l'any,
referma el vincles entre
els ajuntaments de
Salou, Cambrils, Mont-
roig del Camp i Miami
Platja, Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant i
l'Ametlla de Mar, amb
l'Estació Nàutica de la
Costa Daurada.
A l'acte de firma, que es
va realitzar al Centre
d'Interpretació de la
Pesca de l'Ametlla de
Mar, hi van participar l'al-

calde de Salou, Pere
Granados; Mercè
Dalmau, alcaldessa de
Cambrils; l'alcalde de
Mont-roig del Camp,
Ferran Pellicer; Andreu
Martí, alcalde de
l'Ametlla de Mar i Pilar
Morales, regidora
d'Esports de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant,
així com el president de
l'Estació Nàutica Costa
Daurada, Joan Albert
Campos i els regidors de
Turisme dels diferents
municipis.
El conveni recull els
aspectes més impor-
tants de la relació entre
les cinc institucions i
l'Estació Nàutica, entre
les quals destaquen
aspectes com la promo-
ció de la Costa Daurada
com destinació especia-
litzada en turisme nàutic,
o la comercialització de
productes turístics
basats en la nàutica.

En el torn de parla-
ments, els alcaldes van
coincidir en el fet de la
importància de l'Estació
Nàutica per tal de com-

plementar l'oferta turísti-
ca de la destinació i el
seu paper durant els
darrers deu anys en
aquest sentit. Tots ells

van recalcar en la
importància de sumar
esforços per tal d'am-
pliar la seva oferta.

Els cinc municipis
que formen part de
l'Estació Nàutica
Costa Daurada han
realitzat l'acte proto-
col·lari de firma del
seu conveni anual.

REDACCIÓ

Ajuntaments de la Costa Daurada han renovat el conveni.

Cedida

Aquesta passada setma-
na va visitar l'Escola
Internacional de Salou en
Cardio, la mascota de la
fundació She, amb la
qual es col.labora imple-
mentant el seu programa
de salut integral

SI. Aquest curs 2012-13,
els alumnes d'infantil han
començat a treballar
aquest programa
i han pogut conèixer les
vivències d'en Cardio, un
cor molt simpàtic que els
ensenya com tenir cura

de la salut cardiovascular
amb bons hàbits alimen-
taris, l'exercici i
la salut emocional. Els
alumnes d'infantil van
donar la benvinguda a en
Cardio guarnits amb
collarets i corones en

forma de cor que ells
mateixos havien dibuixat
i decorat i amb les galtes
pintades amb un Cardio
petitet. 

També van mostrar al
Cardio una dansa molt
saludable i divertida que
ensenya com moure el
nostre cos.

Projecte de col.laboració 
amb la Fundació SHE

De l’Escola Internacional de Salou

Les oficines del Servei
d'Ocupació de
Catalunya (SOC) de les
comarques tarragoni-
nes van tancar el mes
d'abril amb un total de
74.430 persones a l'a-
tur, cosa que suposa
una disminució de
1.653 desocupats en
relació amb el març, un
2,17% menys, segons
les dades facilitades
aquest dilluns pel
Ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social. En
relació amb l'abril de
l'any passat, s'ha regis-
trat un augment de
2.513 persones, el
3,49% més, el percen-
tatge més alt de les
quatre demarcacions
catalanes. 

Dades sobre 
l’atur a la

demarcació

El Grup Balfegó
començarà el proper 26
de maig la campanya de
captura de la tonyina
roja amb un augment de
la seva capacitat de
pesca de més del 40%.
De les prop de 700
tones de l'any passat,
aquest 2013 podran
capturar prop de 1.200
tones, gràcies als onze
vaixells francesos, als
quals tenen contractada
la gestió de les captu-
res, i que disposen
enguany de més quota
per pescar. Es preveu
que els preus caiguin
respecte l’any passat.

Balfegó
augmenta
capacitat

Els Ajuntaments de la Costa Daurada renoven conveni
Integrats a l’Estació Nàutica, present l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT
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Junqueras, en l'atenció als
mitjans de comunicació, va
subratllar que 'no té cap
sentit aprovar uns pressu-
postos que després no es
puguin complir, és molt
important que anem cons-
truint consensos cada
vegada més amplis al vol-
tant de com hem d'intentar
resoldre els problemes del
país, que no es resolen
aprovant uns pressupos-
tos que no serveixen per a
res, que són incomplibles i

inassumibles'. Segons el
president republicà,
Madrid ens imposa 4.000
milions en retallades i 'això
és l'equivalent a tancar els
sis hospitals més grans
del país, totes les universi-
tats, més tots els Mossos
d'Esquadra, més tots els
bombers, més la

Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i, des-
prés de tot això, encara
ens caldria seguir reta-
llant'.
Per a Junqueras, 'la posi-
ció d'ERC és molt clara,
hem d'explicar als ciuta-
dans quin és el mal que
ens afecta, un mal que té

molts símptomes dife-
rents; ara bé, la malaltia
que provoca els símpto-
mes és la mateixa:
Catalunya genera una
quantitat ingent de recur-
sos que no estan a disposi-
ció de la gent d'aquest
país, perquè l'Estat espan-
yol se'ls queda pel camí'.

Segons el president
d'ERC, 'fins que els ciuta-
dans no siguin plenament
conscient d'aquesta reali-
tat, no disposarem dels
recursos i de les eines
necessàries per ajudar la
gent d'aquest país, i les
millors eines possibles són
les eines d'un Estat'. 

Junqueras: “Aprovar uns pressupostos que no
es poden complir, no té sentit”

El president d'Esquerra
Republicana de
Catalunya, Oriol
Junqueras, va protago-
nitzar l'acte central de
la campanya 2014,
‘Decidim llibertat a les
Terres de l'Ebre’, cele-
brat a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa
davant de gairebé 600
persones.

Va aplegar gairebé 600 assistents a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa, dissabte passat

«El camí cap a la independència» de la campanya 2014: «Decidim llibertat»

REDACCIÓ

L'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC)
ha estrenat aquest mes
de maig la nova àrea de
laboratori. L'Institut
Català de la Salut (ICS) a
les Terres de l'Ebre ha
invertit 390.000 euros
per adequar un espai a la
planta baixa del centre
hospitalari, concreta-
ment la zona que havien
ocupat la capella, que
s'ha reubicat a l'àrea de
Direcció, i els arxius, que
s'han traslladat fora de
l'Hospital. L'antic labora-
tori deixarà pas a la futu-
ra ampliació de la zona
de consultes externes i
gabinets de proves. El
laboratori ocupa ara una
superfície d'uns 400

metres quadrats i té
unes instal·lacions
modernes i adaptades
per poder instal·lar-hi
autoanalitzadors i equips
amb renovació perma-
nent. Segons explica la
doctora Àngels Vilanova,
directora clínica del
Laboratori ICS Camp de
Tarragona-Terres de
l'Ebre, el nou espai per-
metrà augmentar-ne l'ac-
tivitat  amb una major efi-
ciència dels recursos.
En una segona fase de
les obres, està previst
ocupar l'espai contigu on
ara hi ha les consultes
d'Oncologia, per ubicar-
hi les zones administrati-
va, de validació facultati-
va i de gestió del labora-

tori. Oncologia es traslla-
darà a un altre emplaça-
ment amb l'objectiu de
millorar la confortabilitat
en l'atenció que es dóna
a aquests pacients.
El Laboratori Clínic de
l'ICS cobreix actualment
els territoris de Terres de
l'Ebre i Camp de
Tarragona sota una direc-
ció unificada. Fruit d'a-
quest nou model, s'han
replantejat les àrees de
treball per ser més efi-
cient i competitiu. El
laboratori és referent a
les comarques de
Tarragona per volum de
mostres analitzades i dis-
posa de la Certificació
de Qualitat ISO
900:2008.

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta estrena les
noves instal.lacions del laboratori clínic

L’any 2012 s’hi van processar al voltant de 150.000 sol.licituds

El ple de l'Ajuntament
de Tortosa va aprovar
aquest dilluns al vespre
modificar les tarifes del
servei de subministra-
ment d'aigua potable
per a particulars i
empreses amb l'objec-
tiu de reduir la tarifa als
consums que se situïn
al voltant o per sota de
la mitjana, uns 8
metres cúbics men-
suals. 
Així mateix, la proposta
incorpora una bonifica-
ció del 75% als clients
amb menors ingres-
sos, que hauran de
complir un seguit de
requisits com ara que
es tracti de l'habitatge
habitual. 
La proposta es va apro-
var per unanimitat però
durant el debat d'a-
quest punt es va posar
sobre la taula la qües-
tió dels serveis de cla-
vegueram en determi-
nades urbanitzacions
del municipi. 

Modificació
de la tarifa
de l’aigua a

Tortosa

Els productors de cirera
de les Terres de l'Ebre
han iniciat la collita, amb
uns deu dies de retard
respecte als anys ante-
riors arran de les darre-
res pluges. L'últim tem-
poral de finals d'abril ha
malmès la cirera prime-
renca de la Ribera
d'Ebre, el Baix Ebre  i la
Terra Alta que estava a
punt per collir. Les afec-
tacions en zones produc-
tores com Miravet, la
Torre de l'Espanyol,
Vinebre o Paüls  arriben
en algunes finques al 70
per cent de les cireres
que es trobaven a l'arbre,
just en el moment més
delicat de maduració i
canvi de color.   En total,
es calcula que s'haurà
malmès un deu per cent
del global de producció
del territori, situat al vol-
tant de les 3.000 tones
anuals. 

Mala collita
de la cirera

ACTUALITAT
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Els pobles de Jesús, Els
Reguers, Campredó,
Bítem i Aldover, s'han
afegit a la crida per a la
campanya de recollida
d'aliments que han
organitzat conjuntament
Càritas Tortosa, Creu
Roja Tortosa, Obra
Social La Caixa, Reial
Arxiconfraria de la Mare
de Déu de la Cinta i
l'Ajuntament de Tortosa,
que tindrà lloc demà
dissabte 11 de maig a
supermercats i grans
àrees comercials de la
ciutat. El divendres 10 a
la tarda, però, molts
d'aquests establiments

adherits ja obriran la
campanya per poder
recollir les aportacions
del públic que ja
omplirà els comerços
de cara al cap de
setmana.
L'organització s'ha fixat
la fita dels 40.000
quilos d'aliments
recollits per a aquesta
convocatòria, la
primera que es realitza
comptant amb les
grans entitats solidàries
de la ciutat treballant
conjuntament.
Els principals aliments
recomanats són llet,
galletes, sucre, llegums

cuits i oli, així com
articles d'higiene
personal, els quals
moltes vegades són
obviats per les

persones necessitades
davant de la prioritat
d'adquirir productes
alimentaris.

Treballs en gravat i escultura inspirats en dos poemes de Salvador Espriu

Universitat d’Estiu

ontinuen els actes de cele-
bració de l'aniversari de
l'emissora municipal de
Deltebre, Ràdio Delta,
amb la inauguració aquest
divendres de l'exposició
"30 anys de Ràdio Delta
(1983-2013) a la SEM
Ramon Calvo. L'Emissora
Municipal de Deltebre va
néixer dins de l'explosió
comunicacional de final

dels setanta i primers dels
vuitanta, concretament va
començar les seves emis-
sions regulars el 9 d'agost
de 1983, després d'uns
mesos de proves que van
servir per preparar els
col.laboradors, la progra-
mació i crear una mínima
infraestructura tècnica
per poder començar a
emetre. 

Radio Delta continua d’aniversari

Els treballadors de
l'Hospital Comarcal Móra
d'Ebre han iniciat una reco-
llida de signatures per
demanar que no es retalli
cap servei al centre. El
comitè d'empresa sospita
que els pressupostos
poden patir una davallada
d'entre el 8% i el 10% i que
es reestructuraran els ser-
veis territorials. En aquest
sentit, alerten es presenta-
ran menys serveis, s'incre-

mentaran les llistes d'espe-
ra, es reduiran les proves
diagnòstiques, augmenta-
ran les llistes d'espera i es
reduirà el personal sanitari
"amb la conseqüent pèrdua
de qualitat assistencial i
destrucció de l'equitat del
sistema". El comitè d'em-
presa ha demanat la
col·laboració als municipis
de les comarques de la
Ribera d'Ebre, Terra Alta i
Priorat. 

Recollida de signatures

“Espais oberts” és el títol
de l'exposició de Neus
Colet al Museu de l'Ebre, en
la que ens mostra els seus
últims treballs en gravat i
escultura inspirats en dos
poemes de Salvador
Espriu, "Cançó d'albada" i
"Cançó del pas de la tarda".
El treball de Neus Colet ha
tingut sempre una gran
voluntat de recerca en el
punt allà on conflueixen els
materials i el seu
comportament, l'espai i
l'objecte. Aquest esperit de
recerca de construir,
edificar i donar forma a
quelcom no podia trobar un
terreny més abonat a la
seva vocació experimental
que el de les tècniques de
gravat, en el qual l'artista
juga des de l'aiguafort amb
totes les possibilitats
tècniques que el mitjà li
ofereix. La indestriable
concepció escultòrica dels
seus gravats l'ha dut a
crear unes construccions
mixtes que prenen el metall

com a contenidor i el
gravat en paper com a
contingut. 
Són portes i finestres que
fan entrar en el joc de
construcció el mateix marc
i el plexiglàs de protecció,
perquè així també es valora
escultòricament un
material que intervé
inicialment amb una altra
funció. 
La incorporació de la

imatge del paisatge com
un element més compositiu
permet una narració més
poètica, despullada de tota
anècdota, que, malgrat la
seva transparència i
claredat ens parla, sense
turment, d'un món de
naturalesa inaccessible.
Aquesta exposició
inspirada en els poemes
del llibre "Cançons de la
roda del temps" forma part

del programa oficial del
l'any Espriu 2013. Espais
oberts segueix el seu
recorregut itinerant iniciat a
Barcelona el mes de gener,
per diferents espais d'art
públics i privats del país. La
mostra es podrà veure
també a Verdú, Lleida, Sant
Joan Despí, Gavà, Sant
Cugat del Vallès, Les
Borges Blanques i
Cadaqués.

Neus Colet exposa al 
Museu de l'Ebre 

De l’11 de maig al 10 de
juny, Neus Colet exposa
al Museu de l'Ebre de
Tortosa “Espais oberts”.
Mostra els seus últims
treballs en gravat i
escultura inspirats en
dos poemes de Salvador
Espriu, "Cançó
d'albada" i "Cançó del
pas de la tarda".

Tortosa es proposa recollir 
40.000 quilos d’aliments

La campanya de recollida d’aliments compta amb la col·laboració de més de 30 entitats

ACTUALITAT

DM

El passat diumenge, 5 de
maig, a les 13 hores, al
recinte firal de l'Expoebre,
es van donar a conèixer els
cursos d'estiu que
conformen l'oferta de la
Universitat d'Estiu de les
Terres de l'Ebre (URV-
UETE) 2013, organitzada
pel Campus Terres de
l'Ebre de la URV. Aquesta
19a edició de la Universitat
d'Estiu URV-UETE, la

vuitena organitzada pel
Campus ebrenc, oferirà un
total de quatre cursos, que
sumen 75 hores lectives.
Els cursos proposats
abarquen temàtiques com
ara la salut, la producció
agroalimentària, la història
i l'art del Soundpainting.
Les classes s'impartiran a
Tortosa, tres cursos, i
Jesús, entre els dies 1 i 18
de juliol. 

Avui el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa acollirà
l'estrena de la pel·lícula Au però au, dirigida per  Guillermo
Barberà i produïda per Films Nòmades. Una història
romàntica, ambientada al Delta, amb tocs d'humor,
realisme i, fins i tot, caricatura. 

Actualitat cinematogràfica

Les Corts d'Aragó han
aprovat aquest dijous amb
els volts PP i PAR la nova llei
de llengües d'aquesta
comunitat que passa a
anomenar llengua
aragonesa pròpia de l'àrea
oriental (LAPAO) al català que
es parla a la Franja de
Ponent, de la mateixa
manera que a l'aragonès li
dóna el nom de llengua
aragonesa pròpia de les
àrees pirinenca i
prepirinenca (LAPAPYP).

Entre altres efectes, la
normativa preveu la creació
de l'Acadèmia Aragonesa de
la Llengua, que determinarà
els topònims i noms oficials
de la comunitat, i reconeix el
dret a rebre l'ensenyament
de les llengües pròpies a les
seves zones d'ús
històricament predominant,
però dicta que
l'aprenentatge serà voluntari,
i que es garantirà mitjançant
"una oferta adequada" als
centres educatius. 

LAPAO o català de la Franja

El Palau Episcopal de
Tortosa va ser assaltat pels
lladres entre la nit de dimarts
i dimecres a la matinada.
Vaan aconseguir endur-se un
botí d'uns 2.000 euros en
almoines de l'interior d'una
caixa forta situada a les ofici-
nes del bisbat. Fonts conei-
xedores del cas han apuntat

a l'ACN que els autors dels
fets van accedir en horari
nocturn a l'edifici gòtic sal-
tant la reixa de seguretat de
la rambla Felip Pedrell, vora
l'Ebre. Un cop a l'interior del
pati, haurien forçat una porta
de fusta  i arrencat una fines-
tra per poder arribar fins al
primer pis.

2000 euros en almoines
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El jugador no ocultava que aques-
ta setmana l’està vivint amb un
neguit: “és així. Són molts anys
somiant i desitjant això i ara ho
tinc prop. Ja fa dies que estic

molt inquiet amb ganes de que
vingui el partit i poder guanyar-lo
per diumenge està pendent de
l’Alcorcón i poder-ho aconseguir.
Si no és aquesta setmana, serà
la següent quan a Almeria, fins i
tot amb la derrota, podríem con-
sumar l’ascens. Però si és avui,
millor”. Diumenge passat, a Vila-
real, l’Elx va assolir un triomf èpic
(2-3). L’Alcorcón havia perdut a
Girona.  Sant Jaume es va fer no-
tar al Madrigal: “estic molt agrait
a tota la gent que m’està animant
i ajudant. Per mi va ser un orgull
que vinguessin a Vila-real com

van fer-ho”.  Edu va aconseguir,
amb una llotja de Farinós i amb al-
tres entrades, que familiars i
amics puguessin estar a l’estadi
groguet. “Sé que a Sant Jaume
s’està vivint de prop aquesta tem-
porada de l’Elx. Quan aconse-
guim aquest ascens, ells també

en formaran part de l’èxit. És el
meu somni i estarà dedicat a to-
ta la gent del meu poble i de les
Terres de l’Ebre”. Serà el premi a
la perseverància i al sacrifici d’un
Edu Albacar que ha hagut de tre-
ballar molt per arribar fins aquí.
T’ho mereixes!

Sant Jaume vibra amb el seu ídol

Edu Albacar està vivint
l’experiència més impor-
tant de la seua carrera
esportiva. Amb l’Elx,
està molt prop de l’as-
cens a la Primera divisió.
De fet, aquest es podria
produir aquest cap de
setmana si l’equip ala-
cantí guanya aquesta nit
al Barça B i l’Alcorcon no
ho fa contra el Vilareal,
diumenge a les 12 h.
Sant Jaume, la localitat
d’Edu, viu el moment
amb emoció i el diumen-
ge una bona representa-
ció de familiars i amics
del municipi del Montsià
ja van estar al Madrigal,
al costat del seu ídol.
Sant Jaume és de l’Elx.
Sant Jaume és d’Edu Al-
bacar. 

L’ELX, A UN PAS DE CONSUMAR L’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ

Familiars i amics d’Edu Albacar van estar al seu costat diumenge al Madrigal

M.V.

Edu Albacar, jugador de Sant Jaume de l’Elx.

Estem en la recta final de la
temporada i és època de male-
tins. D’entrada, en un moment
tan complicat com l’actual, i so-
bre tot en categories territorials,
es preveu un luxe prohibitiu que
algú pugui ompir una maleta de
bitllets. Però també he de dir
que hi ha aficionats que senten
molt els seus colors i que són
capaços, els que tinguin possibi-
litats, de fer el que calgui. Cada
cop en queden menys però cal
recordar que encara n’hi ha que
paguen a jugadors de la seua
butxaca. Són casos puntuals,
però són així. 

Una vegada aclarit això, les
especulacions poden ser diver-
ses. Ja fa dies que en sento par-
lar. L’avantatge, enguany, és
que la majoria d’equips, fins el
moment, s’hi juguen alguna co-
sa i no es pot badar.

Ja des fa anys més que de
maletins es pot parlar també de
tractes de favor. Tu em fas un fa-
vor, poses juvenils, i jo te’l torno,
si escau, un altre any. Hi ha gent
que no és partidària de tot ple-
gat. “Jo mai ho acceptaria. S’ha
de guanyar al camp”. Però tam-
bé he conegut el mateix cas a la
inversa i llavors es veu tot d’una
altra manera... 

Jo d’entrada crec que no s’ha

de frivolitzar amb el tema. Es
una manca de respecte i s’està
jugant amb la feina i el sentiment
de tercers equips, amb el que
això suposa. Per tant, no es pot
fer broma d’un tema molt se-
riós. 

Però la veritat. Qui estigui o
hagi estat vinculat al futbol sap
que en els darrers partits d’una
lliga  sempre han passat coses
estranyes. 

Cadascú podria explicar les
seues experiències i podria om-
plir columnes i columnes. Jo, en
els anys que vaig jugar,  en da-
rreres jornades, vaig rebre di-
ners per guanyar un partit en
una última jornada. I, a la vega-
da, vaig veure pactes en els que
la recompensa era un sopar per
tot l’equip. I també àrbitres deci-
dint i avisant, abans del partit,
que decidirien (els caleros que
estiguin llegint la columna saben
de que parlo). I fins i tot un por-
ter que cansat de que no li mar-
caven, va abandonar la porteria
i va marxar al vestidor. Lavors
va rebre el gol.  Però he d’aca-
bar dient que hi ha molts molts
casos, més dels que ens pen-
sem, d’equips que no es deixen
guanyar, que no accepten un
pacte. I sé de gent que va deixar
de parlar-se per aquest motiu. 

Un maletí?

L’opinió de Michel

A Sant Jaume també es
va viure amb passió el
partit de l’Elx al camp

del Vilareal.

Edu Albacar: “tots ells
també formaran part
d’aquest èxit, quan el

puguem assolir”

S’acarona

Va golejar el Balaguer (5-2)

La Rapitenca visita el Vic
DIUMENGE A LES 16.30 H

La Rapitenca va vèncer el Ba-
laguer, dissabte passat (5-2) en
un partit en el que perdia al minut
14 per 0-2 i que semblava que
podria comportar una nova en-
sopegada després de les tres
anteriors. Però l’equip, amb el

compromís que l’ha carac-

teritzat, va reaccionar i ja va em-
patar abans del descans, rectifi-
cant el desordre inicial. Alexis i
Callarisa, que tornava, van mar-
car. A la represa, Javi Ramos va
fer el 3-2 i, posteriorment, jugant
a plaer (el Balaguer ja ha consu-
mat el descens) Yèlamos i Obi
van ampliar l’avantatge. La Rapi-
tenca, amb les baixes del porter
Raül, de Barrufet (sancionat) i Mi-
guel, visita diumenge, havent su-
perat els 50 punts, un Vic neces-
sitat. Està en zona de descens. 

Rebrà el Santfeliuenc, diumenge (12 h)

L’Ascó podria ser 
campió diumenge

L’AMPOSTA VA TORNAR A PERDRE A CASA

L’Ascó va empatar diumenge
passat al camp del Viladecans,
segon classificat (1-1). Amb un
gol d’Adrià, l’Ascó va poder igua-
lar l’avantatge dels locals. Va ser
una bona resposta, d’equip cam-
pió. Amb ofici per determinar un
partit que era clau. I ho era per-
què en el cas de no perdre, l’As-
có es quedava a un pas del títol
de campió. Un pas que ha de fer
diumenge vinent. Casualitats del
futbol, rebrà el Santfeliuenc, ter-
cer classificat. Per tant, no serà
un partit fàcil. Però està clar que
si l’Ascó guanya i el Viladecans,

que juga demà dissabte a Ando-
rra, no ho fa (ja se sabrà diumen-
ge) els asconencs confirmaran
l’ascens. Si el Viladecans perd,
l’Ascó en té prou amb un empat.
El duel ha creat molta expectació
a la localitat riberenca. Potser
una jornada emotiva. I és que l’al-
tra vegada que es va pujar a Ter-
cera fou per una fusió amb el Be-
navent i gràcies també als
ascensos que van servir per
compensar. Estarem pendents.

L’Amposta, per la seua banda,
va tornar a decebre a la seua afi-
ció. Va perdre amb el Torredem-
barra (0-1) en un partit per obli-
dar. Després de dues victòries,
s’esperava poder-ne gaudir del
partit, però l’equip va estar molt
espès i no va tenir claredat per
superar un Torredembarra que
necessitava la victòria. I al final,
va assolir-la (0-1). L’Amposta visi-
ta diumenge el Tecnofutbol (12h). 

El Vic necessita la
victòria en la lluita per

la permanència

Necessitat Si el Viladecans no
guanya a Andorra

dissabte, l’Ascó amb la
victòria diumenge
celebrarà l’ascens.

Diumenge (12 h)

El tortosí Sorolla, centre d’atenció

El Barça, campió
CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET DE BÀSQUET

El passat cap de setmana al
pavelló de Ferreries, es va dis-
putar el Campionat de
Catalunya Cadet Masculí
Preferent amb una final a
Quatre, organitzat per la
Federació Catalana de
Bàsquet i Club Bàsquet
Cantaires, en la que després
que el FC Barcelona Regal
guanyés el primer partit dis-
sabte contra el St. Josep de
Badalona i superar després
d’anar perdent fins i tot de
13 punts al Fiac Joventut de
Badalona, s’emportà el títol,
amb el resultat final (72-75).

Cal destacar que el tortosí
Jaume Sorolla forma part de
l’equip barcaloní, i va poder
jugar per primer cop a la seva
ciutat, on es va sentir del tot
recolzat pel públic assistent.
A les semifinals, els campions
van superar als badalonins St.
Josep per un 76-54 després
d'una primera meitat força
igualada. 
A l'altra semifinal, el Joventut
Badalona va vèncer de forma
clara al conjunt manresà
entrenat per Joan Barceló al
que va acabant guanyant per
un 78-46.

Cedida
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El Tortosa va golejar el Vilaseca
en una segona part basada en
l’efectivitat (5-2). El Vila-seca va
avançar-se en dos cops al pri-
mer temps. Angel va empatar
primer i, porterioment, arran
d’un penal, va fer-ho Moha. A la
represa, el jove conjunt tortosí
va voler reivindicar-se després
de la fredor de les darreres jor-
nades i va aconseguir-ho amb
eficàcia i encert. Edgar va fer el

3-2 i cal dir que el partit es va
mantenir incert perquè el Vila-se-
ca també va gaudir de les seues
opcions, en una fase del duel
que fou oberta i també fractura-
da. Del possible empat, es va
passar al 4-2, obra d’Accensi,
que va decidir. Edgar va repetir
al descompte. Segons fonts
consultades, la plantilla del Tor-
tosa estarà al dia de cobrament
abans del 30 de juny. 

El Tortosa es reivindica
GOLEJA EL VILASECA, EN EL MILLOR PARTIT (5-2)

La temporada s’acosta al seu
final. Falten quatre jornades. I
més emoció feia anys que no es
vivia. 

1) Jesús i Maria, 62 punts
Casa: Vilaseca i Catllar (*)
Fora: Cunit (proper) i SP i SP.
2) Alcanar, 60
Casa: Salou i R. Bítem (*)
Fora: la Cava (proper) i Roda

Berà.

3) la Cava, 60.
Casa: Alcanar (proper) i Torto-

sa.
Fora: Camp Clar i Calafell.
4) Catllar, 54.
Casa: C. Clar (proper) i Cala-

fell.
Fora: Tortosa i Jesús i Maria

(*)

La propera jornada serà im-
portant, amb el duel la Cava-Al-

canar que s’ha de disputar demà
dissabte. Pot aclarir la situació
d’uns i altres, les opcions que
poden tenir per les jornades res-
tants. Atenció al Catllar que ve
per darrera i és l’equip que
menys s’ha desgastat animica-
ment durant la segona volta.
Han estat els altres els que han
tirat del grup. Està clar que ui fa-
lli ara ja no tindrà marge per a re-
accionar. A gaudir. 

4 finals
LA FASE DECISIVA

El Gandesa va guanyar l’Ampolla (2-1). En una primera molt completa,
va superar a l’equip costaner que es va veure obligat a defensar-se en-
rera pel domini del rival. Una jugada de Dilla que va acabar amb un au-
togol de Jesús, va ser l’1-0. Malgrat tenir altres opcions, els gande-
sans no van tornar a marcar fins la represa quan Gumiel va establir el
2-0. Llavors, el Gandesa va baixar la intensitat i l’Ampolla es va posar
dins del partit amb un gran gol de Robert. El 2-1 va deixar el derbi in-
cert però malgrat els intents ampolleros, el resultat no es va moure.
El Gandesa és cinquè. L’Ampolla, amb les baixes de Luis, Dani i Alex i
Paco (Vilalba) haurà de seguir pendent d’evitar les compensacions.  

El Gandesa  referma una bona segona
volta amb el triomf contra l’Ampolla

PACO CASAS ES BAIXA A L’EQUIP DE COTAINA

El Catalònia va golejar el Salou (4-1) i segueix lluitant per evitar les com-
pensacions. Dependrà de la situació de Torredembarra, Reddis i Torre-
forta, a la Primera catalana. Sigui com vulgui, tot i les baixes, Eugeni
ha de ser operat del genoll, Marcos i Baila (passen pel quiròfan el dia
17), Francesc, Jorge Asin... el Cata va resoldre amb serietat i con-
tundència. Iniesta (acció d’estratègia), al primer temps, i Cristian, Jo-
sep i Leandro, després d’una jugada de Cosido, van decidir. Cal des-
tacar el juvenil de primer any, Josep Erstrada, que va fer un gran gol.
Enric, també juvenil, i Ramon Masip, del filial, acabaran la lliga amb el
primer equip. Diumenge, altre partit clau: a Roda, amb doble valor. 

El Catalònia no falla en un partit en
què no podia fer-ho

GRAN GOL DEL JUVENIL JOSEP ESTRADA

No ha de sonar a excusa: Aaron, Vives, Franklin, Marc Baiges i Sepe
eren baixa. Marc Alegre estava a la banqueta amb molesties mentre
que Oriol va lesionar-se durant el partit. 13 jugadors. Però el més
greu és que les baixes s’incrementen per diumenge a l’Ampolla, amb
Jota, Llaó, S. Ruiz i probablement Asín. El juvenil ha hagut de suspen-
dre el seu partit i entre els que puguin del filial i del juvenil, es com-
pletarà la convocatòria. Situació extrema per un R. Bítem que, no
obstant, cal dir que està culminant una temporada grisa, sense bri-
llantor, irregular. El Roda va marcar el 0-1 i els locals van poder em-
patar, però no van tenir encert.  

Les baixes assetgen a un R. Bítem 
que segueix sent irregular

DERROTA DAVANT EL RODA DE BERÀ (0-1)

El pichichi Jesús Ferreres va fer dos gols. A la imatge, el segon. 

CANAL TE

El Jesús i Maria va guanyar el
Cambrils en un partit en el que
sabia que si sumava els tres
punts recuperava el liderat, des-
prés de la derrota de la Cava
dissabte a Roquetes. Per això,
els de l’Aube van estar fins i tot
més posats del que ja de per si
ho estan quan juguen a casa.
Van fer un partit molt seriós,
amb compromís i responsabili-
tat. I així van controlar la situació
i, a més, en dues accions mar-
ca de la casa, van encarrilar-lo
amb dos gols de Jesús Ferre-

res, que fou més Killer que mai.
El pichichi està ben adaptat a l’e-
quip i al camp. I sap el que ha de
fer. I rendibilitza les accions
d’estratègia, la segona amb
gran col.laboració de Francesc
que va deixar-li la pilota a boca
de gol. Amb el 2-0, el Jesús i
Maria va jugar còmode. El Cam-
brils, amb els deures fets, no va
imprimir-li ritme al partit. I era el
Jesús i Maria qui el posava. A la
represa, arran d’un penal clarís-
sim, Nico va sentenciar amb el
3-0. El Jesús i Maria, en el dia

de la seua Festa, amb la presen-
tació del futbol base i amb mol-
ta gent al camp, torna a fer
història. Es líder a manca de
quatre jornades. No sé sap si
acabaria pujant o no. Però por-
ta camí de llegenda. I això que-
darà per sempre. El calendari li

és favorable, a priori. Depèn
d’ell. Ho té tot de cara. Però el
pitjor enemic potser ell mateix,
per saber assumir o no la res-
ponsabilitat (diumenge va de-
mostrar que la vol tenir) o per
acomodar-se quan tots els
pronòstics i el calendari sem-
blen que estan del seu costat.
Demà visita al camp del cuer, el
Cunit. Primera de les quatre fi-
nals. Partit trampa. Ha tornat a
existir un canvi de líder. Serà el
darrer?.

Nou canvi de líder. Serà el definitiu...?
El Jesús i Maria guanya el Cambrils i torna a recuperar el liderat (3-0)

SEGONA CATALANA

La Cava va deixar-se el liderat
a Roquetes (3-1). La Cava, que
arribava com a líder, va sortir
amb convicció, i va dominar du-
rant el primer temps, davant d’un
Roquetenc que va cedir la iniciati-
va. Els de Santi van tenir fins a
tres ocasions, amb un penal que
Albert, dels destacats dels locals,
va aturar. Van perdonar, com en

altres partits. La Cava no va mar-
car i, en canvi, va fer-ho Aleix amb
una genialitat amb un xut inverosi-
mil, pegat a la banda. El Roque-
tenc va traure petroli de la màgia
del crac. La represa, amb l’1-0, ja
va ser diferent. La Cava va arris-
car. A més, injustament, es va
quedar amb deu. I els riscos van
comportar opcions locals i el 2-0,

amb gran culminació de Marc
Prades, a passada de mestre de
Crespo. Ruival va fer el 2-1 però,
tot i tenir noves opcions, el Ro-
quetenc també en gaudia a la
contra. I Aleix, amb un gran gol,
va sentenciar. Tres punts d’or per
al Roquetenc, en la lluita per evi-
tar les compensacions. Diumen-
ge, nova final a Salou.

La Cava torna a perdonar i
Aleix no va fer-ho

EL ROQUETENC VA IMPOSAR-SE PER 3-1

Al primer temps, la
Cava va fallar un penal,

amb el 0-0

Ocasió clau

Es un partit determinant en
les aspiracions dels dos equips
de poder seguir tenint opcions
de lluitar per les dues primeres
places. S’ha avançat al dissabte.
Es jugarà demà a les 18 hores.
Els dos, amb els mateixos punts
(60) s’hi juguen molt i, per tant,
serà un gran derbi. El líder, a
més, estarà jugant també demà

la tarde. Molts al.licients.
L’Alcanar va empatar a casa,

diumenge passat, contra el Cat-
llar (1-1). Els canareus van estar
millor al primer temps, tot i que
un Catllar ferm i ben posat, va
avançar-se arran d’una centrada-
xut. Un penal a Adrià, transfor-
mat per Molas, fou l’empat. A la
represa, el Catllar, que va fer

sensació d’estar fersc, va anar a
pel partit. Va tenir dues opcions.
L’Alcanar, a la contra, també en
va tenir dues. Al final, empat just.
El problema, les baixes. Manel,
Raül Vates i Puchero.

la Cava-Alcanar, demà 
dissabte (18 hores)

DOS RIVALS DIRECTES

L’Alcanar va empatar
diumenge passat amb el

Catllar, l’altre equip
implicat en la lluita per

l’ascens

Empat

Demà dissabte (17 h)
visita el Cunit, cuer del

grup. El calendari és,
d’entrada, favorable.

Demà
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L’Olímpic es va refer dels darrers resultats amb una victòria contra el San-
ta Bàrbara (6-2), equip que ha fet una segona volta extraordinària i que ara
ha baixat pistonada amb tres derrotes. El partit no va ser tan fàcil. Gilabert
va fer el 0-1, de penal. Jaume i Pol van remuntar abans del descans. A la
represa, Gilabert empatava. Però al minut 65 una genialitat de Pol va sig-
nificar el 3-2. El visitant Raül fou expulsat i el duel es va acabar. L’Olímpic
va anar per feina i Andreu, Pete, de penal, i Pol (hat-trick) van ampliar l’a-
vantatge. L’Olímpic és segon i lluitarà per la promoció d’ascens. 

L’Olímpic es refà amb una golejada (6-2)
EL RESULTAT ERA DE 2-2, AL MINUT 65

L’Ulldecona va guanyar el Flix (3-0) i manté la bona línia d’una temporada
per emmarcar. No ha perdut a casa i, tot i les dues darreres derrotes fora,
segueix tercer i a tres punts de la segona plaça, encara amb opcions de
disputar la promoció. El Flix, en la dinàmica de la segona volta, s’ha desun-
flat. També cal dir que les baixes el condicionen. Per això ha hagut de recò-
rrer a l’equip de futbol sala i també ha hagut de reubicar jugadors en posi-
cions inhabituals. La defensa fou improvisada. Sigui com vulgui, l’Ulldecona
va ser qui més va dominar i qui es va avançar en un moment clau (42’) amb
un gol de Reverté. A la represa, Yassine i Joaquin van segellar el triomf.  

L’Ulldecona segueix amb opcions

VA GUANYAR EL FLIX I LLUITA PEL 2N. LLOC (3-0)

El Sant Jaume va empatar contra l’Atlas (1-1) en un partit marcat per la polè-
mica actuació del col.legiat. “En els anys que porto de futbol, no havia vist
res igual. Una actitud com aquesta, decisions tan contradictòries i un fet sig-
nificatiu que ho resumeix tot: ells no van veure cap targeta i nosaltres, dotze,
tot i que a l’acta només en va posar vuit. I en acabar el partit, a més, coses
estranyes, amb el delegat de l’Atlas, dialogant i mantenint una complicitat que
no calia”, deia Anton, tècnic del Sant Jaume. Robert va avançar al Sant Jau-
me amb un tret de fora de l’àrea. L’Atlas va fallar un penal en dues ocasions
(es va repetir). En temps afegit, empataria l’Atlas, gol de John. El Santa Jau-
me té 40 punts. Està més prop però haurà de seguir treballant per confirmar
la permanència. D’altra banda, el partit Deltebre-Aldeana es va ajornar per la
mort del pare d’Amado, jugador de l’Aldeana i que ho fou del Deltebre. El par-
tit es recuperarà el dimecres de la setmana vinent, dia 15 (21 h).

Polèmica a Sant Jaume
EL DELTEBRE-ALDEANA ES JUGARÀ EL DIA 15 (21 H)

PACO CASAS (L’AMPOLLA) VA DEBUTAR

El Perelló podria ser campió en
aquesta propera jornada si
guanya a Flix i no ho fa l’Olímpic
al camp de L’Atlas. En la darre-
ra, dissabte, va vèncer el Móra
la Nova (2-0). Una victòria com-
plicada. I va ser-ho perquè els
morencs van estar molt ben
posats, sobre tot en el primer
temps. Sabien el que volien i, a
més, van aplicar-ho bé. Van
estar ben situats i van gaudir d’a-
rribada. El Perelló, sense Narcís,
va tenir dificultats, tot i gaudir de
les seues arribades. A la repre-
sa, Molinos va buscar més pro-
funditat i va trobar-la amb el
canvi que va fer. Però tot se li

complicava al líder quan al minut
6 era expulsat Cristian. A la pri-
mera meitat se li van perdonar
dues targetes. Aquesta segona
potser fou rigorosa. Malgrat
jugar amb un menys, el Perelló
va estar millor. Va saber  llegir el
duel i va posar-li ritme, amb un
Eric per banda esquerra
excel.lent. Van haver-hi opcions
clares. Però el gol no va arribar.
Amb el partit frenat, ja al 85, un
penal discutible, ben provocat
per Mohe, va valdre l’1-0. El
Móra, indignat, es va quedar
amb deu i va sortir del partit.
Una centrada d’Eric va rematar-
la Mohe amb el 2-0. Més prop.

El títol de campió ja està a tocar per al Perelló
El Móra la Nova, ben posat al primer temps, va baixar al segon, quan els locals jugaven amb un menys (51’)

TRIOMF AMB POLÈMICA: ELS MORENCS ES QUEIXEN DEL PENAL QUE FOU L’1-0 (86’)

Ascendir o no ascendir? Aquest és el dile-
ma. Quan hi havia bonança, tots els equips
volien aspirar al màxim. El Tortosa no volia
perdre el seu poder històric; a la Ràpita
anaven mil persones al camp; l’Amposta,
mentre va estar el Gran Tarrazona i va
haver-hi money, va jugar fins a quatre tem-
porades a Tercera en el retorn; l’Ascó va
complir el somni de pujar a categoria
nacional. Va durar una temporada. Ara pot
tornar a la càrrega. 
Però la realitat és que avui en dia és un miracle mantenir un
club. Com diu el president del R. Bítem, Joaquin Roda, “els
camps estan plens de ciment, amb pocs espectadors a les
graderies”. Ascendir és una alegria però afrontar-se a una
nova categoria és més que un dilema o com una història de
temor o suspens. Els equips pujats de Tercera a Segona, la
temporada passada, Cunit i Sant Pere i Sant Pau, ja han bai-
xat. Mentre l’Ampolla i el Roda estan immersos en la lluita per
evitar les compensacions. A la Primera catalana, tres dels
quatre equips que van pujar en la lliga passada, Cervera,
Morell i Torredembarra, estan prop de baixar de categoria
novament. Ascendir no és rentable. Si mirem les darreres
onze temporades dels ascensors de Tercera catalana o
segunda regional , solament dos equips s’han consolidat a la
Segona catalana, Jesús i Maria i R. Bítem. Els altres campions
van baixar en una temporada o en dues màxim, l’Ampolla,
Olimpic, la Sénia, Deltebre, l’Ametlla, Perelló i Sant Jaume van
ser aus de pas. Catalònia i R. Bítem van provar fortuna a la
Preferent i van baixar aviat (amb reestructuració en el cas del
Bítem). El Roquetenc va estar en dues etapes però si tingués
l’opció de pujar ara a la Primera catalana, estic convençut que
renunciaria. 
El Tortosa potser li agradaria estar a Primera catalana però
com a mínim, a Segona, no pateix. I fins i tot, en alguns par-
tits, han hagut més espectadors. 
Jesús i Maria, la Cava i Alcanar tenen a mà l’ascens. Un per a
la primera plaça i un altre (dels tres) per a jugar la promoció.
Però els serà rentable l’ascens? Està clar que no.  Competir a
la Primera catalana és més money, menys recaptació per no
tenir rivals de la comarca i si la sort no acompanya en resul-
tats, s’ha de patir. L’afició es queda a casa i al final es baixa
de categoria per tornar on estaves. A la Segona catalana és
tot al contrari: més partits de rivalitat. Valls, Ascó, la Sénia,
Calafell, Bisbalenca, l’Ampolla i Ginestar van estar a la
Preferent i van perdre fins a dos categories en poques tempo-
rades, fins arribar a la segona regional, avui Tercera catalana.
¿Què és millor per a la Cava, Jesús i Maria, Alcanar, Tortosa,
R. Bítem o Gandesa? Ascendir o tenir un equip consolidat a la
Segona catalana on hi ha emoció cada setmana. A més, pujar
significa fer un equip més compacte, més fitxatges, s’ha de
canviar la meitat de la plantilla, fer un altre equip, canvis d’en-
trenador o fins i tot de directiva. Mirin les quatre darreres tem-
porades del Tortosa, Rapitenca i Amposta. Canvis de presi-
dent, jugadors, tècnics... tot això és negatiu per a una entitat.
Tal com estan les coses, és recomanable prudència i mante-
nir-se en la categoria actual. Ja és un èxit. 
EL JESÚS I MARIA POTSER GAIREBÉ CAMPIÓ DISSAB-
TE. Amb el calendari que queda a la Segona catalana, la clas-
sificació en la última jornada podria quedar: líder el Jesús i
Maria 72, la Cava 70, Alcanar 68 i El Catllar 67. Per tant, cam-
pió el Jesús i Maria per tenir millor calendari i pot sentenciar
el seu ascens dissabte si guanya al camp del cuer, el Cunit
(darrerament ha millorat), i la Cava i Alcanar empaten. Els inte-
rrogants són: renunciarà el Jesús i Maria? ¿Promocionarà la
Cava o serà l’Alcanar?. La Cava només ha guanyat un partit en
les darreres cinc jornades i estaria classificat en el lloc núme-
ro 12 de les últimes set jornades. Mentre en aquest periode
són líders el Jesús i Maria, Catllar i el Cambrils. Jo crec que
aquesta lliga tan emocionant mereixia un play-off entre els qua-
tre primers. La meua humil opinió és que Jesús i Maria, la
Cava o Alcanar han de renunciar a l’ascens. Com en aquesta
categoria no n’estaran a cap. I amb l’arribada del Perelló enca-
ra millor, més derbis. 
L’AMPOLLA, ROQUETENC I CATALÒNIA. SE SALVARAN.
Aquesta és la meua intuició. Poques vegades fallo. Pas de
gegant del Roquetenc i Catalònia, amb les seues victòries.
L’Ampolla, molt debilitada en defensa i sense la seua referèn-
cia ofensiva, Luis Alfonso, sancionat, va perdre a Gandesa. En
la jornada propera, partits claus per aquests equips. El
Catalònia visitarà el Roda, equip que porta onze jornades
sense perdre, l’Ampolla rebrà el R. Bítem, i el Roquetenc es
desplaça a Salou, equip que ja no es juga res. La meua apos-
ta és que els tres guanyaran i beneficiaran a l’Aldeana,
Deltebre, Horta, Vilalba i Atlas que estan immersos en els des-
cens a Quarta catalana. 

No és rentable ascendir

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

L’acció polèmica (minut 85). El penal que va xiular el col.legiat.

El Vilalba surt de la zona de descens

El Vilalba surt de la zona de descens en guanyar la Sénia (3-1) “en el millor
partit de la temporada”, segons el tècnic local, Gaspar Estupinyà. I això
que fou la Sénia qui va avançar-se en el marcador, amb un gol arran d’una
falta que la tanca va desviar la pilota. Amb el 0-1, el Vilalba va saber reac-
cionar. La Sénia, irregular en el campionat i altre cop en les darreres jorna-
des, no va saber adaptar-se. I el Vilalba, amb les incorporacions, ha resor-
git. De la Torre va empatar abans del descans i a la represa premiava
l’esforç de tot l’equip amb el segon gol. Yalti sentenciava. El Vilalba, que ha
impugnat el partit de l’Aldea, visita el Camarles. Paco Casas va debutar.

RATXA EXCEPCIONAL, 20 PUNTS DE 24

L’Ametlla apuntala la permanència
L’Ametlla va vèncer el Campredó (2-1) i ja, amb 43 punts quan en queden
12, fa un pas de gegant cap a la permanència. Un bon spring final dels ca-
leros que van estar en zona de descens però que han sabut reaccionar a
temps. La victòria es va originar a la segona meitat, amb el gol d’Angel. Da-
ni, amb assistència de Rullo, va fer el 2-0. El Campredó, que està sent com-
petitiu fins el final, va marcar en els darrers minuts. 

TRIOMF EN EL DERBI, A HORTA

El Pinell també assegura la categoria
El Pinell va guanyar a Horta (1-2) i s’assegura la categoria. Bona respos-
ta, sobre tot fora de casa, on els pinellans han estat excel.lents, tot al
contrari que a casa. L’Horta, per la seua part, haurà de sofrir. I no poc.
Hi ha 5 equips separats de dos punts i Aldeana i Deltebre tenen un par-
tit menys. L’Horta disposa de moltes baixes. Va debutar en el retorn, Jor-
di Prats. El Pinell es va avançar amb gol de Camarero. A la represa, d’un
penal ‘rigorós’, faria el 0-2 i l’Horta, que va reclamar tres penals, va ajus-
tar el partit amb el gol de Badia. Però no va poder empatar.

El Tivenys supera un Camarles desunflat
El Tivenys, amb tres gols de Pau, va guanyar merescudament un Camar-
les que va jugar “amb una actitud totalment negativa. El Tivenys em va
agradar. Amb ganes de competir, va jugar amb molta intensitat”, deia
Bartolo, tècnic del Camarles. Quim Santceloni i Dani (p) van empatar a
la represa. Però Pau al final va marcar el 3-2. 

FELICITATS, ASCÓ!. Des de Madrid, vull ser el primer en felicitar a l’Ascó abans que sigui campió. Vaig dir al seu moment que ho seria
i així ha estat. Made in decret de Joaquin Celma! Felicitats a l’Ascó que ja se sent de Tercera un altre cop. Gran labor del gran president
Miguel Pérez. Ha assolit el gran objectiu. Ara falta poder-se mantenir a Tercera.
HISTÒRIES PER A NO DORMIR. Partit Sant Jaume-Atlas. Al local, segons l’acta, li van traure vuit targetes. Al contrari, cap. L’àrbitre
Angel Llona, quan es va acabar el partit, no es va atrevir a anar al vestidor. Es va quedar al centre del camp fins que arribés la força públi-
ca. ¿Potser hagués estat millor que hagués fet la volta al camp perquè l’aplaudissin? A l’Atlas li han tret 99 targetes en aquesta temporta-
da i solament en dos partits no n’ha rebut. Contra el Campredó i diumenge a Sant Jaume. Quan l’Atlas va empatar en temps afegit, al cap
de poc, l’àrbitre va xiular el final. Que cadascú tragui les seus conclusions. Jo he dir que, per respecte, dels àrbitres sempre confio en la
seua professionallitat. D’altra banda, partit Calafell-Cunit. La jutgessa Meritxell i les seues ajudants Marta Gallego i Anna Maria Martínez van
fer un arbitratge de ‘fàbula’ com el dia del Jesús i Maria-Alcanar. Es van lluir. El curiós és que van trigar una hora i mitja en sortir del ves-
tidor. No feia falta la força pública. Solament estava el mister del Calafell , Alfonso Gallardo, i era per a demanar disculpes...diuen que la
Meritxell pujarà de categoria. Ho sabrem en poc temps 
AMPOSTA-ELS MUNTELLS. L’exvicepresident de l’Amposta, Toni Ruiz, és el president dels Muntells. Sugereixo, dono la idea, que aquest
equip sigui filial de l’Amposta en el futur. No sé com estan les relacions de Jordi Pérez i Toni. Distants o no, igual es fa un filial i les coses
canvien. El futbol uneix en ocasions a les persones. No és millor que els jugadors que surtin del futbol base puguin anar als Muntells o
que, en cas contarri, i en alguns casos, puguin deixar el futbol? Jo penso que si.  
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Corbera (17 h)
Roquetenc-Jesús i Maria (16.30 h)

R. Bítem-Bot (18.30 h)
Diumenge 

Arnes-Xerta (17 h)
Batea-Tivissa (17.30 h)

Godall-Benissanet (17.45 h)
Alcanar-Ginestar (17 h)
Muntells-Deltebre (12 h)

Descansa, la Galera

RESULTATS

30a jornada Quarta catalana

Jesús i Maria-R. Bítem 0-2

Bot-Catalònia 3-1

Xerta-Batea 0-2

Deltebre-Roquetenc 2-3

Benissanet-Alcanar 2-1

Corbera-la Galera 1-0

Tivissa-Godall 2-1

Ginestar-Muntells 1-0

Arnes, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 28 122 26 73

2. Batea 28 71 35 65

3. R. Bítem 28 85 22 61

4. Alcanar 28 64 24 61

5. Bot 27 63 53 45

6. Catalònia 29 51 60 43

7. Benissanet 28 54 46 41

8. Arnes 27 39 37 38

9. Godall 27 68 56 38

10. Tivissa 28 51 67 36

11. Ginestar 27 51 54 35

12. Roquetenc 27 54 68 32

13. la Galera 29 38 76 31

14. Jesús i Maria 27 38 63 22

15. Xerta 28 41 66 21

16. Muntells 28 41 78 20

17. Deltebre 28 21 121 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

Gandesa-Olimpic (12 h)

Jesús i Maria-Masdenverge (15.30 h)

la Cava-Alcanar (15.30 h)

Tortosa Ebre-Amposta (16 h)

R. Bítem-Ulldecona (17 h)

Ginestar-Aldeana (18 h)

Descansen, Arnes i S. Bàrbara

RESULTATS

28a jornada Femení

Masdenverge-Ginestar sus

Aldeana-la Cava 1-9

Arnes-R. Bítem 4-0

Alcanar-Gandesa 0-0

Olimpic-S. Bàrbara 1-6

Ulldecona-Tortosa Ebre 14-1

Amposta-Jesús i Maria 7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 24 140 25 67

2. Amposta 24 124 29 64

3. Ulldecona 24 165 21 62

4. Arnes 25 111 29 55

5. S. Bàrbara 25 74 48 48

6. Tortosa Ebre 24 67 99 36

7. R. Bítem 24 49 65 31

8. Jesús i Maria 24 41 78 28

9. Aldeana 24 44 102 23

10. Alcanar 24 27 75 20

11. Olimpic 24 43 118 18

12. Gandesa 25 21 72 16

13. Masdenverge 23 36 103 11

14. Ginestar 23 26 108 6

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Móra Nova-S.Jaume (16.30 h)
Aldeana-l’Ametlla (17.15 h)

Campredó-Horta (17 h)
Diumenge

Pinell-Ulldecona (17.45 h)
Flix-Perelló (17 h)

Atlas-Olimpic (17 h)
S. Bàrbara-Tivenys (17.45 h)

Camarles-Vilalba (17 h)
la Sénia-Deltebre (17 h)

RESULTATS

30 jornada, Tercera catalana  

Tivenys-Camarles 3-2

Deltebre-Aldeana sus

Perelló-Móra Nova 2-0

S. Jaume-Atlas 1-1

Ulldecona-Flix 3-0

Olimpic-S. Bàrbara 6-2

l’Ametlla-Campredó 2-1

Vilalba-la Sénia 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 30 75 39 67

2. Olimpic 30 66 27 59

3. Ulldecona 30 48 31 56

4. la Sénia 30 52 32 51

5. Flix 30 60 42 48

6. Móra la Nova 30 47 42 47

7. S. Bàrbara 30 59 56 45

8. l’Ametlla 30 39 41 43

9. Pinell 30 62 48 43

10. Camarles 30 43 49 41

11. Sant Jaume 30 50 48 40

12. Vilalba 30 46 64 36

13. Horta 30 42 55 35

14. Aldeana 29 41 44 34

15. Atlas 30 40 46 34

16. Deltebre 29 39 51 34

17. Campredó 30 34 86 19

18. Tivenys 30 40 82 18

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-Jesús i Maria (17 h)
la Cava-Alcanar (18 h) 

Diumenge 
l’Ampolla-R. Bítem (17 h)
Roda Berà-Catalònia (12 h)

Salou-Roquetenc (17 h)
Catllar-Camp Clar (12 h)

SP i SP-Tortosa (11.30 h)
Vilaseca-Calafell (17 h)

Cambrils-Gandesa (12 h)

RESULTATS

30 jornada, Segona catalana

Gandesa-l’Ampolla 2-1

Roquetenc-la Cava 3-1

C. Clar-SP i SP 3-3

Calafell-Cunit 2-2

R. Bítem-R. Berà 0-1

Catalònia-Salou 4-1

Alcanar-Catllar 1-1

Tortosa-Vilaseca 5-2

J. i Maria-Cambrils 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 30 71 29 62

2. Alcanar 30 77 31 60

3. la Cava 30 59 33 60

4. Catllar 30 47 30 58

5. Gandesa 30 49 45 51

6. Vilaseca 30 55 36 50

7. Tortosa 30 52 34 49

8. R. Bítem 30 45 36 45

9. Cambrils 30 49 37 45

10. R. Berà 30 35 35 41

11. Roquetenc 30 47 50 39

12. l’Ampolla 30 36 39 38

13. Catalònia 30 50 63 37

14. Camp Clar 30 40 62 30

15. Calafell 30 30 55 29

16. Salou 30 28 58 24

17. SP i SP 30 31 71 21

18. Cunit 30 27 84 14

Segona catalana

El Flix rebrà en la jornada vinent el líder Perelló, amb la tornada de Mohe.
PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

Quatre jornades per al
final. El Perelló té prop el
títol. Visita diumenge el

Flix, en la tornada de
Mohedano.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA

Pobla Mafumet-Terrassa
Olot-Europa

Vic-Rapitenca (diu 16.30 h)
Balaguer-Vilassar

Palamós-Rubí
Castelldefels-Júpiter
Manlleu-Gramanet

Santboià-Muntanyesa
Vilafranca-Gavà

Figueres-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 36 24 6 6 64 26 78
2. Cornellà 36 22 9 5 66 33 75
3. Europa 36 20 12 4 53 23 72
4. Manlleu 36 16 14 6 45 26 62
5. Figueres 36 16 10 10 50 42 58
6. Terrassa 36 13 12 11 44 35 51
7. Rapitenca 36 12 15 9 42 34 51
8. P. Mafumet 36 13 10 13 46 47 49
9. Gavà 36 13 8 15 37 39 47
10. Gramanet 36 9 19 8 32 32 46
11. Castelldefels 36 11 12 13 31 42 45
12. Rubí 36 10 14 12 46 47 44
13. Santboià 36 9 13 14 40 46 40
14. Palamós 36 9 13 14 42 51 40
15. Vilafranca 36 10 9 17 33 51 39
16. Vilassar 36 9 11 16 36 46 38
17. Muntanyesa 36 7 15 14 29 49 36
18. Júpiter 36 8 10 18 38 56 34
19. Vic 36 7 12 17 35 54 33
20. Blaaguer 36 4 12 20 33 64 24

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

Rapitenca-Balaguer 5-2
Gramanet-Santboià 1-0
P. Mafumet-Olot 0-2
Europa-Vic 2-2
Rubí-Castelldefels 1-5
Júpiter-Manlleu 2-2
Gavà-Figueres 2-2
Vilassar-Palamós 0-0
Cornellà-Terrassa 2-0
Muntanyesa-Vilafranca 0-0

PRÒXIMA JORNADA 
V. Alegre-Vilanova

Tàrrega-Torreforta

Morell-Reddis

Tecnofutbol-Amposta (diu 12h)

Torredembarra-Valls

Igualada-Sants

Martinenc-Cervera

Andorra-Viladecans

Ascó-Santfeliuenc (diu 12 h)

RESULTATS

30 jornada, Primera catalana

Reddis-Tecnofutbol 2-2

Santfeliuenc-V. Alegre 1-2

Torreforta-Morell 1-1

Sants-Martinenc 2-3

Viladecans-Ascó 1-1

Valls-Igualada 3-3

Vilanova-Tàrrega 1-0

Amposta-Torredemb. 0-1

Cervera-Andorra 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 30 74 25 70

2. Viladecans 30 51 22 62

3. Santfeliuenc 30 47 25 60

4. Martinenc 30 56 30 55

5. Igualada 30 51 35 49

6. V. Alegre 30 48 43 49

7. Amposta 30 43 34 45

8. Andorra 30 39 39 44

9. Vilanova 30 42 39 41

10. Tàrrega 30 36 42 38

11. Reddis 30 33 61 35

12. Torredembarra 30 38 42 32

13. Torreforta 30 33 50 30

14. Cervera 30 33 51 29

15. Valls 30 30 49 29

16. Sants 30 42 61 28

17. Morell 30 24 49 28

18. Tecnofutbol 30 31 54 27
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Es va acabar el Silver al CE Johnny Montañés i el Pàdel TE ja n’ha engegat un altre, en aquest cas
a l’Indoor Amposta situat al Poligon Tosses. Demà dissabte, es farà també una paella per a que, a
més de gaudir d’aquest esport, es pugui fer més vida social, un dels aspectes que comporta el
Pàdel. Les seleccions ebrenques van obtenir resultats força brillants. Per últim, informar que del 20
al 26 de maig a Club Tennis Tortosa tindrà lloc un Gran Slam de Pàdel. 

Silver a l’AM Pàdel Amposta

Aquesta cap de setmana passat, només va jugar l'equip sènior femení, ja que és l'únic
equip que queda en competició. Aquests va rebre al C.V.Alella. Partit que com s'esperava
va ser molt igualat. L'equip local va realitzar un gran partit en el que la constància i la regu-
laritat va fer que la victòria se l'emportés l'equip roquetenc guanyant per 3-1 amb parcials
(25-20, 25-22, 23-25 i 25-20). Amb aquesta victòria tan important encara té possibilitats
de poder continuar lluitant per l'ascens de categoria.
Aquesta pròxim cap de setmana, es desplaça al camp de l'Orlandai que en altres ocasions
li ha sigut favorable. Però es presenta un partit molt complicat ja que es disputaran el
quart i cinquè lloc de la classificació.

Club Volei Roquetes

El diumenge passat es va celebrar a Els Reguers la Quarta Cursa del Vent, dins del circuit
de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre. Ragna Debats va guanyar en la categoria
femenina, seguida de Judit Lamas i de Sandra Burgues. En la masculina, Houssain
Abaghad fou el guanyador. Darrera seu, Pere Aurell i Albert Giné. La propera cita serà el
dia 19 amb la 13a. Cursa UEC Tortosa, de Rasquera a Tortosa. Serà la novena. 

Cursa del Vent. Ragna Debats i Houssain s’imposen

El Corbera ja és equip de
Tercera catalana. Va guanyar
la Galera per 1-0, en un partit
en el que va acusar la precipi-
tació per voler vèncer i voler
sentenciar aviat. Va patir fins el
final. D’aquesta forma, ja ha
consumat l’ascens. El Batea va
fer un pas ferm endavant.
Importantíssima la seua victò-
ria a Xerta (0-2) en un duel
noble i esportiu, en el que els
de Vallès van estar molt cen-
trats i van acabar sumant una
victòria merescuda.
La tercera plaça està total-
ment oberta. El R- Bítem, que
va guanyar a Jesús i Maria (0-
2), ha fet un punt i seguit en la
seua ratxa de victòries i és ara
qui l’ocupa, empatat a punts
amb un Alcanar que ha baixat
darrerament i que diumenge
va perdre a Benissanet, amb
malestar per l’arbitratge (2-1).

El Corbera ja és
es de Tercera

El juvenil femení del CH
Amposta fou subcampió
d’Espanya en la fase final
del campionat celebrat el
cap de setmana passat a
Amposta. El conjunt ebrenc
va caure per la mínima (29-
30) en la final contra el
Base Villaverde de Madrid.
Va ser un partit emocionant
i en el que les ampostines
mereixien també la victòria.
No obstant, enhorabona!.

CH AMPOSTA LAGRAMA

El juvenil, subcampió d’Espanya

El cap de setmana passat, el
Nucli de Tecnificació Priorat-
Tortosa va participar en dues
competicions: Cristòfol
Daudén -60k i Carla Montañez
- 44k a l'Europa Cup de Berlín,
perdent el seu primer combat
i quedant-se sense  opció a
continuar. La resta de Cadets
i Infantils competien a Puzol

(Valencia), a la “Copa
Comunitat Valenciana”.
Cadets: -60k  Marc
Castellà,  2 cl.
-66k  Jordi Borrell, 3cl.
-66k Adam Teixidor, 5cl.
Participació:-66k Frank Lopez
Infantils: -66k Oriol Segura,
2cl. El proper fi de setmana la
representant del Nucli de

Tecnificació, la Daine Cordero
-48 Kg, i la Carla Montañez -
44Kg. participaran a la final
del Campionat d'Espanya
Absolut, amb la Selecció
Catalana després d'haver
passat el sector est; on es
van enfrontar amb les millors
judoques catalanes, valencia-
nes, murcianes i balears.

La prova El camí dels Bandolers
es va celebrar diumenge pas-
sat, a la Ràpita, amb 210 parti-
cipants. Sobre el mateix circuit
de l’anterior edició, amb una
variació al final del trajecte
d’una sendera de pujada al
mirador de Guardiola, la cursa
va recòrrer la Serra del Montsià
per la vessant marítima, en un
total de 36 Kms. uns 850 m de
desnivell acumulat. Les classifi-
cacions van quedar així: 
Masculí: 1. Josep Betalú, de
GSPORT València Terra i Mar;
2. José Juan Marrasé, del
Catalunya Sud; 3. Víctor
Espuny, del revista Olivé- A per
la Cabra. Femení: 1. Cristina
Mascarreras, Team Lizarran
Reus-Peixateries 8; 2. Montse
Lahosa, del Club BTT Terres de
l’Ebre; 3. Maria Garbi, del Club

PC Ribera d’Ebre.
Aquestes classificacions són
puntuables per a la Xallenger
Terres de l’Ebre 2013. A
Els millors Bikers locals foren:
Xavi Vazquez (Club BTT la
Ràpita), Miki Arnau, (Team
Berolei) i Ramon Tomàs, del
Club BTT la Ràpita.

El més jove fou Xavi Roig i el
més vetarà, Joan Anguera (nas-
cut el 1949 i que va acabar tot
el recorregut). El Club BTT de la
Ràpita ha manifestat el seu
agraiment a tots els partici-
pants i acompanyants, també a
l’Ajuntament rapitenc als patro-
cinadors i als voluntaris.

BTT. A LA RÀPITA

Camí dels Bandolers

El sènior masculí va rebre a
casa al HIMESA SA SÚRIA.
Possiblement el partit més
important que tenia en aques-
ta temporada estant en joc
una plaça per a 2a Catalana.
L'afició ebrenca no va dece-
bre i el pavelló del Temple és
va plenar de gom a gom. Tot
i el gran suport de la grada,
els locals no van estar a l'al-
tura  i es van emportar un
mal resultat en l'anada d'a-
questa primera eliminatòria.
El partit va començar amb
molta intensitat. Als de la
capital del Baix Ebre els hi
costava marcar gols i les
coses en defensa tampoc
funcionaven. Tot això perme-
tia als visitants anar distant-
ciant-se poc a poc efins arri-
bar a la mitja part amb el 12-
20. Els nois de Miquel no

volien decebre a la seva afi-
ció i van voler sortir a per
totes. A la represa semblava
que la cosa anava a canviar
un poc quan els locals acon-
seguien trobar-se a gust en
defensa i poc a poc en atac.
Així fins poder retallar el
desavantatge a 6 gols. Tot i
això els suriencs no van aflui-
xar i de seguida van tornar a
imposar el seu ritme. La
distància al marcador poc a
poc va anar augmentant i la
frustació i la impotència és
veia reflectida a la cara dels
jugadors ebrencs en veure
que se'ls hi escapava el partit
i no podien fer res. El resultat
final va ser de 22-35. Tot i el
mal resultat, els tortosins
viatjaran aquesta setmana a
Súria per poder fer-ho el
millor possible sense perdre

l'esperit competitiu. D'altra
banda el juvenil començava la
fase final de la 2a Catalana,
una competició completa-
ment nova. 
Aquesta setmana viatjaven al
difícil camp de la Salle
Bonanova amb 8 jugadors,
dels quals un tenia molèsties
al turmell. Tot i les dificultats,
victòria per 23-32. Aquesta
setmana el tortosins es tor-
nen a desplaçar a Barcelona,
aquest cop a la pista del
Poblenou, líder del grup A en
la fase regular i que els
ebrencs encara no han pogut
guanyar. Els nois de Nil
esperen fer altre cop un par-
tit tan seriós i emportar-se
per fi els 2 punts davant
aquest equip, aquest cop
més importants que els
altres 4 (punts) disputats.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

El sènior no va estar a l’alçada

JUDO

Nucli de tecnificació Priorat-Tortosa

Diumenge passat, el Club
Bàsquet Cantaires va cele-
brar l’ascens a Segona cata-
lana al pavelló de Ferreries,
on els més petits de l’escola
de bàsquet van acompanyar
als jugadors agafats de la
ma amb un globus que pos-
teriorment es va enlairar res-
presentant així l'ascens de
la categoria. Es va fer un
reconeixement al patrocina-
dor principal del club,
Instal.lacions Also Casals.
L’equip va tornar a guanyar
(76-37). Era el darrer partit

com a local de la lliga regu-
lar, i li va permetre acabar la
temporada invicte com a
local.
Al descans el resultat ja era
de 37-22. La segona part
encara fou més favorable,
aconseguint deixar en
només 8 i 7 punts els guaris-
mes dels visitants en els 2
darrers períodes. Així, el
marcador va passar del 54-
30 del tercer quart al 76-37
del final del partit.
Una cloenda fantàstica per a
una jornada carregada d'e-

mocions.
Aquesta setmana s’acaba la
la temporada regular a la
difícil pista del Torreforta
amb la intenció de competir
al màxim i acabar amb
bones sensacions.
Anotadors:
Pau (2), Manuel (4), Ramon
(6), Lluís (10), Dani (14), Ivan
(4), Joan (10), Jordi (6), Xavi
(8), Sandy (12).
El júnior A de l’entitat tortosi-
na va guanyar el conjunt del
Vendrell Taronja per 52 a
46. 

CLUB BÀSQUET CANTAIRES (76-37)

Celebració de l’ascens i nova victòria

PRÒXIMA JORNADA 
COPA 

B.Munich/VinallopAube-SA Casals        

16h Pavelló Ferre

Diables Lucifer-Leis Clas

17.15 h Pavelló Ferreries

PM el 7B F. Vidal-Casa Maso

16 h. Pista Nova

Toscà-Matadero Jordi’s

17.15 h. Pista Nova

RESULTATS

Copa 

Rehau-Toscà, 3-9

Nogans-Matadero 4-6

PM el 7B Fores Vidal.G. Amics 8-3

Casa Maso-Moet 7-2

CFS Roquetes-SA Casals 5-11

Bar Munich-Vinallop l’Aube 9-6
(suspès a falta de vuit minuts) es
jugaran demà a les 15.45 h al
Pavelló de Ferreries)

Leis Clas-FS Reguers  2-1

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 6 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 MICHEL VIÑAS

«»

CRAC de la setmana: Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla
“APOSTA FERMA PER PROMOCIONAR ELS ACTIUS TURÍSTICS DE LA VILA”

L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar, mitjançant la seva
Àrea Municipal de
Turisme, està apostant
molt fort aquesta legislatu-
ra per la promoció de la
vila marinera del Baix Ebre
i de tots els seus actius
turístics. La Gastronomia,
la seva costa repleta de
cales i platges, el seu
tipisme mariner i les mol-
tes activitats que es
poden realitzar són els
eixos fonamentals d’a-
questes accions promo-
cionals que es porten a
terme des del l’Oficina de
Turisme. Més Ebre n’ha
volgut parlar avui en la
secció del crac de la set-
mana, per tota la feina que
s’està fent des de la Cala.

MÉS EBRE: A què es
deguda aquesta aposta?
TURISME L’AMETLLA:
La nostra vila ha tingut
des de fa dècades una
forta tradició turística,
però en l’actualitat, quan
el sector turístic és l’únic
que està aguantant la
crisi, ens trobem en l’obli-
gació de reforçar la seva
promoció.
ME: Quins són els canvis
més significatius que
s’han portat a terme amb
aquestes accions?.
TLA: Involucrar a tots els
sectors de la població
amb aquestes accions.
Ser conscients que sense
la seva implicació cap pro-
moció tindrà l’èxit esperat,
ja que precisament van
destinades a què els seus
negocis tinguin clients.
ME: Quina ha estat la res-
posta que heu obtingut?
TLA: Molt positiva. Tots

som conscients que si no
unim les nostres forces i
col·laborem no obtindrem
uns bons resultats. I grà-
cies a aquesta resposta i
col·laboració de tots; des
de la Confraria de
Pescadors, el Grup
Balfegó, empreses d’acti-
vitats, sector de l’hostele-
ria, allotjament, immobilià-
ries, etc...hem pogut
engegar projectes molt
atractius.
ME: Quins són aquests
projectes?
TLA: El primer que hem
emprès és posicionar
l’Ametlla de Mar com una
destinació gastronòmica i
de qualitat, impulsant la
creació del Club de
Gastronomia de l’Ametlla
de Mar, reforçant les jor-
nades gastronòmiques i a
la vegada promocionar
aquest peix de qualitat
que es pesca per les
embarcacions de la vila.
Potenciar les empreses
d’activitats adherint-nos a
l’Estació Nàutica de la
Costa Daurada. Potenciar
l’ús de les noves tecnolo-
gies amb la creació d’un
aplicació per a mòbils que
ja es pot descarregar
(www.visitametllademar.c
om/app), creant una nova
pàgina web, apostant molt
fort per la xarxes socials,
continuar promocionant
les nostres platges com a
municipi amb més bande-
res blaves de la demarca-
ció de Tarragona i diversi-
ficant-les (tal com ja vam
fer l’any passat amb una
nudista i una altra apta per
a mascotes), potenciar el
turisme nàutic amb els 3
ports esportius que hi ha

a la nostra costa i apostar
pel Circuit de Calafat
com un actiu esportiu
importantíssim.
ME: Quin és el paper de
l’Oficina de Turisme en
totes aquestes accions?
TLA: Les Oficines de
Turisme del segle XXI no
només ens dedicarem a
informar als turistes que
ens visiten, si no que
serem les dinamitzadores
de la promoció turística de
les nostres destinacions, i
encara que actualment la
normativa no ho permet,
poder arribar un dia a
comercialitzar els nostres
propis paquets turístics,
fet que permetria garantir
la nostra sostenibilitat
econòmica i emprendre
nous projectes. També es
clau la col·laboració entre
les Oficines de Turisme de

la zona, i en aquest aspec-
te a les Terres de l’Ebre
podem estar orgullosos
dels tècnics que hi treba-
llen perquè estimen el
territori i això és clau en
aquest sector.

ME: Recentment vareu
assistir a la fira de
Moscou, com va anar l’ex-
periència?
TLA: Va ser una molt bona
experiència, es van realit-

zar diversos contactes
amb agents de viatges
que ja han visitat l’Ametlla
per tal de crear un paquet
turístic i que els molts visi-
tants russos que rep la
Costa Daurada puguin
conèixer una destinació
totalment diferent a 20
minuts de distància en
autobús.

ME: Quin és el vostre
projecte de futur en el que

esteu treballant?
TLA: Estem treballant i
posant tots els nostres
esforços en poder comer-
cialitzar nosaltres matei-
xos tots el productes turís-
tics que hem posat en
marxa i d’aquesta manera
potenciar tot els sectors
turístics de la Cala que
tant s’han implicat amb
nosaltres i que sense ells
no haguéssim pogut
emprendre aquest camí.

« I gràcies a la sensacional resposta i la col·laboració
de tots; des de la Confraria de Pescadors, el Grup

Balfegó, empreses d’activitats, sector de l’hosteleria,
allotjament, immobiliàries, etc...hem pogut engegar

projectes molt atractius »
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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

CREMA ANGLESA:

• 250 gr. nata.
• 250 gr de llet.
Bullir-ho.
• 100 gr. rovells d`ou.
• 75 gr.sucre.
Batre-ho.

Barrejar les dues parts. Coure a 85 graus sense
parar de remoure ( no té que bullir). Deixar refra-
dar.

MOUSSE XOCOLATE BLANC::

• 150 gr. crema anglesa. 
• 250 gr.de xocolate blanc.
Desfeta i barrejar.ho. 
• 250 gr. nata semimuntada a afegir.

MOUSSE XOCOLATE LLET:

• 150 gr. crema anglesa.
• 250 gr. de xocolate de llet. 
Barrejar-ho i Afegir:
•  250 gr. de nata semimuntada.

MOUSSE XOCOLATE NEGRE:

• 150 gr. crema anglesa.
• 150 gr. de xocolate negre.
Barrejar-ho i Afegir:
•  250 gr. de nata semimuntada.

En un motllo de pastes, ficar baix un rodal de
biscuit a poder ser de xocolate. Anar omplint amb
una capa de cada mousse. Congelar. Desmotllar i
anar decorant amb la crema anglesa sobrant.

«Primentons i Tomates»
Avui: Mousse tres xocolates amb salsa anglesa  

PASTISSERIA MASDEU - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur 

Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada estarà molt ennuvolat. Aleshores s'obriran clarianes, sobretot a la meitat
sud on quedarà entre poc i mig ennuvolat, mentre que a la resta es mantindrà entre mig
i molt ennuvolat. A més, a partir de mig matí creixeran nuvolades a punts de muntan-
ya que al llarg de la tarda es desplaçaran cap a l'est i deixaran el cel entre molt ennu-
volat i cobert, preferentment al quadrant nord-est i a la resta del prelitoral.
A banda, al vessant nord del Pirineu estarà cobert al llarg de tota la jornada.

Precipitacions
De matinada s'esperen precipitacions febles que de manera dispersa afectaran a qual-
sevol punt, si bé seran més extenses al Pirineu i Prepirineu.
A més, a partir de mig matí, es produiran ruixats i xàfecs al quadrant nord-est i a la
resta del Pirineu i Prepirineu, i també al terç sud a partir de la tarda. Localment aniran
acompanyats de tempesta. 
Independentment, al vessant nord del Pirineu s'esperen de febles i intermitents tot el dia.
La cota de neu baixarà dels 3000 als 2300 metres. S'acumularan quantitats entre min-
ses i poc abundants de precipitació, o puntualment abundants al Pirineu oriental.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més baixes i es donaran al final del dia. Es mouran
entre els 5 i 10 ºC al Pirineu, entre els 7 i 12 ºC a la depressió Central, al Prepirineu i
al prelitoral nord, entre els 9 i 14 ºC a la resta del prelitoral, i entre els 11 i 15 ºC al lito-
ral.
Les màximes seran lleugerament més baixes i oscil·laran entre els 17 i 22 ºC al Pirineu
i a la meitat nord del litoral, i entre els 20 i 25 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i regular de matinada i bona la resta del dia. Malgrat tot,
al vessant nord del Pirineu quedarà entre regular i dolenta, sobretot a cotes mitjanes i
altes.

Vent
A l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al llarg del dia, amb alguns cops
forts. El mestral bufarà a l'interior de les terres de l'Ebre al llarg del dia d'intensitat entre
fluixa i moderada. A la resta del litoral s'imposarà els components nord i est de matina-
da, i el sud la resta de la jornada, d'intensitat entre fluixa i moderada. A la resta del terri-
tori bufarà els components nord i oest fins a migdia, i els sud i oest a partir de llavors
de mateixa intensitat.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No permetis  que la teva actitud  independent
et provoqui  problemes  amb  els  teus  com-
panys  de tasques . En el  social ,serà  bon
moment  per a la teva  expansió.

Taure
20/4 al 19/5

Realitza en el teu  treball d'acord  a les  teves
idees  i els teus  plans  i no permetis  inter-
ferències . Fes  un examen  de consciència  i
abandona  les actituds  possessives. 

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs  la necessitat  d'ampliar  les teus
coneixements , en l'àmbit professional . No et
guardis  tots els problemes , parlar-ne amb
els amics  et farà bé. 

Cranc
22/6 al 21/7

Revisa  la forma  que t'estàs  relacionant  amb
les persones  amb qui  comparteixes   la teva
vida , deixa  enrere tot el que  contribueixi  a
causar  discussions  i problemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Si encara  no tens  parella , és possible que
coneguis  persones  que t'atrauran , però
obre bé els ulls , perquè  podria  aparèixer
algun  projecte  massa controlador. 

Verge
23/8 al 21/9

Per ara  les idees innovadores  i audaces  et
poden reportar bons beneficis  en el treball .
Però  procura evitar  problemes  amb els com-
panys  de feina.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida sentimental es farà més intensa
, perquè el teu atractiu  i encant estaran amb
magnificència. Possibilitats  de que coneguis
una persona estrangera. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Ves amb compte perquè et veuràs obligat  a
efectuar  molts desplaçaments . Pren totes
les precaucions si has de conduir  qualsevol
tipus  de vehicle. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Tots els canvis que estàs vivint , fan  que el teu
organisme tendeixi  a desgastar-se'n  per això
, procura  de tant en tant , fer un alt  i retirar-
te  a descansar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sents que has de fer un canvi  per sentir-te
més lliure , però  alhora , tens  por de deixar
la seguretat . La clau  serà  que vagis  fent
les modificacions  a poc a poc.

Aquari
20/1 al 18/2

Comptes amb molta energia  que has  de cana-
litzar  de forma  positiva, perquè  podries  afec-
tar els teus  nervis. Cuida la teva salut , en espe-
cial  si ja pateixes  de varies.

Peixos
19/2 al 20/3

La teva actitud  està  sent massa  idealista  i
per  això , hauràs  de delegar  en algú que
s'encarregui  de les  coses pràctiques . Busca
el suport dels teus amics.

MATÍ

SOL

TARDA

XÀFEC

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 15°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

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

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

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

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

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

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

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

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

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

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

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

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

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

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

654 375 373

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

LA RÀPITA

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

660 58 47 87
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Les diverses ponències
tècniques amb invitats
d'honor com Carles
Tejedor del Restaurant Via
Veneto, de Barcelona, que
compta amb una estrella
Michelin, i que va parlar
de “la tonyina roja amb
glamour” van tancar la
Setmana Gastronòmica.
També, van participar
altres xefs com els ger-
mans Sergio i Javier

Torres del Restaurant Dos
Cielos de Barcelona amb
la ponència “Aplicacions
tècniques a la Tonyina
Roja”. A més, des del
territori destaquem la
presència del xef Frank
López, del Restaurant Villa
Retiro, de Xerta, que
també compta amb una
estrella Michelin, que va
parlar sobre “La tonyina
roja vista des de l'Ebre”.
El dissabte, 4 de maig, va
visitar la població el
Cònsol General del Japó a
Barcelona, Takashi
Fuchigami, que va partici-
par també en algunes de
les activitats del progra-
ma. “Aquesta és una mos-
tra més de els bones rela-
cions entre Catalunya i
Japó. Cada any molts
empresaris i turistes japo-
nesos visiten Catalunya. A
més, l'Ametlla de Mar

compta amb una empresa
amb forts vincles amb el
Japó. Vull agrair la volun-
tat del Grup Balfegó i el
suport de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar en l'orga-
nització d'aquesta II
Setmana Gastronòmica de
la Tonyina Roja”, explicava
Cònsol General del Japó a
Barcelona, Takashi
Fuchigami. A més, el
Cònsol General va fer
esment a que la participa-
ció a la Setmana
Gastronòmica ha estat un
dels actes previs de la
celebració del 400 aniver-
sari de les relacions
comercials entre Japó i
l'estat espanyol que es
celebra aquest any. Per la
seva part, el Grup
Balfegó, empresa organit-
zadora es mostrà molt
satisfet amb la participa-
ció. “Molta satisfacció des

del Grup ja que hem pogut
consolidar aquestes jorna-
des com una cita impor-
tant per  a la localitat.
Nosaltres exportem el
50% de la tonyina al Japó
i creem que aquests dies
són una bona oportunitat
per apropar la cultura
nipona a la Cala”, subrat-
llava Manel Balfegó,
President del Grup
Balfegó. Per la seva part,
Pere Vicent Balfegó,
President  també del
Grup, així mostrava la
seva satisfacció: “satis-
fets per la participació i
per la qualitat de les
ponències tècniques. A
més, el temps ens ha
acompanyat. Així ho
vàrem veure amb la Tuna
Race. Per tant, en resum
estem molt contents”. 
La mostra s'ha centrat en

la cultura nipona, per ser
el Japó on s'exporta més
del 50% de la tonyina de
l'Ametlla. 

La Setmana Gastronòmica
de la tonyina roja ha estre-
nat enguany un nou Espai
Market, on s'han ofert
tapes de tonyina i altres
degustacions i que han
estat un dels èxits de la
segona edició de la mos-
tra. 
En aquest espai també
s'han pogut trobar algu-
nes de les curiositat de la
tradició nipona, com les
maquetes, els bonsais,

l'escriptura, o l'origami,
l'art de les figures de
paper, entre altres. 
En el marc de la Setmana

Gastronòmica s'ha tornat
a posar en marxa el Tuna
Tour que ha complert un
any. 
Com ha explicat Manel
Balfegó, des del Grup ton-
yinaire, “s'espera que el
nombre d'usuaris d'aquest
actiu turístic s'incrementi
sensiblement aquest estiu
després que s'hagin tan-
cat nous convenis amb
touroperadors que treba-
llen a la zona”. 

L'Ametlla es consolida com la capital de la
tonyina roja de la Mediterrània 

L'Ametlla de Mar del 3
maig fins al 6 de maig
s'ha consolidat com l’e-
picentre de la promoció
de la tonyina roja al
Mediterrani amb la
Segona Setmana
Gastronòmica.

Les jornades tècniques van comptar amb diversos xefs de restaurants amb estrella Michelin

TONYINAAAAA!

ACTUALITAT

REDACCIÓ

El Japó, el principal país consumidor
de tonyina catalana, torna a

protagonitzar la Setmana
Gastronòmica

                 


