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L'estadística avala EBRELÍDERS com
els Premis Populars de les Terres
de l'Ebre. Uns Premis organitzats
per Més Ebre i Canal TE. La
participació ebrenca, durant
aquests darrers mesos, ha fet
d'aquesta quarta edició, altre cop,
tot un èxit. Els guanyadors i
finalistes rebran el proper 7 de juny
els seus reconeixements. La veu
del territori sonarà aquest dia amb
força a l'Ametlla de Mar, localitat
que acull aquest any l'entrega de
guardons. Però encara no està tot
dit. Ahir fou l’últim dia per votar a les
diferents categories, però a partir
d’avui la disputa estarà entre els
que s'hagin classificat en les tres
posicions per veure qui
aconsegueix ser el guanyador. A la
Cala en gaudirem.                    P3

L’Ametlla de Mar gaudirà dels EBRELÍDERS

El pla d'acció elaborat pel Departament d'Agricultura per frenar l'expansió del cargol maçana al
Delta de l'Ebre vol combinar mesures com l'aplicació de fitosanitaris, l'assecament de camps, la
rotació de conreus o la gestió hidràulica per eradicar la plaga. Amb la sembra de l'arròs ja en
marxa, les accions per aquesta campanya se seguiran basant en la vigilància i l'aplicació de
tractaments de saponina per part dels pagesos. Segons el Departament, la plaga continua
avançant "a poc a poc" però sostingudament a l'hemidelta esquerre -on, oficialment, afecta 1.500
hectàrees-. P4

En lluita contra el cargol maçana

Terres de l’Ebre. ERC exigeix al govern
espanyol la creació d'una comissió per
impulsar un centre turístic i mediambiental
a la Bombita de Deltebre. P5

Esports. Edu Albacar, Albert Montañés, Oriol
Romeu, Angel Rangel i Josep Gombau, amb
els seus resultats, són els Gal.làctics
ebrencs. P10

Terres de l’Ebre. Costes reposa la sorra de
les platges abans de la temporada d'estiu.
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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

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

El divendres dia 7 de Juny a l'Ametlla de Mar hi
haurà celebració. El territori ebrenc ho estarà
amb la cloenda de la quarta edició dels Premis
EBRELÍDERS. 
Es lliuraran els guardons als guanyadors i als
finalistes d'una iniciativa original que va
començar ara ja fa tres anys i que s'ha distin-
git per ser popular I que s'ha convertit en un
fenòmen social. 
Uns Premis que, una edició més, reconeixeran
la feina ben feta a la gent i les institucions de
les postres terres. Serà la posada en escena

d'un projecte engrescador, il.lusionant. El punt
i final de moltes hores de feina per part de l'or-
ganització, i molta implicació per part de la
gent participant d'EBRELÍDERS que ha estat,
durant setmanes, votant els seus escollits i
fent campanya perquè poguessin ser, a la
vegada, escollits guanyadors. 
Ha de ser i serà el final brillant a uns Premis
que no han passat desapercebuts, les estadís-
tiques han parlat, una vegada més per sí soles.
Han estat un mesos d'il.lusió. Properament
serà el Gran Dia. 

Editorial

Ens veiem a l’Ametlla de Mar “Un negoci per a uns pocs, una
càrrega per la ciutadania”

Opinió

Pensareu com jo que, a qualsevol part del
món, els nens naixen tots iguals. Llavors es
formaran com a persones segons el lloc on
hagin nascut. En aquest procés, els pares en
gran mesura, l'escola, l'entorn social, religiós
i familiar, etc. hi posaran la resta. Per exem-
ple, un home musulmà és evident que, si en
lloc de néixer a Egipte hagués nascut a
Polònia, segurament seria cristià. Llavors, és
correcte afirmar que ells, els nens, no poden
fer res per canviar aquesta evidència; si més
no, en assolir l'ús de raó, poden triar conèi-
xer altres realitats, però llavors, si ho fan,
serà individualment i amb les seves pròpies
conviccions. 
Jo he estat pare i ara, passat el temps, sóc
iaio. Gaudeixo dels néts, els conto històries,
els malcrio... faig tot el que no vaig poder fer
amb els fills a causa de la responsabilitat de
ser pare, i estic més preocupat de no trepit-
jar la tasca als meus fills i no rebre retrets,
que no dels efectes i conseqüències del meu
tracte amb ells. I fins fa ben poc era feliç amb
tot. Però us he de confessar un fet, un 'peca-
det' que vaig cometre l'altre dia, i estic amb
cert neguit des de llavors. A veure si us ho
explico i torno a estar tranquil.

Va passar l'11 d'abril. Com quasi tots els
dies, jo estava mirant les noticies de TV3 a
migdia, amb l'habitual disputa amb la meva
néta de 8 anys, ella vol veure 'Clan', i sorgeix
la guerra per la possessió del comandament
a distància. En aquell moment el tenia jo i ella
em tibava del braç per tenir-lo. Va ser llavors
quan va passar tot, en un moment. Pel cap
em van passar mil pensaments en un instant
i, sense reflexionar més, ho vaig fer: Espera't
! Para, Neus... mira això. Donaven la notícia
que el president del Congrés de Madrid havia
expulsat de la tribuna d'oradors el diputat
d'ERC, Joan Tardà, perquè insistentment feia
la seva intervenció en català. Es veien repeti-
dament les imatges. El senyor Tardà, serena-
ment, recollia els seus papers i cap baix,
donant una imatge a tot el món d'una soferta
resignació, baixava els esglaons de la tribu-
na, sotmès a la imposició d'unes normes que
no són justes. Tot el món ho va veure. Neus,
atentament, ho va mirar. I li vaig dir: Veus,
Neus, a Espanya, per parlar en català, la nos-
tra llengua, ens despatxen dels llocs.

Des de llavors que ho tinc ficat al cap. És
només una xiqueta, i què li dic jo, ara, de tots
'estos romanços'? Sobretot sabent que m'es-
colta i, com una nena que és, li quedarà gra-
vat per sempre més. Em consolo pensant en
el procés que hem començat els catalans
cap a la independència. Penso en la lluita que

històricament hem dut a terme per no perdre
i per recuperar els nostres drets com a
poble, perduts de males maneres. Crec fer-
mament que no són romanços!! Darrere hi ha
moltes lluites, molts sofriments, tragèdies,
exilis, esforços per continuar endavant, pati-
ments, submissions, afusellaments, intents
d'extermini cultural, espolis, desconsidera-
cions, amb més de tres-cents anys de
resistència com a poble... I encara som aquí.
Existim. Pensar això em consola, sí. I conti-
nuo raonant: vivim uns moments de la nostra
història que, com a poble, una gran majoria
ens hem decidit a fer el pas. I dos preguntes
varen ser determinants per actuar com ho
vaig fer: I si el procés s'allarga? I si hem de
continuar resistint? 

La veritat és que no voldria veure els meus
néts carregats amb aquesta tasca. Però vaig
pensar i penso que, si algú ha de continuar,
han de ser ells; i si ho aconseguim ara, segur
que ho valoraran amb més força i coneixe-
ment de causa. Per tant, heu d'entendre que
tots plegats formem part i som fills del poble
de Catalunya i que és responsabilitat de tots
aconseguir la llibertat.

Josep Antoni Navarro Serra
Executiva Comarcal del Baix Ebre

d'Esquerra Republicana de Catalunya

Adoctrinar els fills dels Catalans

Opinió
Sempre que alguna gent dedi-
cada a la política, amb poder
en les institucions, ixen als mit-
jans de comunicació, generen
titulars i així el 2 d'abril de
2012, amb la inauguració de la
Planta  de Tractament
d'Escombraries de Cervera del
Maestre aparegué: "La planta
de Cervera permite la creación
de 70 nuevos empleos i el aho-
rro de 300.000 euros en la
gestión de residuos de la
Diputación".
Sí, Sra. Bonig, Consellera de
Medi Ambient, Sr.Moliner, Sr.
President de la Diputació
Provincial de Castelló, l'obertu-
ra d'esta instal·lació haurà
permès l'estalvi de 296.274 Û
(cinquanta milions de pesse-
tes) pagats per la Diputació pel
transport, tractament i elimina-
ció dels residus de la planta
però sobre qui recaurà aquest
cost? 
Aquest estalvi per a la
Diputació s'ha convertit, per a
la ciutadania de la Zona 1 al
2012, en 11.994.960,19 Û (
dos mil milions de les antigues
pessetes)  pagats en concepte
d'aquest mateix transport,
tractament i eliminació. Si
alguna cosa positiva podem
extraure son els 70 nous llocs
de treball que ha de generar
directa o indirectament aques-
ta planta. Llocs de treball amb
un cost de quasi trenta milions
de pessetes anuals cadascun i
que podríem posar en dubte la

legitimitat dels processos
selectius que es portaran a
terme per cobrir-los. 
Així que ens trobem amb que
la UTE, gestora del tractament
d'eliminació dels residus, té
adjudicat aquest sucós negoci
durant 20 anys mentre la per-
sona contribuent sofreix l'ele-
vat cost per vivenda que
ascendeix a quasi 80Û per
vivenda (es visca en ella o no)
per un tractament molt defi-
cient de les deixalles. A més,
la conselleria i la diputació
tenen quasi el 50% dels vots
dins del consorci mentre apor-
ten una quantitat ínfima de
diners. Per la seua part, les
alcaldies, representants de la
ciutadania (qui aporta la major
part dels ingressos) en el
Consorci, davant de superiors
del seu partit, parlen poc i
qüestionen menys. Com a molt
assenteixen o neguen segons
les directrius manades des del
seu partit. Així que esta és la
trista realitat de l'estalvi que
genera la planta, estalvi per a
la Diputació pagat per tota la
ciutadania en benefici de l'enri-
quiment de les persones que
ho gestionen.

Joaquín Anglés
Portaveu de la sectorial de

medi ambient 
Compromís Maestrat-Els Ports
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Comentaris de reconeixe-
ment i anyorança... «Quins
records del Dr. Miret, una
bellísima persona, que es
mereix que tingui un reco-
neixement per tot el que
va lluitar i les circumstàn-
cies que li van pasar, allí
on estige segur que estarà
content i ben orgullós»,
paraules molt entranya-
bles que es poden llegir en
la categoria de In
Memoriam  dedicades a
Pau Miret, que a hores
d’ara encapçala la posició
número 1.
Carinyo i ternura...«És un
exemple per a tots.
Sempre i de manera desin-
teressada ha fet costat a

la gent que més ho ha
necessitat; en los pitjors
moments, quan acompan-
yava a les famílies que per-
dien un ésser estimat, allí
estava Maso, donant
suport. Fins i tot aquelles
persones que tenien la
mala sort de no tenir a
ningú, allí estava Maso per
acompanyar-lo en l'últim
adéu.» En la categoria de
Maior de l’any sembla ser
que el rapitenc Maso s’ha
fet un lloc al «coret» de
molta gent, perquè ocupa
la primera posició i en la
seva candidatura es poden
llegir multituds de comen-
taris amb el mateix missat-
ge. Força i dedicació...
«Jo també he votat, per-
què vos ho mereixeu. Sou
l'orgull del poble i les
Terres de l'Ebre. Sou unes
campiones!!» Paraules
dedicades a les esportis-
tes Itziar Mulet i Roser
Fornos en la categoria
d’Esports col.lectius.
També liderant el ràn-
quing. I la veritat és que
gràcies a aquests dos
mesos de votacions dià-
ries i al vostre suport,
gent com Pau, Maso, Itziar
i Roser han pogut sentir el
recolzament, i carinyo de
tots aquells que han volgut
apostar per la seva candi-

datura. I com aquests
noms, molts més... molts
més candidats, molts més
vots i molts més comenta-
ris que podeu veure a la
pàgina web dels premis
w w w . e b r e l i d e r s . c a t .
Ahir fou l´últim dia per
poder votar. A partir d’avui
el contador de vots es
posarà a zero als tres fina-

listes de cada categoria, i
els vots seguiran sumant
fins al dia  31 de maig.
El 7 de juny  ha estat el dia
escollit per retrobar-nos
un any més, i gaudir de
l’entrega final dels premis.
Serà a la Contrapunta, a
L'Ametlla de Mar. Allí serà
el Gran Moment dels
Ebrelíders.

Recta final dels Premis 
Ebrelíders 2012

Un any més el territori s’ha
bolcat en la nova edició
d’Ebrelíders, la quarta. Més
de 16.000 usuaris han
votat i voten cada dia per
ajudar als seus escollits en
cada categoria a pujar
posicions. 
Ahir es va tancar el període
de votacions. A partir de
demà els tres primers clas-
sificats es juguen aconse-
guir ser els guanyadors.
Per tant, els vots a partir
d’ara són igual d’impor-
tants o més que el primer
dia.

Un any més la resposta de la gent ha superat les expectatives 

La gala final d’entrega dels premis serà el proper 7 de juny a l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

ACTUALITAT

A partir d’avui, comença el compte
enrera de les votacions, per als tres

finalistes de cada categoria. 
Els propers vots decidiran el

guanyador de cadascuna d’elles.

M. LALANA
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El Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural impulsa el Pla
d'Acció per al control del
cargol poma al Delta de
l'Ebre, una estratègia inte-
grada i transversal en la
qual s'han invertit ja més
de 5,3 milions d'euros
durant els 2 darrers anys
amb l'objectiu de contenir
i evitar la seva propagació
i dispersió, fet que podria
comprometre no només
els cultius dels arrossars i
el manteniment de la
població sinó també el
conjunt dels ecosistemes i
la biodiversitat que carac-
teritzen el Delta, que han
estat motiu de la seva pro-
tecció i que el conformen
com un hàbitat únic el

món. La vigilància intensi-
va (per part dels tècnics
de les DG's implicades i
dels Agents Rurals), la
gestió hidràulica, la con-
tenció a micro-escala i a
gran escala, la realització
d'estudis de recerca i
experimentació de nous
tractaments (IRTA) i un
Projecte LIFE, constituei-
xen les principals mesures
previstes per continuar la
lluita contra la plaga.
La Comissió Tècnica per a
la lluita contra el cargol
poma està integrada pels
comandaments i tècnics
de les direccions generals
del DAAM implicades (DG.
de Desenvolupament
Rural, DG d'Agricultura i
Ramaderia i DG. de Medi
Natural i Biodiversitat,
amb el suport també del
Cos d'Agents Rurals), del
Serveis Territorials de
Terres de l'Ebre, així com
dels tècnics de Forestal
catalana i de l'IRTA a més

dels representants de les
comunitats de regants i de
Prodelta. 
Així mateix, està prevista
una comissió de coordina-
ció tècnica entre membres
del DAAM i els tècnics de
les cooperatives d'arros-
saires, de les dues comu-
nitats de regants, per

coordinar mesures conjun-
tes. 
Les estratègies de lluita
del Pla d'Acció contra el
cargol poma conformen
un sumatori d'alternatives
que es fonamenten en la
biologia de l'espècie i en
l'experiència adquirida
durant els dos anys de llui-

ta,  amb una visió integra-
dora i transversal que
comporta una acció coor-
dinada de totes les àrees
del Departament implica-
des i que requereix
necessàriament de la
col·laboració activa del
sector, especialment dels
arrossaires.

Pla de lluita.

Cedida

L'Agència de Salut
Pública de Catalunya i el
Consorci de Serveis
Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre
i El Montsià (CODE) han

signat un conveni per dur
a terme els tractaments
contra la mosca negra
durant la campanya de
2013, en el qual s'hi des-
tinen 642.156 euros. 

Aquest conveni, que
s'emmarca dintre el pro-
tocol d'intencions signat
el desembre de 2011
entre la Generalitat de
Catalunya, la Diputació

de Tarragona i el Code,
permet dur a terme
accions conjuntes de
prospecció i tractaments
larvicides al riu Ebre amb
la finalitat d'evitar la proli-
feració de la mosca
negra. 
En aquest sentit, el dele-
gat del Govern a les
Terres de l'Ebre destaca
que “el pla d'actuació plu-
rianual 2012-2014 esta-
bleix la garantia que ens
permet el finançament
necessari per dur a

terme les accions per
controlar la plaga de la
mosca negra amb les
millors condicions possi-
ble”. 
Així es poden dur a terme
periòdicament les pros-
peccions i tractaments
larvicides de les zones
afectades del riu Ebre,
tant al seu pas per les
comarques de Ribera
d'Ebre, Baix Ebre,
Montsià, com la part
baixa del riu Segre i
Cinca.

El Govern destina 640.000 euros per
fer front al tractament contra la

mosca negra aquest 2013
S’estabilitza el nombre d’assistències per picades el 2012

El grup municipal
d'Iniciativa-Entesa per
Tortosa presentarà en el
ple ordinari del proper
mes de juny una moció
perquè l'Ajuntament creï
una comissió d'experts
que s'encarregui d'estu-
diar i elaborar una candi-
datura perquè Tortosa
sigui declarada Patrimoni
de la Humanitat per part
de la Unesco. Una pro-
posta que, asseguren,
ara s'ha vist revalidada
en ser inclosa en
l'Informe sobre estratè-
gia turística al municipi
de Tortosa que ha elabo-
rat la Universitat Rovira i
Virgili (URV). 

ICV proposa
crear una
comissió

La delegada del govern
espanyol a Catalunya,
María de los Llanos de
Luna, ha qualificat la
Guàrdia Civil com una
"peça indispensable del
model policial català" i ha
destacat el seu paper
com a garantia de "la uni-
tat de tots els espan-
yols". En l'acte inaugural
de la nova caserna de
l'institut armat a
Gandesa, Llanos de Luna
ha valorat la presència
del cos al municipi com a
"model inspirador" per als
catalans "d'aquells que
amb alt esperit de sacrifi-
ci mostren la seva inequí-
voca voluntat de servei
públic i amor per
Espanya". 

Nova caserna de
la Guàrdia Civil

a Gandesa

Agricultura promou una suma d’alternatives per
contenir la plaga que potser crítica per al Delta

S’han invertit ja més de 5,3 MEUR durant els darrers dos anys

ACTUALITAT
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Des de la mateixa finca
adquirida per l'Estat l'any
2010, Gervasi Aspa ha
denunciat la situació en què
es troba la seva gestió. 'Hi
havia una gran expectativa
de futur d'impulsar un cen-
tre turístic i mediambiental
de referència a les Terres
de l'Ebre i la predisposició
de l'Estat per tirar endavant
un projecte espectacular,
però després de tots
aquests anys encara no
s'ha creat la Comissió per a
la gestió d'aquest finca', ha

afirmat, després de recor-
dar que hi ha un acord des
del novembre de 2011 de
la Secretaria d'Estat de
Canvi Climàtic per crear-la.
Aspa ha lamentat que això
impedeix avançar en la ges-
tió d'una finca que impulsa-
ria fortament el sector turís-
tic i econòmic del municipi.
La finca ara és un focus de
mosquits i de plagues com
la del barrinador de l'arròs.
El diputat Alfred Bosch ha
anunciat que ha registrat
una Proposició no de llei al
Congrés per demanar la
creació immediata d'una
Comissió mixta per gestio-
nar la finca Bombita i també
diverses preguntes per
escrit al Govern espanyol.
ERC demana les previsions
de calendari que té el
Govern per crear la
Comissió, els motius pels
quals no s'ha creat fins ara
i els mecanismes o actua-
cions que pensa implemen-
tar per posar en marxa la

Comissió i poder fer una
gestió turística i mediam-
biental de la finca durant
aquest any 2013. Bosch ha
afirmat que 'ja estem acos-
tumats que el Govern del
PP, en lloc d'ajudar la gent,
o bé no fa res o bé la perju-
dica, i aquí en tenim un
exemple claríssim'. Per al

diputat, 'hi ha uns compro-
misos que s'han de complir
i s'ha de constituir la
Comissió que planifiqui qè
es fa amb la finca, i també
s'ha de començar a execu-
tar tot el que necessiten les
platges del Nen Perdut i de
Pals perquè no hi hagi més
regressió'. ERC ha registrat

més preguntes demanant
els motius pels quals no
s'ha portat a terme el pro-
jecte constructiu del
Desenvolupament del Pla
de Millora a la Costa de
l'Ebre a la platja de Pals -
Bassa de l'Arena i Nen
Perdut, així com les previ-
sions per executar-lo. 

Alfred Bosch, diputat
republicà al Congrés de
Diputats, ha visitat amb
l'alcalde de Deltebre i
president de la
Federació de l'Ebre
d'ERC, Gervasi Aspa, i el
diputat al Parlament de
Catalunya, Lluís Salvadó
la finca Bombita.

Cedida

“Jo estimo Amposta, jo
compro a Amposta”.
Aquesta és la campanya
que els socialistes ampos-
tins han posat en marxa
aquest dimarts amb l'objec-
tiu de donar suport al
comerç local. Amb aquesta

campanya, segons ha expli-
cat el primer secretari del
PSC d'Amposta, Antoni
Espanya, es pretén sensibi-
litzar a la població amb un
missatge curt i concís per a
“animar-los a dinamitzar el
nostre comerç, el de tota la

ciutat, tant grans superfí-
cies com petites, però
especialment el de tota la
vida, el de les famílies que
s'esforcen cada dia quan
obren les portes del seu
establiment, que reben
amb un somriure i un gest

amable els seus clients,
que els escolten, que dedi-
quen part del seu temps a
facilitar en certa mesura la
vida dels seus veïns”. En
definitiva, segons el dirigent

socialista, els que fan
poble, “com expressió sin-
cera i real del que és cohe-
sionar la ciutadania mit-
jançant les relacions socials
satisfactòries”.

«Jo estimo Amposta,
jo compro a Amposta»

El PSC va repartir dimarts al mercat de forma gratuïta unes 400
bosses que es recullen a l’interior d’una rosa, emblema del partit

L'Ajuntament de Tortosa
fraccionarà el pagament
de l'Impost sobre Béns
Immobles (IBI) en dos ter-
minis a tots aquells con-
tribuents que tinguin el
rebut domiciliat en una
entitat financera. Si fins
ara el cobrament íntegre
s'efectuava amb data 15
d'agost, ara es cobrarà
el 50% el 30 de juliol i l'al-
tre 50% el 30 de setem-
bre. Els contribuents que
no tinguin domiciliat
aquest impost hauran de
fer efectiu el 100 per
cent de l'import entre el
30 de juny i el 30 d'a-
gost.

Tortosa
fracciona el
pagament 

de l’IBI

Els preus s'han mantingut
estables a la demarcació
de Tarragona al mes d'a-
bril i la inflació anual ha
quedat situada en l'1%, la
més baixa de Catalunya,
segons l'Index de Preus
de Consum (IPC) que ha
publicat l'Institut
d'Estadística espanyol
(INE) aquest dimarts al
matí. Aquesta xifra és la
més baixa registrada a les
comarques tarragonines
des del febrer del 2010,
quan l'IPC es va situar en
el 0,8%. A Catalunya, els
preus han pujat tres dèci-
mes respecte al març
però la inflació anual s'ha
situat en l'1'8%, la més
baixa des del 2010, mig
punt inferior a la d'ara fa
un any.  

Es mantenen 
els preus estables 

ERC exigeix al Govern Espanyol la creació immediata
de la Comissió per gestionar la finca Bombita

Com també l’execució del projecte per aturar la regressió de la costa del Delta

ACTUALITAT
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Els efectes dels tempo-
rals de llevant produïts
durant aquests primers
mesos de l'any, va afec-
tar de manera important
algunes de les platges
del litoral Calero. 
Tant és així, que algunes
d'elles presentaven una
imatge deplorable, dona-
da la manca de sorra.
Les platges en les que
s'ha actuat han estat,

l'Alguer, Pixavaques,
Cala Vidre i Bon Capó on
s'han dipositat 600m3
de sorra. 
Aquestes tasques tindran
continuïtat en les pròxi-
mes setmanes a d'altres
platges com Cala Pepo i
la resta de platges
Bandera Blava.
Segons Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar,
“durant aquest mes de
maig es produirà una
millora substancial, no
només amb la feina de
Costes, sinó també amb
la que farà la brigada,
amb l'objectiu de tenir
les platges de la millor
manera possible. Volem
estar preparats pels visi-
tants i per la gent del
poble, ara que ja
comença el bon temps”.
Cal recordar també, que
fa poques setmanes,
l'Ajuntament va sol·licitar
a la mateixa Direcció

General, que arrangés
els desperfectes que els
aiguats de l'hivern havien
provocat en diversos
punts del GR-92, amb
esllavissaments a la zona
de les Salines i a Cala
Vidre, on encara són visi-
bles les grans roques cai-

gudes a la sorra, despre-
ses del talús.
Al mateix temps
l'Ajuntament ha
començat amb la posada
al dia del mobiliari urbà i
accessori de les platges,
amb la repintada de les
zones de fusta a

Pixavaques i l'Alguer i la
instal·lació de les dutxes,
papereres, passarel·les i
escales d'accés, així
com  a la retirada de la
posidònia oceànica que
cobreix la sorra en mol-
tes ocasions.

La direcció General
de Costes i Medi Marí
del Ministeri
d ' A g r i c u l t u r a ,
Alimentació i Medi
Ambient, va dur a
terme al llarg de la
passada setmana els
treballs de reposició
de sorra a diverses
platges del municipi.

REDACCIÓ

Els caleros i els visitants, gaudiran de les platjes de la localitat. 

Cedida

El passat dia 7 de maig la
residència L'Onada
d'Ulldecona va complir 10
anys. I ho va celebrar amb
una gran festa d'aniversari
en la que hi van participar
els avis, les famílies i els
amics, el personal, l'equip

de govern de l'Ajuntament
d'Ulldecona i moltes perso-
nes vinculades al centre
durant aquests 10 anys. La
diada fou un èxit, plena
d'activitats variades: jocs
esportius, dinar de germa-
nor, foto de família, espec-

tacles, entrega dels premis
del Concurs, homenatge
als avis amb estància al
centre de 5 i 10 anys, bere-
nar i pastís d'aniversari.
Durant aquests 10 anys la
residència d'Ulldecona han
atès a 206 persones grans

i les seues famílies, en les
diferents etapes de la velle-
sa, amb la finalitat de millo-
rar la seua qualitat de vida i
la qualitat de l'assistència.

“I esperem continuar cui-
dant la gent gran per molts
anys més, de la mateixa
forma, amb la mateixa
il.lusió que el primer dia”.

La Residència L’Onada
d’Ulldecona compleix 10 anys

El passat 7 de maig va ser l’aniversari

Un simulacre d'incendi
en un magatzem de
materials i bolquers de
la planta socio-sanitària
de l'Hospital Comarcal
de Móra d'Ebre ha
permès a la direcció del
centre i a Protecció Civil
avaluar, per primer cop,
la coordinació tant inter-
na com externa sobre el
terreny en un cas d'e-
mergència. En l'exerci-
ci, que ha simulat dos
persones ferides i ha
obligat a evacuar una
trentena d'avis resi-
dents, han participat
per primer cop efectius
dels bombers, Mossos
d'Esquadra i el SEM.
Protecció Civil ha valo-
rat positivament el nivell
d'informació i coordina-
ció entre els diferents
agents implicats. 

Simulacre
d’incendi a 

Móra d’Ebre

L'organització 'Tanquem
Les Nuclears - 100%
Renovables' ha presen-
tat un informe on es
recullen les dades del
Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) des de
l'octubre de l'any 2005
fins als desembre de
2012. ‘Tanquem les
Nuclears’ considera que
els 221 problemes de
funcionament registrats
als nuclis d'Ascó I i II i
Vandellòs II certifiquen
el "deteriorament" dels
reactors de les centrals
de Catalunya. 

“Centrals
nuclears

deteriorades”

Costes reposa la sorra de les platges de l’Ametlla de Mar
Abans de la temporada d’estiu

ACTUALITAT
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L'acte de commemoració
va estar presidit pel con-
seller de Presidència i por-
taveu de la Generalitat de
Catalunya, Francesc
Homs, va comptar amb la
ponència Els valors emer-
gents, una altra agenda
pública local pronunciada
pel doctor en
Administració d'Empreses
i professor d'ESADE,
Carlos Losada. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, destacava “el
paper que han realitzat
tots i cadascun dels presi-
dents que han liderat, en
alguna etapa concreta, la

gestió de l'ens comarcal”.
A la foto apareixen els pre-
sidents que ha tingut el
Consell Comarcal del Baix
Ebre durant aquests anys.
Soler també va voler
agrair “l'esforç, la implica-
ció i la dedicació de tot el
personal que ha prestat
els seus serveis al llarg
d'aquests 25 anys i, espe-

cialment, en els moments
d'adversitat actuals”. 
Per a Soler, “és rellevant
que es posi de manifest la
tasca social de servei a
les persones i d'ajuda als
municipis que realitza el
Consell Comarcal del Baix
Ebre en el seu dia a dia
per tal d'afavorir al desen-
volupament i al progrés

econòmic i social de la
comarca”. Per la seva
banda, el conseller de la
presidència i portaveu de
la Generalitat de
Catalunya, Francesc
Homs, va «reivindicar el
paper dels consells
comarcals com a ens
prestadors de serveis de
valor, eficients i necessa-

ris per a la ciutadania”.
Per aquest motiu Homs,
que va destacar la tasca
que realitza l'ens comarcal
del Baix Ebre, va afegir
que “el relat simplista vers
els consells comarcals es
basa amb el desconeixe-
ment del seu funciona-
ment i de la seva raó de
ser”.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
commemora els seus 25 anys

L'ens comarcal del Baix
Ebre va celebrar diven-
dres passat els seus 25
anys de servei i dedica-
ció a les persones i als
ajuntaments de la
comarca. 

L’acte va estar presidit pel conseller de Presidència, Francesc Homs

Es va projectar una conferència sobre valors públics emergents

REDACCIÓ

El Govern de la
Generalitat ha impulsat la
millora del subministra-
ment d'aigua en diverses
localitats de les comar-
ques de la Ribera d'Ebre i
el Priorat, que permetrà
incrementar la disponibili-
tat d'aigua a les localitats
ubicades aigües avall de
l'embassament de Flix
davant d'un eventual epi-
sodi de contaminació
durant els treballs de des-
contaminació del pantà.
Les actuacions, que durà
a terme la societat estatal
Acuamed, beneficiaran
prop d'11.000 persones
de les poblacions de
Benissanet, Miravet,
Tivissa, Vinebre i Falset.

Els treballs, que formen
part del Pla de Restitució
Territorial de Flix, es van
acordar en un conveni
que l'Estat i la Generalitat
van signar el març de
2010. Consisteixen en la
construcció de 2 dipòsits
i de 3 pous amb una
capacitat total de 750
m3, així com també més
de 16.600 metres de
xarxa de canonades, jun-
tament amb les conne-
xions elèctriques
necessàries per al funcio-
nament de les
instal·lacions. 
En concret, els projectes
que es tiraran endavant
són els següents:
Construcció d'una nova

captació per a l'abasta-
ment de Benissanet i
Miravet (Ribera d'Ebre),
construcció de captació i
d'un nou dipòsit regulador
de 350 m3 i les conduc-
cions associades per a
l'abastament de Tivissa
(Ribera d'Ebre), construc-
ció d'una nova captació a
la zona de sant Miquel per
a l'abastament de Vinebre
(Ribera d'Ebre), millora de
les conduccions d'abasta-
ment en alta de Falset
(Priorat). 
Els treballs són imprescin-
dibles per garantir amb
urgència la qualitat del
recurs per a l'abastament
a les poblacions ubicades
aigües avall de l'embassa-

ment de Flix. 
L'acord aprovat pel
Govern, que comporta la
declaració d'utilitat públi-
ca i la necessitat d'ocupa-

ció dels béns i els drets
afectats, permetrà
començar la recerca de
terrenys per iniciar les
obres. 

El Govern impulsa la millora del subministrament 
d’aigua en municipis de la Ribera i el Priorat

Els treballs beneficiaran prop d’11.000 persones

"La pilota està a la teula-
da de Carrefour".
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha assegu-
rat que l'empresa pro-
pietària del centre
comercial Futuro Ciudad
ha resolt els problemes
de manteniment, submi-
nistrament elèctric i de
deutes a Hisenda que la
multinacional francesa va
adduir per tancar les por-
tes del seu hipermercat
el passat dia 30 d'abril.
Ferré, que ha mantingut
diverses reunions aques-
ta passada setmana amb
representants de
Carrefour, el conseller
d'Empresa i Ocupació,
Felip Puig, els treballa-
dors i els propietaris de
Futuro Ciudad, ha defen-
sat la viabilitat del centre
comercial i ha negat que
l'arribada d'una nova
superfície a la zona hagi
influït en la decisió.

Continuarà
l’activitat del
Carrefour a
Amposta?

Divendres passat van
declarar davant la
magistrada del Jutjat
d'Instrucció número 1 de
Tortosa pel cas de la
Cooperativa de l'Aldea,
els tres membres de
l'antiga Junta Rectora,
imputats en el procés.
L'expresident de la
Cooperativa, José
Fernando Falcó, l'extre-
sorer, Joan Benito, i l'ex-
secretari, Lluís Gilabert,
han al·legat que desco-
neixien l'estat real dels
comptes de l'entitat coo-
perativista i que van con-
fiar en els comptes posi-
tius que presentava l'ex-
gerent, Daniel Ferré, i en
les auditories externes
que rebien. Falcó, Benito
i Gilabert també han
negat a la jutge que,
dies abans de la fallida
de la secció de crèdit,
se'ls facilités informació
privilegiada del que esta-
va a punt de passar.

Segueix el
judici de la

Cooperativa

ACTUALITAT
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L’àrea de Turisme de
l’Ajuntament d’Ascó ha
organitzat per aquest cap
de setmana la VI Mostra
d’Arts i Oficis. El certamen,
que va iniciar-se amb el
nom de Mercat Medieval
ara fa sis anys, ha
evolucionat per convertir-
se en una de les principals
mostres d’artesania
catalana, i vol consolidar-se
com a referent en aquest
àmbit. Així, enguany hi
participaran més d’una
setantena d’artesans, però
amb especial presència
dels antics oficis que
encara es practiquen a les
Terres de l’Ebre, com:
terrisaires i ceramistes de

Miravet i Benissanet,
teixidors d’Arnes o els
picapedrers d’Ulldecona i
Ascó. Al certamen també
hi participaran
representació d’artesans
d’arreu de la geografia
catalana. A més, en l’edició
d’enguany s’estrenarà la
fira Tastavins, una mostra
de les denominacions
d’origen vinícoles de
l’entorn de la Ribera d’Ebre,
és a dir, D.O. Monstant,
D.O.Q. Priorat i D.O. Terra
Alta. Oferint, una
degustació dels seus
productes i, durant el cap
de setmana, alguns
oferiran la possibilitat de
fer tasts guiats.

L’Ajuntament, satisfet amb l'alta participació en les Jornades de recreació històrica i del 4t. Dia Sàpiens

L’Aldea i Càritas signen conveni

La Universitat Rovira i Virgili
(URV) s'ha vist obligada a
reduir a la meitat l'oferta de
cursos de la Universitat
d'Estiu. 18 cursos
programats per a enguany,
quan l’any passat superava
la trentena. La URV
reconeix que ha hagut de
condensar l'oferta perquè
la immensa majoria dels
seus estudiants ja estan en

graus -on no s'exigeixen
crèdits lliures. Lluny de
considerar que la
Universitat d'Estiu corre
perill, la URV confia atraure
mig miler d'universitaris. A
la vegada, s'esmerça en
captar públic extern, des
de professors a
empresaris, a fi de poder
garantir la continuïtat
d'aquests programes .

La URV redueix l’oferta d’estiu

Un jove d’uns 30 anys es
va cremar el passat
dimecres, pels voltants de
les vuit de la nit davant de
l’Ajuntament de la Ràpita,
segons va confirmar la
Policia Local. El noi es va
dirigir cap a la façana de
la Policia i, per motius que
encara es desconeixen,
es va prendre foc a l’estil
bonze. Membres de la
Policia Local i testimonis
de l’acció, que es

trobaven en aquella zona,
van intentar apagar les
flames. Al lloc dels fets es
van traslladar dues
dotacions del Servei
d’Emergències Mèdiques i
també els Mossos
d’Esquadra. A hores d’ara,
la víctima es troba
hospitalitzada a la Vall
d’Hebron i segons
l’alcalde del municipi, Joan
Martín Masdéu, el seu
estat «és greu». 

Un jove es pren foc a la Ràpita

La presentació del cartell,
dissenyat per Marta
Viladrich, marca el compte
enrera de la Festa del
Renaixement i, mentre
s'acaba de tancar el
programa definitiu,
l'organització ha avançat
quins seran els espectacles
de pagament que el públic
podrà gaudir. Sobre el
cartell, el regidor de
Festes, Domingo Tomàs,

ha dit que "representa
l'essència de la Festa i la
seva màgia", i ha subratllat
la càrrega simbòlica de
diferents elements, com la

bandera de la ciutat del
segle XVI o la de la
Vegueria, així com la
presència de personatges
representatius de gairebé
tots els col·lectius que
cada any fan possible una
nova edició de la Festa del
Renaixement. La Taverna
d'Enrico torna un any més
a les Avançades de Sant
Joan. La representació dels
Quicos és un clàssic de la
Festa del Renaixement que
aquest any compleix 17
anys damunt dels
escenaris. El preu
d'entrada es manté en els
11 euros. Els alumnes de
l'Escola Municipal de
Teatre, sota la direcció de
Marga Julià, representen
enguany Hamlet, la
tragèdia de Shakespeare,
en un entorn recuperat, el
Palau del Bisbe, i a un preu
de 6 euros. El director de la
Fête du Roi de l'Oiseau de
Le Puy en Velay, l'equivalent
de la nostra Festa, Jean-
Louis Roqueplan, dirigeix
l'espectacle de teatre
gestual Mytik Itak, que es
representarà a la plaça de
l'Absis. I, finalment,

l'espectacle de lluita
d'espases Sacarashow, de
la companyia
Scaramouche, tindrà lloc a
la plaça de Sant Joan.

Aquests dos últims
espectacles tenen un preu
d'entrada de 5 euros
cadascun. 
La novetat enguany és la
introducció d'un
abonament per a tots els
espectacles de pagament
que costarà 21 euros, amb
un estalvi de 6 euros. Els
socis del TR3SC, els
infants d'entre 6 i 12 anys i
els jubilats, gaudiran d'un
descompte de 2 euros a La
Taverna d'Enrico i 1 a la
resta d'espectacles. Tomàs
ha destacat l'estrena del
Hamlet per part dels
alumnes que aquest any
acaben el seu període de
formació a l'Escola

Municipal de Teatre.
L'alcalde, Ferran Bel, i el
regidor de Festes van
aprofitar per fer una
valoració força positiva de
les Jornades de recreació
històrica i d'ambients del
segle XVI que van tenir lloc
el cap de setmana passat a
la plaça de l'Escorxador i a
l'entorn del Museu de
Tortosa. 
"La important afluència de
públic que hem tingut
aquests dies demostra el
gran potencial que té la
nostra ciutat i la Festa del
Renaixement a l'hora de
captar l'atenció dels
visitants", comentà  Ferran
Bel.

Tortosa renova la 
XVIII Festa del Renaixement 

L'Ajuntament de Tortosa
va presentar el cartell
de la propera edició de
la Festa del
Renaixement, la
divuitena, que es farà
entre els dies 18 i 21 de
juliol. Sobre una imatge
de l'absis de la Catedral
de Santa Maria, obra del
fotògraf Òscar Lanau,
s'han introduït bona part
dels personatges més
representatius de la
Festa.

Ascó prepara la VI Mostra d’Arts i 

Oficis i la fira Tastavins
Més d’una setantena d’artesans i 28 cellers ompliran els carrers del casc antic  del municipi

ACTUALITAT

REDACCIO

Càritas Parroquial l'Aldea i
l'Ajuntament han signat un
conveni en el qual el
consistori aldeà es
compromet a subvencionar
amb una important
quantitat de recursos totes i
cadascuna d'aquelles
accions que Càritas du a
terme a la població.
Amb aquest compromís es
podrà ajudar a la tasca que

Càritas esta realitzant amb
els més necessitats,
informaven des del propi
consistori. I les maeixes
fons han afegit que
«donades les
circumstàncies actuals,
actuacions d’aquest tipus
ajuden a millorar, les
condicions de famílies que
es troben prop del llindar
del patiment».

Demà, 18 de maig, l’Ermita d’Ulldecona acull una jornada
amb diferents activitats per donar suport a la PAH de les
Terres de l'Ebre. Entre altres activitats volem destacar,
una  taula rodona per donar a coneixer la tasca social de
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Actualitat

La banda de l'Escola de
Música de La Lira
Ampostina dirigida per
Agustí Roé ha aconseguit
el  primer premi del
segon Concurs de
Bandes d'Escoles  de
Música  que organitza el
Barri “VicRemei” i
“Jupimusic” de Manresa,
on a més de la banda
ampostina han participat
les bandes de les escoles
de música de Tàrrega, de
Solsona i de la
Mancomunitat de Vall de

Tenes. Totes les
agrupacions participants
havien d'interpretar una
obra obligada, que en
aquesta ocasió l'elegida
ha estat l'obra “Concerto
d'amore” del compositor
holandès Jacob de Haan,
la Lira per completar la
seva participació ha ofert
dues composicions més
de lliure elecció: The
second storm de R. W.
Smith i i Cant a l'UNICEF
del valencià Ferrer
Ferràn. 

«Concerto d’Amore»

El Servei Meteorològic de
Catalunya ha emès un avís
de pluges intenses per
aquest divendres sobretot
al litoral i prelitoral i també
en algunes comarques de
l'interior. En aquestes zones
les precipitacions poden
caure acompanyades de
tempesta i localment amb

calamarsa o pedra i podrien
acumular-se més de 20
litres en només mitja hora.
Les fortes pluges comença-
ran faran acte de presència
a partir del migdia a les
comarques del sud i a
mesura que avancin les
hores s'estendran fins al
nord. 

Divendres plujós

Aquest any també es congelen els
preus, amb la novetat de la
introducció d’un abonament
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

I dimecres, a la Final de l’Europa
League, Ulldecona també jugava.
El seu referent futbolístic juga al
Chelsea, equip que fou campió en
temps afegit amb el gol d’Ivanovic.
Tot i estar lesionat, Oriol, com el
Chelsea, torna a ser protagonista
d’un triomf europeu. A la foto, l’O-
riol apareix amb el  decisiu Ivano-
vic. 
Enimg dels èxits futbolístics, s’ha
de parlar també del rapitenc Albert
Montañés que aquesta setmana
s’enfrontava a Jokovic, número 1
del món, a Roma. No el va poder
sorpendre en la segona ronda

però la trajectòria del nostre tenis-
ta el fa ser també un gal.làctic. 
Així mateix, tornant al futbol, s’ha
de remarcar a Josep Gombau i a
Nando Recio, tècnic i jugador del
Kitchee que dissabte van guanyar
la FA Cup, una de les copes que es
disputen a Hong Kong. A l’igual
que a Anglaterra, a Hong Kong n’-
hi ha dues. I l’han guanyada per se-

gon any seguit. El Kitchee també
juga l'AFC Cup, competició asiàti-
ca que equivaldria a l'Europa Lea-
gue al vell continent. Dimarts va
vèncer a Malàsia 0-2, i s’ha classi-
ficat per a quarts. Fet històric, mai
s'havia assolit, i motiu d'orgull per
Hong Kong, ja que habitualment
els equips no passen de la fase de
grups. 

No podem oblidar (vam destacar-
lo al seu moment) al rapitenc Ran-
gel, campió de la Cup anglesa ni
tampoc a Bruno Saltor que s’ha
quedat en portes de l’ascens a la
Premier amb el Brighton. 
Finalment, mencionar al tècnic tor-
tosí Jordi Fabregat que amb el
Conquense s’ha classificat per la
promoció d’ascens a la Segona B.

Ebrencs gal.làctics

Divendres passat vam
destacar que Edu Alba-
car estava prop de l’as-
cens a Primera. No va
poder ser de forma ma-
temàtica però si que gai-
rebé virtual. Amb un
punt a Almeria, en la jor-
nada vinent, l’Elx estaria
a Primera. I Sant Jaume
i les Terres de l’Ebre ho
celebrarem perquè és
una fita històrica. 

EL TENISTA ALBERT MONTAÑÉS ES VA ENFRONTAR A JOKOVIC A ROMA

Edu Albacar ja toca l’ascens a Primera i el Chelsea d’Oriol Romeu guanya l’Europa League

M.V.

Gombau amb la FA Cup, Albacar que està a punt de pujar a Primera amb l’Elx i Oriol Romeu amb Ivanovic.

Sempre han existit. I existi-
ran. Però en les darreres set-
manes, i sobre tot en aquesta,
m’he quedat sorprès de la
quantitat d’impugnacions que
han hagut a la Tercera catalana
ebrenca. 

D’entrada, he de dir que em
sembla bé que si un equip veu
una irregularetat en un partit,
pugui impugnar. 

Això està clar. Però el que
està passant enguany amb els
jugadors que estan o poden
estar de baixa i que són aline-
ats està creant molt d’enrenou.
Molt d’enrenou o moltes possi-
bilitats d’impugnar un partit.
També cal dir que la informa-
ció està a l’abast de tots  i que
si passen irregularetats per
aquest motiu, la responsabili-
tat és de jugadors i de clubs.
Una altra cosa és que les no-
ves tecnologies obren esclet-
xes o buits que poden portar,
en alguns moments, a la con-
trovèrsia. De si aquell jugador
tenia l’alta però s’ha clicat a
l’ordinador més tard o no s’ha
fet al moment adequat... po-
den ser excuses que es poden
buscar. També existeix el re-
curs de tota la vida i és que es
pugui segellar l’alta d’una for-
ma que documentalment per-

meti justificar que el jugador sí
que la tenia. 

El que passa també en-
guany és que amb la situació
dels equips tarragonins de la
Primera catalana, el pànic ha
incrementat i es mira fins el
més petit detall perquè hi ha
molts equips implicats i tres
punts poden ser decisius.

El Camarles va impugnar el
partit a Tivenys, on va perdre.
Els locals, ja abocats al des-
cens, van jugar aquell dia amb
el porter suplent de davanter. I
va haver un jugador del Ti-
venys, determinant aquell dia,
que no podia jugar perquè fe-
derativament, a nivell de la mu-
tualitat, estava de baixa. Per
tant, la impugnació és correcta
i els punts són per al Camarles
que ja està salvat, quan sense
aquests punts encara no ho
estava. 

Les opinions al respecte no
s’han fet esperar des d’ahir. Hi
ha molts equips immersos pel
tema de les possibles compen-
sacions i tots estan separats
de pocs punts. I per això tan-
tes opinions i especulacions.
Però la conclusió és que s’ha
d’estar molt atent i complir
amb el reglament. Si no, po-
den haver-hi més sorpreses.

Impugnacions

L’opinió de Michel

Diumenge a les 12 hores

L’Olot es juga el títol a la Ràpita
DARRERA JORNADA

La Rapitenca va perdre diu-
menge al camp del Vic en un
duel en què va guanyar l’equip
que més ho necessitava. El Vic
va fer aviat l’1-0 però Raül Teixi-
dó, inspirat, va remuntar amb un
gran llançament de falta i amb

una acció individual. No

obstant, el conjunt vigatà va re-
accionar i va capgirar el marca-
dor en cinc minuts (48 i 53). La
Rapitenca, amb superioritat
numèrica des del minut 44 fins el
74 (fou expulsat Felipe), va tenir
opcions però no va poder empa-
tar. Diumenge serà la darrera jor-
nada, contra l’Olot (12 h). L’equip
gironí s’hi juga ser campió. Amb
un empat en té prou. Serà matí
de mòbils i d’emoció. També de
comiats a la Devesa, i d’una tem-
porada que ha estat brillant.

Demà (17 h), si guanya a casa, serà campió

No va poder ser però l’Ascó
té una nova ocasió

L’AMPOSTA VA PERDRE A TECNOFUTBOL

L’Ascó ho tenia molt prop per
a poder ser campió diumenge
passat, contra el Santfeliuenc
(segon classificat). El Viladecans
havia empatat a Andorra i l’Ascó,
si guanyava un rival que és direc-
te, era campió. Però el Santfe-
liuenc no va voler ser un convidat
a la festa. I es va avançar aviat
amb el gol d’Eric. L’Ascó, massa
pressionat, no va trobar-se cò-
mode i no va reaccionar fins la
represa, quan va poder donar
pausa al seu joc. L’empat es va
produir arran d’una assistència
magistral que va permetre-li a Er-
mengol fer l’1-1. Llavors, a l’Ascó
va trair-li l’ansietat de voler guan-
yar, d’arriscar per obtenir el
triomf. I el Santfeliuenc, amb una
pilota llarga, va buscar el seu re-
ferent, Jairo, i aquest va traure
petroli davant de la desprotegida
defensa local. 1-2. També va
mancar més contundència en

l’acció. Al final, 1-2 i les celebra-
cins que hauran de quedar per
demà, al camp d’Ascó, contra el
Vista Alegre. S’ha de guanyar.
L’experiència de diumenge pas-
sat ha de servir. I s’ha de vèncer
per ser campions. Posterior-
ment, l’equip de futbol sala d’As-
có també té opcions de triomfar
en una tarde que potser històrica
esportivament parlant a la locali-
tat riberenca.

Per acabar dir que a l’Ampos-
ta se li està fent llarg el final de lli-
ga. Nou partit per oblidar, al
camp del Tecnofutbol, equip que
va posar-li més intensitat i que es
va avançar amb el 3-0. L’Ampos-
ta va decorar el resultat al final
(3-2). Diumenge (17 h.) rebrà el
Morell, equip que és cuer i que
cremarà el darrer cartutx de per-
manència. La directiva ja treballa
pel futur, havent-li plantejat la re-
novació al tècnic Nacho Pérez.

Els de la Garrotxa
necessiten un punt per

ser campions

Necessitat

A l’Aldea i a Bítem

Torneig Avatar Delta Spa
FUTBOL BASE. DIES 25 I 26

El 1er Torneig Avatar Delta
Spa tindrà lloc el cap de set-
mana del 25 i 26 de maig a
les instal·lacions municipals
de l’Aldea i a les de Bítem. 
Avatars Academy Academy
rep assessorament de perso-
nes pertanyents al futbol pro-
fessional i per professionals
de l’èlit de l’esport espanyol. 
Torneig 
- Dates:
25 i 26 de maig 2013
- Categories:
Benjamí (1r o 2n any), Aleví
(1r o 2n any), Infantil (1r any) 

Dia 25 de maig;
Benjamí i prebenjami (futbol-
7): camp de l’Aldea. Aleví:
Camp de Bítem (f-7).
Dia 26 de maig; 
Infantil: Camp de l’Aldea (f-
11).
Està prevista la participació
d’equips del Barça,
l’Espanyol, Nàstic, Reus
Deportiu a més de les Terres
de l’Ebre i d’altres demar-
caions. La foto correspon a
l’acte de presentació, diven-
dres passat, a l’Ajuntament
de l’Aldea.

Cedida
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El Tortosa va guanyar diumenge
al camp del SP i SP (2-5) en un
partit que era important per
apuntalar la permanència. I cal
dir que, tot i les dificultats, el cos
tècnic i l’equip han estat alerta
de les compensacions i s’han
mentalitzat per a assegurar els
punts en els darrers partits i així
viure tranquils. Alex Accensi en
un minut (15 i 16) va posar el 0-
2. Un més tard, Crespo feia el 0-

3. El partit estava viu. El SP i SP,
molt feble, va reaccionar i en
cinc minuts es va posar dins de
la confrontació amb el 2-3. Però
es va quedar amb un menys. Jo-
el, de penal, sentenciava a la re-
presa i el pichichi Angel marcava
el 2-5 definitiu, ja al final.

El Tortosa té 52 punts i és
sisè, fora de perill de les com-
pensacions. Sembla inverosimil
parlar d’això però la realitat és

aquesta. I el Gandesa es troba
amb els mateixos paràmetres.
La bona resposta de les darre-
res jornades li ha permès conso-
lidar-se en les primers cinc pla-
ces i pensar amb això i no haver
de mirar el malson de les com-
pensacions. Diumenge va gaudir
d’opcions per a guanyar a Cam-
brils però no va encertar (0-0).
La junta ja li ha proposat a Enric
la renovació com a tècnic. 

Tortosa i Gandesa viuen tranquils
TOTS DOS, AMB ELS DARRERS RESULTATS, S’HAN ALLUNYAT DEL MALSON

1) Jesús i Maria, 65 punts
Casa: Vilaseca (proper) i Cat-

llar (*) Fora: SP i SP.
2) Catllar, 61.
Casa: Calafell. Fora: Tortosa

(proper) i Jesús i Maria (*)
3) Alcanar, 61
Casa: Salou (proper) i R. Bí-

tem (*). Fora: Roda Berà.
4) la Cava, 61.
Casa: Tortosa. Fora: Camp

Clar i Calafell (*).

Avui també oferirem els par-
tits que queden des de la nove-
na posició fins la 13ena, per veu-
re tots els equips que lluiten per
evitar les compensacions. A ho-
res d’ara, baixaria fins el 13è.

9) R. Bítem, 45 punts
Casa: Roquetenc. Fora: Ca-

talònia (proper) i Alcanar (*).
10) Roquetenc, 42 
Casa: Roda de Berà (proper) i

Catalònia (*). Fora: R. Bítem.

11) l’Ampolla, 41
Casa: Cunit (*). Fora: Cam-

brils (proper) i Catalònia.
12) Roda Berà, 41
Casa: Alcanar. Fora: Roque-

tenc (proper) i C. Clar (*).
13) Catalònia, 40
Casa: R. Bítem (proper) i l’Am-

polla. Fora: Roquetenc (*).
(*) darrer partit de la lliga.
L’emoció està servida. I molt

per a decidir. 

3 finals
LA FASE DECISIVA

La situació de clubs tarragonins de la Primera  fa tenir l’ai al cor a uns
altres de Segona. A hores d’ara, fins el 13è. baixaria. Per això que,
com hem dit en altres setmanes, la temporada del R. Bítem és grisa i
ara cal veure que necessita d’una victòria per esvair dubtes. I demà va
al camp del Catalònia (és el 13è). L’Ampolla es troba en la mateixa llui-
ta i per això havia de guanyar un R. Bítem que tenia fins a vuit baixes.
Primer temps de domini i opcions del Bítem (amb un gol fantasma) i
segon més igualat. Brigi va marcar l’1-0. Emili va empatar però a da-
rrera hora, Dani va establir el 2-1. També gol d’or. L’Ampolla, que recu-
pera a Luis Alfonso, visita el Cambrils. I després el Catalònia.

Dani, al 90’, dóna tres punts vitals a l’Ampolla
per poder evitar les compensacions

EL R-BÍTEM, MINVAT, ENCARA HAURA DE SOFRIR

Com hem comentat en els apartats de l’esquerra, del Catalònia, de
l’Ampolla i del R. Bítem la situació que les possibles compensacions pro-
picien és angoixant. En aquesta tesitura també es troba el Roquetenc
que, no obstant, conscient com ho són tots els equips implicats de la
desfeta que pot significar una compensació múltiple com es pot pre-
veure, va anar per feina a Salou, tenint clar que no podia fallar. Estava
obligat. Lluís (2), Amadeu i el juvenil Xavi van marcar. Demà, l’equip de
Talarn afronta una nova final, contra un rival directe: el Roda. Després
visitarà el R.Bítem i acabarà amb el Cata. Finalment, dir que un equip
de categoria superior estaria interessant amb el pichichi Aleix.  

El Roquetenc tampoc es vol veure
esquitxat per les compensacions

LLUÍS (2), AMADEO I EL JUVENIL XAVI VAN MARCAR

El Catalònia visitava el Roda. Era una final. I va guanyar-la (1-2). I això
que no va començar-la bé. El Roda va avançar-se amb l’1-0 (5’). No
obstant, el gol li va representar por a guanyar. I es va anar fent en-
rera, perdent intensitat. El Cata, abans del descans, ja va avisar amb
ocasions de Leandro i de Pau. A la represa, gol de Calafat. El partit,
amb l’1-1, es va obrir. Fins que a manca de tres minuts, una falta a
la frontal de l’àrea local va transformar-la Fatsini amb l’1-2. Un gol
d’or en un duel amb doble valor. El Cata, a hores d’ara en zona de
descens per compensació, rebrà el R. Bítem, demà. Una altra final.
Jorge torna mentre que Iniesta serà baixa per sanció. 

El canoner Fatsini fa un gol d’or per al
Catalònia, al camp del Roda de Berà

DEMÀ, DERBI CONTRA EL R.BÍTEM (17 H)

El Jesús i Maria rebrà demà el Vila-seca (18 h).

CANAL TE

El Jesús i Maria, líder del grup,
va guanyar dissabte passat al
camp del cuer, el Cunit (1-4). Un
partit que no va ser trampa i
que, a més, en el cas de guan-
yar-lo, tal com va passar, podia
significar un pas ferm endavant
en dependència també del der-
bi entre rivals directes que van
jugar la Cava i l’Alcanar. I en
aquest partit es va produir un
resultat que encara va afavorir
més al Jesús i Maria que, a
manca de tres jornades, és lí-
der a quatre punts dels tres

equips que el segueixen. 
D’aquesta forma i, si mirem

el calendari, el partit de demà
dissabte a l’Aube contra el Vila-
seca és el decisiu. Una victòria
roig-i-blanca li deixaria el títol
coll avall, tenint en compte que
després visita el SP i SP. No és
pot dir res mai, però tot apunta
a que el duel de demà potser el
determinant, considerant, a
més, que el Jesús i Maria tindria
un darrer cartutx en la darrera
jornada, aquest ja contra un ri-
val directe, el Catllar.

Sigui com vulgui, per a poder
parlar de tot això, s’havia de
guanyar al camp del Cunit. I va
fer-se. Va costar obrir la llauna
però poc abans del descans Iku
i Nico van aconseguir fer-ho. Ja
estava obert el camí. 

A la represa, el partit va tenir in-
certesa amb el gol del Cunit
però aquesta incertesa només
va durar sis minuts, els que van
faltar perquè Iku fes l’1-3.  

Nico arrodoniria la golejada
amb el quart gol. En algun cas,
es va poder netejar cicle de tar-
getes i també va haver-hi des-
cans per a jugadors amb molts
minuts. 

La llegenda del Jesús i Maria
està escrita. Es un pas més en
la brillant i emocionant història
recent d’aquest club modest.

El Jesús i Maria afronta el partit «determinant»
Després de guanyar al camp del Cunit, cuer del grup, rebrà demà dissabte el Vilaseca (18 h)

SEGONA CATALANA. EL LIDER, MÉS PROP DEL TÍTOL. 

La Cava i Alcanar van empa-
tar (2-2) en un derbi que no va
decebre. Hi havien, tot i les bai-
xes importants d’uns i altres,
dos bons equips. I es va notar.
La Cava va començar millor. Va
sortir amb més convicció. I va
marcar amb un gol de Mauri. Ell
mateix va iniciar la jugada i va
culminar-la després del rebuig

de Marc. L’Alcanar no es trobava
còmode. I la Cava, sí. Fins que
va arribar la falta ben provocada
per Tena, a la frontal de l’àrea.
Xavi Molas va transformar-la
amb màgia. Marc Perelló es va
posar sota els pals amb bona in-
tenció però el llançament va
anar entre ell i Josué. Amb l’1-1,
el partit va equilibrar-se i també

es va travar, amb ocasions es-
poràdiques per tots dos equips.
L’Alcanar, arran d’una falta que
va suposar la primera targeta a
Roger, es va avançar. Topada

entre Josué i Chicho i del rebuig,
Sisco va fer l’1-2. 

A la represa, Roger va veure
aviat la segona groga. La pilota
va anar al seu braç. Paradoxal-
ment, va ser llavors quan la Ca-
va va pressionar més amunt, as-
sumint riscos, i fent-ho amb
actitud i casta. Chicho, amb un
gran gol, similar a un que va fer
el dia del Catalònia, va empatar.
El partit estava obert. La Cava
assetjava però l’Alcanar, amb es-
pais, podia ser letal. Edu Aguilar
va tenir la primera ocasió. Des-

prés, Chimeno en tindria dues, ja
al final. La Cava, cada cop amb
menys forces, va gaudir també
de les seues arribades, principal-
ment una de Jaime. Els dos
equips van acabar enfonsats físi-
cament. L’Alcanar amb jugadors
amb molesties i lesionats com
Xavi o Adrià, que van haver de
ser substituïts i que ja van limitar-
lo en excès. Els dos conjunts es
distancien del primer lloc. Però
tots dos segueixen vius. Ara
amb un triple empat que, no obs-
tant, no els beneficia.

L’empat no satisfà però tots dos
segueixen vius

LA CAVA-ALCANAR, 2-2. I TRIPLE EMPAT A 61

La Cava, amb deu per
l’expulsió de Roger (51’),
va reaccionar amb bona
actitud, empatant a dos.
L’Alcanar, amb espais, va

perdonar al final.

Reacció

Tots els aficionats que
vagin demà a l’Aube, en
general, tenen l’entrada

gratuïta.

Entrada lliure

La Cava i Alcanar van empatar.
CANAL TE
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L’Olímpic va guanyar al camp de l’Atlas i, d’aquesta manera, segueix su-
mant punts per intentar assegurar-se la plaça de promoció. A més, ha am-
pliat a cinc la distància amb l’Ulldecona, tercer classificat. Ara ha d’estar
pendent del Tancat, segon del grup III, que té menys punts però en un grup
en el que hi ha un equip menys. Els morencs, altre cop amb juvenils a l’e-
quip, van decidir a la segona meitat amb el gol d’Andreu i el de Pete, de
falta, des de 30 metres. L’Olímpic no va perdonar. L’Atlas, per la seua part,
cau a la zona de descens. 

L’Olímpic no va perdonar
VA VÈNCER AL CAMP DE L’ATLAS

El Santa Bàrbara, revleació de la segona volta, va recuperar-se després de
les tres derrotes seguides. I va fer-ho amb golejada contre el Tivenys (6-1).
Carlos Gilabert, pichichi del grup, va fer tres gols. Pau en va fer un altre i
Ferran (2). Robert va marcar per al Tivenys. Els de la plana són sisens, amb
els mateixos punts que el Flix, cinquè. D’altra banda, el Sant Jaume s’està
erigint com un dels equips més sencers de la segona volta (8 jornades se-
guides sense perdre). Va vèncer a Móra la Nova (1-2) i ja s’allunya de la zo-
na compromesa. Es novè. Robert i Jordi Rullo van marcar pels d’Anton. Un
penal dubtós, transformat per Magí, va ser l’1-2 (90’). 

El Santa Bàrbara es recupera amb golejada

EL SANT JAUME FA UN PAS DE GEGANT A MÓRA

Camarles i Vilalba van empatar (1-1) en un partit en què els dos equips s’hi ju-
gaven molt. Els camarlencs, assegurar-se la categoria. I els visitants, l’intent
d’allunyar-se del descens directe i de les possibles compensacions. El Camar-
les, que fa sis jornades que no guanya, va tornar a estar espès. I el Vilalba es
va trobar més còmode, avançant-se amb el gol de Yelti. Abans del descans
els visitants es van quedar amb deu. A l’inici de la represa, instants de nervis
amb l’expulsió del visitant Víctor. El Camarles, tot i jugar contra nou, no sabia
com fer-ho i el Vilalba, en canvi, es defensava amb ordre. Els de Gaspar, ja
crispats amb l’àrbitre, es van quedar amb vuit i al minut 85, el local Ruben feia
l’empat. Des de Vilalba han aclarit que “res a dir del Camarles, de l’equip i de
l’afició. Van defensar el seu i el tracte fou correcte. Però l’arbitratge de Galle-
go fou premeditat. No va actuar de bona fe i va anar intencionadament a per-
judicar-nos”. El Camarles suma 3 punts, per la impugnació del partit a Tivenys.

El Camarles salva un punt contra vuit
INDIGNACIÓ DEL VILALBA PER L’ARBITRATGE 

VA EMPATAR AL CAMP DEL PINELL

El Perelló va guanyar a Flix (1-3).
No va poder proclamar-se cam-
pió perquè l’Olímpic va acabar
guanyant al camp de l’Atlas (0-2).
A hores d’ara, està a dos punts
de ser-ho. Demà rebrà
l’Ulldecona, tercer classificat i
rival que no serà cap invitat a la
Festa. No obstant, la realitat és
que el Perelló si suma els tres
punts, ja dormirà sent campió. 
El partit, a Flix, va començar amb
jugades confoses. Fora de joc a
Mohedano que no era. Un defen-
sa local trau la pilota sota els pals
quan ja entrava. Gol de Jacob
Papaseit i, finalment, gol fantas-
ma del Perelló que l’àrbitre si que

coincideix. 1-1. El partit, amb
l’empat, va tendir a obrir-se. El Flix
segueix minvat i limitat però va
donar la cara. Fins el descans,
opcions per als dos. I així va ser
a la represa, tot i que Mohe no va
faltar a la cita i va marcar. El juga-
dor, que va sortir al camp amb
una samarreta doble amb els
colors dels dos equips, no va
celebrar el gol. Amb l’1-2, el duel
va trencar-se i el Flix va assetjar.
El Perelló, neguitós per saber que
feia l’Olímpic, va sentenciar amb
un gol de Tudela, sensacional, de
falta directa. Demà potser el gran
dia en una temporada de somni.
A la Vinyeta. 19 hores!.

El Perelló, a dos punts del títol i l’ascens de categoria
Demà dissabte (19 h), si guanya a l’Ulldecona, ho aconseguirà

REMUNTADA AL CAMP DEL FLIX (1-3)

Unió, Amistat i Sentiment. Aquestes
serien les tres paraules que representen
l’èxit del Jesús i Maria, no només d’aques-
ta temporada si no que de les darreres
set.  
El de menys és que el Jesús i Maria sigui
ja gairebé campió. Té un rècord fins i tot
més admirable i és que cap equip d’a-
questes comarques està  la seua alçada.
Porta aquest conjunt vuit anys batent rècords en cada tem-
porada. En la primera del cicle, la 05/06, estava a la
Segona regional, acabant en el lloc 15è. En la següent, el
novè. La 07/08, sisè. 2008/2009, quart i finalment campió
en la 2009/10. L’aventura a la Primera regional no era fàcil,
però ja el primer any va fer una gran temporada acabant
sisè. I en la recent batejada Segona catalana es va marcar
un tercer lloc, l’any passat. En aquesta campanya, a manca
de tres jornades, és líder i gairebé té, com a mínim, la sego-
na plaça garantida. Cap equip d’aquestes comarques pot dir
que cada temporada bat el seu propi rècord. On està l’èxit
d’aquest equip? En la seua directiva. En la seua afició. En la
pressió que fan al seu camp, l’Aube. En el bon ambient de la
plantilla. En els grans sopars que fan els jugadors els diven-
dres la nit. En donar suport a la cantera. En mantenir gran
part del bloc any rera any, recordant el de l’ascens de fa tres
anys, que conserva la seua estructura amb jugadors com
Ferreres, Sebas, Ximo i Albert que segueixen com a titulars.
D’aquell equip que fou campió a Segona regional solament
falten Joan, Dani, Miguel, Mateo i Jefrey perquè va marxar a
Hong Kong.  O sigui, es manté gairebé un 50 % d’aquell
bloc. Fa unes setmanes, els anunciava que dos equips dels
quatre primers que tenen opcions no volen ascendir a
Primera catalana.  Quins equips eren? El Jesús i Maria i el
Catllar. No obstant, ara resultat que la directiva del Catllar ha
donat un gir de 180 graus als plantejaments inicials i han
decidit pujar. I a Jesús i Maria, al president Oscar Ròdenes li
fa il.lusió pujar a la nova categoria, la Primera catalana, tot i
que té gran part de la directiva en contra, que no ho veu
igual. 
Què pot passar? Ni Déu ho sap. Podria succeir que si renun-
cia el Jesús i Maria i suposadament sigui el Catllar qui pro-
mocioni o que ho siguin Alcanar o la Cava i que no guanyes-
sin, tornariem a veure al Jesús i Maria, la Cava i Alcanar com-
petint en la mateixa categoria la lliga propera. Solament hi
ha una cosa segura. Si puja el Jesús i Maria té la inèrcia
guanyadora. O sigui, es mantindria en la Primera categoria.
De les 18 jornades, hi ha 54 punts en joc. 40 els tindria
sumats perquè els aconseguiria al seu camp, on no és fàcil
per a ningú puntuar.  
Abans de començar la temporada vaig posar en la travessa,
a quatre candidats. Un era el Jesús i Maria. Si demà dissab-
te guanya el Vilaseca es podrà afirmar amb tota seguretat
que es situarà com el quart equip de les Terres de l’Ebre i
entre els 70 més importants de Catalunya.  
RAPITENCA I AMPOSTA, LA PRIMAVERA ELS AFECTA. 
LA Rapitenca, en les últimes cinc jornades, de 15 punts pos-
sibles només n’ha aconseguit 3. I l’Amposta, de 24, n’ha
assolit 6. Aquestes dades demostren que quan els equips
no es juguen ni ascens ni descens, els jugadors baixen la
intensitat del seu joc.  
L’AMPOLLA, CATALÒNIA I ROQUETENC, ENDAVANT!.  
La setmana passada els vaig dir que dels tres equips, dos
guanyarien i això que tenien partits complicats. Van guanyar
els tres!, L’Ampolla i el Catalònia en els darrers minuts. Què
gra és el futbol. Es curiósa la recepta del mister Cotaina. Va
citar als seus jugadors a les 11.30 h. Van fer uns rondos, van
parlar del plantejament del partit, i després se’n van anar a
dinar: macarrons, bistec amb patates, postre aigua i cafè. Tot
i l’estat del terreny de joc, va funcionar a la perfecció la mini-
concentració i l’equip va demostrar-ho al camp. I jo dic ara, si
diumenge guanyen a Cambrils, hi haurà mariscada? Vaja, que
els invents del mister Cotaina faran que puguin haver-hi més
despeses, però el més important, també poder guanyar par-
tits claus. Gran Cotaina. Més viu que cent Déus junts! 
LA CAVA I CATLLAR, PARTITS TRAMPA. La setmana pas-
sada vaig dir que podria haver-hi un empat en el derbi la Cava-
Alcanara. I així va ser. Amb la qual cosa en va sortir benefi-
ciat el Catllar i el Jesús i Maria que es distancia al capdavant
de la taula. Catllar i la Cava tenen dos partits, a priori, asse-
quibles a Tortosa i Camp Clar. Però cal dir que tots dos són
trampa.  Un dels dos pot punxar. La Cava està classificat en
el lloc dotzè en les darreres sis jornades, amb un sol partit
guanyat. Mentre que Alcanar, Catllar i Jesús i Maria coman-
den la classificació en aquestes jornades i, a més, els tres
invictes i amb un Jesús  Maria que només ha encaixat dos
gols. Atenció a la dada! 

I si el Jesús i Maria renuncia a l’ascens?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Perelló va vèncer diumenge passat al camp del Flix.

L’Ulldecona es distancia de la segona plaça

Pinell i Ulldecona van empatar a un gol en un partit igualat en el que no van
haver-hi moltes ocasions durant el primer temps, tot i que l’Ulldecona en
va tenir una de clara en botes de Santi. En temps afegit al primer temps,
arran un penal per unes mans d’un jugador visitant, Oscar Camarero va fer
l’1-0. A la represa el partit va estar obert i també crispat. El Pinell volia guan-
yar per allunyar-se de qualsevol malson pel tema de les compensacions.
L’Ulldecona volia seguir prop de la promoció. Els de Sansano van empatar
amb un gol de Santi (jugada de Yassine), però no van poder sumar els tres
punts i ara estan a cinc de l’Olimpic. Demà visiten el líder Perelló. 

VA GUANYAR L’AMETLLA I A DELTEBRE

L’Aldeana s’impulsa amb sis punts
L’Aldeana va guanyar l’Ametlla amb un gol de Dani Andreu, jugador que s’ha
recuperat i que està sent important. A la represa, penal i expulsió visitant, que
Ivan va aturar. Els aldeans, també amb deu, van patir però van vèncer. L’A-
metlla va veure trencada la ratxa i, com els aldeans, haurà de confirmar la
salvació. L’Aldeana va guanyar dimecres a Deltebre (0-2)  (gols de Dani i del
juvenil Cordoniu). Gran pas. Amado, sancionat, i Choli, lesionat, foren baixa. 

VICTÒRIA VITAL A CAMPREDÓ

L’Horta agafa oxigen
L’Horta va guanyar a Campredó (1-2). Tres punts d’or. Està, amb 38, en
la lluita per evitar la plaça de descens que queda per a decidir i també
la possibilitat de que hi hagin compensacions. L’Horta va començar bé
però no va marcar, tot i tenir opcions. Va fer-ho arran d’un penal protes-
tat pels locals. Barriga va convertir-lo. Empataria Bonilla amb un gran gol
però J. Prats va aprofitar una indecisió del porter local per fer l’1-2. A la
represa, el Campredó va fer patir a l’Horta, gaudint d’opcions per empa-
tar. Ho mereixia. L’Horta rebrà demà l’Aldeana. Una altra final.   

UE Deltebre, cara i creu en tres dies
El Deltebre va aconseguir una victòria molt valuosa al camp de la Sénia,
equip que s’ha tornat a desunflar i que ja ha perdut els tres darrers par-
tits. El Deltebre va lluitar molt i va fer bo el gol del nigerià Cayo (0-1), da-
rrer fitxatge. Triomf vitalici per la permanència. Però dimecres, va per-
dre amb l’Aldeana en partit de recuperació (0-2) 

QUARTA CATALANA. AQUÍ PASSA DE TOT UNA MICA 
És la categoria on pot passar de tot, jornada rera jornada es veuen partits en els que hi ha de tot. Per exemple. R. Bítem-Bot.  Resultat
sorprenent, 1-5. Jugadors locals que van perdre els nervis, rebent fins a 12 targetes. L’equip de Bartolí va acabar amb set jugadors.
A Alcanar, el Ginestar es va presentar amb vuit jugadors i en lesinar-se dos es va acabar el partit. Per a fer equips en la propera tem-
porada, en aquesta categoria, no serà fàcil.. Algun filial pot desaparèixer i algun club pot deixar de competir. Esperem que finalment
no sigui d’aquesta forma.   
FELICITATS PERELLÓ! Des de Madrid, vull ser el primer en felicitar al Perelló. Vaig dir al seu moment que serien campions i així ha
estat. Aquest equip ha anat com diversos molins de vent, com així ho reflecteix el nom del seu tècnic. Felicitats també a David a la
directiva i a l’afició. Es el just campió per el millor local, millor visitant, solament ha perdut tres partits fora de casa, millor golejador i
únicament ha quedat més distanciat com cojunt golejat, ha estat el quart.   
EN QUÈ S’HI ASEMBLEN ULLDECONA, SANTA BÀRBARA I SANT JAUME? Els tres estan fent una segona volta de fàbula. En el
podi dels cinc primers hi són l’Ulldecona com a segon, Santa Bàrbara com a tercer i el Sant Jaume com a cinquè. El Flix és gairebé
cuer, en posició número 15 amb solament 4 partits guanyats. Aquest conjunt des que van cessar a Lizaso no és el mateix.  
JORDI FABREGAT HA COMPLERT. El Conquense va quedar classificat per a la promoció d’ascens a la Segona B, com  a segon. I
com a màxim golejador. Cal felicitar al tècnic tortosí per la feina al capdavant de l’equip castellà. 

PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Alcanar (15.30 h)
R. Bítem-Catalònia (16.30 h)

Diumenge 
Xerta-la Galera (17 h)
Tivissa-Arnes (17 h)

Benissanet-Batea (19h)
Ginestar-Godall (17.45 h)

Jesús i Maria-Muntells (16 h)
Bot-Roquetenc (17 h)
Corbera, descansa

RESULTATS

31a jornada Quarta catalana

Catalònia-Corbera 1-5

Arnes-Xerta 3-2

Batea-Tivissa 10-0

Godall-Benissanet 2-1

Alcanar-Ginestar (sus 45) 2-0

Muntells-Deltebre 2-1

Roquetenc-Jesús i Maria 3-1

R. Bítem-Bot 1-5

la Galera, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 29 127 27 76

2. Batea 29 81 35 68

3. Alcanar 29 66 24 64

4. R. Bítem 29 86 25 61

5. Bot 29 68 54 48

6. Catalònia 29 52 65 43

7. Godall 28 70 57 41

8. Arnes 28 42 39 41

9. Benissanet 29 55 48 41

10. Roquetenc 29 59 70 38

11. Tivissa 29 51 77 36

12. Ginestar 29 50 58 35

13. la Galera 29 38 76 31

14. Muntells 29 43 79 23

15. Jesús i Maria 29 39 66 22

16. Xerta 29 43 69 21

17. Deltebre 29 22 123 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Masdenverge-Tortosa Ebre (17 h)

Aldeana-Jesús i Maria (17.30 h)

Olimpic-la Cava (13 h)

Diumenge 

Ulldecona-Arnes (11.30 h)

Amposta-R. Bítem (12 h)

Alcanar-Ginestar (11.15 h)

Descansen, Gandesa i S. Bàrbara

RESULTATS

29a jornada Femení

Arnes i S. Bàrbara, descansaven

R. Bítem-Ulldecona 0-6

Tortosa Ebre-Amposta sus

Jesús i Maria-Masdenverge 6-0

Ginestar-Aldeana 2-4

la Cava-Alcanar sus

Gandesa-Olimpic 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 26 142 25 73

2. Ulldecona 27 173 21 71

3. Amposta 26 126 29 70

4. Arnes 27 113 29 61

5. S. Bàrbara 28 76 48 54

6. Tortosa Ebre 26 69 100 42

7. R. Bítem 27 51 71 37

8. Jesús i Maria 27 49 74 37

9. Aldeana 27 51 104 32

10. Alcanar 26 29 75 26

11. Olimpic 27 47 121 24

12. Gandesa 27 25 74 22

13. Masdenverge 26 38 109 17

14. Ginestar 26 30 112 12

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Perelló-Ulldecona (19 h)
Olimpic-Móra Nova (20 h)
Tivenys-Atlas (17.45 h)

Deltebre-Camarles (17.45 h)
Horta-Aldeana (18 h)

Campredó-Pinell (17 h)
Diumenge

Sant Jaume-Flix (16.30 h)
Vilalba-S. Bàrbara (17.45 h)

l’Ametlla-la Sénia (18 h)

RESULTATS

31 jornada, Tercera catalana  

Móra Nova-S. Jaume 1-2

Campredó-Horta 1-2

Aldeana-l’Ametlla 1-0

Flix-Perelló 1-3

Atlas-Olimpic 0-2

Camarles-Vilalba 1-1

la Sénia-Deltebre 0-1

Pinell-Ulldecona 1-1

S. Bàrbara-Tivenys 6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 31 78 40 70

2. Olimpic 31 68 27 62

3. Ulldecona 31 49 32 57

4. la Sénia 31 52 33 51

5. Flix 31 61 45 48

6. S. Bàrbara 31 65 57 48

7. Móra Nova 31 48 44 47

8. Camarles 31 44 50 45

9. Pinell 31 63 49 44

10. Sant Jaume 31 52 49 43

11. l’Ametlla 31 39 42 43

12. Aldeana 31 44 44 40

13. Horta 31 44 56 38

14. Deltebre 31 40 53 37

15. Vilalba 31 47 65 37

16. Atlas 31 40 48 34

17. Campredó 31 35 88 19

18. Tivenys 31 41 88 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-R. Bítem (17 h)
Roquetenc-Roda Berà (16.30 h)

Alcanar-Salou (17 h)
Camp Clar-la Cava (17 h)

Calafell-SP i SP (17 h)
Jesús i Maria-Vilaseca (18 h)

Diumenge 
Tortosa-Catllar (17 h)

Gandesa-Cunit (17.45 h)
Cambrils-l’Ampolla (12 h)

RESULTATS

31 jornada, Segona catalana

Cunit-Jesús i Maria 1-4

la Cava-Alcanar 2-2

SP i SP-Tortosa 2-5

Roda Berà-Catalònia 1-2

Catllar-Camp Clar 3-1

Cambrils-Gandesa 0-0

l’Ampolla-R. Bítem 2-1

Salou-Roquetenc 0-4

Vilaseca-Calafell 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 31 75 30 65

2. Catllar 31 50 31 61

3. Alcanar 31 79 33 61

4. la Cava 31 61 35 61

5. Gandesa 31 49 45 52

6. Tortosa 31 57 36 52

7. Vilaseca 31 56 37 51

8. Cambrils 31 49 37 46

9. R. Bítem 31 46 38 45

10. Roquetenc 31 51 50 42

11. Roda Berà 31 36 37 41

12. L’Ampolla 31 38 40 41

13. Catalònia 31 52 64 40

14. Camp Clar 31 41 65 30

15. Calafell 31 31 56 30

16. Salou 31 28 62 24

17. SP i SP 31 33 76 21  

18. Cunit 31 28 88 14

Segona catalana

El Perelló podria ser campió demà, si guanya a l’Ulldecona.
PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

A dos punts. El Perelló
serà campió si guanya

demà a l’Ulldecona.
Quan encara restaran

dues jornades.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA
Europa-Pobla Mafumet

Rapitenca-Olot (diu 12 h)
Vilassar-Vic

Rubí-Balaguer
Júpiter-Palamós

Gramanet-Castelldefels
Muntanyesa-Manlleu

Gavà-Santboià
Cornellà-Vilafranca
Terrassa-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 37 24 6 7 64 27 78
2. Cornellà 37 22 10 5 68 35 76
3. Europa 37 21 12 4 54 23 75
4. Manlleu 37 17 14 6 46 26 65
5. Figueres 37 16 11 10 52 44 59
6. Terrassa 37 14 12 11 46 36 54
7. Rapitenca 37 12 15 10 44 37 51
8. Pobla Mafumet 37 13 10 14 47 49 49
9.  Gavà 37 13 8 16 37 41 47
10. Gramanet 37 9 19 9 32 33 46
11. Castelldefels 37 11 12 14 31 43 45
12. Rubí 37 10 14 13 48 50 44
13. Palamós 37 10 13 14 45 53 43
14. Vilafranca 37 11 9 17 35 51 42
15. Santboià 37 9 14 14 40 46 41
16. Vilassar 37 10 11 16 39 46 41
17. Muntanyesa 37 7 16 14 29 49 37
18. Júpiter 37 9 10 18 39 56 37
19. Vic 37 8 12 17 39 56 36
20. Balaguer 37 4 12 21 33 67 24

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Vilanova

Reddis-Tàrrega

Amposta-Morell (diu 17 h)

Tecnofutbol-Valls 

Sants-Torredembarra

Cervera-Igualada

Viladecans-Martinenc

Santfeliuenc-Andorra 

Ascó-V. Alegre (dissa 17 h)

RESULTATS

31 jornada, Primera catalana

Andorra-Viladecans 1-1

Torredem.-Valls 5-2

Morell-Reddis 3-3

V. Alegre-Vilanova 2-0

Tecnofutbol-Amposta 3-2

Martinenc-Cervera 1-2

Ascó-Santfeliuenc 1-2

Tàrrega-Torreforta 1-0

Igualada-Sants 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 31 75 27 70

2. Santfeliuenc 31 49 26 63

3. Viladecans 31 52 23 63

4. Martinenc 31 57 32 55

5. Vista Alegre 31 50 43 52

6. Igualada 31 52 36 50

7. Amposta 31 45 37 45

8. Andorra 31 40 40 45

9. Tàrrega 31 37 42 41

10. Vilanova 31 42 41 41

11. Reddis 31 36 64 36

12. Torredembarra 31 43 44 35

13. Cervera 31 35 52 32

14. Tecnofutbol 31 34 56 30

15. Torreforta 31 33 51 30

16. Sants 31 43 62 29

17. Valls 31 32 54 29

18. Morell 31 27 52 29

                                                                                                             



DIVENDRES 17
DE MAIG
DE 2013

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

17www.mesebre.cat

QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

La propera setmana, concretament, dilluns, comença al Club Tennis Tortosa la fase prèvia del Gran
Slam de Pàdel que ha de concentrar, avançada la mateixa setmana, jugadors capdavanters del ràn-
quing estatal i que comportaran una cita extraordinària amb el Pàdel d’èlit. La presentació oficial del
Torneig, del que ja se’n va parlar la setmana anterior a Canal TE, al programa esportiu, es va fer
dilluns. També dir que la setmana propera tindrà lloc un Gold a Santa Bàrbara, organitzat pel CT la
Plana. Al Silver celebrat al Pàdel Indoor Amposta, durant la setmana passada, es van imposar Lluís
Vidal i Sisco Sebastià i Anna Serralta i Maite Muria. D’altra banda, la selecció femenina es va enfron-
tar a l’Estival (3-0) i ara ha de jugar contra l’Star Pàdel. 

Pàdel. Gran Slam a Tortosa i Gold a Santa Bàrbara

El líder Corbera va golejar el
Catalònia a la Santa Creu (1-5)
i està més prop, tot i que en la
propera jornada descansa, de
ser el campió. El Batea, per la
seua part, està a només tres
punts de confirmar l’ascens
després de golejar un minvat
Tivissa que va presentar-se
limitat d’efectius (10-0). La sor-
presa va donar-la el Bot al
camp del filial del R. Bítem (1-
5). L’equip local ha destacat
que “el Bot va fer els seus
mèrits per a guanyar, però,
sense traure-li’n cap, l’actuació
i sobre tot l’actitud de l’àrbitre
van influir amb les decisions
que va tenir”. L’Alcanar, que
només va jugar mitja part per-
què el Ginestar no tenia sufi-
cients efectius (2-0), recupera
la tercera plaça. Destacar la
progressió d’Els Muntells. Ja té
23 punts. 

El Roquetenc-Roig es va proclamar
campió de la lliga comarcal de fut-
bol 7 del B.Ebre dels Jocs
Esportius Escolars guanyant en la
tanda de penals  a la final al CF
Camarles-Blau,  després de produir-
se un empat a tres gols. 

El Bot dóna la
sorpresa a Bítem

Roquetenc benjamí,
campió

Aquest cap de setmana, dies
18 i 19 de maig, tindrà lloc a
l'Ametlla de Mar el I Trofeu de
Ball de Esportiu l'Ametlla de
Mar, competició que també
donarà sopluig  al Campionat
de Catalunya de Ball Esportiu i
l'Open Weelchair o Ball
Esportiu amb cadira de rodes.
El Poliesportiu Municipal
Galetet, el qual ha estat adap-
tat per l'ocasió amb parquet a
la pista, vuit torres d'il·lumina-
ció i una sonoritat excepcional,
acollirà aquestes tres competi-
cions, en les que s'espera que
hi participin prop de 250 pare-
lles de ball, algunes vingudes
d'arreu de l'estat espanyol. Es
preveu que unes 70 parelles
representant a clubs catalans,
participin en el Campionat de
Catalunya, 150 en el I Trofeu
l'Ametlla de Mar i 5 en la com-
petició de Weelchair, tant en la
modalitat d'estàndard com de
llatins. Pel que fa a les catego-
ries, s'hi donaran lloc partici-
pants en les categories Sub-
13, Sub-17, Absoluta, +45 i
Sènior.
El Campionat de Catalunya, es
disputarà en la competició de
clubs i es desenvoluparà en les
sessions de tarda de dissabte
i diumenge, mentre que la ses-
sió de diumenge al matí, està
reservada per l'Open
Weelchair i el I Trofeu l'Ametlla
de Mar de Ball Esportiu, que
serà puntuable pel rànquing
nacional, amb la participació
de parelles de ball de
Catalunya, però també de
Madrid, Galícia, València i
altres indrets d'arreu de l'estat.
José Mollà, president de
Making Dance, acadèmia de
ball de l'Ametlla de Mar, i orga-
nitzador del campionat  junt
amb la Federació Catalana de
Ball Esportiu, explica que,
“hem lluitat amb empreses i

entitats interessades d'arreu
de Catalunya que també esta-
ven interessades en acollir
aquest campionat. Finalment el
nostre projecte es va veure
com el més viable, i si tot surt
be, podríem arribar a signar un
conveni per acollir el campio-
nat dos anys més”.
Per la seva part, Albert
Medrano, regidor d'esports de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, insisteix en que, “evident-
ment l'organització d'esdeveni-
ments esportius com aquest
fan que promocionem el nom
de l'Ametlla de Mar a l'exterior
i que promocionem i donem
valor als actius que ens propor-
cionen les nostres
instal·lacions esportives, però
també implica que fora de la
temporada turística, ens visitin
més d'un miler de persones,
que passaran el cap de setma-
na aquí i que amb el seu con-
sum als comerços, restau-
rants i hotels, contribuiran  a
activar una economia local
necessitada”. La col·laboració

de l'Ajuntament amb la cessió
d'instal·lacions, segons el regi-
dor, es un actiu vàlid per aque-
lles iniciatives i entitats que s'hi
vulguin implicar sota la seva
responsabilitat. “Quan ve un
club o una entitat tot allò que
siguin actius que en temps de
crisi, el que fan es portar gent
al poble, sempre tindran les
portes obertes de
l'Ajuntament. Ara bé, s’han de
implicar per fer-se càrrec del
cost, sempre amb el compro-
mís de l'Ajuntament d'intentar
buscar subvencions de les
administracions i es clar, amb
la cessió de les nostres
instal·lacions”. S'han previst
preus molt populars per a les
entrades, amb 5 euros per a la
jornada de dissabte i 10 euros
per a la jornada de diumenge.
Pel que fa a Making Dance, es
una acadèmia de ball que fa
aproximadament un any que va
obrir les seves instal·lacions a
l'Ametlla i actualment compten
amb 130 associats dels quals
el 95% són de l'Ametlla de Mar.

AQUEST CAP DE SETMANA

La Cala, acull el I trofeu 

l’Ametlla de Mar de Ball Esportiu

Durant l’any 2013 la Secretaria
de Funboard organitzarà el CIR-
CUIT CATALÀ DE FUNBOARD
(CCF 2013), aprofitant l’expe-
riència dels anys de funciona-
ment del Circuit Català i de l’as-
sociació de la classe WIND-
SURFCAT (organitzat pels CV
Ventgrat, Windsurfistes
Associats de Premià, el CN
Bétulo, OCE-La Wind, CV

Ballena Alegre, Club de Mar
Sitges, CW Roses, CN Port de
la Selva, la Surfera Gironina, el
CN Cabrera, GEN Roses, el CN
Ràpita i el CN Castelldefels).
La Federació Catalana de Vela
ha apostat fort per la classe
Funboard, especialment pel
que fa referència a les modali-
tats de Freestyle, Ones i
Eslàlom, amb molts aficionats i

grans promeses. De febrer a
novembre es disputaran 14
proves, de cap de setmana,
que puntuaran pel Campionat
de Catalunya de Funboard. La
classificació del campionat ser-
virà per a donar l’accés al
Catalunya Costa Brava PWA
Eslàlom. La tercera prova tindrà
lloc aquest cap de setmana a la
Ràpita.

FUNBOARD. A LA RÀPITA. EL CAP DE SETMANA

Campionat de Catalunya

Aquesta setmana el juvenil
masculí es desplaçava al difícil
camp de l'H. Poblenou, equip
amb el qual ja havia jugat els
dos partits de la fase regular,
amb mals resultats. Els torto-
sins amb moltes ganes de
guanyar viatjaven amb un ple
d'efectius, amb dos cadets a la
convocatòria. Els ebrencs,
altre cop van sortir enxufats a
la pista, i és que en 8 minuts,
els visitants van aconseguir un
parcial de 1-6. En aquest
moment el tècnic local va
demanar "temps mort". El
"time-out" va tindre efecte i és
que els barcelonins van fer en
4 minuts el que no havien asso-
lit en els inicis del partit. Als
15’, el marcador ja tornava a
estar obert amb el 6-8. Tot i
això, els de la capital del Baix
Ebre van saber controlar el

moment i van marxar al des-
cans amb un avantatge de 3,
11-14. A la represa, els visi-
tants aconseguien ràpidament
una renda d'entre 3 i 6 gols.
Tot i això els locals no es van
rendir en cap moment i a falta
de 12 minuts, aprofitant que
els ebrencs havien baixat un
xic la intensitat,  tornaven a
reduir distàncies i es ficaven
tan sols a 2 gols. Però en
aquests moments més difícils,
la porteria i la defensa tortosi-
na va saber estar a l'altura i en
cap moment va permetre que
els Poblenou empatés el partit.
Al final s'arribava al 21-24. Cal
destacar el gran partit del
cadet Josep Aragonés. A
hores d'ara el juvenil ha guan-
yat els 2 partits d'aquesta fase
final i ja suma 4 punts que l'a-
proximen més al desitjat TOP-

4. Aquesta setmana rep a l'H
Igualada. El partit és disputarà
demà dissabte a les 18.45 h.
al pavelló de Ferreries.
D'altra banda, el sènior mascu-
lí viatjava al camp del Súria a
disputar la tornada de l'elimi-
natòria d'ascens a 2a.
Catalana. El partit es presenta-
va molt difícil per als tortosins
ja que tenien que remontar una
gran diferència de gols. A la
mitja part s'arribava al 15-8. La
segona va ser una còpia de l'a-
nada. Poc a poc la diferència
en el marcador va anar aug-
mentant i és que els ebrencs,
que és van desplaçar amb
pocs jugadors i al principi del
partit se'ls hi va lesionar un, no
van poder aguantar el ritme. El
resultat va ser de 34-22. Ara
els tortosins esperen saber si
disputaran o no la copa. 

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

2/2 per als juvenils

Victòria del primer equip de
Cantaires per acabar la lliga
regular a la pista del
Torreforta (82-90).
Excel.lent culminació d’una
extraordinària temporada on
s'ha assolit un balanç victò-
ries/derrotes gairebé inmi-
llorable (29-1), que ha per-
més accedir a la Segona
Catalana per la porta gran
en acabar com a primers de
grup. Aquest fet, a més,
comporta un altre premi que
és el de poder lluitar pel
campionat de Catalunya que

comença aquest diumenge
a Ferreries.
Al descans, a Torreforta, es
va arribar amb un lleuger
avantatge ebrenc (42-48),
que reflectia la igualtat del
duel.Finalment, el Cantaires,
molt centrat en la feina, va
imposar-se per  (82-90).
Aquesta setmana, ja ha pre-
parat el primer partit del
Campionat de Catalunya
contra el CN Terrassa B amb
l’ambició per tal de competir
al màxim. Recordem, diu-
menge a les 19.00h a

Ferreries.  

Júnior A

TORREDEMBARRA, 69
CANTAIRES TORTOSA OLIS
FAIGES, 82

Aquesta victòria deixa a l’e-
quip tortosí empatat a la ter-
cera posició amb La Selva i
CBT. 
Demà dissabte, el Cantaires
Júnior A rep la visita del
líder, el TGN, a les 12 h al
pavelló del Temple.

CLUB BÀSQUET CANTAIRES (82-90)

Victòria en el darrer partit, a Torreforta

PRÒXIMA JORNADA 
COPA 

Matadero Jordi’s-Casa Maso        

16h Pavelló Remolins

SA Casals-Diables Bar Aloha

17.15 h Pavelló Remolins

RESULTATS

Copa 

Toscà-Matadero Jordi’s     3-6

PM el 7B F. Vidal-Casa Maso  5-9

Diables Lucifer-Leis Clas   6-2

B.Munich-SA Casals 5-6

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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CRAC de la setmana
EUGENI SIMÓ. IGersEbre Manager Account

La comunitat d'usuaris de
la xarxa social de fotogra-
fia Instagram de les Terres
de l'Ebre (IGers Ebre), a
punt per a la segona edi-
ció de l'InstaMeetEbre, la
trobada d'Instagrammers
de les Terres de l'Ebre. En
aquesta ocasió, l'emplaça-
ment escollit ha estat
Ulldecona (El Montsià) i el
seu entorn natural. La jor-
nada que tindrà lloc demà
dissabte 18 de maig ha
pretès reunir, més enllà
del món 2.0, usuaris
d'Instagram de les nostres
comarques, així com de
Catalunya i d'arreu de
l'Estat. Nosaltres avui
xerrem amb Eugeni Simó,
IgersEbre Manager
Account, i responsable de
crear la comunitat d'usua-
ris a aquí, a l'Ebre.
Més Ebre: Quan parlem
de xarxes socials, la majo-
ria pensem en Twitter i
Facebook. Però, que és
Instagram?
Eugeni Simó: Instagram
és una xarxa social que
s'utilitza per compartir
fotografies a través dels
telèfons mòbils entre usua-
ris. A hores d'ara, som
més de 100 milions d'u-
suaris a tot el món.
M'atreviria a dir que
Instagram s'ha convertit
en una de les xarxes més
concorregudes i amb
major creixement. A hores
d’ara, tothom té un
Smartphone i això t'ofereix
la possibilitat de quan
veus alguna cosa que et
crida l'atenció, fer-li la
fotografia al moment.
L'Instagram, podríem dir
que és l'aquí i ara. A més,
seguint la tècnica
lomogràfica, la xarxa

Instagram ofereix la possi-
bilitat d'aplicar diversos fil-
tres a les fotografies que
els usuaris vulguin com-
partir. L'aplicació compta
amb 14 filtres, però s'ha
de reconèixer que molts
usuaris han decidit compli-
car-se l'existència porten
moltes més aplicacions
per tal de poder editar
directament la fotografia,
sense que aquesta hagi de
sortir del telèfon.
Personalment, jo crec que
és aquí on està la màgia
de l'Instagram: en la capa-
citat de crear de forma
immediata.
ME: A què et refereixes
quan parles d'una comuni-
tat d'usuaris?
ES: Les comunitats
d'Instagrammers o IGers,
sorgeixen de persones
que s'agrupen per com-
partir la seva passió per la
fotografia i l'afició a les
xarxes IGers Ebre va dur a
terme la primera
InstaMeet el passat 20
d'octubre al voltant 
del paratge natural del
Delta de l'Ebre. La trobada
va esdevenir la presenta-
ció del col·lectiu. Hi van
assistir 65 persones d'a-
rreu de Catalunya i durant
la jornada es van fer més
de 300 fotografies. És
cert, que encara hi ha per-
sones a les que els fa
estrany aquestes trobades
perquè no ho acaben de
veure clar. Però som per-
sones normals i quedem a
llocs oberts, no els té per-
què passar res. Les troba-
des d'Instagrammers no
estan tancades a perso-
nes que estan a la xarxa,
sinó a tot aquell interessat
en veure com a través

d'una xarxa social es
poden crear vincles molt
interessants i a l'hora des-
cobrir una altra manera
d'observar el paisatge, la
gastronomia o qualsevol
producte que pugui susci-
tar interès visual.
ME: Per fer un tast d'a-
questes imatges dels
IGers Ebre (comunitat
d'Instagrammers de
l'Ebre), on ens podríem
dirigir?
ES: A Instagram, l'etiqueta
#IgersEbre aglutina més
de 10.000 imatges. Però
de totes maneres, des-
prés de l'èxit assolit en la
primera edició, els IGers
de les Terres de l'Ebre que
vam fer a Deltebre i en la
trobada de demà a
Ulldecona. Jo recomano a
tothom que s'apunti si no
a aquesta en les properes
perquè estic convençut
que més d'un o una s'aca-
barà descarregant l'aplica-
ció i participant a la
Comunitat com usuari.
ME: Perquè heu escollit
Ulldecona per a celebrar la
segona trobada dels
Instagrammers de l'Ebre?
ES: Hem escollit
Ulldecona i el seu Castell
com a eix central d'una
segona trobada perquè ja
teníem ganes d'agafar un
espai d'interior per deixar
volar la imaginació a tra-
vés de les nostres càme-
res i Smartphones. Durant
la jornada, els participants

podran conèixer
Ulldecona, ja que dels 55

que serem enguany, uns
quinze venen de fora. Com
a novetat, en aquesta
segona edició, l'ajunta-
ment d'Ulldecona colola-
bora posant a disposició
dels participants un guia
turístic local que els farà
una visita pels espais més
significatius, com: l'esglé-
sia de Sant Lluc, la plaça
porticada, l'Ermita de la
pietat o el nucli antic, amb
les seves cases senyorials
i carrers estrets. Val a dir,
que al ser tants no podrem
visitar les Pintures

Rupestres d'Ulldecona,
però podrem accedir a l'in-

terior del Castell i això per-
metrà fer grans fotogra-
fies.
ME: Així, la trobada a
Ulldecona es centrarà en
la vessant més paisatgísti-
ca?
ES: Si i no. Els temes més
seguits a Instagram podrí-
em dir que són els paisat-
ges, però també els plats,
la gastronomia. De fet
entre usuaris sempre fem
la broma què
l'Instagrammer sempre
menja gelat perquè primer
ha de fer la fotografia.
Així, al pensar en plats que
entressin pels ulls i
Ulldecona, vam trucar al
restaurant Les Moles. S'ha
de dir que el cuiner, Jeroni
Castells ens ha fet un preu
especial per al dinar de
germanor. Però cada cop

són més les empreses i
professionals que s'ado-
nen de la potencialitat
d'Instagram per a promo-
cionar un producte, un
destí o servei.
ME: I no hi haurà concurs?
ES: Després del dinar,
totes les fotografies que
hagin participat al concurs
que es durà terme durant
tota la jornada se sotme-
tran a un procés de vota-
ció a càrrec d'un jurat. Els
guanyadors optaran a
diversos premis gentilesa
dels col·laboradors de
l'esdeveniment que són:
La Taula del Sénia,
Turisme Terres de l'Ebre,
Xats Ebre, Xarxa per al
Turisme Sostenible a les
Terres de l'Ebre i com ja
us he comentat, el
Restaurant Les Moles.

Instagram s’ha convertit en una gran
eina de promoció turística en els

últims anys
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

• Glaçons de gel
• 50 cl. Ginebra Tanqueray RANGPUR

• 200 cl. Tònica 1724
• Twist de llimona
• Fulla de menta

• Rodanxes de poma Granny Smit

Preparació:

En una copa Baloon freda, i posem el gel, la ginebra i  aromatitzem la copa amb la llimona i la fulla
de menta. Posem les rodanxes de poma de decoració  i lentament afegim la tònica.

«Primentons i Tomates»
Avui: Gin tonic  

COCKTAIL TIME, COFFEE ZONE AND WINE BAR - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Cocktail de la setmana.

                



DIVENDRES 17 DE MAIG DE 201322 www.mesebre.catsseerrvveeiissdiarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Rafecas Renau, Joan Josep   

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

Mercè Bel - Carles Mur              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Entre mig i molt ennuvolat en general, amb estones de cel cobert pel creixement
de nuvolades, sobretot a partir de mig matí.

Precipitacions
Fins mig matí són probables ruixats al litoral entre febles i moderats i és possi-
ble que siguin puntualment siguin forts. A la resta no se'n descarten. Des del final
del matí s'esperen ruixats i xàfecs a qualsevol punt, preferentment a punts de
muntanya, d'intensitat entre feble i moderada i és possible que siguin fortes al
litoral i prelitoral. Localment aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants, tot i que puntualment
podran ser abundants (entre 20 i 50 mm). Cota de neu: 1600 a 1800 metres.

Temperatures
La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i puntualment moderada-
ment més baixa al nord-est del país, tret de la vall d'Ebre on pujarà lleugerament.
Oscil·laran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els 0 i 5 ºC al Prepirineu i interior
del quadrant nord-est, entre els 5 i 10 ºC a la depressió Central i prelitoral nord
i entre els 8 i 13 ºC a la resta.
Per la seva banda la temperatura màxima serà lleugerament i moderadament
més alta al quadrant nord-est i similar o lleugerament més baixa a la resta.
Oscil·laran entre els 12 i 17 ºC al Pirineu i entre els 15 i 20 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà bona, puntualment regular i fins i tot dolenta durant la tarda en moments
de ruixat. A la tarda, empitjorarà al Pirineu i Prepirineu.
A més, hi haurà alguns bancs de boira matinals a l'interior.

Vent
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable. Al llarg del matí s'imposarà
el component sud fluix amb cops moderats, si bé a punts del litoral i prelitoral
central i nord hi haurà alguns cops forts durant la tarda i també ha zones eleva-
des a partir del vespre.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.  

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor has d'apostar fort per
tu i deixar de costat tot el que et bloqueja. Per
millorar la teva salut , envolta't de coses agra-
dables i oblida't dels problemes.

Bessons
20/5 al 21/6

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t'interes-
sa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.  

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitarà per la teva casa tres facilita
que coneguis algú interessant. Et sentiràs
meravellosament i amb moltes ganes de pas-
sar una bona estona amb els amics.    

Lleó
22/7 al 22/8

Compte amb les sorpreses que et pugui
donar la teva parella. Has d'estar preparat per
rebre-les. Respecte a la salut ,és important
parar una mica la màquina.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor la teva vida pot prendre
un nou rumb. Ara es tracta que escullis en
camí adequat. Millora la teva autoestima  i la
teva qualitat de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la teva
qualitat de vida.  

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que
et converteixis en una persona més desitjada
i fascinant. Respecte a la salut, moltes coses
estan començant a ser diferents. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs vivint  un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe opo-
sat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et  fan feliç i anar a buscar-les . 

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mart  per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes. Cal
millorar la qualitat de la teva alimentació.   

Aquari
20/1 al 18/2

Dintre de la teva relació de parella tot ho veus
de color rosa, però no et confiïs massa...
Augment de la teva energia però també et pro-
voca més estrès . 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa set indica
un fort sentiment a la recerca dels teus desit-
jós dintre de la teva  vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

MATÍ

XÀFEC

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 11°

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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Aquesta ampliació posa
de manifest l'èxit d'un pro-
jecte que va apostar des
d'un inici per Internet com
a plataforma de comunica-
ció, amb l'objectiu de
donar cobertura exhausti-
va de l'activitat cultural de
les Terres de l'Ebre, un
territori apartat de l'àrea
metropolitana de
Barcelona que no rebia l'a-
tenció suficient per part

dels grans mitjans cata-
lans. L'aposta de

Surtdecasa.cat per oferir
una proposta de periodis-
me cultural ha estat basa-
da en la qualitat dels con-
tinguts periodístics, el
rigor pel que fa a la infor-
mació d'agenda i també a
l'utilització de les princi-
pals eines d'interacció
amb el lector/usuari que
ofereix Internet i les
Xarxes Socials. En aques-
ta nova etapa, i recollint
l'experiència de dos anys
de treball a les Terres de
l'Ebre, Surtdecasa.cat ha
apostat per crear equips
de periodistes professio-
nals a la zona del Penedès
(inclou les comarques del
Baix Penedès, Alt
Penedès i Garraf) i del
Camp de Tarragona
(inclou les comarques del
Tarragonès, Alt Camp,
Baix Camp, Conca de
Barberà i Priorat) que
seran els encarregats de
fer funcionar cadascuna
de les dues plataformes
territorials de nova crea-
ció. 
Els equips de cada zona
són autònoms pel que fa a
l'elaboració de continguts
i explotació comercial de
la marca. Aquesta fórmula
descentralitzada i horit-

zontal fomenta la flexibili-
tat dels diferents projec-

tes territorials i el seu
arrelament al territori, a la
vegada que garanteix una
mateixa unitat pel que fa
als continguts, a l'estèti-
ca, així com també a les
fórmules publicitàries i als
valors del projecte. 
En les tres àrees, la

capçalera de
Surtdecasa.cat recull
informacions relacionades
amb la gastronomia, la
música, les arts, les fires i
les festes, l'activitat noc-
turna, la natura, així com
també l'emprenedoria. I
compta també amb una

extensa comunitat de blo-
caires en cadascuna de
les seues delegacions,
que amplien l'oferta de
continguts temàtics. 
La marca Surtdecasa.cat
s'ha destingit també per
ser proactiva pel que fa a
la dinamització d'activitats

i espectacles culturals en
els territoris que cobreix
periodísticament, amb la
finalitat d'incentivar la par-
ticipació dels ciutadans en
territoris on tradicional-
ment l'oferta cultural no
ha estat tan abundant
com a Barcelona.

Surtdecasa.cat es consolida a la
demarcació de Tarragona

El mitjà de comunicació
digital Surtdecasa.cat
ha ampliat el seu àmbit
de cobertura a l'àrea
del Penedès i al Camp
de Tarragona, consoli-
dant així a la demarca-
ció de Tarragona un
projecte emprenedor
que va néixer a les
Terres de l'Ebre l'octu-
bre de 2010 de la mà
de dues joves periodis-
tes ebrenques, Neus
Barberà i Anna Zaera, i
un informàtic del
mateix territori, Robert
Roig. 

El mitjà de comunicació digital, creat l’octubre de 2010, amplia el seu àmbit de cobertura a l'àrea del Penedès i al Camp

PROJECTE INNOVADOR

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Un projecte nascut de la mà de dues
joves periodistes ebrenques, Neus

Barberà i Anna Zaera, i un informàtic
del mateix territori, Robert Roig

              


