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La titular del jutjat número
1 de Tortosa ha ordenat
l'operació policial per
copiar tota la informació
continguda als
ordinadors de la
Cooperativa de l'Aldea
amb l'objectiu d'analitzar
tot el contingut i trobar
possibles proves de
falsejament dels comptes
de l'entitat per part de
l'exgerent, Daniel Ferré, i
l'exdirector de la secció
de crèdit, Enric Sabaté,
tots dos imputats.
Especialistes dels
Mossos han efectuat el
buidatge de les dades i
han requisat dos equips
informàtics. P3

Els Mossos precinten la cooperativa de l'Aldea 

Neix a les Terres de l'Ebre el primer club privat de consumidors de cànnabis. Mentre encara cueja
el mediatitzat projecte d'una plantació de marihuana a Rasquera, a la Sénia una societat privada
de fumadors ha llogat una antiga discoteca per instal·lar-s'hi. La iniciativa, però, no agrada gens
ni mica a l'Ajuntament. L'equip de govern ha redactat una moció contrària a l'activitat, sobre la
qual no ha autoritzat cap llicència.

P5

L’Ajuntament senienc s’oposa al club de consumidors de cànnabis

Terres de l’Ebre. Entesa per Calaceit
defensarà al Ple una moció a favor del
català a la Franja de Ponent i contrària al
LAPAO. P5

Esports. Edu Albacar puja a Primera amb l’Elx
i l’Ascó i el Perelló ja són campions, de
Primera i de Tercera catalana.

P10 i 18

Terres de l’Ebre. El Govern legalitza 450
habitatges turístics a les Terres de l'Ebre.  
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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 passat 10 de maig, l'expresident de la coo-
perativa, José Fernando Falcó, l'extresorer,
Joan Benito, i l'exsecretari, Lluís Gilabert, van
al·legar en la seva declaració com a imputats
que abans de la fallida desconeixien l'estat
real dels comptes de l'entitat i que van con-
fiar en els comptes positius que presentava
l'exgerant Daniel Ferré i en les auditories
externes. A més, van assegurar que dies
abans de la fallida no van rebre cap tipus d'in-
formació privilegiada sobre el que podia pas-

sar.
L'informe de l'administrador concursal va
descobrir que Ferré, imputat arran la querella
de la nova junta rectora de la Cooperativa per
presumptes administració deslleial, apropia-
ció indeguda així com falsedat en balanços,
comptes i informes, havia retirat 160.000
euros del seu compte a termini una setmana
abans del bloqueig de la secció de crèdit.
Restem a l'espera que el moviment d'aquesta
setmana reveli alguna dada interessant.

Editorial

La cooperativa de l’Aldea, precintada Reordenacions assistencials 
territorials en Salut, a la Regió

Sanitària Terres de l’Ebre

Opinió

Normalment quan escric algun article d’opi-
nió em centro molt en temes d’àmbit social
o econòmic del meu poble, la Cala, o del
nostre territori, les Terres de l’Ebre. Avui,
però, vull parlar de quelcom que considero
molt més important, els valors, perquè en
ells es fonamenta la nostra societat i per-
què d’un temps cap aquí escassegen. Vull
parlar dels valors, entesos com els principis
que permeten guiar el nostre comporta-
ment amb la finalitat de realitzar-nos com a
persones.
Al meu entendre actualment estem patint
una doble crisis: l’arxiconeguda crisis
econòmica i la dels valors, que fa ja molt
temps que arrosseguem. De l’econòmica
ens en sortirem, la història així ens ho ha
demostrat. I tot i que individualment podem
aportar el nostre granet de sorra, malaura-
dament estem ens mans del “savoir-faire”
de la Comissió Europea, del BCE i del FMI.
La dels valors la patim molt abans de l’es-
clat de la bombolla immobiliària i per com-
batre-la hem de començar a ser proactius i
a assumir i difondre nous valors; com diu el
professor Domènec Melé “ ja siguin valors
contraris a allò que està en l’origen moral
de la crisis, ja siguin valors refrescants i ani-
mosos que puguin ajudar a superar la situa-
ció actual”. Quan parlo de ser proactius em
refereixo a veure el món amb objectivitat i a
no deixar-se afonar per les dificultats, a
actuar amb magnanimitat i esperit empre-
nedor, a ser solidaris i fomentar la cultura
de la cooperació i a compartir deures més
que reivindicar drets.
Hem interpretat erròniament els beneficis
de l’estat del benestar, transformant la nos-
tra societat amb el conseqüent deteriora-
ment de valors. A ningú se li escapa que
amb el pas dels anys hem passat de la cul-
tura del sacrifici a la del mínim esforç; de la
de l'estalvi a la del consum; del respecte i la
protecció de la dignitat individual de la per-
sona a l’egoisme per la satisfacció d'inte-
ressos personals; de la previsió a la impro-
visació. Per solucionar aquesta crisi de
valors ens hem d'esforçar en l'educació
dels sentiments i de les emocions, perquè
cada individu pugui realitzar un projecte de
vida sostenible i de convivència amb el pro-
jecte de vida dels altres.
Sempre m’han ensenyat que de tot es pot
aprendre, inclús del dolent. Si d’alguna cosa
ens ha de servir tot el que estem vivint, és
per evitar cometre els mateixos errors en el
futur i sobretot, per conèixer les nostres
debilitats i amenaces i convertir-les en opor-

tunitats i fortaleses. La crisi de valors no
implica una absència d'aquests, sinó la falta
d'orientació de quin rumb seguir en les nos-
tres vides i dels valors utilitzats per aconse-
guir-ho.
És hora de generar il·lusió, d’apostar pels
més petits però sense oblidar als més
grans; de treballar per la innovació sense
deixar de costat les nostres tradicions; és
hora d’ajudar als que volen fer coses, de
promoure l’associacionisme i de facilitar la
creació de noves entitats socials; de fer
pinya com a poble; de reconèixer la feina
ben feta (l’hagi fet qui l’hagi fet!). És també
hora d’oblidar-se d’antigues rancúnies i de
generar sinèrgies positives; de creure en la
gent, de no jutjar-la innecessàriament; d’evi-
tar l’enveja i la cobdícia; d’honorar i valorar
el treball dels nostres pares i avis; de res-
pectar pensaments oposats als nostres i de
creure en la formació, en l’esforç i en la
superació personal com a única manera per
poder créixer com a persones. En definitiva
és hora de mirar endins...

Andreu Martí Garcia
Alcalde de l’Ametlla de Mar

Crisis de valors

Opinió

Des de la conferència d’Alma-Ata
a l’any 1978, on es definien con-
ceptes com el d’una atenció
integral, integrada, accessible,
universal, propera als ciutadans i
de qualitat, ja s’incloïa el concep-
te de “a un cost que el país pugui
suportar”, es a dir, que s’incorpo-
rava el terme “eficiència”.
Sense entrar en totes aquelles
circumstàncies, que han fet que
Catalunya, (i el seu Govern), dis-
posi de menys ingressos (tot i
generar-ne prous per mantenir el
propi estat del benestar), el que
ens toca als servidors públics, és
ajustar les necessitats (i les con-
seqüents despeses), als recur-
sos de que disposem, tot i fent-
ne l’ús més eficient dels matei-
xos.
Salut, que és juntament amb
Ensenyament i Benestar i
Família, un dels 3 pilars bàsics
d’aquest “estat de benestar”, ha
tingut que moure’s des de l’any
2010, fent un seguit d’accions
per aconseguir-ho. Primer va ser
la disminució d’un 5% de la
massa salarial als nostres profes-
sionals, l’any 2011 es van retallar
850 milions d’euros, impactant
bàsicament en farmàcia, en apri-
mament d’aquelles estructures
que per poca freqüentació
(urgències nocturnes de determi-
nats CAP, o per canvis en el
seu patró d’utilització i en les
retribucions salarials dels profes-
sionals.
Durant l’any 2012, es van conso-
lidar les accions realitzades l’any
anterior, traient l’equivalent d’una
paga extra als treballadors de la
Salut, juntament amb accions de
copagament en farmàcies.
Recentment, s’ha aprovat al
Consell de Direcció de Catsalut,
una disminució de tarifes pels
centres concertats, del 4’6%,
que seria l’equivalent a l’import
d’una paga extra, però fins al
moment, en aquests 3 anys, i
fora de les accions “d’aprima-
ment”, no s’ha fet un esforç real
en generar sinèrgies entre els
diferents proveïdors (hospitals,
centres d’atenció primària i cen-
tres sociosanitaris, tant de titula-
ritat pública com privada), per
plantejar accions conjuntes que
facin millorar el seu compte d’ex-
plotació, amb la idea de que els
centres no estan “aïllats”, sinó
que pertanyen a la gran xarxa
sanitària de Catalunya. En aquest
sentit, s’ha fet una gran aposta
per la millora tecnològica, que
facilita la informació clínica dels
ciutadans al sanitari que l’està
atenent, sigui d’on sigui, i també
fent innecessària la repetició d’a-
quelles proves complementàries
(anàlisi, ecografies, TAC, res-
sonàncies,...), ja que es disposa
de tota aquesta informació “on
line”. Aquesta xarxa, juntament
amb el tel. 061 i la del servei d’e-
mergències mèdiques de
Catalunya, garanteix als ciuta-
dans l’aplicació d’aquells codis
vitals (infart, accident vascular
cerebral, politraumatisme...) que
li asseguren en un temps òptim,

l’aplicació de la teràpia oportuna,
al lloc pertinent (inclosos els hos-
pitals d’alta tecnologia, ubicats la
majoria a Barcelona), ja que
també s’ha fet un gran esforç en
la dotació de vehicles medicalit-
zats terrestres i helicòpters.
Ara ens cal als gestors visió glo-
bal, idees i creativitat per fer-ho
tot més senzill, ràpid i amb més
qualitat... i a un preu inferior. Ens
cal posar-nos les piles de les
reordenacions assistencials terri-
torials, que, amb el lideratge dels
professionals, ens faran estalviar
en diferents procediments, per
fer d’altres més necessaris.
Els dies 13 i 14 de juny, a
l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa,
i amb la presència entre d’altres
autoritats, de l’Hble. Conseller de
Salut, Sr. Boi Ruíz, es farà una
jornada que pretén ser un autèn-
tic aparador d’aquestes iniciati-
ves que ja s’estan duent a terme,
i alhora un foro d’intercanvis d’ex-
periències professionals. Entre
les diferents experiències, desta-
quen la utilització de telemedici-
na per a fer consultes “virtuals”
amb els especialistes de cardio-
logia, endocrinòlegs i traumatò-
legs, la e-dermatologia, el teleic-
tus, telecremats, les rutes assis-
tencials (autèntic pacte entre l’a-
tenció primària i especialitzada)
per atendre amb els mateixos
criteris les patologies cròniques
més prevalents: Diabetis, malal-
tia pulmonar obstructiva crònica,
dolor osteo-articular i depressió.
També s’exposaran les experièn-
cies entre Salut pública, atenció
primària i especialitzada: cribrat-
ge del càncer de colon i recte,
programa d’activitat física a l’es-
cola (PAFES), i els avanços en la
millora de l’atenció sanitària als
ciutadans que viuen en les
residències geriàtriques, tan en
l’atenció a les diferents malalties
que pateixen, com en el corres-
ponent tractament farmacològic.
S’abordaran també noves expe-
riències de l’atenció a la cronici-
tat, i en la resolució de patolo-
gies de l’esfera de la salut men-
tal. Finalment, el dia 14 de juny,
s’obrirà la jornada als ciutadans,
per explicar-los en què consisteix
el Pla de Salut a Catalunya 2011-
2015, i fer-los avançar en el
reconeixement dels símptomes
clínics de l’accident vascular
cerebral (“les feridures”).
Es hora d’avançar tots plegats:
ciutadans, professionals sanita-
ris, gestors... tots “fent xarxa”.

Albert Gómez Sorribes
Director dels Serveis Territorials
de Salut de les Terres de l’Ebre
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Agents dels Mossos
d'Esquadra han precintat
aquesta setmana l'antiga
seu de la secció de crèdit
de la cooperativa de l'Aldea
després de fer-hi un escor-
coll per buscar documenta-
ció d'interès en el marc de
l'operació judicial oberta
contra l'exgerent de la coo-
perativa, Daniel Ferré. Els
agents van fer una còpia del
contingut dels ordinadors i
aquest dimecres al matí els
sistemes informàtics de
l'entitat estan fora de ser-
vei. La policia catalana va
escorcollar l'edifici aquest
dimarts a la tarda. Els fur-
gons policials van arribar al
voltant de les 17 hores a les
antigues dependències de
la secció de crèdit i van
requisar documentació i
ordinadors a la recerca de
més proves que aportin
detalls sobre els últims
moviments que es van fer a
l'entitat abans del col·lapse
que va bloquejar els estalvis

de 3.000 socis de l'entitat.
Els agents, que van decidir
precintar el recinte a l'espe-
ra de noves ordres judicials,
van actuar per ordre de la
jutge que instrueix el cas
arran de la querella criminal
que va presentar la nova
junta rectora contra l'exge-
rent, acusat de ser el
màxim responsable del crac
de l'entitat el desembre del
2011.
El passat 10 de maig, els
principals exresponsables
de la cooperativa de l'Aldea
van assegurar a la titular del
jutjat d'instrucció número 1
de Tortosa que no sabien
res sobre l'estat dels comp-
tes de l'entitat, i van reiterar
que confiaven plenament en
la gestió de l'exgerent
Daniel Ferré.
Aquest dia van declarar
davant la jutge l'expresident
de la cooperativa, José
Fernando Falcó, l'extreso-
rer, Joan Benito, i l'exsecre-
tari, Lluís Gilabert, respon-
sables de la junta rectora
que presidia la cooperativa
quan es va declarar en con-
curs de creditors el desem-
bre del 2011.
La imputació dels antics
responsables de l'entitat va
tenir lloc el passat mes d'a-
bril. La jutge volia esbrinar
per què la junta que hi havia

en aquell moment va ator-
gar tants poders a l'exge-
rent. Segons l'auto judicial,
al qual ha tingut accés
l'ACN, el procediment es va
posar en marxa després
que la presidenta,
Montserrat Llosa, aportés
un CD amb arxius trobats a
l'ordinador que utilitzava
Ferré. 

Els Mossos precinten 
la cooperativa de l’Aldea

Especialistes dels
Mossos han efectuat el
buidatge de les dades i
han requisat dos equips
informàtics aquesta set-
mana a la Secció de
Crèdit de la Cooperativa
de l’Aldea. 

Els agents van escorcollar la secció de crèdit en l’operació oberta contra Daniel Ferré

Han fet una còpia del contingut dels ordinadors 

AGÈNCIA

ACTUALITAT

La imputació dels antics responsables de l’entitat va tenir
lloc el passat mes d’abril. La jutge volia esbrinar perquè la

junta que hi havia en aquell moment va atorgar tants
poders a l’exgerent.
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Aquesta adquisició, que ha
tingut un cost total de
305.590'41 euros, és el
primer pas d'un projecte
en el que és determinant
el departament de Salut
de la Generalitat, amb qui
l'Ajuntament es reunirà
properament per abordar
la construcció d'aquest
futur centre mèdic.
El consistori ha pres la
decisió de canviar de
situació l'actual consultori

mèdic, ubicat a la plaça
Placeta, degut als proble-
mes d'accessibilitat que
presenta. La ubicació d'a-
quest equipament, en ple
casc antic del poble, difi-
culta l'arribada i la sortida
tant d'ambulàncies com
de vehicles particulars ja
que els carrers pels quals
s'hi arriba són estrets,
d'un únic sentit. A més a
més, la plaça disposa d'un
nombre de places d'apar-
cament molt limitat. El
solar recentment adquirit
es troba a la confluència
de dos carrers, millorant
així l'accessibilitat, i té
unes dimensions prou
grans com per construir-hi
també un aparcament. El
calendari d'inici d'obres el
marcaran les negocia-
cions que properament
s'obriran amb el
Departament de Salut de
la Generalitat. A la imatge,
l’alcalde d’Ascó. 

L'Ajuntament d'Ascó
ha adquirit una finca
de 1894 metres qua-
drats situada a la cruï-
lla del carrer Clots i
Borràs de March per
tal de destinar-lo a un
nou equipament, un
centre mèdic, que
substituirà l'actual
consultori. 

El proper cap de setmana
tindrà lloc a Sant Carles
de la Ràpita tot un espec-
tacle nàutic i activitats per
tots els públics: la Copa
d'Espanya de Kitesurf i la
Festa del Mar-Jornades de
Portes Obertes de
l'Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita-Delta

de l'Ebre. 
L'objectiu: donar a conèi-
xer les diferents activitats
aquàtiques, com ara el
paddlesurf, el kitesurf, el
windsurf, el caiac i la vela
lleugera, el lloguer d'em-
barcacions sense necessi-
tat de titulació, el wakebo-
ard o les sortides en veler,

entre altres. 
Per això la Festa del Mar
ofereix la possibilitat de
fer un tast d'aquestes acti-
vitats a preus populars.
També s'ofereix la III
Travessia pel Medi
Ambient a la Badia dels
Alfacs, una sortida popular
de la Ràpita (com a nove-

tat, enguany es farà la sor-
tida des de la Platja de
Garbí) a la Punta de la
Banya per concienciejar-

nos de la necessitat de
protegir i cuidar la nostra
Badia dels Alfacs. 

Arriba la Festa del Mar, a Sant Carles
de la Ràpita, aquest cap de setmana

Jornades de Portes Obertes a l’Estació Nàutica 

El grup municipal del
PSC portarà al ple de
Tortosa l'aprovació de
bonificacions d'entre el
60 i el 90% en el paga-
ment de l'impost de béns
immobles (IBI) i l'impost
de vehicles (IVTM) per als
col·lectius amb rendes
més baixes, com aturats
de llarga durada i perso-
nes que reben únicament
pensions no contributi-
ves. Els socialistes recla-
men a l'equip de govern
de CiU que vagi més
enllà del fraccionament
de l'IBI per considerar-lo
"insuficient". En aquesta
línia, plantejaran un regla-
ment regulador d'aques-
tes mesures davant les
"veritables dificultats per
fer front a les despeses”.

El PSC proposa
bonificacions

La central nuclear Ascó II
s'ha connectat a la xarxa
elèctrica poc abans de la
una de la matinada d'a-
quest dijous un cop han
finalitzat els treballs de la
vint-i-unena recàrrega de
combustible. En total,
s'han substituït 64 dels
157 elements combusti-
bles que han de permetre
un altre cicle complet de
generació d'energia. Un
procediment que ha tin-
gut lloc simultàniament al
trasllat dels dos primers
contenidors d'elements
combustibles gastats
procedents de la unitat I
al nou Magatzem
Temporal Individualitzat
(MTI).

Recàrrega de
combustible a

Ascó II

L’Ajuntament d’Ascó adquireix un solar 
per fer-hi un centre mèdic

Una finca de 1894 metres quadrats

ACTUALITAT
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Segons Fontoba, 'no ens
podem quedar de braços
plegats davant l'atac que
representa la imposició
legal de la denominació
LAPAO per referir-se al
català de la Franja perquè,
malgrat que a molts els
pot semblar una broma de
mal gust, és un fet molt
seriós que pot tenir greus
conseqüències'. 
Per al regidor republicà,

'lamentablement', aquesta
situació es veia vindre pels
continus i reiterats atacs
del PP i del PAR a la llen-
gua catalana. Segons
Fontoba, 'el PSOE i la
Chunta Aragonesista van
perdre l'oportunitat,
durant la legislatura ante-
rior, de fer una veritable
llei de llengües i un Estatut
d'Autonomia que respec-
tessin l'aragonès i el
català. 
Si haguessin actuat sense
complexos i decidida-
ment, ara no tindríem
aquest problema'.
El regidor republicà ha
advertit que, 'avui dia, gai-
rebé un 60 per cent de l'a-
lumnat fa classes de llen-
gua catalana a l'escola i la
veritable intenció del
Govern aragonès del PP
és suprimir directament
aquest ensenyament'.
Fontoba ha fet una crida a
la unitat de tots els Països
Catalans per fer pressió

internacional i aconseguir
el reconeixement de l'àrea
lingüística del català.
La moció presentada a
Calaceit, la Federació de
l'Ebre d'Esquerra també la
portarà als ajuntaments i
consells comarcals de les
Terres de l'Ebre. La

moció, després de fer un
repàs dels atacs a la llen-
gua catalana a la Franja de
Ponent, demana en els
seus acords que el Govern
espanyol i el Govern
d'Aragó compleixin la
Carta Europea de les
Llengües Regionals o

Minoritàries, que el Govern
d'Aragó retiri la Llei de
llengües, que reconegui
plenament el català com a
idioma que es parla a la
Franja de Ponent i el des-
plegament de tots els mit-
jans per a l'aprenentatge
del català.

El regidor republicà
d'Entesa per Calaceit -
Acord Municipal, Paulí
Fontoba, ha registrat
perquè es debati en el
proper Ple municipal
una moció 'en defensa
del català a la Franja
de Ponent i per la
supressió de les deno-
minacions LAPAO i
LAPAPYP de la Llei de
llengües d'Aragó'.

Cedida

La Sénia (ACN).- Neix a les
Terres de l'Ebre el primer
club privat de consumi-
dors de cànnabis. Mentre
encara cueja el mediatit-
zat projecte d'una planta-
ció de marihuana a
Rasquera, a la Sénia

(Montsià), una societat pri-
vada de fumadors ha llo-
gat una antiga discoteca
per instal·lar-s'hi. 
La iniciativa, però, no
agrada gens ni mica a
l'Ajuntament. L'equip de
govern ha redactat una

moció contrària a l'activi-
tat, sobre la qual no ha
autoritzat cap llicència. En
declaracions a l'ACN, l'al-
caldessa de la Sénia, M.
Pilar Ballester, afirma des-
conèixer qui forma part
d'aquesta associació d'au-

toconsum de marihuana i
confia que les autoritats
competents del govern

català aclareixin si el local
pot funcionar sense per-
mís. 

El Govern municipal de la Sénia s’oposa
a l’obertura d’un club 

de fumadors de cànnabis

L’Ajuntament no ha concedit cap llicència

L'Ajuntament de Tortosa,
amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona,
ha iniciat les obres d'arran-
jament del barranc de la
Llet, en el tram comprès
entre el carrer Barcelona i
el camí de Sant Jordi. Es
tracta d'una superfície
d'uns 3.900 metres qua-
drats que va quedar molt
malmesa pels forts
aiguats. L'Ajuntament ha
fet diferents actuacions de
millora durant els últims
mesos fins arribar a
aquesta última fase en què
es farà un tractament de
doble reg asfàltic en tota
la superfície afectada. Les
obres es fan amb recur-
sos propis de
l'Ajuntament, amb perso-
nal de l'àrea de
Manteniment.

En marxa les
obres del Barranc

de la Llet

'L’Ajuntament de Xerta des-
tina des de l'any passat
una partida específica al
pressupost per atendre la
ciutadania que està patint
les conseqüències de l'ac-
tual situació de crisi. El
2012 la partida, que
també inclou les subven-
cions a entitats i associa-
cions, va ser de 25.000
euros dels quals 15.000
estaven previstos per ajuts
a les famílies en serveis
bàsics com l'aigua, la llum,
l'alimentació o la neteja.
«Afortunadament no vam
haver de gastar el que
havíem pressupostat i
enguany la quantitat previs-
ta ha estat de 8.000
euros, dels 15.000 globals
que té la partida», ha expli-
cat l’alcalde Moisés Fabra.

Partides socials 
a Xerta

ERC en defensa del català a la Franja de Ponent i 
per la supressió de les denominacions

LAPAO i LAPAPYP de la Llei de llengües d’Aragó

ACTUALITAT

                    



DIVENDRES 24
DE MAIG
DE 20136

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

A les Terres de l'Ebre hi
ha uns 800 habitatges
que es podrien dedicar a
ús turístic que “hauran
d'anar regularitzant la
seva situació, ja que des
d'ara es controlaran
aquestes pràctiques fora
de la llei, perquè han de

complir unes mínimes
garanties, també de quali-
tat” - ha avançat el dele-
gat del Govern que també
ha explicat que compten
amb la implicació dels
ajuntaments ebrencs ja
que també reben un per-
centatge de la taxa turísti-
ca per cada pernoctació
al seu municipi.

Programa de cribatge
D'altra banda, el delegat
del Govern, juntament
amb el director territorial
de Salut, Albert Gómez,
han avançat que en breu
es posarà en marxa el
Programa de Cribatge de
Càncer de Còlon i Recte
també a la comarca del
Montsià. 
El Programa que s'ha dut
a terme de manera pione-
ra al Baix Ebre ha aconse-
guit unes bones xifres de
participació en aquesta
comarca, amb un 57% de
participants, d'entre 50 i

69 anys. Aquest progra-
ma ha permès la detecció
de càncer en un 5'5 per
1000 de persones partici-
pants i també s'han
detectat adenomes amb
diferents risc de malignit-
zació en més de 100 per-

sones i tots ells han estat
extirpats. A l
mateix temps, el director
territorial de Salut també
ha explicat que el
Departament està treba-
llant en reestructuració
dels serveis per poder fer

front a una disminució de
partida “inicial d'un 4'5%,
mentre esperem el pres-
supost definitiu, en què
hem de donar els serveis
on siguin més eficaços
per al pacient i eficients
econòmicament”.

El delegat Xavier
Pallarès ha destacat
que “450 habitatges
d'ús turístic s'han aco-
llit a la regularització
del Departament
d'Empresa i Ocupació,
la qual cosa aporta
major qualitat encara
al turisme de les
Terres de l'Ebre, alho-
ra que elimina la com-
petència deslleial amb
els establiments turís-
tics hotelers i cases
rurals regularitzats”.

REDACCIÓ

La sessió va tenir lloc dimarts passat.

Cedida

El Parlament Europeu
debatrà entre els pròxims
dies 8 i 10 de juliol la petició
presentada per la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) instant la
Comissió a aturar el Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre abans que sigui apro-

vat definitivament pel govern
espanyol. Des del planteja-
ment de confrontar l'execu-
tiu comunitari amb la volun-
tat real d'aplicar les seves
pròpies lleis, el moviment
antitransvasament dema-
narà una actuació "proactiva"
per frenar els nous regadius,

canals i embassaments pre-
vistos al pla, que acumula
cinc anys de retard en la
seva aprovació. 
Recorden que, de tirar enda-
vant, consagraria la comer-
cialització de l'aigua i tindria
efectes devastadors sobre
el Delta de l'Ebre.

Europa debatrà la petició 
presentada per la PDE

Instant a aturar el Pla Hidrològic de la Conca

El Departament de
Justícia ha reforçat la plan-
tilla del Jutjat Penal Únic de
Tortosa amb un gestor i
un tramitador i ha mantin-
gut els dos reforços que hi
va destinar des del juny
del 2011. D'aquesta
manera, la consellera
compleix el seu compro-
mís de reforçar-lo amb
personal administratiu tal
com va manifestar el con-
seller de Justícia, Germà
Gordó, durant la primera
visita institucional el pas-
sat 15 de març. En aques-
ta visita, Gordó va tornar a
demanar al Consell
General del Poder Judicial
un jutge de reforç per
pal·liar la situació d'incre-
ment en l'ingrés d'as-
sumptes i executòries
registrades en aquest jut-
jat.

Es reforça el 
Jutjat Penal Únic

de Tortosa

Les entitats ciutadanes de
caire assitencials a les
Terres de l'Ebre han fet
una passa endavant, i han
mostrat la seua ferma
voluntat per treballar
sense haver de dependre
d'organismes i administra-
cions. Ho han fet amb la
constitució de la Federació
d'Entitats Socials de les
Terres de l'Ebre (FESTE),
un col·lectiu que agrupa
diverses entitats ja exis-
tents al territori. Aquesta
unió permetrà una millor
gestió dels recursos i de
l'assistència de disposen
als afectats.

Regularització d’habitatges d’ús turístic
Segons Pallarès, “aporta major qualitat al turisme del territori”

ACTUALITAT

Neix FESTE,
una unió
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Les Jornades
Gastronòmiques del Peix
Blau de Cambrils i de
l'Ametlla de Mar són el
resultat de la col·laboració
i iniciativa dels Patronats
de Turisme d'aquestes
dues poblacions, que han
treballat conjuntament per
oferir al ciutadà i al visitant

un producte gastronòmic
de gran qualitat a preus
assequibles (27 establi-
ments a Cambrils i 13 a
l'Ametlla de Mar inclouran
a les seves cartes menús
per 18, 25 o 38 euros).
L'objectiu és potenciar la
gastronomia local lligada
al producte de temporada
i, de retruc, dinamitzar
l'activitat turística i també

la pesquera de la Costa
Daurada i de les Terres de
l'Ebre. A més de l'activitat
que es generarà als esta-
bliments de restauració
implicats en el projecte,
s'han organitzats activitats
paral·leles com les degus-
tacions que elaborarà la
Confraria de Pescadors de
Cambrils el 26 de maig
amb una sardinada a la

brasa. La XIX Diada dels
Fideus Rossejats i dels
Peix Blau a l'Ametlla de
Mar, que tindrà lloc el 9 de
juny, amb Concurs de
Fideus Rossejats, degus-
tació de fideus, de tapes
de peix Blau i vi de la DO
terra Alta. La jornada coin-
cidirà amb la II Festa del
Mar organitzada per
l'Estació Nàutica Costa

Daurada, amb tota mena
d'activitats nàutiques orga-
nitzades. Durant les
Jornades gastronòmiques,
a l'Ametlla de Mar es repe-
tirà l'experiència del
Tapamar, on d'igual mane-
ra que va passar amb la
tapa Roja de la tonyina, 13
bars oferiran la tapa blava
amb peix blau i una consu-
mició, per 2,5 euros.

L’Ametlla de Mar i Cambrils organitzen les
Jornades del Peix Blau

El Peix Blau és el prota-
gonista de les jornades
gastronòmiques que se
celebraran properament
a Cambrils i a l'Ametlla
de Mar, en les quals par-
ticiparan 40 restaurants,
que oferiran diferents
menús elaborats amb
aquest producte gas-
tronòmic. Cambrils serà
el primer municipi a
celebrar-ho -del 24 de
maig al 2 de juny-, men-
tre que l'Ametlla de Mar
clourà les jornades -del 7
al 16 de juny-.

El Palau de la Diputació de Tarragona va acollir la roda de premsa de presentació

La Cala clourà les jornades del 7 al 16 de juny

REDACCIÓ

El plenari de l'ens comar-
cal del Baix Ebre, cele-
brat el passat divendres,
va aprovar per unanimitat
les bases de menjador
escolar, llibres i llars d'in-
fants per al curs 2013 -
2014. Unes bases adap-
tades a l'actual realitat
econòmica i que volen
donar resposta al número
màxim de peticions que
es realitzin i que complei-
xin els requisits d'accés a
aquesta tipologia d'ajuts.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, va manifestar-
que “s'està treballant
constantment per apos-
tar, encara més, per les
polítiques socials i per
estar al costat de les per-

sones més desafavori-
des”. Ja les famílies
poden sololicitar aquests
ajuts al Consell Comarcal
del Baix Ebre o a través
dels professionals de
l'àmbit social del Consell
Comarcal que estan ubi-
cats a cadascun dels
ajuntaments de la comar-
ca. En breu, es realitzarà
una reunió amb les asso-
ciacions de mares i pares
de la comarca, i també
amb els equips directius
dels centres escolars del
Baix Ebre per fer la pre-
sentació oportuna d'a-
quest model de bases
d'ajuts educatius.
L'ens comarcal del Baix
Ebre, en el transcurs del
seu plenari, també va

aprovar amb els vots
favorables de tots els
grups comarcals, les
bases per al VII premi
emprenedors. Per a
Soler, aquest premi “té la
finalitat de reconèixer
aquelles idees i iniciatives

empresarials que gene-
ren valor afegit a la dina-
mització econòmica de la
comarca”. El premi
emprenedors s'atorga
anualment per tal de
reconèixer la iniciativa
emprenedora i la innova-

ció de les noves empre-
ses ubicades a la comar-
ca del Baix Ebre per la
seva contribució al
desenvolupament socioe-
conòmic del territori i a la
creació de llocs de tre-
ball. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova 
un nou model de bases d’ajuts individuals

De menjador, llibres i llars infantils

Durant l'últim quart de
segle, el govern espan-
yol ha invertit 110
milions d'euros en millo-
res mediambientals a la
franja costanera i fluvial
de les Terres de l'Ebre.
Les actuacions s'han fet
als municipis de
l'Ametlla de Mar, el
Perelló, l'Ampolla,
Amposta, Tortosa,
Deltebre, Sant Jaume
d'Enveja, Sant Carles de
la Ràpita i Alcanar.
60,28 milions d'euros
s'han destinat als pro-
grames del Pla Integral
de Protecció del Delta
de l'Ebre (PIPDE) i al Pla
de Sanejament d'Aigües
Residuals Urbanes
(PSARU). 50,33 milions
d'euros s'han invertit en
la millora i la protecció
mediambiental de la
costa deltaica i el mar-
ges fluvials del riu Ebre
dels diversos municipis
ebrencs.

110 MEUR
invertits en

millores
ambientals a

l’Ebre

L'economia al Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre ha experimentat
aquest primer trimestre
del 2013 un dur revés
pel fort augment de l'atur
-més de cinc punts en
comparació interanual,
superior a la mitjana
catalana- i una pèrdua
d'ocupació que especial-
ment ha esquitxat el ter-
ciari -l'únic sector que
fins ara havia resistit. Els
aturats de llarga durada
representen el 53% del
total d'atur. Són les
dades més alarmants
segons el darrer estudi
presentat per les cam-
bres de comerç del terri-
tori. L'informe conclou
que les comarques tarra-
gonines han superat el
pitjor dels trimestres
d'enguany. Amb tot, es
preveu que les perspecti-
ves de millora pels prò-
xims mesos només
podran venir pel sector
turístic.

Dur revès a
l’economia

ebrenca

ACTUALITAT
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El músic i poeta Carles
Andreu, originari de la
Franja de Ponent i
actualment establert a
París, impartia aquest
passat dimecres, un doble
taller sobre llengües
minoritàries a l'Institut de
Deltebre, dins el marc del
Festival Bouesia 2013. En
aquest taller, titulat “No hi
ha llengües petites”, frase
de George Steiner, Andreu
va parlar als alumnes
sobre la sonoritat de la
llengua catalana i la
situació de les llengües
minoritàries, centrant-se
molt especialment en el
català de la Franja de
Ponent, al qual el govern
aragonès li ha canviat

recentment el nom per
anomenar-lo llengua pròpia
de l'Aragó oriental (Lapao).
Per a Andreu l'actuació del
govern aragonès ha estat
“greu” i “inacceptable” i
tindrà conseqüències
greus. El taller es va
incloure dins l'assignatura
de Sociologia de la llengua,
d'alumnes de tercer
d'ESO, i als de primer de
Batxillerat, dins
l'assignatura de Literatura
Catalana. L'artista va parlar
sobretot de situacions
viscudes per ell mateix.
Des del 2007 està vinculat
al Festival Bouesia de
Deltebre, en el qual hi ha
participat com a cantautor,
boueta i conferenciant. 

Les jornades s'emmarquen en la línia engegada per oferir a la població diferents tipus de formació

Mario Pons a Ecozine

El proper 13 de juliol, està
previst que el nou bisbe de
Tortosa prengui possessió
del càrrec a la Catedral de
Tortosa davant dels fideos i
representants de la
Diòcesi. El bisbat de
Tortosa ja té nou bisbe: el
papa Francesc ha nomenat
el bisbe Enric Benavent,
fins ara auxiliar de València,
nou pastor de l'Església de

Tortosa. El papa Francesc
en l'homilia del 15 de maig,
explicava la missió dels
bisbes: 'Un bisbe no és un
bisbe per a si mateix, ho és
per al poble. Al servei dels
altres, per a custodiar,
edificar i defensar el poble'.
Estic segur que el bisbe
Enric serà un pare i un
pastor bo, per a tots els
cristians.

Presa de possessió del nou bisbe

Els grups municipals de
l'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita han signat un
manifest de suport a la
família d'Estela Calduch, la
jove veïna de la Ràpita que
l'any 2010 moria durant
l'atracament de la sucursal
bancària de Cambrils, al
Baix Camp, on estava
treballant. Les formacions
polítiques municipals
també recolzen la instància
emesa per l'Alcaldia que

demana al Consell General
del Poder Judicial "una
especial atenció en les
diligències" del cas perquè
es doni celeritat al procés.
L'endarreriment de la
instrucció ha suposat la
posada en llibertat del
presumpte autor del tret
que va matar Estela
Calduch. Els veïns de la
Ràpita es concentraran l'1
de juny en protesta per
aquest fet. 

La Ràpita tanca files

En aquest marc, el cap de
setmana del 25 i 26 de
maig, a Alcanar es
celebraran les 1es
Jornades de la Dieta
Mediterrània, organitzades
per la Mediterranean
International Welless
University, amb la
col·laboració de
l'Ajuntament d'Alcanar, e-S
Health, i l'Hotel Carles III, i
amb el suport del Centre
de Recerca en Seguretat i
Control Alimentari
(CRESCA) adscrit a la
Universitat Politècnica de
Catalunya. Unes jornades
que, segons assenyalava
la regidora d'Ensenyament,
Ma. Carme Navarro, “a
més de ser un tipus de
formació molt interessant,
permetran també
promocionar aquells
productes característics
del territori com són els

cítrics, l'oli o els llagostins,
que formen part de la dieta
mediterrània”. En la roda
de premsa celebrada a
l'Ajuntament d'Alcanar, el
passat divendres 17 de
maig, per presentar les
jornades, el director de la
Mediterranean International
Wellness University, Xavier
Resa, va presentar
aquesta entitat, ressaltant
que el seu objectiu és
crear un centre d'estudis
basat en els beneficis
terapèutics de la dieta
mediterrània. Resa va
explicar que “aquestes
jornades neixen d'una
iniciativa emprenedora
basada en un producte que
tenim al nostre abast com

és la dieta mediterrània,
que és un gran producte
d'aquest país, i que cada
cop més, té més ressò i
més acceptació tant a
nivell nacional com
internacional.” I apuntava
que s'havia escollit el
municipi d'Alcanar per
celebrar-les “per una sèrie
de raons, però que es
podrien resumir en una
frase: Alcanar és un
municipi mediterrani,
mediterrani, i per tant, és
el millor lloc per parlar de
la dieta mediterrània”. Per
la seua banda, Abel
Martínez, delegat de
l'entitat a les Terres de
l'Ebre, afegia que “aquest
projecte vol posicionar el

municipi d'Alcanar com una
escola referent, a nivell
internacional, de la dieta
mediterrània” 
Aquesta iniciativa va sorgir
a partir de la secció del
CRESCA de l'UPC, i
compta amb el suport de
l'empresa e-S Health, la
qual cosa li atorga
“evidència científica a tota
la formació, i a la difusió
dels beneficis terapèutics
que té la dieta
mediterrània“, segons
explicava. D'altra banda,
destacava que aquest
projecte serà l'inici d'altres
activitats a desenvolupar al
municipi d'Alcanar, que
puguin facilitar la difusió de
la dieta mediterrània”.

Alcanar celebra les Jornades 
de la Dieta Mediterrània

L'Ajuntament d'Alcanar,
davant la difícil situació
actual del món laboral,
ha decidit iniciar una
sèrie d'actuacions per
tal de facilitar, a la
població en general, la
possibilitat d'oferir
diferents tipus de
formació, per tal
d'ajudar i donar suport
en la recerca de feina, a
persones de diferents
perfils, i especialment a
persones adultes.

El boueta Carles Andreu imparteix un
taller sobre Lapao a Deltebre

Taller sobre llengües minoritàries a l'Institut de Deltebre, dins el marc del Festival Bouesia 2013

ACTUALITAT

REDACCIO

Ecozine és sinònim de
compromís social, cultural i
mediambiental. Encara
queden tres dies de festival
amb projeccions, tallers,
activitats i exposicions i
altres tipus d'activitats però
un grup de directors,
realitzadors i membres del
jurat es van reunir per fer
balanç, parlar de les seves
propostes i futurs

projectes. En aquest marc
el realitzador, Mario Pons,
va presentar el seu últim
treball «Segula, el futur de
les terres de l’Ebre, "un
projecte que explica com
les Terres de l’Ebre
s’organitzen per buscar un
futur després de la
bombolla immobiliària,
d e s l o c a l i t z a c i o n s ,
retallades i rescats.

La solidaritat ciutadana continua donant mostres de bona
salut, i un bon exemple el tenim amb la campanya de
recollida d'aliments que es va fer el passat 11 de maig, a
Tortosa. En més de 36.500 quilos recollits, 500 voluntaris
implicats i la participació d’entitats i comerços. 

Actualitat

Demà dissabte, 25 de
maig es durà a terme l’acte
de lliurament a l’Auditori
Felip Pedrell de Tortosa.
L'acte serà presidit pel
mateix Excel.lentíssim Sr.
Federico Mayor Zaragoza,
president de la Fundación
Cultura de Paz i ex-director
general de la UNESCO, que
impartirà la conferència
"Ciutadania mundial", l'acte
serà conduït per la
periodista Silvia Tejedor i
comptarà amb l'actuació
musical de Silvia Ampolla i

la Xaranga jotera Xino-
xano. En aquesta edició el
Premi té una dotació de
5.750 euros, el premiats
es donaran a conèixer en el
moment de la celebració
d'aquest acte.
En la sisena convocatòria
d'aquest certamen
convocat sota el títol  "De
súbdits a ciutadans, de
súbdites a ciutadanes:
concurs de bones
experiències i accions
transformadores per a
construir un món millor".

VI Premi Mayor Zaragoza       

Les Plataformes d'Afectats
per la Hipoteca de
Tarragona i l'Ebre s'han
posat a treballar per contro-
lar que es compleixi la
reducció de l'impost de
plusvàlua als afectats per
desnonaments, en aquells
municipis que han aprovat
aquestes bonificacions. El

portaveu de la PAH tarrago-
nina, Joan Bel, ha recordat
que estaran atents perquè
no quedin en promeses
sobre paper mullat i que els
ajuntaments compleixin. La
PAH celebra la mesura per-
què ajudarà moltes famílies
a alliberar-se de part del
deute hipotecari.

Plusvàlua i desnonaments
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Jordi Font, Director del torneig, ex-
plicava a Canal TE que “vam con-
siderar que havíem de crèixer i
que amb un torneig podíem fer-ho.
Era un repte. Vam parlar amb Jo-
sep Lluís Bartolí, propietari de Del-
ta Spa, li vam plantejar el projecte
i va agradar-li. I des de llavors que
hem treballat incansablement fins
ara. Tot i l’àmplia gamma de torne-
jos que existeixen arreu del país,
hem confeccionat un bon cartell
amb presència d’equips del Barça,
de l’Espanyol, del Sant Andreu, del
Reus i del Nàstic. Es pot dir que el

millor que hi ha avui per avui a Ca-
talunya”. Prebenjamins, benjamins
i infantils jugaran a l’Aldea. Alevins
ho faran a Bítem. Benjamins,
demà dissabte, a partir de les
8.30 h del matí i prebenjamins des
de les 15.50 h. A les 19.30 es dis-
putaran les finals de les dues cate-
gories. A Bítem, des de les 8.30 h
de demà hi hauran partits, en ca-
tegoria aleví, i a les 19.30 h. es
disputarà la final. I diumenge, a
l’Aldea, es jugaran els partits d’in-
fantils i a les 18.30 h està previs-
ta la final. Font comentava que “a
més dels serveis adequats per a
tota la gent, més petits i més
grans, que visitarà les dues seus
durant els dies del torneig, tant a
Bítem com a l’Aldea, hi haurà com
una fira del comerç local a cada
camp per a promocionar produc-
tes de cada municipi”. Font, per úl-
tim, volia agrair “la col.laboració
de l’EMD de Bítem i de l’Ajunta-
ment de l’Aldea per a poder tirar
endavant el Torneig”. 
L’entrevista a Jordi Font la podran
veure avui divendres, a Canal TE,
a partir de les 23.20 hores, des-
prés de la d’Angel Rangel. 

Torneig Avatars AC Delta Spa

Avatars Academy fa un
pas endavant. Després
de tres anys, des de la
seua creació per a la tec-
nificació de joves alum-
nes que arriben a l’a-
cadèmia, i en els que
s’han organitzat campus i
altres activitats, des de fa
deu mesos ha treballat
per l’organització d’un
Torneig que tindra lloc
aquest cap de setmana.

A BITEM I A L’ALDEA. PREBENJAMI, BENJAMÍ, ALEVI I INFANTIL

Demà dissabte i diumenge amb presència d’equips del Barça i de l’Espanyol

M.V.

Cartell del Torneig Avatars Delta Spa

Enguany tenim un final de
temporada intens. Molt in-
tens. I s’estan vivint situa-
cions que, cada final de tem-
porada, intens o no, es
repeteixen en el futbol. Sigui
de la lliga que sigui.

En alguns partits, les ne-
cessitats d’uns contrasten
amb la tranquil.litat d’altres. I
quan això passa, la sospita ja
està creada. Suspicàcies. 

No obstant, penso que, so-
bre tot, el que hem de defen-
sar és la posició d’aquells
equips que no s’hi juguen res
en un partit però que lluiten
per ser competitius en una
confrontació en la que hi ha
tercers implicats.

Sé, i ho dic per experièn-
cia, que és molt dolorós.
Però hem d’apendre a accep-
tar-ho. I no es pot pressionar
ni coaccionar a l’equip que és
lluire d’anar a guanyar un par-
tit o a buscar l’empat, tot i
que no li vagi res. 

Jo no entro en si poden ga-
ver-hi acords de temporades
anteriors i de si jo ho vaig fer
llavors tu ho has de fer ara...

Això ja entra amb el com-
promís i la responsabilitat
dels pactes que cadascú fa i
que, com sempre, són de pa-

raula. “I de si quan tu vas fer
el favor, jo no estava al meu
club. Hi havia una altra direc-
tiva”... 

Jo recordaré un partit d’un
final de lliga en el que jo juga-
va. I en el que l’equip en el
que jo jugava necessitava
guanyar per a poder pujar.
L’altre equip no s’hi jugava
res, però tenia una incentiu
d’un tercer. Nosaltres no vam
poder guanyar aquell dia, la
precipitació va pesar. Es va
acusar. El partit va acabar
amb empat. La veritat és que
jo estava disgustat. I així li
vaig manifestar a un jugador
rival en acabar el partit. 

Però, amb el pas dels mi-
nuts, vaig considerar que els
culpables érem nosaltres, no
havíem sabut guanyar. I que
aquell equip, que estava ‘pri-
mat’, va fer el que devia, de-
fensar el resultat. 

Per tant, la conclusió és
que evitem segons quines
tensions amb equips que no
es juguen res. Fan el que
deuen. I TOTS haurien de fer-
ho sempre. Hem de ser auto-
crítics i veure que som nosal-
tres els que no hem sabut
aconseguir el nostre objectiu.
O no hem pogut.

Sana competició

L’opinió de Michel

La Rapitenca va pressionar fins el final (2-2)

L’Olot ha de suar per ser campió
DARRERA JORNADA

La Rapitenca es va acomia-
dar dels seus aficionats i de la
temporada amb un empat, con-
tra l’Olot (2-2). Els gironins ne-
cessitaven un empat per a ser
campions i finalment van acon-
seguir-lo. Però van haver de pa-

tir perquè la Rapitenca,

com devia, va pressionar i va re-
muntar un 0-2 amb gols de Javi
Ramos i de Ferran. Amb el 2-2,
va haver-hi incertesa. Fins el fi-
nal. 

La Rapitenca, en una tempo-
rada exitosa, ha acabat vuitena.
Ara ja cal pensar en la tempora-
da vinent. Diumenge va ser un
partit de comiats per a jugadors
que no seguiran. Ja es treballa
per la campanya vinent, en una
temporada que es preveu auste-
ra pressupostàriament. 

A manca de dues jornades, és equip de Tercera

L’Ascó, campió per 
la porta gran

L’AMPOSTA VA GUANYAR EL MORELL (3-0)

L’Ascó ja és campió. Va guan-
yar el Vista Alegre (2-0) i dissab-
te ja va celebrar l’ascens de ca-
tegoria. L’ascens a Tercera
divisió. Els jugadors, després de
l’ensurt de la jornada anterior,
van sortir molt mentalitzats. Des-
prés de veure un video per moti-
var-se, van sortir al camp elèc-
trics i van decidir ja al primer
temps, amb el gol d’Ermengol. A

la represa, Denís feia el 2-0. L’As-
có es va acomodar però va man-
tenir el resultat i va fer història
amb el títol de campió. Una tem-
porada extarordinària, amb uns
grans registres per un equip que
no ha fallat a les expectatives,
amb l’ofici i la qualitat que dispo-
sa. Enhorabona!. D’altra banda,
l’Amposta va guanyar el Morell,
per 3-0. 

ElConquense de
Fabregat visitarà el

Manlleu

Promoció d’ascens

El crac rapitenc del Swansea

Angel Rangel, a Canal TE
AVUI DIVENDRES (22.50 H)

Angel Rangel estarà avui a
Canal TE en una entrevista
que el crac rapitenc del
Swansea ha concedit per fer
balanç de la temporada i per
a comentar l’èxit que va supo-
sar guanyar la Cup i el fet de
poder jugar la temporada

vinent l’Europa League. 
L’entrevista la podran veure
avui a les 22.50 hores, des-
prés de l’informatiu.
Posteriorment, sobre les
23.30 h, Jordi Font ens par-
larà del Torneig Avatars AC
Delta Spa.  
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El Catllar va guanyar al camp del
Tortosa (2-4) en el partit, abans
d’arribar a la darrera jornada,
que, a priori, tenia més compli-
cat per a poder mantenir la se-
gona plaça i arribar amb autode-
pendència fins el final.

Al primer minut, Alex va fer el
0-1. El Tortosa es va anar refent
i va empatar arran d’un córner.
El partit estava obert, amb op-
cions visitants però també amb

arribades locals amb possibili-
tats. A la represa, un penal que
va fer Joseph, va significar l’1-2.
El Tortosa va acusar el gol rebut
i, tot i rebre el tercer, quan ja va
arriscar i va deixar espais, va re-
fer-se i va gaudir d’opcions cla-
res com una rematada al traves-
ser. Va marcar el 2-3 i semblava
que podia empatar però en els
darrers instants, un gol visitant a
la sortida d’un córner va senten-

ciar (2-4). El Tortosa visitarà la
Cava en un derbi entre dos histò-
rics. El Catllar, per la seua part,
rebrà el Calafell. No sembla que
hagi de tenir problemes per ju-
gar-s’ho tot en la darrera jornada
al camp del Jesús i Maria, equip
que potser campió. Serà, per
tant, el partit que, a expenses
del que facin la Cava i Alcanar en
la jornada vinent, pot decidir la
segona plaça.  

El Catllar depèn d’ell
L’OFICI I EL MAJOR ENCERT DELS D’ANGEL GARCIA VA DETERMINAR

El Roquetenc va sumar tres punts vitals contra el Roda de Berà (3-1).
Tres punts amb doble valor en la lluita per fugir de les places compro-
mese per les compensacions. A hores d’ara, cap equip ebrenc baixa-
ria per això (hi hauria dues compensacions), però cal seguir pendent.
En aquesta tesitura, el derbi de diumenge a Bítem és important pels
dos equips. Per acabar d’estar tranquils. I una victòria, d’entrada, els
ho podria permetre (segons que passi a la 1a. catalana). Contra el Ro-
da, la serietat la responsabilitat i el compromís dels jugadors va ser
clau per imposar-se a un rival que va acabar tensionat per la necessi-
tat que tenia el duel. El pichichi Aleix (2) i Lluís van marcar.

R. Bítem i Roquetenc es jugaran diumenge
allunyar-se de la zona compromesa

TRES PUNTS VITALS CONTRA EL RODA DE BERÀ

L’Ampolla va perdre diumenge al camp del Cambrils (3-1). Segons Mi-
quel Cotaina, “el resultat va ser just. Es cert que en diversos moments
del partit vam tenir ocasions però també ho és que ells, a més de gols,
també en van gaudir. I per tant, res a dir del resultat. El Cambrils va te-
nir diumenge dos jugadors com Mañas i Roldan, que van fer els gols, i
que no vam poder controlar. Ens van superar i ells dos van ser un mal-
son”. Luis Alfonso va tornar, tot i que només va jugar a la segona mei-
tat perquè va arribar tard a la convocatòria. L’Ampolla visita diumenge
el Catalònia (17 h). Els dos equips s’hi juguen molt per fugir de possi-
bles compensacions. En la darrera jornada, l’Ampolla rebrà el Cunit.

L’Ampolla visita diumenge el
Catalònia. Tres punts amb doble valor

DERROTA A CAMBRILS

El Catalònia va guanyar el R. Bítem en el derbi (3-1) i va fer un altre pas
endavant per evitar les places que són compromeses per compensa-
ció. No obstant, cal seguir alerta pel que pugui passar. El jesusencs
van sortir forts i es van avançar amb el 2-0, gols de Cristian. El partit
es va igualar amb el gol d’Adell. La segona meitat va ser més oberta
i també incerta. El Cata, amb un Cornejo pletòric, es va defensar més
enrera però va perdonar i fins l’obra d’art de Calafat no va sentenciar
(3-1) (92’). El R. Bítem, amb baixes i amb neguit per trobar-se lluny d’on
deuria, s’ha compromès pel tema de les compensacions. Cata i l’Am-
polla, final amb mateixos objectius, diumenge a la Santa Creu (17 h).

El Catalònia fa un altre pas endavant i
embolica a un neguitós R. Bítem

3-1, TERCERA VICTÒRIA SEGUIDA

El Gandesa no va perdonar (4-1)
contra el Cunit, equip cuer que,
no obstant, el va guanyar a la pri-
mer volta. Sensacional segona
volta i temporada d’un equip que
referma la cinquena plaça. Es
l’objectiu es les dues jornades
que manquen. Dilla, Josep, David
i Roger van marcar.

El Gandesa
referma la

cinquena plaça

4-1 AL CUNIT

El Jesús i Maria està a un pas de fer més història. 

CANAL TE

L’Alcanar, en festes, va golejar el Salou per 5-1. Jan, Ivan (2), Edu
i Raül Vates van marcar els gols per un Alcanar que no va poder de-
cidir fins el segon temps, fins que Edu va marcar el 3-1. Fins llavors,
tot i el seu domini, el partit va estar incert perquè els canareus, per
moments, es va contagiar del seu rival que, a la vegada, es va crèi-
xer. Però a la segona meitat es va imposar la qualitat d’un equip ca-
nareu que, com la Cava, haurà de seguir lluitant fins el final guanyant
els sis punts i esperant que el Catllar no els sumi. L’Alcanar es des-
plaça en la propera jornada al camp d’un Roda de Berà necessitat i
acabarà la lliga contra el Remolins-Bítem.

L’Alcanar, ferm en la pugna

GOLEJA EL SALOU I SEGUEIX TERCER

El Jesús i Maria viu una setma-
na de somni. Una setmana d’e-
emocions, de sentiments. Una
setmana de reivindicació d’un
club modest que està prop de
tocar el cel. Décades i décades
d’història, generacions i genera-
cions de families entregades a
un club que, gràcies a l’esforç i
dedicació de persones que s’-
han lliurat amb cos i ànima,
amb tot el cor, està a un pas de
fer un cim futbolístic impensa-
ble deu anys enrera. Es el fruit
de la passio. Es el fruit del cor

roigiblanc. El Jesús i Maria, a
punt de fer el salt a la Primera
catalana. Es per no dormir. Es
per somiar-ho. Però la realitat
és que el club de l’Aube somia
despert. I ho té a tocar.

El partit de dissabte passat,
per diversos motius, era el de-
terminant. Els jugadors fins i tot
van fer un video promocional,
per a motivar-se. I no van fallar.
Van sortir tan connectats que
van imposar-se ja a la primera
meitat amb un gol del ‘killer’ Fe-
rreres i un altre d’Aleix, amb un

tret des de la frontal. A la repre-
sa, Nico va sentenciar aprofi-
tant una assistència milimètri-
ca. Gallego va reduir distàncies

però la victòria es va quedar a
a casa. 3-1. Començava llavors
el compte enrera. El Jesús i Ma-
ria descompta els dies fins la
gran cita de SP i SP, diumege al
matí a les 11 hores. L’equip no
estarà sol. Una victòria al camp
de l’equip tarragoní valdria el tí-
tol històric de campió i l’ascens
a Primera catalana. Tot un or-
gull i una fita de valor incalcula-
ble per a una entitat modesta. 

El SP i SP ja ha baixat. Es el
darrer peatge. El darrer pas.
Després ja es decidirà.

El Jesús i Maria, a tres punts de fer més història
Va guanyar el Vila-seca (3-1) i si també ho fa diumenge a SP i SP, serà campió (11 h)

SEGONA CATALANA

La Cava va guanyar a Camp
Clar (1-2) i, d’aquesta foma, se-
gueix viu en la lluita per la sego-
na plaça, juntament amb Catllar
i Alcanar. Santi Forné, tècnic de
la Cava, deia que “al primer
temps, com en altres jornades,
vam perdonar. I a la represa, ens
vam trobar amb un gol del Camp
Clar, arran d’una falta. L’equip va

reaccionar i el que no havíem po-
gut aconseguir en el primer
temps, vam obtenir-ho en tres
minuts avançat el segon, amb
els gols de Ruibal i de Marc Pe-
relló, a la sortida d’un córner”.

Sobre les opcions de la Cava,
en les dues jornades que falten,
Santi deia que “no depenem de
nosaltres i, per tant, ho tenim complicat. Però lluitarem per su-

mar els sis punts en joc i acabar
amb 70 que, en qualsevol cas,
seran reflex d’una temporada ex-
traordinària”.

Jaime Miralles, operat del ge-
noll, Chicho, Carlos Herrero i Ro-
ger van ser baixa. Per diumenge
ho seran Agus i Pau. La Cava
s’enfronta al Tortosa, en la jorna-
da vinent. Un derbi que oficial-
ment, al camp de la Cava, fa 31
anys que no es disputa. En aque-
lla ocasió, a la Tercera divisió, el
derbi va acabar amb empat a un
gol. 

L’orgull de la Cava el porta a
remuntar i a estar viu

A CAMP CLAR (1-2)

La Cava segueix
empatat a punts amb el
Catllar i l’Alcanar, en la
lluita per la promoció

d’ascens. Diumenge rebrà
el Tortosa, en un derbi

que fa 31 anys que no es
disputa oficialment

Derbi

Podria ser un somni fet
realitat per al club de

l’Aube que pot passar de
jugar a Segona regional
fa uns anys a fer-ho a la
Primera catalana en la

propera lliga

Somni
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Olimpic i Móra la Nova van empatar en el derbi morenc (1-1). L’Olimpic es
va avançar al primer temps amb un gran gol de Pol Bladé. Magnífica juga-
da del davanter de Benissanet que la temporada vinent jugarà amb la Ra-
pitenca. Velocitat i execució. Va marxar de tothom. I va marcar. A la repre-
sa, l’Olímpic va poder sentenciar però va perdonar en diverses jugades. I
ja en els darrers minuts, una pilota penjada a l’àrea local, arran d’una falta,
Magí que va controlar-la i a la mitja volta va empatar. Els locals han d’asse-
gurar la segona plaça i buscar sumar els sis punts. 

Magí empata el derbi morenc
L’OLIMPIC HA DE LLUITAR PER LA PROMOCIÓ

El Vilalba va golejar un Santa Bàrbara que ha estat revelació de la segona
volta però que ara, després del gran esforç i ja arribant a les darreres jro-
nades, ha perdut pistonada. Tot al contrari que un Vilalba que, amb els dos
fitxatges, ha guanyat presència ofensiva i ha trobat un equilibri que fins ara
no tenia. 7 punts de 9 i ha sortit de la zona de descens. Te autodependèn-
cia per evitar el descens directe i si hi ha cap compensació. Va golejar el
Santa amb gols de De la Torre (3) i Albert (2) -5-1-. En la propera jornada,
afronta una final en la que els dos equips s’hi juguen la permanència. Al
camp d’un Atlas que dissabte, tot i les baixes, va vèncer a Tivenys (0-4). 

I el Vilalba no perdona i té autodependència

L’ATLAS GOLEJA A TIVENYS

Horta i Aldeana van empatar en un partit amb nervis i tensió. Jordi Prats va fer
l’1-0 i posteriorment es va produir la jugada polèmica amb un gol fantasma que
l’àrbitre no va donar. Per als locals, sensibles amb els arbitratges aquesta tem-
porada, era gol. L’acció va suposar protestes i un enfrontament d’un jugador lo-
cal que estava a la banqueta amb l’àrbitre. El va acabar perseguint pel camp.
Paul va empatar per l’Aldeana. L’àbitre, tot i les protestes i queixes locals, va se-
guir xiulant a la represa. La força pública va fer acte de presència després. A la
segona meitat, partit tensionat i sense molta claredat. I al final, tot i que van ha-
ver-hi opcions, empat. L’Aldeana està més prop, si guanya avui divendres (21
h) al Campredó, ho tindrà assolit, mentre que l’Horta haurà de seguir patint. El
tècnic Cantó, per qüestions personals, no seguirà. Primer semblava que juga-
dors de l’equip ho agafarien però finalment serà Jordi Videllet, exjugador i extèc-
nic del club, qui acabarà la temporada a la banqueta de l’Horta. 

Empat amb tensió i polèmica
HORTA-ALDEANA (1-1). VIDELLET, NOU TÈCNIC

BONA SEGONA VOLTA DELS CALEROS (27 DE 33)

El Perelló ja és campió. Havia de
guanyar, contra l’Ulldecona. Però
finalment, tot i intentar-ho fins el
final, no va poder aconseguir-ho
davant d’un rival que es jugava
les opcions de poder accedir a la
segona plaça. 1-1. Un partit amb
gran ambient, amb gran expecta-
ció a l’estadi. 
Andrei va avançar al Perelló però
Oriol Grau, amb un gran gol, va
empatar abans del descans. A la
represa el Perelló va insistir però,
tot i les opcions, el gol no va arri-
bar. I al final, empat a un i un
ascens que s’havia d’esperar.
Els jugadors van quedar-se al
camp. L’Olímpic estava guanyant

1-0. Es podia seguir la transmis-
sió per la megafonia del camp.
Magi, del Móra la Nova, va empa-
tar. Podia passar. I va succeir.
Empat a Móra d’Ebre i  el Perelló
campió. Els jugadors, tècnic i
directius van celebrar-ho com
calia. Era un títol merescut.
Històric com a campió. El Perelló
ha estat el més regular i també el
millor equip. S’ho mereix.
Satisfacció per una bona feina
d’un bon grup humà i d’una afició
entregada als seus colors. Canal
TE va oferir un programa espe-
cial dimecres. Enhorabona cam-
pions! Demà dissabte, partit amb
el Pinell i més celebracions. 

El Perelló és el campió
A manca de dues jornades. Demà dissabte, ho celebrarà amb l’afició (18 h)

UNA HORA MÉS TARD, L’EMPAT DEL MÓRA LA NOVA AL CAMP DE L’OLIMPIC VA PROPICIAR-HO

Mai en la història del futbol ebrenc havia
hagut un final de temporada tan emocionant.
Quan manquen dues jornades, encara no
sabem quants equips baixaran de la Segona
catalana. Cinc, sis... tampoc sabem si el
Jesús i Maria renuncia a l’ascens (sembla ser
que no ho farà), o si en el darrer partit, i ja és
campió, estarà al 100 % davant el Catllar,
equip que es disputarà la promoció d’ascens,
amb les suspicàcies que això pot generar.
La notícia ara és que un altre equip de la Segona catalana es
podria plantejar renunciar i baixar a la Tercera. No és un fet insò-
lit. Va succeir fa vuit temporades, quan el Vendrell va renunciar i
es va salvar l’Alcanar.
Quin equip és aquest i quin son els motius? Els motius són molt
senzills. Problema número 1 de tots els clubs d’aquesta catego-
ria: mantenir-se a la Segona catalana és posar molta money i
patir tota la temporada. Si aquest club decideix renunciar, ho
aplaudeixo. Es una decisió intel.ligent i amb sentit comú. Es com
començar de zero, sense pressió i tenint una plantilla com ja la
tenen molts equips, Ulldecona, la Sénia,  l’Ametlla i Camarles, en
les que els seus jugadors cobren el mínim. Si aquest equip en
qüestió decideix finalment mantenir-se a la Segona catalana, diré
el seu nom. Ara no puc fer-ho per respectar una decisió que enca-
ra no està presa. Però insisteixo en què he d’aplaudir el planteja-
ment. Si no es pot fer més i no es pot arribar, cal ser realista.
Penso que el futbol ebrenc donarà un canvi en els propers anys.
De 180º. Veure el Nàstic a la Segona B, el Castelló a Tercera, el
Tortosa a la Segona catalana ja ho considerem com a normal.
Però, en la mateixa línia, potser veurem renuncies de més equips
en categories com Segona o Tercera catalana perquè realment
no poden mantenir-se. 
JESUS I MARIA, ES VA DESVELAR EL GRAN MISTERI. 
Que si volen pujar, que si no. Finalment ja els puc confirmar cent
per cent que han decidit pujar de categoria i com diu un aficio-
nat: “fins que no arribem a Tercera, no pararem”. Aquests dels
Jesús i Maria són autèntics. Un directiu del club ha dit en petit
comitè que si són campions i no pugen, se n’anirà a viure a la
Ràpita.  
SEGONA CATALANA. ALT VOLTATGE.
Solament en les jornades 12, 19, 20 i en la darrera, els quatre
equips que lideren la taula de Segona catalana han guanyat els
seus partits. En aquesta vinent, tots necessiten el triomf. El Jesús
i Maria per a ser campió i als tres que el segueixen, Catllar, Alcanar
i la Cava per conservar opcions de promoció.  Estan empatats. El
Catllar depèn d’ell perquè disposa del  golaverage a favor i l’últim
partit visita el Jesús i Maria, equip que ja potser campió i que, per
tant, pot jugar més acomodat. Un partit que ja ha obert moltes
suspicàcies.  Jo desitjo que la Cava o l’Alcanar promocionen.
Desitjo que el Jesús i Maria guanyi el Catllar. Desitjo també un
empat del Jesús i Maria a SP i SP per a veure un partit final amb
l’Aube ple a vessar i que aquest equip celebri allí l’ascens. 
Penúltima jornada, partit d’infart: Roda-Alcanar. Els dos s’hi
juguen molt. El Tortosa visita la Cava que també té urgències. El
Calafell que encara aspira a salvar-se, es deplaça a El Catllar i
després rep a la Cava. El Jesús i Maria afronta un partit històric
diumenge al matí a SP i SP. Si guanya, serà campió. Aquesta
categoria és la millor del món.
ELS DESCENSOS ESTAN CALENTS.
Fa unes setmanes, vaig escriure un article ‘Salvem al futbol
Ebrenc’ perquè es puguessin salvar Roquetenc, Catalònia i
l’Ampolla. De moment, ha funcionat. El Catalònia porta tres victò-
ries seguides. I si el diumenge aconsegueix una nova victòria,
estaria salvat. I així pot fer un cop de mà al Roquetenc en la darre-
ra jornada. Els de Talarn també porten tres jornades guanyant.
L’únic que s’està despenjant és l’Ampolla, equip que no té sort.
Va baixar de categoria per la reestructuració del futbol català,
amb els sis descensos de Primera regional, i enguany li ha ‘tocat
la grossa’ un altre cop amb sis descensos possibles. El R. Bítem
també s’ha posat a la ‘pomada’. Dels darrers 18 punts, només
n’ha aconseguit 4 i, matemàticament, encara no està salvat.
Penso que aquest equip la temporada vinent s’ha de renovar de
forma àmplia. De moment, de Primera catalana, solament dos
equips ja han baixat, Morell i Valls. Torredembarra i Torreforta
depenen d’ells mateixos, però sincerament penso que finalment
hi haurà tres descensos tarragonins. 
TERCERA CATALANA. CIÈNCIA FICCIÓ.
Per a mi, la categoria atractiva del futbol ebrenc és la Tercera
catalana. Futbol potser n’hi ha menys, però emoció n’hi ha totes
les setmanes. Sempre passa alguna cosa. Ho demostro. Aquest
dissabte passat, partit Horta-Aldeana. Els dos equips s’hi jugaven
el descens. Es va escalfar fins al punt de que un jugador va per-
seguir a l’àrbitre pel camp. I el va fer còrrer. Finalment al jugador
el van expulsar. Partit Deltebre-Camarles. L’àrbitre no es va pre-
sentar. Van trucar-li: “però el partit no era en diumenge”. No. era
en dissabte. I van enviar un àrbitre d’urgència: “tranquils, arbitra

Exclusiva. Un equip de 2a. catalana pot
renunciar a la categoria i militar a 3a.

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Perelló va celebrar el títol de campió dissabte passat.

L’Ametlla referma la ratxa

L’Ametlla va guanyar la Sénia (2-1) i apuntala la permanència i consolida un
tram final de lliga espectacular. 27 punts de 33. La Sénia, per la seua part,
ja porta quatre derrotes. Ha estat irregular i ja en les darreres jornades,
amb juvenils que han debutat, s’ha desconnectat de la competició, pensant
en el futur. Rullo fou protagonista amb els gols locals. El primer, a la prime-
ra part. A la represa, el partit va guanyar en emoció. Rullo va fer el 2-0 però
llavors la Sénia va pressionar i va gaudir de bones oportunitats, dent el 2-
1 final. També l’Ametlla. Els dos porters van estar força bé. La temporada
del nou projecte calero ha acabat bé, de menys a més. S’ha de valorar.  

EL CAMARLES EMPATA AL MINUT 87

El Deltebre no pot sumar un triomf vital  
Deltebre i Camarles van empatar a dos. Els visitants, més posats al primer
temps, es van avançar amb un gol de Florin. Però es van quedar amb deu.
I a la represa el Deltebre va estar més introduit i, amb la seua pressió, va
remuntar. Amb el 2-1, però, no va sentenciar afectat per l’ansietat i en els
darrers minuts el Camarles va empatar davant el malestar local. Els camar-
lencs van ser, com a Sant Jaume o contra el Vilalba, competius fins el final. 

EL FLIX ES PRESENTA AMB ONZE JUGADORS

El Sant Jaume ha sumat 23 punts de 27
El Sant Jaume va guanyar el Flix per 5-1. Els de la Ribera es van presen-
tar amb onze i van arribar amb nou al descans per lesions. Un jugador
es va recuperar i llavors va arribar-ne un altre que estava de comunió.
Però amb l’expulsió de Sanchez i dues lesions més, el partit, amb el 5-
1, al minut 85, es va haver de suspendre. El Sant Jaume, amb hat trick
de Manel, va anar per feina i va fer un punt i final en la seua ratxa (nou
jornades sense perdre). I ja ha confirmat la permanència. El Flix, per la
seua banda, viu un malson de final temporada (4 punts de 30). 

Campredó-Pinell

Campredó i Pinell van empatar a dos en un partit intrascendent però
que, malgrat això, fou obert i amb alternatives. El Campredó, una set-
mana més, ha demostrat ser competitiu, tot i haver baixat. I va lluitar, te-
nint altres opcions, així com un Pinell que es va presentar amb baixes. 

bé”. Partit Sant Jaume-Flix. El visitant es va presentar sense suplents, amb només onze jugadors. Una expulsió i es van lesionar tres. L’àrbitre al
minut 85 va donar el partit per acabat. Aquest Flix, si dura una mica més la temporada, acaba lluitant per evitar el descens. Partit Vilalba-S.
Bàrbara. Golejada. Un directiu d’un club implicat en el descens em va comentar que “esperava un resultat així”. Me consta que no es va arreglar
res. I ho tinc clar. Com també que Gaspar és el tècnic dels miracles i ho acabarà aconseguint tenint molt de mèrit amb totes les dificultats que
ha tingut. Partit Perelló-Ulldecona. Semblava de la Champions, amb molta expectació i emoció. Va empatar l’Ulldecona. Però una hora després
del partit, es va acabar el derbi morenc i Edu Pino i Pau Folqué des de Móra van informar del gol de Magí. El Perelló era campió. 
I encara queden partits d’alt voltatge. Atlas-Vilalba i Deltebre-Atlas. Es una categoria amb gran emoció. 
EL CATLLAR NO ESTÀ SATISFET 
En el partit de la primera volta, em comenten des del Catllar que li van fer una placa al Tortosa perquè era la primera vegada que els visitava en
un partit oficial. Diumenge es va produir la tornada del Catllar, al camp del Tortosa, i no va haver-hi placa, ni banderí, ni pipes...per això estan dis-
gustats. El president del Catllar està disgustat: “ells són una ciutat. Nosaltres un poble”. 
VISCA EL MADRID
Que continuï Florentino és una bona notícia per al Barça. Dels 30 titols que ha disputat com a president, només n’ha guanyat cinc. Que se’n vagi
Mourinho és una mala noticia per al Barça. S’acaba la salsa. Ho inc clar que l’entrenador del Madrid és Pelegrini, Benitez o Del Bosque. L’italià
fracassarà.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Corbera-Xerta (18.45 h)
Roquetenc-R. Bítem (19 h)

Diumenge 
la Galera-Tivissa (17 h)
Arnes-Benissanet (18 h)
Batea-Ginestar (18 h)
Godall-Deltebre (18 h)

Alcanar-Jesús i Maria (18 h)
Muntells-Bot (12 h)

RESULTATS

32a jornada Quarta catalana

Deltebre-Alcanar sus

R. Bítem-Catalònia 2-2

Jesús i Maria-Muntells 2-2

Xerta-la Galera 1-1

Tivissa-Arnes 3-1

Bot-Roquetenc 1-4

Ginestar-Godall 2-4

Benissanet-Batea 0-1

Corberaa Galera, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 29 127 27 76

2. Batea 30 82 35 71

3. R. Bítem 30 89 29 64

4. Alcanar 29 66 24 64

5. Bot 30 73 59 51

6. Godall 30 74 59 44

7. Catalònia 31 54 68 43

8. Benissanet 30 55 49 41

9. Arnes 29 43 42 41

10. Roquetenc 30 63 71 41

11. Tivissa 30 54 78 39

12. Ginestar 30 54 62 35

13. la Galera 30 39 77 32

14. Muntells 30 45 81 24

15. Jesús i Maria 30 42 72 23

16. Xerta 30 44 70 22

17. Deltebre 29 22 123 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: la Cava 

RESULTATS
30a jornada Femení

Gandesa i S. Bàrbara, descansaven

Olimpic-la Cava 0-8

Masdenverge-Tortosa Ebre 0-1

Aldeana-Jesús i Maria 4-1

Alcanar-Ginestar 4-1

Ulldecona-Arnes 2-1

Amposta-R. Bítem 9-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 28 153 25 79

2. Amposta 28 138 29 76

3. Ulldecona 28 175 22 74

4. Arnes 28 114 31 61

5. S. Bàrbara 28 76 48 54

6. Tortosa Ebre 28 70 103 45

7. Jesús i Maria 28 50 75 38

8. R. Bítem 28 51 80 37

9. Aldeana 28 52 105 33

10. Alcanar 28 37 80 29

11. Gandesa 28 26 74 25

12. Olimpic 28 47 129 24

13. Masdenverge 27 38 110 17

14. Ginestar 27 32 120 12

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Divendres
Aldeana-Campredó (21 h)

Dissabte 
Perelló-Pinell (18 h)

Ulldecona-Sant Jaume (18 h)
Móra Nova-Tivenys (16.30 h)
Camarles-l’Ametlla (18.30 h)

la Sénia-Horta (17 h)
Diumenge

Flix-Olimpic (17.30 h)
Atlas-Vilalba (17 h)

S. Bàrbara-Deltebre (18.30 h)

RESULTATS

32 jornada, Tercera catalana  

Campredó-Pinell 2-2

Tivenys-Atlas 0-4

Horta-Aldeana 1-1

Perelló-Ulldecona 1-1

Deltebre-Camarles 2-2

Olimpic-M. Nova 1-1

S. Jaume-Flix 5-1

Vilalba-S. Bàrbara 5-1

l’Ametlla-la Sénia 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 32 79 41 71

2. Olimpic 32 69 28 63

3. Ulldecona 32 50 33 58

4. la Sénia 32 53 35 51

5. Flix 32 62 50 48

6. Móra la Nova 32 49 45 48

7. S. Bàrbara 32 66 62 48

8. Sant Jaume 32 57 50 46

9. Camarles 32 47 49 46

10. l’Ametlla 32 41 43 46

11. Pinell 32 65 51 45

12. Aldeana 32 45 45 41

13. Vilalba 32 52 66 40

14. Horta 32 45 57 39

15. Deltebre 32 42 55 38

16. Atlas 32 44 48 37

17. Campredó 32 37 90 20

18. Tivenys 32 38 93 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-Cambrils (17 h)
Diumenge 

Catalònia-l’Ampolla (17 h)
R. Bítem-Roquetenc (17 h)
Roda Berà-Alcanar (11.30 h)

Salou-Camp Clar (17 h)
la Cava-Tortosa (18 h)

Catllar-Calafell (12 h)
SP i SP-Jesús i Maria (11 h)

Vilaseca-Gandesa (17 h)

RESULTATS

32 jornada, Segona catalana

Roquetenc-R. Berà 3-1

Catalònia-R. Bítem 3-1

Alcanar-Salou 5-1

C. Clar-la Cava 1-2

Calafell-SP i SP 4-0

Jesús i Maria-Vilaseca3-1

Cambrils-l’Ampolla 3-1

Tortosa-Catllar 2-4

Gandesa-Cunit 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 32 78 31 68

2. Catllar 32 54 33 64

3. Alcanar 32 84 34 64

4. la Cava 32 63 36 64

5. Gandesa 32 53 46 55

6. Tortosa 32 59 40 52

7. Vilaseca 32 57 40 51

8. Cambrils 32 52 38 49

9. R. Bítem 32 47 41 45

10. Roquetenc 32 54 51 45

11. Catalònia 32 55 65 43

12. Roda Berà 32 37 40 41

13. l’Ampolla 32 39 43 41

14. Calafell 32 35 56 33

15. C. Clar 32 42 67 30

16. Salou 32 29 67 24

17. SP i SP 32 33 80 21

18. Cunit 32 29 92 14

Segona catalana

Hi ha enfrontaments directes entre els quatre equips, en dues jornades.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

R. Bítem, Catalònia,
Roquetenc i l’Ampolla

lluitaran per evitar
compensacions, en les dues

jornades que manquen.

Segona catalana
PRÒXIMA JORNADA

Promoció d’ascens: 

Olot, Cornellà, Europa i Manlleu

Descens: Júpiter, Vic i Balaguer

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 38 24 7 7 66 29 79
2. Cornellà 38 23 10 5 70 35 79
3. Europa 38 21 12 5 55 25 75
4. Manlleu 38 17 14 7 46 29 65
5. Figueres 38 16 11 11 52 45 59
6. Terrassa 38 15 12 11 47 36 57
7. Pobla Mafumet 38 14 10 14 49 50 52
8. Rapitenca 38 12 16 10 46 39 52
9. Gramanet 38 10 19 9 34 33 49
10. Gavà 38 13 9 16 38 42 48
11. Rubí 38 11 14 13 58 52 47
12. Palamós 38 11 13 14 48 55 46
13. Castelldefels 38 11 12 15 31 45 45
14. Vilassar 38 11 11 16 44 47 44
15. Santboià 38 9 15 14 41 47 42
16. Vilafranca 38 11 9 18 35 53 42
17. Muntanyesa 38 8 16 14 32 49 40
18. Júpiter 38 9 10 19 41 59 37
19. Vic 38 8 12 18 40 61 36
20. Balaguer 38 4 12 22 35 77 24

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

Gramanet-Castelldefels 2-0
Gavà-Santboià 1-1
Europa-P. Mafumet 1-2
Rapitenca-Olot 2-2
Vilassar-Vic 5-1
Rubí-Balaguer 10-2
Júpiter-Palamós 2-3
Muntanyesa-Manlleu 3-0
Cornellà-Vilafranca 2-0
Terrassa-Figueres 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Vista Alegre

Vilanova-Reddis

Tàrrega-Amposta (diu 17 h)

Morell-Valls

Tecnofutbol-Sants

Torredem.-Cervera

Igualada-Viladecans

Martinenc-Santfeliuenc

Andorra-Ascó (dis 20 h)

RESULTATS

32 jornada, Primera catalana

Reddis-Tàrrega 2-3

Ascó-V. Alegre 2-0

Santfeliuenc-Andorra 1-1

Torreforta-Vilanova 4-1

Tecnofutbol-Valls 3-0

Sants-Torredembarra 2-0

Viladecans-Martinenc 0-0

Amposta-Morell 3-0

Cervera-Igualada 2-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 32 77 27 73

2. Santfeliuenc 32 50 27 64

3. Viladecans 32 52 23 64

4. Martinenc 32 57 32 56

5. V. Alegre 32 50 45 52

6. Igualada 32 54 38 51

7. Amposta 32 48 37 48

8. Andorra 32 41 41 46

9. Tàrrega 32 40 44 44

10. Vilanova 32 43 45 41

11. Reddis 32 38 67 36

12. Torredemb. 32 43 46 35

13. Torreforta 32 37 52 33

14. Cervera 32 37 54 33

15. Tecnofutbol 32 37 56 33

16. Sants 32 45 62 32

17. Valls 32 32 57 29

18. Morell 32 27 55 29 
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Tres medalles per al judo de les Terres de l'Ebre. El Nucli de Tecnificació Priorat-Tortosa ha participat amb
3 representants amb la Selecció Catalana,  al Campionat d'Espanya de Judo en categoria Cadet, a la
Coruña. La competició estava dividida en blocs de mati (masculí) i tarda (femení). Al matí participà Cristòfol
Daudén Esmel a -60 Kg. quedant per a la tarda Carla Montañez -44Kg. i Ariadna Escolà -52 Kg. Cristòfol,
lliura 1a ronda (2on al ranking nacional). En segona s'enfrontà al representant de Melilla i guanya d'un O-Soto-
Gari per Ippon. En quarts es troba amb el representant Asturià al que guanya d'Ippon per immobilització a
terra de Kami-Shiho-Gatame. Arribant a semifinals on es trobà al representant de Castilla la Mancha al que
guanya a la fi dels quatre minuts d'un Waza Ari de Seoi-Otoshi. Perd la final amb el representant Galleg a la
fi dels temps per un Waza Ari de Tai-Otoshi. Quedant Subcampió d'España   -60 Kg. A la tarda comença la
competició, Carla Montañez -44 Kg., a segona ronda (1a al ranking nacional); guanyant a la representant
Gallega per Ippon d'un O-Soto-Gari. En quarts es troba a la representant Aragonesa a la que guanya per
Ippon de Morote-Seoi-Otoshi. Perd la semifinal davant la representant Vasca per Ippon de Hong-Kesa-
Gatame. Enfrontant-se a la final pel Bronze a la representant Extremeña a la que venç d'Ippon per dos Waza
Ari un O-Soto-Gari i un Morote-Seoi-Otoshi. Quedant 3a. d'España. Finalment competí, Ariadna Escolà -52 Kg.
al combat de 1a. ronda guanya per Ippon de Uchi-Mata a la representant Madrilenya. Al combat d'octaus
s'enfronta a la representant de Castilla la Mancha a la que guanya per Ippon de Yoko-Shiho-Gatame. Cau en
quarts enfront l'altra Madrileña d'Ippon d'un O-Soto-Gari. El primer combat de repesca guanya a la represen-
tant Riojana per Ippon de dos Waza Ari, un Ura-Nage i un Kuzure-Kesa-Gatame; passant a la final de bronze
al guanya per abandonament de la representant Navarra el segon combat de repesca. A la final de bronze
es trobà a un altra de les representants de Madrid a la que va guanyar  per Ippon de Ko-Soto-Gake. Quedant
3a d'España. El proper mes de Juny Cristòfol i Carla formaran par del set judoques que conformaran la
selecció Española que participarà al Campionat D'Europa Cadet, a Tallin (Estònia). La pròxima competició
serà el cap de setmana que be on les nostres judoques; Daine Cordero -48Kg. i Carla Montañez -44Kg.
competeixen a l'Europa Cup Junior  a la Coruña.

Campionat d’Espanya de Judo Infantil i Cadet

El Poliesportiu Municipal Galetet
va acollir durant els dies 18 i 19
de maig el I Trofeu de Ball de
Esportiu l'Ametlla de Mar, com-
petició que va donar sopluig  al
Campionat de Catalunya de Ball
Esportiu i l'Open Weelchair o
Ball Esportiu amb cadira de
rodes.
250 parelles de ball dels 9 anys
fins als 70, algunes vingudes
d'arreu de l'estat espanyol, van
ballar en les seves especialitats
sobre el parquet amb el que es
va condicionar la pista. Un cen-
tenar de parelles representant a
clubs catalans, van participar
en el Campionat de Catalunya
tant en la modalitat d'estàndard
com de llatins, 160 en el I
Trofeu l'Ametlla de Mar i 5 en la
competició de Weelchair.
El Campionat de Catalunya, es
disputà en la competició de
clubs i el I Trofeu l'Ametlla de
Mar de Ball Esportiu, que fou
puntuable pel rànquing nacio-
nal, amb la participació de pare-
lles de ball de Catalunya, però
també de Madrid, Galícia,
València i altres indrets d'arreu
de l'estat. Pel que fa a les cate-
gories, s'hi van donar lloc parti-
cipants en les categories Sub-
13, Sub-17, Absoluta, +45 i
Sènior.
José Mollà, president de
Making Dance, acadèmia de
ball de l'Ametlla de Mar, i orga-
nitzador del campionat, es
mostrava molt satisfet de com
havien anat els dos dies de
competició, afirmant que, “ha
estat un èxit. 14 clubs han par-
ticipat al Campionat de
Catalunya amb les seves pare-
lles corresponents i a més 160
parelles nacionals al trofeu.
Més de 1.000 han passat per
l'Ametlla amb motiu del campio-
nat. Cal agrair el recolzament
que hem rebut de la Federació
Catalana i de l'Ajuntament, que
han ajudat a que hagi estat un
èxit rotund”.

Per la seva part, Sebastià
Sendrós, president de la
Federació Catalana de Ball
Esportiu va lloar la organització
i la rebuda de l'Ametlla de Mar,
explicant que, “en fem un
balanç molt positiu. Hem estat
encantats i les nostres parelles
de ball s'ho han passat d'allò
més bé. Es bo que hi hagi muni-
cipis que es bolquin en actes
com aquests, ja que el municipi
ens ha ajudat amb el que ha
pogut. Hem complert amb la
voluntat de la Federació, que es
la de descentralitzar el ball,
donar-lo a conèixer arreu de les
nostres comarques. És evident
que a les Terres de l'Ebre i hi ha
un focus molt important de la
pràctica d'aquest esport. Hem
parlat amb l'alcalde la possibili-
tat de repetir amb nous esdeve-
niments”. Andreu Martí, alcalde
de l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, també va fer un balanç
molt positiu i va agrair l'esforç
dels organitzadors, “ja que des
de fa uns mesos que Making
Dance està fent molt bona feina
a l'Ametlla, cosa que els hi vull
agrair, com també el suport de
la Federació Catalana de Ball
Esportiu. Molt content d'haver
acollit aquesta competició i de
la dinamització esportiva i
econòmica que ha donat a la
població” Per la seva part,

Albert Medrano, regidor d'es-
ports de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, insisteix en
que, “evidentment l'organitza-
ció d'esdeveniments esportius
com aquest fan que promocio-
nem el nom de l'Ametlla de Mar
a l'exterior i que promocionem i
donem valor als actius que ens
proporcionen les nostres
instal·lacions esportives, però
també implica que fora de la
temporada turística, ens visitin
més d'un miler de persones,
que han passat el cap de set-
mana aquí i que amb el seu
consum als comerços, restau-
rants i hotels, contribueixen  a
activar una economia local
necessitada”.
Èxit de Making Dance
Pel que fa als resultats, el Club
de Ball Esportiu Making Dance
amb seu a l'Ametlla de Mar i
Roquetes, va obtenir el
Campionat de Catalunya en la
modalitat de estandard i un
podi en la tercera posició en la
modalitat de Llatins. A més la
parella de Making Dance en
l'Open Weelchair es va endur la
primera posició. Més especta-
cular fou la primera posició en
el I trofeu Nacional l'Ametlla de
Mar de la parella local formada
per Albert i Alicia, de 9 anys i
que només fa un mes que
ballen junts.

COMPETICIÓ PUNTUABLE 

La Cala va acollir el I trofeu 

l’Ametlla de Mar de Ball Esportiu

El Batea amb la seua victòria
al camp del Benissanet (0-1)
va confirmar l’ascens a
Tercera catalana. Va ser un
partit obert en el que la
necessitat de guanyar dels
de Joan Vallès, per a poder
consumar ja l’ascens, va
representar patiments al final
per tal d’assegurar-lo. Era

qüestió de dies. El Batea
acompanyarà el Corbera que
en aquesta jornada descan-
sava. El filial del Remolins-
Bítem, en el derbi de filials,
s’imposava al del Catalònia
en un partit igualat i incert
fins els darrers minuts. Un
gol de David Martínez a
darrera hora significava el 3-

2 i una victòria que permet al
conjunt de Bartolí mantenir
opcions d’ascens. El filial de
l’Alcanar no va disputar el
partit contra el filial del
Deltebre. 
Per tant, queda una plaça
d’ascens per a decidir en les
jornades que manquen per al
final. 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El Batea és nou equip de Tercera

Aquesta setmana el juvenil
masculí rebia a casa a
l'Handbol Igualada, segon clas-
sificat del grup per darrera dels
tortosins i primer classificat del
seu grup en la fase regular. El
partit va començar com els
dos anteriors i és que als 10
primers minuts, el marcador
reflectia un 2-5 però aquest
cop l'avantatge no afavoria als
ebrencs sinó als visitants. I és
que el conjunt local va sortir
encantat i no va saber marcar
una intensitat defensiva un fet
que va saber aprofitar molt bé
l'equip igualadí. Els de l'Anoia
poc a poc anaven distanciant-
se al marcador fins que el tèc-
nic local va demanar un "temps
mort". Tot i això, no va ser fins
al minut 23 quan els del Baix

Ebre van tornar a ficar el seu
nivell sobre la pista i amb un
parcial de 6-0 passaven del 9 a
12 al 15 a 12 de la mitja part.
El conjunt local poc a poc
anava agafant un avantatge
cada cop més alt fins arribar a
un +6. Tot i això, els de la capi-
tal anoienca no es van donar
per vençut i un "temps mort"
del seu entrenador els va fer
reaccionar. A l'equador de la
segona part l'encontre tornava
a estar obert i el Tortosa tan
sols tenia un avantatge d'un
gol. Els de la capital de l'Anoia
van capgirar el marcador i van
emportar-se una merescuda
victòria a domicili, trencant així
el bon inici d'aquesta segona
fase dels juvenils. El resultat
final va ser de 33-35. A hores

d'ara, els igualadins passen
per sobre dels tortosins i es
queden empatats a punts.
Demà els ebrencs reben a la
Salle Bonanova "B", 4t classifi-
cat amb un punt, a les 11:00h
al pav. de Ferreries.
D'altra banda, l'infantil masculí
és va proclamar aquest cap de
setmana campió de les Terres
de l'Ebre davant el CH Mora la
Nova. El partit va estar domi-
nat des d'un principi pel conjunt
tortosí. Després d'una primera
meitat molt igualada on els
ebrencs no acabaven d'agafar
el ritme, la segona part va ser
més còmoda per als locals
que poc a poc aconseguien un
avantage per emportar-se el
partit. El resultat final va ser de
30-26.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Ensopegada dels juvenils

Els riders Antonio Navas i
Marc Piñol protagonitzen una
jornada inoblidable pels aficio-
nats al motor.
Diumenge 26 de maig la
zona esportiva de l’Ametlla de
Mar serà el circuit improvisat
d’una nova edició del
Freestyle Show Inside FM,
espectacle d’acrobàcies amb
moto, que protagonitzaran
els riders Antonio Navas i
Marc Piñol, pilots que van
estar presents als X Games
que s’han celebrat aquest
mes de maig a Barcelona, i el
darrer, escollit Rookie de
l’any. Aquest darrer any han
portat el seu espectacle
arreu del món saltant a China,
Abu-Dabi, sud de França,
Madrid, Suïssa, Àustria,

Anglaterra, Belgrad, Emirats
Àrabs, entre d’altres. En la
seva última gira mundial han
Organitzat per La Cala Gas, la
jornada començarà a les 12
del migdia i s’ allargarà fins a
les 17h, amb diverses tandes
i sessions d’acrobàcies que

aixecaran els aplaudiments i
l’adrenalina dels presents.
Les entrades costaran 15
euros que a més de l’especta-
cle, inclouen una rostida i una
consumició, a més de partici-
par en un sorteig d’un cap de
setmana a l’Hotel Ametllamar.

DIUMENGE, A L’AMETLLA DE MAR

Freestyle Show de la Cala Gas

El passat dissabte es va dis-
putar al Pavelló d'Alcanar la
Final Intercormarcal de bàs-
quet benjamí de les Terres de
l'Ebre entre el C.B. Amposta i
el C.B. Cantaires. Lla victòria
va correspondre a l'equip

ampostí per 51 a 35.
Resultant un partit molt inte-
ressant i animat i comptant
amb moltes fases de bon joc.
Pel CB. AMPOSTA:
MC.Salazar (4), M. Chavarria
(18), V. Adell (8), H. Gómez

(2), A. Verge, D. Cristian, C.
Margalef (8), G. Fernandez (6),
C. Martí (5). Pel CB. CANTAI-
RES: A. Pedret (8), A. Mora
(3), O. Mora (4), L.Carbó (9),
A. Mola (2), A.Pons, LL.
Martinez (2), P. Martí (7).

DISSABTE PASSAT

Final Intercomarcal de bàsquet benjamí

A les semifinals, dissabte
passat, el Bar Restaurant
Matadero Jordi’s va guanyar
a la Taberna CC Casa Maso
per 5-3. En l’altra, Serveis
Avicoles Casals va imposar-

se al Diables Lucifers Bar
Aloha (3-1). Demà a les 16
hores, al Pavelló de Fereries,
tercer i quart lloc entre Casa
Maso i Diables Lucifer Bar
Aloha. Posteriorment, es dis-

putarà la gran final entre Bar
Matadero Jordi’s i Serveis
Avicoles Casals. I en acabar
es farà l’entrega de trofeus
com cada any. 

COPA FUTBOL SALA TORTOSA

S.A. CASALS-Matadero Jordi’s, gran final
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

EDU ALBACAR, UN SOMNI FET REALITAT
Edu Albacar ja ha aconse-
guit el seu somni. El cap
de setmana passat, tot i
perdre al camp de
l’Almeria, l’Elx, el seu
equip, ja és de Primera.
Una temporada de rècord i
en la que el jugador de
Sant Jaume ha estat una
de les claus. La localitat
ebrenca ha gaudit emoci-
nada i amb orgull una fita
històrica per a la població.
Ja té un jugador de
Primera divisió. Edu, amb
sacrifici i lluita, s’ho ha
guanyat gràcies a la seua
qualitat futbolistica. I
també a l’humana. A la
seua perseverànica i a la
seua lluita. El premi ja el
té.
Més Ebre: Un somni fet
realitat.
Edu Albacar: La veritat
és que sí. M’ha costat més
del que esperava però al
final s’ha aconseguit.
Porto tres temporades a
l’Elx i en la propera estaré
a la Primera divisió.
Efectivament, és un somni
fet realitat. 
ME: Déu n’hi do quina tem-
porada!
EA: Ha estat excel.lent.
Fins ara cap equip en la
història ha estat líder de la
Segona divisió des de la
primera jornada. Nosaltres
ho hem aconseguit i ara
estem a un punt de poder
confirmar-ho. Es un
rècord, difícil en una cate-
goria tan dura i competiti-
va com aquesta.
ME: I a nivell personal, en

el teu cas, segurament la
millor temporada també.
EA: Penso que sí. He jugat
36 partits, només no he
pogut estar en tres. Les
lesions m’han respectat i
m’he trobat força bé, com
la resta de l’equip. A més,
he marcat vuit gols, un fet
també important en l’as-
pecte personal.
ME: En les darreres jorna-
des, moments de dub-
tes...
EA: Està clar que hem arri-
bat justos de forces. I els
dubtes van aparèixer per-
què ho estàvem acusant i,
a més, ens enfrontàvem
contra primers classificats
en la recta final de la lliga.
No obstant, l’equip ha tin-
gut càracter i s’ha sobre-
posat a les adversitats en
el moment que calia. Té
fusta de campió.
ME: Què es pensa quan
s’assoleix un somni?
EA: Realment, amb els
anys de sacrifici que fas
per a tenir-lo. Recordes
moltes coses...a la familia
que sempre m’ha ajudat, a
la gent que no està i que
també ha tingut importàn-
cia en la meua vida...
moments com quan tenia
18 anys i a les set del matí
marxava cap a la Sénia on
treballava i després em
quedava a l’entrenament,
arribant a casa a les 12 de
la nit. T’havia d’agradar
molt el futbol per a aguan-
tar-ho. Tot això ho recordo
amb els meus pares, el
que ha acabat significant.

Després també l’època
que vaig marxar, molt
jove, a Tarragona, o, pos-
teriorment, també molt
jove, a Barcelona on vivia
sól quan gairebé mai havia
sortit de Sant Jaume.
Moltes anècdotes pel camí
que ara es recorden amb
emoció perquè he arribat
on volia.
ME: Sant Jaume d’Enveja
està abocada amb el seu
crac. 
EA: Ho sé. I només puc
agrair el suport que m’han
donat. Els darrers dies he
parlat amb molta gent que
m’ha felicitat. Estic molt
content. Molt. Recordo els
primers partits, amb el
Sant Jaume, de petit, amb
amics com David Masià i
els que jugàvem amb
aquell equip i amb els que
he pogut conversar darre-
rament recordant-los que
tots ells també formen
part d’aquest ascens. Es
de tots.
ME: En les celebracions,
Edu portava la bandera de
Sant Jaume. Emocionant!!!
EA: Sí, l’alcalde li va donar
al meu pare i ell me la va
fer arribar. La vaig portar
lligada a la cintura tota
l’estona. Es un orgull per a
mi ser de Sant Jaume i
sentir-me tan recolzat.
Familiars i amics que
m’han seguit en la meua
carrera, van poder venir a
la celebració de l’ascens
de l’Elx. Vaig poder acon-
seguir que estessin a la
Festa privada de l’ascens.
Molt content de que
puguessin estar allí, al
meu costat.
ME: També va haver-hi un
record per Dani Jarque.
EA: Si, vaig jugar dos anys

amb ell, a l’Espanyol. I,
com he dit, entre altres,
ens hem de recordar de
les persones que t’han aju-
dat i que ja no estan.

ME: El dia 15, Sant Jaume
es bolcarà amb el seu ìdol,
amb una serie d’actes.
EA: Ja sé que l’altre dia,
quan es va confirmar l’as-

cens, a Sant Jaume també
van celebrar-ho. Estic molt
agrait i el dia 15 de juny
allí estaré, al costat de la
meua gent. 

Sant Jaume va emocionar-se amb
l’ascens del seu crac. El dia 15 de juny,

Edu tindrà el gran reconeixement
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

• 1 Filet de vedella
• 1/4 de ceba tendra
• 100 gr. de tomaquet natural
• 1 culleradeta d`alfàbrega
• 1 ou
• Pa ratllat
• Sal
• Oli d`oliva
• Formatge parmensà

PREPARACIÓ:

Salar el filet de vedella  i arrebossar-lo amb l`ou i el pa
ratllat. 

Seguidament el fregirem i ho retirem.
Pelem i trossejem la ceba amb el tomaquet, hi afegim

l`alfàbrega.
Fregim i ho retirem.

Posem en una safata el filet de vedella amb una capa
de la salsa feta anteriorment.,

i a sobre hi posem el formatge parmensano. 
Posem la safata al forn i ho gratinem a 150 graus fins

fondre`s el formatge.
Finalment, emplatem i Bon Profit.

«Primentons i Tomates»
Avui: Pallarda parmensana  
BAR / RESTAURANT L’ESQUIROL - AMPOSTA

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí    

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

Torrent Costilla, Francesc X.   

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Av. Santa Bàrbara, 18-20  (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat al litoral i Prelitoral central i sud de la Costa Brava,
sobretot a partir de mig matí. A la resta del territori el cel estarà serè o poc ennu-
volat, amb alguns estrats baixos fins a l'inici del matí a punts del prelitoral sud i a
l'Altiplà central. 
A partir de llavors creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est
que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert en aquests sectors. A la resta el cel es
mantindrà serè o poc ennuvolat.
Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà entre mig i molt ennu-
volat al llarg del dia.
Precipitacions
A partir de mig matí s'esperen alguns ruixats dispersos al nord del litoral central i
sud de la Costa Brava, per bé que fins llavors no se'n descarten de molt aïllats. A
partir de migdia també se n'esperen a punts del quadrant nord-est, Pirineu i
Prepirineu. Les quantitats acumulades seran minses o localment poc abundants en
conjunt. Cota de neu: 1600 metres. 
Independentment, al vessant nord del Pirineu se n'esperen de febles i intermitents.
La cota de neu pujarà dels 1000 als 1200 metres al centre del dia.
Temperatures
Les temperatures seran entre lleugerament i moderadament més baixes, amb
mínimes que en alguns punts s'enregistraran al final del dia. Les mínimes es mou-
ran entre -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 2 i 7 ºC al Prepirineu i a la depressió Central,
entre 5 i 10 ºC al Prelitoral, i entre 10 i 15 ºC a la resta del territori. Els valors
màxims oscil·laran entre 13 i 18 ºC a la meitat est, entre 11 i 16 ºC al Pirineu, i
entre 16 i 21 ºC a la resta del territori, puntualment més altes a la meitat sud del
litoral.
Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent en general, però fins a l'inici del matí hi haurà algunes
boirines o algun banc de boira a l'est de la depressió Central, i algun estrat baix al
Prelitoral sud i a l'Altiplà central.
A banda, al vessant nord del Pirineu serà regular o dolenta.
Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb algun cop fort
a la meitat oest del territori. A les terres de l'Ebre hi haurà mestral moderat amb
cops forts al llarg del dia, i a l'Empordà bufarà tramuntana moderada amb cops
forts fins a migdia, i alguns de molt forts al nord d'aquest sector. Independentment,
a la resta de la meitat est el vent serà fluix i de direcció variable a l'inici i al final
del dia i de component sud entre fluix i moderat la resta de la jornada.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La família us respon de molt  bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos  a tirar  en
davant  en tots els vostres  projectes. Aneu
amb compte en el tema econòmic. 

Taure
20/4 al 19/5

Es fàcil  que hagueu  de practicar  algun idio-
ma diferent al vostre , però  pot ser  molt
divertit, practicant  se'n aprèn . Ho  teniu  molt
bé  en el tema de viatjar.

Bessons
20/5 al 21/6

Hi hauran  alguns aspectes  que us poden  fer
sentir molt  bé , i un d'ells és el tema de salut
, en el que  les coses us aniran  de perles i us
sentireu  molt bé i valents  per tot.

Cranc
22/6 al 21/7

El vostre atractiu augmenta. S'apropa una
data molt esperada  , però  eviteu  temes  de
conversa  que pugin  resultar polèmics  o fer
mal a algun amic.

Lleó
22/7 al 22/8

Heu  d'anar  amb compte  amb les refredats
que poden fer  acte de presència  i us poden
donar força  maldecaps , cosa que potser
bastant molesta i empipadora.

Verge
23/8 al 21/9

En el camp de la parella , les coses  us seran
satisfactòries i això us farà  estar  de molt bon
humor . Són dies  d'èxits a la feina  i als estu-
dis. 

Balança
22/9 al 22/10

Estareu molt al cas de tot  el que passa  al
vostre  voltant  i això  us serà un bon aspec-
te  per evitar  problemes  i complicacions . Hi
ha  molta calma al vostre ambient.

Escorpí
22/10 al 21/11

Hauràs d'agafar-vos  les coses  amb més
calma  i no deixar  que les converses puguin
de to per anar  bé. En el camp de la feina , la
cosa us va força  bé. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En el camp de la parella  sembla que  la cosa
està  força  bé, però  tindreu  moltes  tempta-
cions  i això  pot ser  un problema  per  a la vos-
tra  relació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per evitar  situacions  de conflicte, podeu  optar
per viatjar  ja que  en aquest  aspecte  la cosa
pinta  força  bé i us donarà l'oportunitat  de fer
noves amistats.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu  d'anar  molt  en compte  en el camp
dels viatges  o desplaçaments , ja que  anireu
molt despistats  i es fàcil que us perdeu .
Tracteu  de dormir bé. 

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran  molt bé  totes  les coses rela-
cionades  amb la feina , o sigui  que si convé
aneu  a demanar-ne  o si cal  fer alguna  pro-
posta  és el moment  de fer-la.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 11°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

654 375 373

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

LA RÀPITA

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

660 58 47 87
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Enguany la Fira arriba a la
seva desena edició posi-
cionada com una mostra ja
consolidada que segueix
perseguint un objectiu
prioritari: contribuir a la
difusió de la literatura
ebrenca i donar suport
tant als autors com a les
obres del territori. Al llarg
dels tres dies, el certamen
reunirà prop d'una trentena
d'autors de les Terres de
l'Ebre o que han escrit
obres de temàtica ebren-
ca, fet que diferencia la
Fira del Llibre Ebrenc de
qualsevol altra fira literà-
ria. 
La mostra també comp-
tarà amb una dotzena d'es-

tands de llibreries, edito-
rials, entitats i institucions,
com la Universitat Rovira i

Virgili (URV). Com a nove-
tat, la Fira comptarà amb
una carpa d'uns 150
metres quadrats que
estarà plena de llibres
d'autors i temàtiques
ebrenques. Una de les acti-
vitats que enguany se cele-
braran per primera vegada
serà la trobada “Cara a
cara: autors-editors”, que
reunirà set autors ebrencs
i set editorials en llengua
catalana per tal que els
escriptors presentin les
seves obres inèdites als
editors. L'objectiu de la
trobada és fer possible el
naixement de nous projec-
tes professionals. Tal com
ha destacat el director de
la Fira, Albert Pujol, “es vol
donar una oportunitat a la
gent que escriu perquè
pugui veure publicada la
seva obra i potser l'any
que ve la puguin presentar
en l'onzena edició de la
Fira”. També serà una
novetat el nou format de
l'exposició que anualment
s'inaugura amb motiu de la
Fira. 
Enguany la mostra serà
més interactiva que mai i,
sota el títol “Llibres al

carrer”, mostrarà les por-
tades dels sis llibres que
els usuaris de Facebook

han triat com a obres més
representatives de sis
autors ebrencs. De l'edició
d'enguany també destaca
la 10a Jornada del Llibre
Ebrenc que, sota el títol
Passat, present i futur de
la literatura a l'Ebre, reu-
nirà els autors Francesca
Aliern i Genís Sinca per
debatre sobre el món del
llibre a les comarques
ebrenques. 
La jornada també inclourà
la presentació de la tesi
doctoral del filòleg i pro-

fessor de literatura Josep
S. Cid, centrada en la lite-
ratura a l'Ebre. En paral·lel
a la Fira del Llibre Ebrenc,
se celebrarà la sisena edi-
ció de Litterarum, fira d'es-
pectacles literaris.
Aquesta mostra té com a
objectiu donar a conèixer
els espectacles existents
en llengua catalana al vol-
tant de la literatura i del
món del llibre, i apropar-los
a professionals de la cultu-
ra i al públic general. Tot i
la diversitat de textos,

muntatges, actors i for-
mats, Litterarum segueix
donant suport i apostant
pels artistes de les Terres
de l'Ebre i els espectacles
basats en la literatura
ebrenca. 
En aquest sentit, cal desta-
car l'espectacle musical
“Parade de melons”, amb
textos d'Andreu Carranza,
Artur Bladé i Gerard
Vergés, a càrrec de Lo
Gitano Blanc (grup format
pel mateix Carranza i un
grup de músics de Flix);

“Recitals a domicili”, per-
formance en la qual una
banda de jazz i un poeta
de Deltebre visiten boti-
gues i creen un espectacle
de música i poesia per als
clients; “Obra mestra”, del
grup Tresatre, representa-
ció teatral en què un dels
tres actors és el morenc
Òscar Monclús; i “Plors i
violes de l'Ebre”, especta-
cle musical i audiovisual a
càrrec de la formació
ebrenca Albert i la banda
dels 13.

Móra d’Ebre: la capital de 
la literatura catalana

La Fira del Llibre
Ebrenc, que se cele-
brarà a Móra d'Ebre del
31 de maig al 2 de
juny, convertirà un any
més la capital de la
Ribera d'Ebre en l'epi-
centre de la literatura
en llengua catalana.

La desena edició d’un certamen consolidat que manté l'aposta i el suport a la literatura i els autors del territori

INNOVACIÓ CULTURAL

La mostra té per objectiu donar a conèixer
els espectacles en llengua catalana del món

de la literatura i del món del llibre

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


