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La setmana passada destacàvem els ascensos de l’Ascó i del Perelló. En aquesta hem
de fer el mateix amb el del Jesús i Maria. El modest club roig-i-blanc ha fet més història
sent campió de Segona i pujant a la Primera catalana. A manca d’una jornada, el Jesús
i Maria és campió i ja ha celebrat l’ascens. Les celebracions continuaran diumenge
amb el darrer partit de lliga, contra el Catllar, i posteriorment, amb els actes que ja hi
ha previstos. Es una època per somiar despert. L’equip de l’Aube estava a Segona
regional fa tres anys i ara ha pujat a Primera catalana. El sentiment, la passió i l’entrega
per uns colors generen una implicació que amb una gestió esportiva encertada i ben
encaminada ha portat uns resultats de gran valor i que fan del Jesús i Maria un referent
al nostre territori i també al futbol català. P11

La UD Jesús i Maria fa més història, amb l’ascens a la Primera catalana

Terres de l’Ebre. La telefonia i Internet
tornen a centrar la majoria de les
reclamacions a Consum de les Terres de
l'Ebre . P5

Esports. Alex Gómez fitxa amb el Kitchee i
Gerard Zaragoza amb el FC Torpedo Kutaisi,
equip que jugarà al juliol la primera
eliminatòria de l’Europa League. P10

Terres de l’Ebre. La URV posa en marxa un
nou posgrau per millorar la formació
econòmica i en innovació al sector
agroalimentari ebrenc.                          P6Av
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OOPPIINNIIÓÓ

Les Terres de l'Ebre han estat reconegu-
des com a reserva de la biosfera, un
segell de qualitat que atorga la UNESCO,
al si del Consell Internacional de
Coordinació del Programa sobre l'Home i
la Biosfera. La notícia arribava dimarts
des de París i es rebia amb molta il·lusió
arreu de les nostres terres. L'alegria està
més que justificada després de l'intent
fallit de fa un any i després de l'esforç i
del treball de tècnics, institucions i
governs. Aquí, vull fer un esment especial
a l'equip tècnic que ha desenvolupat la
candidatura, que són els membres del
Consorci de Serveis Agroambientals  de
les Comarques del Baix Ebre i el Montsià
(CODE), un organisme segurament més
conegut per la seva lluita contra el mos-
quit al delta de l'Ebre i contra la mosca
negra, però amb altres camps de treball
en els quals, com s'ha pogut comprovar,
també excel·leixen. 
Ens pertoca també agrair la generositat
de la gent de la Ribera d'Ebre, dels set
municipis que han quedat fora de la candi-
datura, perquè gràcies a aquest gest, s'ha
pogut assolir la fita desitjada. L'èxit, per
tant, també és seu i el repte ara passa per
aconseguir que allò positiu que obtinguem
gràcies a la reserva de la biosfera, se'n
puguin aprofitar totes les Terres de l'Ebre.
Sovint, en aquest territori, s'ha forjat un
fals debat al voltant de l'ecologisme, amb
postures allunyades, quan no enfrontades
obertament, sobre si les Terres de l'Ebre,
i en particular el delta, havíem de deixar

que fos la natura
qui dominés a
l'home o més
aviat a l'inrevés.
Entre els que
apostaven per
blindar el delta
com un búnker de
ciment per defen-
sar-se del mar, o
els que somiaven
amb un delta sal-
vatge sense tenir
en compte les aportacions en positiu de la
presència de l'home, tant en els aspectes
econòmics (agricultura, aqüicultura i
pesca) com en els mediambientals, amb
mesures de protecció sobre els ecosiste-
mes. La resposta a aquest fals debat la
trobem en l'esperada declaració de les
Terres de l'Ebre com a reserva de la bios-
fera, ja que és un reconeixement al model
de convivència del binomi home/natura
com a factor de preservació del medi
ambient i de les activitats humanes alho-
ra. Tan de bo aquesta fita serveixi per
aparcar polèmiques estèrils i ens aboqui a
treballar tots plegats en els reptes que
aquest territori té per endavant.
Efectivament, el camí que s'obre ara és
molt més llarg i més complex que el que
s'ha hagut de recórrer fins assolir la
declaració de reserva de la biosfera. Els
beneficis que en podem obtenir són molts
i molt importants, i els trobem en el camp
del turisme, de l'agricultura, de la indús-

tria agroalimentària i del
medi ambient, per citar
només els sectors estratè-
gics més directes. Hem de
ser capaços d'aprofitar
aquest segell de qualitat,
que ens projecta interna-
cionalment. Tenim una
nova oportunitat per enda-
vant i es responsabilitat de
tothom aprofitar-la.

Meritxell Roigé i Pedrola
Diputada al Parlament de
Catalunya i 1a tinent d'al-

calde a l'Ajuntament de
Tortosa

El territori ebrenc s'ha mostrat satisfet que
després d'un llarg camí les Terres de l'Ebre
hagin estat declarades  aquest dimarts
Reserva de la Biosfera pel Comitè
Internacional del Programa Home i Biosfera
de la Unesco.   
El  reconeixement com a Reserva de la
Biosfera es correspon amb un model de
desenvolupament que té com a base la rique-
sa natural, paisatgística, històrica i patrimo-
nial, que donarà un valor afegit a sectors
econòmics tan importants com el turisme, l'a-

gricultura, el medi ambient o l'alimentari. Una
vegada les Terres de l'Ebre s'han convertit en
la segona Reserva de la Biosfera de
Catalunya, després del Montseny, ara toca
aprofitar aquesta gran oportunitat de present
i futur per impulsar la dinamització econòmi-
ca de les nostres comarques; situar les reali-
tats i potencialitats de les Terres de l'Ebre en
el mapa internacional i produir productes i
oferir serveis diversos amb un segell de qua-
litat diferenciat gràcies a aquest reconeixe-
ment. 

Editorial

La marca Ebrebiosfera

Tercer i quart lloc:
Taberna CC C.Maso, 3
D. Lucifer Bar Aloha, 2

Final:
Bar R. Matadero, 3
S. Avicoles Casals, 6

Copa Futbolsa Tortosa

Jornades Culturals a Móra la Nova
Opinió

El futbol i l’amor

Actualitat

Reserva de la Biosfera, una bona oportunitat

Opinió

Un any més, Móra la Nova orga-
nitza i celebra les activitats a l’en-
torn de les jornades culturals.
Des de les regidories de Cultura,
Joventut i Ensenyament, es fa un
esforç per oferir a tots els mora-
novencs un seguit de propostes
variades, participatives, formati-
ves, etc. En aquest impàs que va
des de sant Jordi fins a ben
entrat l’estiu, la gent de Móra la
Nova i tot aquell que s’hi vulgui
apropar tindran l’oportunitat de
submergir-se en un reguitzell
d’esdeveniments que graviten al
voltant de molts i diversos
àmbits d’interès.
Infants, joves i gent gran, tothom
en general, gaudiran de música,
teatre, literatura, esports, exposi-
cions i fins i tot commemora-
cions importants, com són ara
els 10 anys de vida de l’Institut
Ramon Muntaner, entitat que
aplega els centres d’estudis dels
territoris de parla catalana, els
coordina i els dinamitza enorme-
ment, i que té la seu a l’edifici del
Mas de la Coixa.
Música amb audicions i con-
certs, i amb la inestimable
col·laboració d’entitats locals i
dels xiquets del poble que també
hi han volgut participar; represen-
tacions teatrals per a joves i
obertes al gran públic, concur-
sos fotogràfics i de dibuix infantil,
conferències sobre salut i també
sobre llibres, amb la presència

de l’escriptor Jordi Llavina; activi-
tats solidàries organitzades con-
juntament amb entitats benèfi-
ques, conta-contes per als més
petits, jornades de portes ober-
tes del Centre d’Interpretació del
Ferrocarril, exposicions de
carros i estris antics...

En uns temps difícils com els que
ens toca viure, també és bo que
sapiguem trobar els recursos i
l’espai per oferir a la gent uns
moments d’esbarjo i de presèn-
cies compartides. Aquesta és la
voluntat de l’Ajuntament de Móra
la Nova, i sempre comptant amb
la força i la vitalitat de les entitats
i associacions de la nostra vila
que són un dels nostres pulmons
més notables.

Ferran Bladé Pujol
Alcalde de Móra la Nova

Dissabte passat, el porter dels veterans del Roquetenc va
protagonitzar l’anècdota de la jornada quan durant el partit
contra el Jesús i Maria va llançar un penal i en la celebració
del gol va fer realitat la seua idea més romàntica. Va anar cap
a la banqueta i allí el tècnic, Antonio Rueda, va donar-li el que
havien pactat. Era un anell. Josep Zumaquero, porter dels
veterans del Roquetenc, va anar a la seua núvia, que estava
darrera de les banquetes i li va lliurar l’anell. Arantxa Ferrando
es va quedar sorpresa però va acceptar el detall amorós de
la seua parella. Quina millor forma de declarar-se que un par-
tit de futbol. Van ser una grans moments i que aquesta set-
mana també hem pogut veure a Canal TE. Els veterans del
Roquetenc han tingut iniciatives originals durant la tempora-
da. Aquesta n’ha estat una més. En concret, del porter. 
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La decisió s'ha pres aquest
dimarts a París en una reu-
nió del Consell Internacional
de Coordinació del
Programa sobre l'Home i la
Biosfera (MAB). 
El Consell Consultiu
Internacional per a les
Reserves de la Biosfera va
recomanar l'aprovació de la
candidatura ebrenca en el
seu segon intent després
que amb el primer intent
frustrat del passat 2012 el
Govern hagués decidit
reformular la candidatura
per optar de nou al reconei-
xement. Les Terres de
l'Ebre ocupen 367.729
hectàrees de superfície i
tenen una població de
190.000 habitants.
El reconeixement com a
Reserva de la Biosfera sig-
nifica per a les Terres de
l'Ebre una oportunitat que
"ha de comportar noves
aportacions econòmiques,
difusió internacional del
territori i el reconeixement
dels seus valors patrimo-
nials", ha destacat el conse-
ller el conseller
d'Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí, el qual ha afirmat
que "serà una eina per
cohesionar i gestionar
millor el territori". Segons
ha dit, la reserva de la bios-
fera és "una marca de quali-
tat reconeguda mundial-
ment que farà compatible la
preservació de l'entorn
amb el desenvolupament
econòmic sostenible de les
Terres de l'Ebre".
Segons Pelegrí, la candida-
tura és "una bona oportuni-
tat per situar Catalunya i les
Terres de l'Ebre en el mapa
internacional". A més, ha
assegurat que "constitueix
una oportunitat de dinamit-
zació de tot aquest àmbit" i
ha avançat que "podrà
assolir una major disponibi-
litat de les aportacions
econòmiques del Govern de
l'Estat i incrementar el reco-
neixement dels seus valors
patrimonials: naturals, pai-
satgístics, històrics i cultu-
rals". La designació també
s'ha rebut amb entusiasme
a les Terres de l'Ebre. El
delegat del Govern, Xavier
Pallarès, ha afirmat que
aquest nomenament de la
UNESCO és "una gran opor-
tunitat per a les nostres
comarques, és un revulsiu
per potenciar els actius

amb què compta el territori
i ara hem d'aprofitar-ho". 
En aquest sentit, Pallarès
s'ha mostrat molt satisfet
d'haver aconseguit final-
ment l'EbreBiosfera i s'ha
mostrat convençut que la
Reserva de la Biosfera serà
el "potenciador que neces-
sitem per afrontar el futur

amb les millors condicions
possibles" tal com va pas-
sar -ha recordat- amb els
parcs naturals del Delta i
Els Ports, "que durant els
vint-i-cinc anys de vigència
han permès potenciar els
valors naturals, culturals,
econòmics i patrimonials
de les nostres comarques".

La candidatura va sorgir de
la mateixa societat civil i ha
estat impulsada per una
setantena d'institucions i
entitats socioeconòmiques
de les quatre comarques
de l'Ebre, entre elles el
Consorci de Serveis
Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i

Montsià (CODE) i la Cambra
de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa. 
A més, compta amb 55
administracions locals del
territori ebrenc que ja han
expressat el seu suport a
través de l'aprovació de
mocions en els plens muni-
cipals.

La UNESCO declara l’Ebre com a
nova Reserva de la Biosfera

La Unesco ha declarat
les Terres de l'Ebre com
a nova Reserva de la
Biosfera.

La decisió s’ha pres aquest dimarts a París en una reunió de la MAB

S’aconsegueix en el segon intent després d’un primer frustrat el passat 2012

ACN

ACTUALITAT

AUTOR: JERO. GUANYADOR FOTOEBRE 2012
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Des de 2010, el nombre de
penats que han optat pels
treballs comunitaris ascen-
deix a 243, dels quals 148
els han fet sota tutela de
l'Ajuntament de Tortosa i els
95 restants en altres enti-
tats de la ciutat. En total
hauran dedicat 26.634
hores en treballs a la comu-
nitat. Són dades que ha pre-

sentat ahir dijous a Tortosa
el director general
d'Execució Penal i Justícia
Juvenil, Joaquim
Clavaguera, que ha visitat
els espais objecte del treball
d'aquestes persones, acom-
panyat de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, del
director dels serveis territo-
rials de Justícia, Joan Juan, i
del regidor de Serveis,
Domingo Tomàs. Els treballs
en benefici de la comunitat
són un tipus de mesures
penals alternatives que per-
meten a la persona infracto-
ra fer front a la seva respon-
sabilitat penal sense privar-
lo de la llibertat ni alterar
excessivament la vida fami-
liar, laboral o social, tot
prestant activitats en benefi-
ci de la comunitat. Es tracta
d'acords judicials que per-
meten donar una resposta
als fets delictius menys aflic-
tiva que l'ingrés en un centre
penitenciari. Les activitats
acostumen a estar relacio-

nades amb la naturalesa del
delicte comès, ja que s'en-
tén com una tasca de repa-
ració dels danys causats.
Aquestes mesures poden
imposar-se a les persones
autores d'una falta o delicte
lleu o menys greu que hagin
complert els 18 anys.
L'Ajuntament de Tortosa,

igual que altres administra-
cions del territori, col·labora
amb el Departament de
Justícia en acollir aquests
penats per tal que facin tas-
ques en benefici de la comu-
nitat. 
Es tracta de treballs relacio-
nats, en la majoria dels
casos, amb la neteja dels

espais públics, jardineria,
arranjament d'espais comu-
nitaris i altres feines sota la
vigilància del departament
de Manteniment i Serveis. Al
nostre municipi, han fet tre-
balls al parc municipal, a la
via verda, de neteja i fent
acompanyament a gent
gran, entre d'altres.

Vora cinquanta perso-
nes, en el que portem
d'any, han realitzat
diferents treballs al
municipi de Tortosa en
benefici de la comuni-
tat com a mesura
alternativa al compli-
ment de mesures
penals tradicionals
fruit de la condemna
que els va ser imposa-
da per la comissió d'un
determinat tipus de
falta o delicte. 

Tortosa (ACN).- Malgrat
que el nombre de reclama-
cions a l'Agència Catalana
de Consum (ACC) a les
Terres de l'Ebre va dismi-
nuir un 8,57% l'any pas-
sat, més del 71% han tor-
nat a estar relacionades

amb les companyies
telefòniques i de servei
d'Internet. Les empreses
de subministrament ocu-
pen el segon lloc en nom-
bre de reclamacions men-
tre que les entitats finan-
ceres només han rebut el

2,2% de les queixes, a
diferència del que ha pas-
sat a la resta del país, on
els problemes amb les
participacions preferents
han situat Catalunya Caixa
i altres entitats al capda-
vant de les reclamacions.

L'ACC ha destacat el crei-
xement, del 28,14%, d'es-
tabliments de l'Ebre adhe-

rits a la Junta Arbitral de
Consum l'any 2012, que ja
són 683. 

Les companyies telefòniques i 
de servei d’internet lideren les

reclamacions de consum

L'Associació d'Educació
Ambiental i del
Consumidor (ADEAC) ha
distingit, de nou, les plat-
ges de l'Ametlla de Mar
amb cinc banderes bla-
ves. Per tant, la Cala ha
revalidat les banderes
blaves a les platges de
Sant Jordi d'Alfama, Cala
Forn, Pixavaques,
l'Alguer i Calafató. Les
banderes blaves són un
distintiu de qualitat que
cada any reconeix el
valor de la costa calera i
que novament l'han situat
en segona posició en
solitari a Catalunya,
només superada per
Barcelona. Pel que fa als
Ports el Club Nàutic de
l'Ametlla repeteix la dis-
tinció. 

Cinc banderes
blaves a

l’Ametlla

Una quarantena d'enti-
tats tarragonines s'han
unit en una plataforma
contrària a una línia de
Molt Alta Tensió (MAT).
Segons aquesta platafor-
ma que s'acaba de donar
a conèixer, el projecte
preveu 101 quilòmetres
de línia de 400 kV, afec-
tant 17 municipis de sis
comarques del Camp i
Ebre. Aquest moviment
alerta del greu impacte
paisatgístic en un territo-
ri on ja existeixen set
línies de molt alta tensió.
Sospita que el projecte
pretén crear una "auto-
pista energètica" per
interconnectar amb l'alta
tensió del nord del
Principat i França. 

Es crea una
Plataforma

contra la MAT

Prop de 250 penats han realitzat a Tortosa treballs en
benefici de la comunitat des de 2010

148 els han fet sota tutela de l’Ajuntament i els 95 restants en altres entitats de la ciutat

ACTUALITAT

El director general d’Execució Penal i Justícia Juvenil va presentar les dades ahir dijous.

Cedida
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Així es desprèn del Butlletí
d'Anàlisi del primer trimes-
tre de la conjuntura local
de les Terres de l'Ebre. 
El nombre d'aturats,
segons l'estudi, ha crescut
novament de manera forta
a les Terres de l'Ebre en
aquests tres primers
mesos de l'any, passant
dels 15.811 aturats del pri-
mer trimestre del 2012 als
16.945 d'enguany, un
7,2% més. L'atur s'acusa
més en les dones (9%) que
en els homes (5,7%), dinà-
mica que es repeteix des
de l'inici de la crisi. Una
dada preocupant, segons
ha remarcat el director de
la Càtedra d'Economia
Local i Regional del
Campus Terres de l'Ebre

de la URV, i catedràtic
d'Economia, Juan Antonio
Duro, “és l'edat dels atu-
rats”. El grup de 50 anys
en endavant, és el més
nombrós, amb 4.842 per-
sones, i el que ha tingut un
major increment d'aturats
el darrer any (18,2%
enfront del 7,2 de mitjana).
Per contra, s'ha observat
una reducció del nombre
d'aturats entre el col·lectiu
més jove (-6,6%). Segons
el catedràtic, aquesta bai-
xada pot tenir dues lectu-
res “que aquest col·lectiu,
que va ser dels primers en
veure's afectat per la crisi,
desaparegui de les llistes
de l'atur en exhaurir el dret
a percebre el subsidi, o bé
que s'estiguin creant llocs
de treball que absorbeixen
aquest grup d'edat”.
L'atur s'ha incrementat a
30 municipis de la demar-
cació en relació directa
amb la mida del municipi.
Els més poblats tenen més
aturats respecte dels més

petits, que han aconseguit
fins i tot reduir-ne el nom-
bre, tot i que hi ha casos
excepcionals com
l'Ampolla, l'Aldea i Móra
d'Ebre que tot i ser grans
han baixat en nombre d'atu-
rats. També destaquen les
baixes xifres de Deltebre,

on el nombre d'aturats ha
crescut sols un 1,1%, front
del fort increment dels atu-
rats a Alcanar, principal-
ment pels acomiadats de
la cimentera, que gairebé
ha doblat el creixement del
trimestre anterior, arribant
a un 18% més d'aturats.

Alcanar però amb sols un
10,1% d'aturats, queda per
sota de la mitjana catalana.
La Sénia continua sent el
municipi amb una taxa d'a-
tur més elevada amb un
18,1%, superant en gaire-
bé cinc punts la mitjana
territorial. 

L'evolució de l'economia
a les comarques de
l'Ebre continua sent
negativa.

Cedida

La diputada al parlament
i portaveu de Salut del
Grup Parlamentari
Socialista, Marina Geli,
ha reivindicat la necessi-
tat que les Terres de
l'Ebre tornin a ser subjec-
te territorial sanitari des-
prés que el govern de
CiU “l'hagi convertit en
una sucursal de
Tarragona”, i ha compar-
tit la preocupació de
l'Ebre perquè les refor-
mes assistencials inicia-
des, amb la retallada de
pressupost i serveis,
“representarà un retro-
cés en l'equitat”. Geli ha
fet aquestes declara-
cions en el marc de la
visita i reunió de treball
que ha fet a l'Hospital
Comarcal de Móra
d'Ebre. La dirigent socia-
lista, a més, ha insistit en
l'important paper de
cohesió territorial, “amb
un model integrat i adap-
tat”, i en la contribució al
desenvolupament econò-
mic i social.

“Que les TE tornin
a ser subjecte

territorial sanitari”

L’evolució econòmica de les Terres de l’Ebre 
continua sent negativa

Segons l’estudi trimestral realitzat per la URV

ACTUALITAT
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L'Escola d'Estiu és un
espai de formació, troba-
da, reflexió, intercanvi
d'idees i d'experiències,
lligada al desenvolupa-
ment del docent i a la
millora de la qualitat del
sistema educatiu. Les
Escoles d'Estiu, després
de gairebé un segle d'e-
xistència, són una tradi-
ció arrelada a Catalunya i

un patrimoni pedagògic
del que es pot sentir
orgullós el país.
Malgrat les retallades
pressupostàries que han
obligat a planificar
menys cursos, una edi-
ció més la nostra oferta
formativa a tot el profes-
sorat de les nostres
terres i continuem  apos-
tant  per una formació
de qualitat.  Els cursos
es faran de l'1 al 5 de
juliol en horari matinal. I
seran els següents: 
- Juguem amb les
matemàtiques Per Ana
Ginata Granja  i
Montserrat Torra Bitlloch
- Silenci, parlem!  Per
Enric Queralt i Catà
- Eines de Coaching per
docents. Per Alícia
Vallespí Tejedor.
I a més, la matricula de
l'escola d'estiu dona
opció a fer cursos vir-
tuals.

La matrícula serà del 3
al 26 de juny
La inscripció es formalit-
zarà per via telemàtica
http://usuaris.tinet.org/
mrpte o, també des de:
http://www.xtec.cat/for-
mació.

La primera setmana
del mes de juliol
tindrà lloc la 33a
Escola d'Estiu de les
Terres de l'Ebre,
organitzada pel
Moviment de Renovació
Pedagògica, que
desenvoluparà les
seves activitats a
Tortosa i Sant Carles
de la Ràpita. 

REDACCIÓ

Cedida

Tortosa (ACN).- El Campus
Terres de l'Ebre de la URV
ampliarà la seva oferta for-
mativa a partir del curs
vinent amb un nou postgrau
dedicat a millorar la forma-
ció econòmica, en innova-
ció tecnològica i qualitat a
les empreses agroalimentà-

ries del territori. Destinat a
professionals, empresaris i
tècnics del sector, el curs
vol donar resposta a les
necessitats formatives de
sectors estratègics que
han plantejat les empreses
del territori en aquests
camps. Seguint la mateixa

filosofia, la URV donarà
també continuïtat al post-
grau en Gestió d'Empreses
de Turisme i Oci que s'ha
estat impartint aquest curs,
incorporant a la seva oferta
la possibilitat de poder estu-
diar idioma rus aplicat a
l'activitat turística. 

La URV posa en marxa un nou posgrau 
Per millorar la formació econòmica i la innovació al sector

agroalimentari ebrenc

En el primer exercici
pressupostari com-
plert des que es va
constituir com a EMD,
Campredó ha tingut un
resultat pressupostari
positiu al tancament
de l'exercici 2012 per
import de 24.205,69
euros. El romanent de
tresoreria ha registrat
igualment un saldo
positiu de 34.038,84
euros. Recordem que
el pressupost de 2012
va ser de 420.047
euros. L'alcalde-presi-
dent de l'EMD, Joan
Sanahuja, ha fet una
valoració positiva i ha
atribuït aquestes xifres
a "la bona gestió i a
l'esforç de contenció
realitzats".

Pressupost 
positiu a

Campredó

La Diputació de
Tarragona ha millorat la
seguretat viària en una
dotzena de carreteres
del Camp i les Terres de
l'Ebre. Una de les darre-
res actuacions s'ha dut
a terme a la Riba (Alt
Camp), on s'han
instal·lat semàfors a la
carretera TV-7044 al
pas per la localitat, per
regular el trànsit alterna-
tiu entre els punts qui-
lomètrics 0,700 i
1,020. Concretament,
s'hi han col·locat dos
semàfors de preavís i
tres més a la zona d'ac-
cés al col·legi públic. 

Millora 
de les

carreteres

33a. Escola d’Estiu Terres de l’Ebre
Organitzada pel Moviment de Renovació Pedagògica

ACTUALITAT

L’Escola tindrà lloc la primera 
setmana del mes de juliol.

La matricula serà del 3 al 26 de juny
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Vicent Martí, regidor de
Turisme, explica que “Els
dispositius mòbils s'han
convertit en un company
de viatge irreemplaçable
per al turista, i el seu ús
com a font d'informació en
destí és cada vegada més
habitual. Aquesta eina faci-

lita la visita del turista en
destí i millora la imatge de
la marca turística de
l'Ametlla de Mar”.
La nova APP està prepara-
da per a sistemes Android
i iOS (iPhone i iPad) i els
usuaris podran accedir,
prèvia descarrega al seu
dispositiu, a tota la infor-
mació necessària per a

visitar i viure a l'Ametlla de
Mar. Tota la informació de
l'APP està geoposiciona-
da, d'aquesta forma un
usuari al que li és desco-
neguda la població podrà
calcular una ruta òptima
per arribar a l'indret esco-
llit. 
Una altra de les avantat-
ges en tenir tots els ele-

ments geolocalitzats és
que com que l'aplicació
sap en tot moment on
estem ubicats, ens podrà
indicar les dades del ser-
veis que tenim més a la
vora. 
Un codi QR ens permetrà
també, complementar i
ampliar la informació
associada a esdeveni-

ments, punts d'interès i
rutes. Cadascuna de les
informacions que aparei-
xen a la nova aplicació
podran ser compartides o
enviades mitjançant qual-
sevol de les xarxes
socials, amb l'opció de
comunicar-se directament
amb qualsevol lloc d'in-
terès.

L’Ametlla de Mar estrena aplicació per a
dispositius mòbils i tabletes

L'Àrea de Turisme de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar
llençarà en breu una
nova aplicació per a
dispositius mòbils i
tabletes. Es tracta de
l'APP gratuïta
“L'Ametlla de Mar al teu
mòbil”, aplicació per a
smarthphones i table-
tes, on els turistes, ciu-
tadans i tots aquells
que ho desitgin, podran
consultar tota la infor-
mació turística i comer-
cial de la localitat.

És gratuïta i està adaptada tant en sistemes Android com iOS

Permetrà als usuaris tenir accés a tota la informació necessària de la població

REDACCIÓ

Amb la finalitat de com-
provar l'estat actual de
les obres que han de per-
metre ampliar el Viver
d'Empreses i centre de
negocis Baix Ebre Innova i
donar noves oportunitats
als emprenedors de la
comarca, el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el presi-
dent de Baix Ebre Innova,
Xavier Royo, el gerent de
l'ens comarcal i encarre-
gats de l'empresa Actia
Iniciativas, SL han fet un
recorregut per les
instal·lacions que s'estan
construint. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre
ha manifestat que “aques-
ta ampliació és una apos-

ta decidida de l'ens
comarcal per tal de dina-
mitzar l'economia de la
comarca, generar rique-
sa, crear noves oportuni-
tats de treball i donar res-
posta a totes les noves
demandes d'emprene-
dors ja que, actualment,
l'ocupació del viver està
al 100%”. 
Per la seva banda, el pre-
sident de Baix Ebre
Innova, Xavier Royo, ha
destacat que “el ritme de
les obres segueix el seu
curs adequat i, per tant,
al mes de juliol ja es
podran posar en funciona-
ment els nous despatxos i
serveis que complemen-
taran l'oferta actual del
viver d'empreses”. A dia

d'avui es compta amb 16
despatxos, 7 naus, 3
sales de formació, l'audi-
tori, el bar i el telecentre. 
Amb aquestes obres i
adequacions, que finalit-
zaran el proper mes de
juliol, s'augmentaran el
número de despatxos i
sales de formació del
Viver d'Empreses.
D'aquesta manera, es
realitzaran 6 despatxos
addicionals i modulables,
1 sala polivalent per a
realitzar formació, 1 sala
de coworking i 1 sala de
reunions per als viveris-
tes. 
Aquesta actuació, a part
de facilitar el dia a dia
dels actuals empresaris
instal·lats, també donarà

majors oportunitats als
emprenedors de la
comarca que volen ubi-
car-se al viver d'empre-
ses. Les obres del viver
d'empreses, adjudicades

a l'empresa Actia
Iniciativas, SL, estan
finançades en un 80%
pels ajuts LEADER. 
Camarles (Baix Ebre), 29
de maig de 2013.

Les obres del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova
segueixen el seu curs

Finalitzaran el proper mes de juliol

L'equip de govern de CiU
a l'Ajuntament d'Amposta
ha tombat, gràcies a la
seva majoria al ple, una
moció de PxC que recla-
mava la modificació de
l'horari de l'arquitecte
municipal perquè com-
pleixi la mateixa jornada
laboral que la resta de
funcionaris. El regidor
German Ciscar, que havia
denunciat judicialment el
consistori per un suposat
tracte de favor cap al
tècnic per cobrar un
complement específic
per sobra del 30% tot i
compatibilitzar un activi-
tat privada -diligències
que han estat arxivades-,
reclamava que se li
ampliés la jornada per
equiparar-se amb la resta
de funcionaris munici-
pals. L'alcalde, Manel
Ferré, ha defensat l'hora-
ri i ha recordat la diversi-
tat de cassos dins de la
plantilla.

Tombada
una moció
de PxC a
Amposta 

Els ports comercials de
Vilanova i la Geltrú
(Garraf), Palamós (Baix
Empordà) i Sant Carles
de la Ràpita (Montsià),
gestionats per l'empresa
pública Ports de la
Generalitat, han mogut
durant el primer trimes-
tre d'aquest 2013 un
total de 197.758 tones
de mercaderies, cosa
que representa un incre-
ment del 51% respecte el
mateix període de l'any
anterior. El conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, ha fet públi-
ques aquestes dades
durant la visita que ha fet
aquest dissabte al port
de Vilanova i la Geltrú. De
fet, el port de Vilanova
estat el més actiu, amb
un volum de 127.285
tones de mercaderies en
tres mesos, de les quals
el 92% són exportacions
al nord d'Àfrica i d'altres
països de la UE.

Increment
de les

mercaderies

ACTUALITAT
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Deltebre ha estat la seu
de la cinquena edició dels
jocs aquest dimecres, 29
de maig.
El Centre Cívic de
Deltebre ha rebut més de
600 persones,
procedents de les
Onades de tot Catalunya,
participants en aquestes
5es Olimpionades entre
atletes, voluntaris i
personal professional.
Aquestes jornades
pretenen fomentar la
convivència entre
residències de gent gran
de tota Catalunya, i al
mateix temps aprofitar
l'avinentesa per moure el
cos, i viure una jornada
plena de sorpreses.

També es converteix en
una activitat on
professionals s'uneixen
amb l'objectiu comú de
fomentar la qualitat de
vida de la gent gran i
poder compartir
vivències i il.lusions. 
Després de l'èxit assolit
en les IV Olimpionades
per a la gent gran a
Cassà de la Selva,
enguany L'Onada ha fet
un punt i seguit amb la
cinquena edició
d'aquests jocs a
Deltebre. 
Cal remarcar que han
tornat a ser un èxit en
tots els sentits. Ara ja
s’ha de treballar per a la
propera edició. 

La tradició de confecció de catifes arriba aquest any a la 29a edició

ArtXiBarri 2013

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, en
suport a la família Calduch,
us convoquen el proper
dissabte 1 de juny, a les 18
hores, davant l'edifici del
mateix ajuntament, en
motiu de la concentració
ciutadana convocada sota
el títol “Justícia per Estela
Calduch”, després de la
posada en llibertat del

presumpte autor del tret
que va acabar amb la vida
de la jove rapitenca Estela
Calduch, de 25 anys
d'edat, el 25 d'octubre de
2010 en una sucursal del
Banc de Santander a
Cambrils. L’alcalde del
municipi, Joan Martín
Masdeu, serà l’encarregat
de llegir el manifest de
recolzament.

Tots amb la família Calduch

El secretari del jutjat
número 1 de Tortosa ha
comparegut aquest dijous
al matí a l'oficina de Caja
Madrid (Bankia) a Amposta,
acompanyat de Mossos,
per requerir la
documentació relacionada
amb la secció de crèdit i la
Cooperativa de l'Aldea que,
tot i la reclamació formal
de la jutgessa, encara no
ha estat aportada per
l'entitat bancària. Es tracta,

en concret, de llistes de
comptes "perifèrics" i els
seus titulars, el nom de les
persones autoritzades per
treballar amb els comptes
de la Cooperativa,
l'encarregat dels
abonaments comptables, a
més dels saldos en el
moment del bloqueig i
actuals. La secció operava
com a entitat financera
vinculada a Bankia, fet que
vulneraria la llei.

Continuen les investigacions

El cap de setmana de l’1 i
el 2 de juny, l’Ametlla de
Mar celebrarà el Dia de
Corpus al municipi. Cinc
agrupacions de veïns i
veïnes porten ja setmanes
preparant la matèria
primera i els dissenys que
utilitzaran per a la
confecció d'un quilòmetre
de recorreguts florals que
transcorren pels carrers
Andreu Llambrich, Bruch,
Prim, Plaça Nova, Pau
casals i Llibertat, oferint
als visitants tota mena de
dissenys fantàstics on el
color i l'originalitat
desperten veritable
admiració. A l'Ametlla de
Mar ja fa molts anys que
les catifes han deixat
d'estar totalment
confeccionades amb flors
i s'utilitzen altres materials

com la mata o la fulla de
xiprer, el marro de cafè, la
grava acolorida o d'altres
productes similars, que
han ajudat a fer més
diversa la imaginació dels
dissenys. L'Àrea Municipal
de Turisme ajuda a les
agrupacions de veïns amb
4.400 Û, que els veïns
utilitzen per adquirir el
material, mentre que amb
l'objectiu de donar
continuïtat a la tradició i
implicar als joves de la
vila, també subvenciona
amb 1.100Û els alumnes
de 3r d'ESO de l'institut
Mare de Déu de la
Candelera que, a canvi

d'aquest ajut al viatge de
final de curs, es
reparteixen per tot el
recorregut donant suport i
ajudant en la confecció de
les catifes. En els darrers
anys, més enllà de la gran
quantitat de visitants que
rep la població el dia de
Corpus, s'ha detectat que
molts visitants  decideixen
viure la festa des de dins,
i ja el dissabte a la nit, és
molta la gent que passeja
encuriosida pels
processos de confecció
de les catifes i inclús molts
d'ells s'afegeixen als
treballs aportant la seva
col·laboració i ajudant a

fomentar el magnífic
ambient de germanor que
s'hi produeix. Al voltant de
les 22h del dissabte
comencen els dissenys i
els dibuixos i sobre la
01'00h  es comença amb
la confecció de les catifes,
que clou ben avançada la
matinada. El diumenge a
les 18.30h està prevista la
Missa de Corpus a
l'església parroquial i,
posteriorment, a les 19h
comença la processó pel
recorregut de les catifes
amb la tradicional
participació dels nens i
nenes que han fet la 1a
Comunió.

Disseny i color a les Catifes de
Corpus de l'Ametlla de Mar

Tot i que amb un
important problema de
relleu generacional, les
catifes de Corpus a
l'Ametlla de Mar
tornaran a assolir el
protagonisme que l'han
convertit en un atractiu
turístic els darrers 28
anys, com a una de les
poques localitats del
territori en les que
encara es manté
aquesta tradició, i que
en el cas de l'Ametlla de
Mar ha superat fins hi
tot l'interès religiós.

Deltebre ha estat la seu de les 
Olimpionades de gent gran

Unes jornades que pretenen fomentar la convivència entre residències de gent gran de tota Catalunya

ACTUALITAT

REDACCIO

L'ArtXiBarri 2013
s'inscriu en el marc del
Projecte d'Intervenció
Comunitària Intercultural
que impulsa l'Obra Social
“la Caixa” en l'àmbit de
l'Estat Espanyol. A
Tortosa, aquesta iniciativa
és promoguda per la
Xarxa per la Convivència,
l'entitat ACISI i
l'Ajuntament. Enguany,

tindrà lloc el dissabte 1
de juny pels carres i
places dels barris del
nucli històric de la ciutat,
serà una jornada on es
farà visible el resultat de
l'esforç col·lectiu i
continuant en el temps
per millorar les relacions
de convivència entre tots
els que viuen i/o treballen
a Tortosa. 

L'Agrupació Musical de Godall, un any més, organitza el
concert de primavera. El concert tindrà lloc demà
dissabte 1 de juny, a les 19 hores.  En aquesta ocasió, el
concert es realitzarà a la Font de l'Arboç (camí Vell
d'Amposta. Senyalitzat).

Actualitat

La sala d'exposicions
temporals Antoni Garcia
del Museu de Tortosa
presenta avui, a les 20
hores, Subjectes de
sacrifici de l'artista
Antònia Ripoll. L'artista,
nascuda a Barcelona, viu i
treballa a les Terres de
l'Ebre, on desenvolupa la
seva tasca de professora
d’art a l'Escola d'Art i
Disseny d'Amposta, des
de l'any 1984. A
subjectes de sacrifici,
Antònia Ripoll, que es

defineix a ella mateixa
com a artista visual i
pintora, articula un discurs
reflexiu sobre els camins
que orbiten les
estructures socials i els
éssers vius a través de la
instal·lació i el dibuix. Amb
motiu de la mostra s'ha
editat un catàleg amb
textos de Josep Igual i M.
Josep Margalef. La
presentació  de
l'exposició anirà a càrrec
del reconegut creador
valència  Carles Santos.

Antònia Ripoll al Museu de Tortosa

Uns 180 alumnes
participaven, el passat
dimarts, 28 de maig, en la
cloenda de les Aules
d'Extensió Universitària de
la Gent Gran del Campus
Terres de l'Ebre de la URV
que enguany es realitza a la
població de la Sénia. Els
alumnes pertanyen a les set
aules que hi ha a les Terres

de l'Ebre: Tortosa,
Amposta, Deltebre, Flix,
Móra d'Ebre, Horta de Sant
Joan i La Sénia. Enguany
l'acte està organitzat per
l'Ajuntament de la Sénia i
pel seu casal de jubilats i
compta amb l'assistència
de representats del
Campus i de la
coordinadora de les Aules.

La Sénia acull la gent gran
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Fou dissabte passat, en impo-
sar-se a la final al francès Gael
Monfils en dos sets, 6-0 i 7-6.
Un nou èxit per al tenista
ebrenc universal que, a més,
va ampliar els bons resultats en
superar a Steve Johnson en la
primera ronda  e Roland
garros. El rapitenc, però, tot  el
bon moment, no va poder pos-
teriorment amb David Ferrer.
Així mateix, hem d’informar que
per primera vegada set remers
tortosins estan a la selecció
espanyola, a l’equip absolut de
rem a la Competició Europea.
Aquesta setmana es troben ja
a Sevilla per competir amb

esportistes de 35 països.
Entre els seleccionats, els set
remers del Club de Rem
Tortosa, que també formen
part de la Selecció Catalana de
rem: Verònica García, Albert
Tafalla, Pau Vela, Xavi Vela,
Omar Aymerich, Àlex
Sigurbjörnson i Dani
Sigurbjörnson. Quin gran
moment!.

Més ebrencs a l’èlit

Fa unes setmanes in-
formàvem de la bona si-
tuació de l’esport ebrenc.
Aquesta hem de fer un
punt i seguit quan hem de
recordar la victòria d’A-
dam Raga a Estats Units.
Una victòria que l’aproxi-
ma al liderat del Mundial
de Trial. Així mateix, Al-
bert Montañés  va guan-
yar el torneig de Niza.

RAGA GUANYA A ESTATS UNITS I MONTAÑÉS A NIZA

I set remers del Club Rem Tortosa, amb la selecció espanyola a l’Europeu, a Sevilla

M.V.

Remers del CR Tortosa que competiran amb la selecció espanyola, a l’Euorpeu.

D’entrada he de tornar a
remarcar el gran moment del
nostre esport. Jo no ho recor-
dava. Es més, quan era petit,
sempre pensava que de les
nostres comarques no arriba-
ven esportistes al cim. Eren
comptats. I, ara, l’explosió ha
estat   sensacional. Es que
cada setmana se n’ha de des-
tacar a l’èlit. I potser ja no ho
valorem, tenint en compte
que és un fet més habitual. A
seguir així. Es el primer pas
per reivindicar-nos. 

Després cal parlar també
dels primers moviments de
jugadors, i també a les ban-
quetes. Avui ja comencem a
informar d’alguns d’ells però
a partir de la setmana que ve
ja es podran conèixer més a
fons. Com en les darreres
temporades, el moviment sis-
mic s’inicia en el mes de juny
a l’espera de poder acabar
de cobrar el que hi ha pen-
dent amb el club i poder co-
mençar, a la vegada, a nego-
ciar amb d’altres.

Així mateix, m’he de referir
a la darrera jornada del cam-
pionat. El proper cap de set-
mana. Queden poques coses
en joc. Però les que queden
són importants, com el des-

cens que falta de Tercera a
Quarta catalana. Més que
mai, tranquil.litat. 

No vaig estar diumenge en
el partit Atlas-Vilalba, suspès
al descans. Però si que vaig
estar en la represa de dime-
cres. I he de dir que no em va
agradar el que vaig veure. I
no vull centralitzar-ho amb
ningú en concret. 

No entro a jutzar si les ires
dels aficionats de l’Atlas te-
nien un suposat motiu per un
comentari d’un jugador del Vi-
laba, efectuat suposadament
el diumenge. Si és cert, no
disculpo el que va poder dir.
Però no puc acceptar l’am-
bient tens que es va poder
crear dimecres envers
aquest jugador ni tampoc la
tensió del final, amb llança-
ment fins i tot d’una llauna
que va poder tocar a un juga-
dor del Vilalba. Tot això, sigui
on sigui, va en contra del que
més estimem. I, per tant, al-
gú s’ho hauria de fer mirar.
Per a això, parlo en general,
no cal anar a un camp.
Aquesta és la conclusió. 

M’agrada que hi hagi am-
bient en un partit de futbol.
Però no s’han de passar els li-
mits. 

La darrera jornada

L’opinió de Michel

Pel tancament del seu camp

L’Ascó acaba la lliga a Corbera
L’AMPOSTA REBRÀ DEMÀ EL VILANOVA (18 H)

L’Ascó, campió, va guanyar
dissabte passat al camp de l’An-
dorra (0-3). I demà acaba la lliga
contra el Martinenc en un duel-
que es disputarà a Corbera pel
tancament del camp asconenc.
L’àrbitre del partit contra el Vis-
ta Alegre, el dia de la celebració
de l’ascens, va anotar a l’acta
que s’havien llançat uns coets al
recinte durant la confrontació. I
això és motius de tancament de
camp. D’altra banda, dir que
l’Amposta acabarà la lliga demà
dissabte a casa contra el Vilano-
va de Delfin. La directiva va
plantejar la renovació al tècnic i
falta acabar de fer-se oficial, tot
i que ja es treballa pel futur i per
això s’ha contactat amb diver-

sos jugadors de la comar-

ca. 
De la Rapitenca dir que ha fitxat
a Ike (Valls) i Pol (Olimpic Móra).
Per Ike s’havien interessat altres
clubs com la Cava.

Pol, els darrers mesos, un
dia a la setmana, ja entrenava
amb l’equip rapitenc. 

La UE Rapitenca també ha fet
diverses gestions amb jugadors
ebrencs que estan pendents de
confirmar-se. Properament, in-
formarem de qui són. 

I el calero Alex Gómez, al Kitchee

Gerard Zaragoza ha fitxat
amb el Torpedo Kutaisi

EXPANSIÓ DE TÈCNICS EBRENCS

Alex Gómez, tècnic de l’Amet-
lla, que ja porta unes tempora-
des al futbol base del Barça, en
aquesta al a l’aleví C, sent cam-
pió, ha fitxat amb el Kitchee de
Hong Kong, equip que fins ara
entrenava l’ampostí Gombau. Tal
com vam informar al seu dia,
Gombau marxa a la lliga Austra-
liana i el Kitchee, per la mateixa
via, s’ha tornat a fixar amb el fut-
bol base del Barça, i ha fitxat a
Alex Gómez. Un altre tècnic
ebrenc que triomfa és Gerard
Zaragoza. El jove tècnic de Sant
Jaume d’Enveja va arribar en
aquesta temporada al FC Loco-

motive Tbilisi. Ha dirgit 14 par-
tits amb 11 victories i 3 em-
pats, sent l'unic equip de Pri-
mera i Segona de Giorgia que
no ha perdut cap partit al
2013 i havent pujat a la Prime-
ra divisió. I aquesta setmana
s’ha confirmat el fitxatge pel
Torpedo Kutaisi, segon equip
amb mes historia del pais, va
jugar la antigua lliga Rusa. Ha
quedat tercer a la lliga. Per
tant, el dia 3 de Juliol, Gerard
debutarà com a entrenador en
l’eliminatoria de Europa Lea-
gue. Molta projecció i expansió
ebrenca.

Ike (Valls) i Pol
(Olimpic), ja són nous

fitxatges

UE Rapitenca

Al CD Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa
lliurarà la Medalla 

d’or de la Ciutat

EL DIA 7 DE JUNY

L'Ajuntament de Tortosa lliu-
rarà la Medalla d'Or de la
Ciutat al Club Deportiu
Tortosa en un acte solemne
a l'Espai Sant Domènech el
proper divendres 7 de juny.
Aquest acte arriba, precisa-
ment, en el marc de la cloen-
da de la commemoració
dels cent anys del CD
Tortosa, després dels diver-
sos que s'han anat fent en
els últims mesos, i que fina-
litzaran el proper 15 de juny
amb la inauguració d'una
exposició al Centre Cívic
Ferreries que coincidirà amb
una trobada d'exjugadors,
directius i entrenadors.  
Fundat el mes d'abril de
1909 amb el nom de
Football Club Tortosa, arran
de la fusió dels dos equips
existents aleshores a la ciu-
tat, el Team Club i el Team

Principal, els quals disputa-
ven els seus partits a la
plaça de bous de la ciutat,
l'entitat inicia la seva època
daurada als anys 20,
moment en què es posa en
marxa el futbol base. 
L'any 1934 adopta el nom
definitiu de CD Tortosa i a la
dècada dels 40 se senten
les bases definitives de l'en-
titat. En la seva història, el
club tortosí ha militat nom-
broses vegades en la 3a
Divisió, ha disputat lliguetes
d'ascens i dues promocions
a la 2a Divisió i a 2a Divisió
B, així com una eliminatòria
de vuitens de final de Copa.
En l'actualitat, el club comp-
ta amb una consolidada
escola de futbol base i
manté un conveni de
col.laboració amb el FC
Barcelona.  
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La junta directiva del CD Torto-
sa infomava dimecres que Xa-
vi Cid s'acomiadarà de la ban-
queta del primer equip
després del partit de demà
dissabte contra la UD Salou,
l'últim compromís de lliga al
grup sisè de segona catalana.
L'acord entre tècnic i junta di-
rectiva respon a les expectati-
ves del propi Xavi Cid per po-
der eguir amb el club la

propera temporada però exer-
cint altres funcions tècniques.
Podria ser que entrenant altre
cop el juvenil. “El club vol feli-
citar el treball realitzat per Cid
durant la campanya 2012-
2013, així com la del seu aju-
dant Sergio Navarro, que ha
servit per reafirmar un projec-
te esportiu encetat fa vàries
temporades i que ha tingut
que desenvolupar-se enguany

jugant en una categoria total-
ment nova per a l'entitat”. Joa-
quin Celma, a la seua columna
de la plana 14, fa la seua tra-
vessa de qui potser el nou tèc-
nic. D’aquesta manera, co-
mencen els moviments a les
banquetes ebrenques. Miquel
Bes no seguirà a Bítem.

Sergio Navarro, per la seua
part, anirà a un equip de Sego-
na catalana.

Xavi Cid no continua
AMB EL PRIMER EQUIP. PODRIA FER-HO AL JUVENIL

Remolins-Bítem i Roquetenc van empatar en un derbi en què tots dos
volien guanyar per estar del tot tranquils. Però, com en el cas del Cata
i l’Ampolla, hauran d’estar pendents d’ICOMPETICION diumenge al matí
per saber l’evolució dels partits de Primera catalana. Si no en baixa cap
més de Tarragona de Primera, calma per a tots. Però en el cas que sí,
tots dos necessitarien un punt per estar, matemàticament, lluny de la
tretzena plaça. A la primera meitat del derbi a Bítem, poques opcions.
A la represa, Llorenç va fer el 0-1 i el partit es va animar. El R. Bítem va
tenir diverses ocasions i va empatar amb gol d’Asin. Va poder fer el 2-
1 i també el Roquetenc amb un penal que va fallar Aleix. Al final, 1-1. 

R. Bítem i Roquetenc també estaran pendents
d’ICOMPETICION, diumenge al matí

MIQUEL BES NO SEGUIRÀ ENTRENANT EL R-BITEM

L’Alcanar va perdre al camp del Roda de Berà (2-1) i, d’aquesta forma,
perd també les opcions que tenia, fonamentades si hagués guanyat,
d’accedir a la segona plaça i disputar la promoció d’ascens. Els cana-
reus van començar bé però al minut 20, arran d’una centrada-xut, el Ro-
da va fer l’1-0. Massa premi. I els canareus van notar-ho, perquè havien
tingut opcions sense recompensa. Van reaccionar però a la represa,
arriscant i creant noves oportunitats. Però, ja amb precipitació, no va
haver-hi encert. El Roda, que va estar molt posat i també molt tensio-
nat, exitat, va decidir amb una falta a la frontal. Edu faria el 2-1 ja al fi-
nal, però sense temps per a més. L’Alcanar es queda en portes. 

L’Alcanar no pot mantenir opcions fins
la darrera jornada

DERROTA A RODA DE BERÀ

El Catalònia va perdre (0-1) contra l’Ampolla en un partit amb doble
valor per la lluitar per evitar compensacions. Una lluita que pot aca-
bar diumenge a les 14 hores, si no hi ha cap descens més tarrago-
ní de la Primera catalana. No obstant, si el hi ha, el Cata depèn d’ell
per evitar la 13ena plaça. Però hauria de guanyar a Roquetes.
L’Ampolla, per la seua part, es troba amb la mateixa tesitura. I si hi
ha un altre descens tarragoní de Primera, ha de guanyar el Cunit,
cuer de grup. Del derbi a la Santa Creu dir que l’Ampolla es va
avançar amb un gran gol de Brigi, de falta (16’). I després va saber
defensar-se amb encert. El Cata, tot i insistir, no va poder empatar.

Un gol de Brigi dóna tres punts 
valuosos de permanència a l’Ampolla

ES FRENA LA RATXA DEL CATALÒNIA

El Gandesa va empatar al
camp del Vila-seca (1-1) i, a
manca d’una jornada, ja ha
confirmat la cinquena plaça de
la taula. Era l’objectiu de l’e-
quip de la capital de la Terra
Alta i l’ha pogut complir. Tot i 
que ha estat, en moments de-
treminats de la lliga, irregular
amb derrotes contra equips
de la part baixa, la temporada

torna a ser brillant. En la pas-
sada va acabar quart i en
aquesta, cinquè. 

D’altra banda, informar que
Enrique Aleixendri seguirà a
Gandesa, segons comunica-
ven fonts del club. Ja s’està
treballant per la temporada
propera, per apuntalar la plan-
tilla per les baixes que puguin
existir. 

Enrique Aleixendri seguirà entrenant
el Gandesa, la temporada vinent

EMPAT A VILA-SECA. I CINQUÈ LLOC ASSEGURAT

El ‘Xu Maria’ és el campió.

CANAL TE

Les lligues territorials arriben al seu final. Diumenge es disputa la
darrera jornada. A la Primera catalana, l’horari unificat és el de les dot-
ze del migdia. Això significa que a les 14 hores ja sabrem els resul-
tats dels partits Cervera-Tecnofutbol i Reddis-Torreforta. Segons
aquests resultats, coneixerem si hi ha o no un altre descens tarrago-
ní a Segona, a més dels del Valls i el Morell. Esperem que no n’hi ha-
gi cap més. Però si és que sí, la jornada de la tarde serà intensa per
als equips implicats en la lluita per evitar la 13ena plaça que, llavors,
seria conflictiva. 

A les 14 hores ho sabrem. I desitjar que, aleshores, Catalònia, l’Am-
polla, Roquetenc i R. Bítem ja estiguin del tot salvats. Si és que no,
també cal dir que tots ells depenen d’ells. 

Diumenge a les 14 hores
EL FINAL DE PRIMERA CATALANA HO ACLARIRÀ

26 de maig de 2013. Una altra
data que la família de la UD Je-
sús i Maria no oblidarà mai. Els
moments més brillants de la
història d’un club modest que ja
s’ha convertit en un referent en
el futbol ebrenc i en el català. El
treball i la bona gestió esportiva
i administrativa han donat uns
resultats admirables que fan
que el Jesús i Maria sigui un
club privilegiat a hores d’ara.
Moltes emocions. Moltes. Les
merescudes per un club mo-
dest que ha passat dificultats

però que ha sabut, amb senti-
ment, refer-se i estar ara al cim.
El Jesús i Maria ha tocat el cel.
Es per estar-ne satisfet com ai-
xí ho està tota una afició que viu
els instants més eufòrics i els
més carregats d’orgull.

El ‘Chu Maria’ és el campió
de la Segona catalana. Es el
campió de la categoria de la de-
marcació. Diumenge passat ha-
via de guanyar a SP i SP. I molt
aviat, arran d’un llançament de
banda, va obrir el partit amb el
gol de Víctor. Fins la represa,

no va arribar la sentència. Nou
llançamet de banda, i gol d’Aleix
(0-2). El SP i SP ja va perdre pis-
tonada i els de l’Aube van am-
pliar la victòria històrica amb
dues ‘dianes’ més, d’Iku i de Ni-
co.

0-4 i celebracions emotives.
Fa tres anys fou en baixar de Vi-
lalba. Diumenge en tornar de
SP i SP. Van ser les primeres
celebracions, amb rua inclosa
per la localitat. Diumenge hi
hauran més celebracions a l’Au-
be. I partit amb el Catllar que
necessita un punt per fer la pro-
moció. La jornada ha de ser
festiva, però això no vol dir que
hi hauran concesions.

Hi ha plantejaments ferms de
poder pujar però oficialment s’-
ha d’acabar de parlar-ne. 

El Jesús i Maria ja és campió
Ha fet més història: en tres anys ha pujat de Segona regional a Primera catalana

SEGONA CATALANA

La Cava va empatar diumen-
ge passat amb el Tortosa (0-0),
en un derbi que tornava a dispu-
tar-se després de 31 anys. Va
començar bé però després, ja a
la segona part, quan el partit va
fracturar-se, va ser massa inter-
mitent i el Tortosa, ben posat,
va gaudir de les seues opcions.
Va tenir-les també la Cava a la

primera meitat però Selu, encer-
tat, va evitar-les. La Cava, poc a
poc, aniria perdent l’empenta de
l’inici i el Tortosa guanyaria me-
tres fins arribar a posar a prova
a Josué que també, força encer-
tat, va avortar les oportunitats
del rival. El derbi, en els darrers
minuts, va estar trencat i va te-
nir alternatives però el marca-

dor no es va moure. La Cava,
que només ha guanyat dos par-
tits dels darrers deu, ha de vèn-
cer a Calafell i esperar que el Je-
sús i Maria guanyi el Catllar.
Llavors disputaria la promoció

d’ascens. Per tant, té opcions.
Tot i que no depèn d’ell.

Pau, Agustí i Mauri van ser les
baixes. Chicho i Pardo van aca-
bar amb molesties el derbi. Per
al duel de Calafell recuperarà
als tres sancionats. La Cava, lí-
der durant moltes jornades, ha
acusat el fet de tenir una planti-
lla curta i en el moment determi-
nant de la temporada ha perdut
força. També cal recordar que
ha perdonat moltes oportunitats
de gol en partits del darrer terç
del campionat. 

La Cava haurà de guanyar a
Calafell i esperar...

EMPAT AMB EL TORTOSA

Si suma els tres punts i el
Jesús i Maria guanya el

Catllar, els de Santi
disputarien la promoció

d’ascens

Darrera jornada

Diumenge vinent s’han
preparat una serie

d’actes per a celebrar
l’ascens amb l’afició

Celebracions
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Olimpic i Ulldecona s’enfronten diumenge. Segon contra tercer. La sego-
na plaça està en joc. Els locals en tenen prou amb l’empat per mantenir-
la però els visitants podrien accedir-hi si guanyen. Aquest és l’al.licient.
Malauradament, cap dels dos té opcions de jugar la promoció. El pla de
competicions estableix que la disputen els dos segons dels tres grups
provincials de Tercera que tinguin més punts. Un és la Selva i l’altre, el
Tancat que com el grup III només té 17 equips, per percentatge
punts/partits ja no està a l’abast ni de l’Olímpic ni de l’Ulldecona. 

Olímpic-Ulldecona, segona plaça en joc
NO HI HA OPCIONS DE JUGAR LA PROMOCIÓ

El diumenge es disputa la darrera jornada. Hi haurà quatre equips que es ju-
garan una plaça de descens. L’Atlas que és qui l’ocupa, l’Horta, el Vilalba i el
Deltebre. Dos d’ells s’enfronten. El Deltebre rebrà l’Atlas en una final. Els lo-
cals, que van aconseguir una victòria miraculosa a S. Bàrbara, en tenen prou
amb l’empat mentre que l’Atlas necessita guanyar. De retruc, Horta i Vilalba,
que juguen a casa contra Camarles i Móra la Nova, necessiten també un punt
per assegurar la permanència, això de forma matemàtica. Si l’Atlas no guan-
ya, facin el que facin estarien salvats del descens directe. Tot això, però, si
no hi ha cap compensació. Per això esperaran a les 14 hores del diumenge
per saber els resultats de Primera catalana. Si no hi ha cap descens més ta-
rragoní, no hi haurà cap compensació. Però si el hi ha, llavors caldrà saber
els resultats ebrencs de Segona i cal estar alerta per si al final hi ha un des-
cens ebrenc per compensació i, per tant, arrosega un equip i el quart per la
cua es veu afectat. A hores d’ara és l’Horta. 

També pendents del diumenge a les 12 h

DARRERA JORNADA

PENULTIMA JORNADA

El Perelló va viure una jornada
emotiva dissabte passat amb la
celebració del títol històric de
campió del seu equip de futbol.
Una jornada carregada de senti-
ment i de passió en la que tota la
població va poder gaudir-ne amb
l’entrega de la copa de campions
al camp i la rua fins l’Ajuntament
on els jugadors van tenir una
recepció oficial. I també amb la
salutació característica de cele-
bració al balcó de l’Ajuntament on
la sentida i nombrosa afició pere-
llonenca va aplauir els seus ìdols
locals, els herois de la fita històri-
ca. El Perelló és de Segona cata-
lana. I ho ha estat perquè ha

demmostrat ser el millor equip
del grup. Ara ja és temps de pen-
sar en la temporada vinent, i de
començar a perfilar la direcció de
l’entitat i, a nivell esportiu, apunta-
lar una plantilla que, d’entrada, té
baixes significatives. 
Raül Tudela sembla que no té
intencions de seguir mentre que
el porter Gallego, lesionat, també
s’ha acomiadat d’El Perelló, “la
meua segona casa”, deia.
Tudela, emocionat, va admetre:
“sempre us portaré al cor”. 
El Perelló va golejar el Pinell per
6-1, en el comiat a casa. Oriol
Cid (2), Narcís, Tudela i Alex Clua
(2) van marcar.

El Perelló viu amb emoció la seua celebració
Ascens històric com a campió de la Tercera catalana

AMB TOTA L’AFICIÓ

Porto quatre temporades encertant el cam-
pió de Segona catalana. Aquesta campanya
vaig dir que seria la Cava. I he fallat. Zero
absolut en les meues prediccions. La veritat
és que ha fallat Joaquin Celma. O la Cava.
Aquest equip només ha guanyat dos partits
en les darreres deu jornades. La pressió el
va poder quan a la jornada 26 estava a cinc
punts del segon classificat. Es va complir la
tradició de que la Cava baixa a les segones
voltes. Em pregunto perquè ha pogut passar això i també per-
què li succeix gairebé sempre en els darrers 20 anys. Té i ha tin-
gut bons equips però sempre han hagut massa canvis d’entrena-
dors. No acaben d’encertar amb l’objectiu desitjat. Potser ha de
canviar la seua política. Crear una bona base de plantilla, conser-
var-la, i donar molta confiança i llarga vida al tècnic que es con-
sideri. Sigui com vulgui, ens trobem que diumenge, la Cava ha
de guanyar el Calafell, rival que es juga quedar el més amunt que
sigui possible per poder evitar compensacions. I ha d’esperar
que el Jesús i Maria guanyi. El fratern rival pot ajudar-lo. Es
curiós. De totes formes, a l’Aube hi haurà festa i amb un empat,
tots contents. No sé el que passarà. Tampoc sé si les altes esfe-
res de la Cava parlaran amb el Jesús i Maria. Ni si hi haurà pri-
mes, maletins o abraçades. El germà pobre, el Jesús i Maria, en
la temporada 98/99 estava a la tercera regional (avui 4a catala-
na). Ara per ara és el quart equip d’aquestes terres, per sobre
de la Cava, Tortosa o Alcanar. Porta set anys batent rècords de
classificacions. Tres ascensos en 15 anys i 2 en les últimes qua-
tre temporades. Sempre dic que és bo tocar fons, per a després
impulsar-te com un coet. Li va succeir al Catalònia, al Torreforta,
al Valls, que van passar de Segona regional a Preferent en
poques temporades. O el Figueres de Tercera regional a Tercera
divisió. 
Que el Jesús i Maria sigui campió és el de menys. L’important és
la seua cultura de futbol base que cada any dóna fruits. I aquest
any amb noves fites. Pot pujar l’aleví a Preferent si renuncia la
Sénia i també l’infantil si supera l’eliminatòria amb l’Amposta, en
la que té avantatge de 2-1. 
Equips com la Cava i Alcanar amb poder i jugadors de catego-
ries superiors a les seues files, i un Catllar amb Angel Garcia a
la banqueta que es va omplir de jugadors de Primera catalana
que es van comprometre amb el projecte. Finalment s’ha impo-
sat el Jesús i Maria per mèrits propis. Millor equip local, només
ha perdut un partit a casa, contra el Roquetenc, en una tarda
amb molt de vent, millor visitant juntament amb la Cava; millor
conjunt de la Primera volta i en la segona, el més golejador i el
menys golejat. Els campionats es guanyen en les darreres jorna-
des. Tres gols encaixats en els últims nou partits, i sense tenir
en aquest temps la pressió del liderat que sí que tenia la Cava.
El Jesús i Maria és campió per tenir un bon equip, fet amb humi-
litat i amb el pressupost que es disposa, a còpia de molt de tre-
ball, entusiasme, il.lusió i sentiment. Les persones que hi estan
s’hi aboquen amb els seus colors. Dos davanters d’altura,
Ferreres i Nico que entre tots dos han fet la meitat dels gols. 
A Nico no li van permetre ballar un tango, el dia que volia mar-
xar, temps enrera.
Dani Decal, gran fitxatge, i després, saber mantenir el bloc de
l’ascens de Tercera regional. Ser un club gairebé com una fami-
lia, fitxant amb ull i sentit comú. Aquests són els èxits del Jesús
i Maria. I destacar la figura de David Torres i la seua decisió de
no seguir com a tècnic. “Te fuiste”. Diuen que quatre ulls veuen
més que dos. El més curiós per a la propera temporada podria
ser veure a cada equip de la població en una categoria. Deltebre,
si manté la Tercera, la Cava, a Segona, i Jesús i Maria a Primera.
La Tercera divisió està més prop. I per què no els tres clubs en
una mateixa categoria, junts? 3a. divisió o la Segona B. Per afi-
ció i passió es mereixen això i molt més. I tots plegats ho podrien
aconseguir. 
El presi del Jesús i Maria va molt per Colòmbia. No sé si per plaer
o per feina. Portarà alguna estrella. “De moment, estem mirant
el mercat brasiler...l’argentí ja el tenim amb Nico...”. Em diu amb
ironia. Felicitats Jesús i Maria. I desitjo amb tot el cor que el
Jesús i Maria doni diumenge una alegria a la Cava, i que aquest
guanyi a Calafell. Vaig fallar amb el meu pronòstic. Jesús i Maria,
no em falleu diumenge.
PER QUÈ VAN ANUNCIAR LA MARXA DE XAVI CID EL
DIMECRES (19.15 H)? TOP SECRET. 
Sobre les 19.15 h de dimecres, el CD Tortosa va anunciar oficial-
ment que Xavi Cid no seguia com entrenador del primer equip.
A les 13.30 h, jo havia trucat al Gran Juanjo Rovira perquè em
confirmés si continuava Xavi o no. Vaig fer-ho per contrastar la
noticia. Juanjo em va contestar que demà dissabte estava pre-
vista una roda de premsa i que allí s’informaria. No van esperar
al dissabte. Per què? Si un servidor no hagués contrastat la noti-
cia mai haguessin fet el comunicat. O sigui, la van anticipar per-
què jo, avui divendres, ho hagués avançat aquí a Més Ebre.
Doncs avui anticipo que el segon entrenador, Sergi Navarro està

Per què la Cava no ha estat el campió i el
Jesús i Maria és nou equip de Primera?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Perelló va rebre la copa de campió, dissabte.

L’Aldeana obté la permanència

L’Aldeana va golejar el Campredó (4-1) amb gols d’Amado (3) (1p) i d’A-
lex Alegre. D’aquesta forma, amb la millora de les darreres jornades, els
aldeans han pogut assolir la permanència una jornada abans. El Flix, per
fí amb efectius, va empatar amb l’Olímpic (2-2). Mesegué i Jacob van fer
el 2-0 mentre que Jaume i Pol van assolir l’empat a la represa. 

El Camarles (després de set jornades, sense comptar la impugnació)
va tornar a guanyar. Va fer-ho contra l’Ametlla, equip que va jugar ja amb
molt poca intensitat (2-0). Pau Santceloni i Dani Fluixà van marcar. El Ti-
venys no poder presentar efectius al camp del Móra la Nova. 

LA REPRESA FOU DIMECRES LA NIT

Atlas i Vilalba empaten
El partit Atlas-Vilalba es va suspendre diumenge amb el resultat d’1 a 1. Els
dos equips s’hi jugaven molt i el primer temps va ser tens. I ja al final, quan
els jugadors marxaven cap el vestidor, es van produir una serie d’incidèn-
cies amb enfrontaments dialèctics entre diversos jugadors d’un equip i l’al-
tre. Tot això, amb alguna espenta, va portar a Job Garcia, àrbitre, a la sus-
pensió. La força pública es va presentar aviat, però l’àrbitre, amb presència
del delegat federatiu, va decidir no seguir. La represa fou dimecres, a por-
ta oberta. Molt d’ambient a la tribuna. Els aficionats de l’Atlas van encoratjar
el seu equip i també van focalitzar la seua atenció en molts moments amb
un jugador del Vilalba perquè, segon ells, estaven molestos amb suposats
comentaris que havia fet el diumenge. L’Atlas va tenir dues opcions clares
a l’inici. Després va baixar i fou el Vilalba qui les va disposar. Al final, 1-1 i
més moments de tensió a l’entrada dels jugadors al túnel de vestidors. 

a punt de signar amb un equip de Segona catalana.  Que Camarero no serà l’entrenador del Tortosa. Fins que no entreni a Primera divisió... no
el cridaran. Un altre dels possibles era Enric (fa un any i mig vaig aconsellar el seu fitxatge). Però tampoc acaba d’existir convicció. Jo la tindria
clara. Però Enric seguirà a Gandesa. Un altre desitjat per part de la junta és Jordi Videllet (mai hagués hagut de marxar del Tortosa). Delfin que
era el segon candidat la temporada passada, no fitxarà enguany. Tinc entès que dos directius volen a Cotaina, per ser un gran entrenador i
pels seus ascensos amb l’Ascó i l’Ampolla. Al seu moment vaig recomanar a Camarero o Enric. Ara faig el mateix amb Rovira de l’Olímpic. Jo
sol sé una cosa. Dos entrenadors en dues temporades, això no és bo. I dotze, en deu, tampoc. El Tortosa necessita un mister a llarg termini. 
Per acabar, puc assegurar que els responsables de l’àrea esportiva del Tortosa es reunien ahir amb un tècnic consolidat a la comarca i que, si
fructifiquen les gestions, podria ser el proper entrenador. Espero poder dir més la setmana vinent. 
CACICADA AL PINELL, CAMARLES, ULLDECONA, LA SENIA i OLIMPIC. Amb aquesta serà la tercera temporada que els equips ebrencs
de la Tercera catalanas no tindran opció a promocionar. Els únics que optaven eren l’Ulldecona i l’Olímpic que s’enfronten diumenge i que no s’hi
jugaran res. Excepte la segona plaça. En la lliga passada, el Camarles va quedar segon oficialment. La Sénia, segon esportivament. Cap dels
dos va poder pujar però sí el Cunit del grup III que fou el que més punts tenia. Fa tres temporades, per reestructuració del futbol català, el Pinell
es va quedar sense ascens perquè no promocionava ningú. I aquesta temporada, l’Olímpic i Ulldecona tampoc tindran possibilitats. I si les tin-
dran Selva i Tancat, per millor puntuació.  Tots els equips de Barcelona, que queden segons, promocionen. Tots els segons classificats de Lleida
(dos grups) i de Girona (tres) pugen automàticament. No seria millor fer una lligueta com es va fer quatre temporades enrera en la que van jugar
Nàstic B, Perelló i Constantí?. Serveix d’alguna cosa tenir una delegació a les Terres de l’Ebre?. La Federació lluita pels interessos dels clubs i
nostres en general. Perquè es discrimina a aquest grup per segon any seguit quan tothom, a Tarragona i aquí, sabem amb escreix que és el
més competitiu? Qui són els culpables, els clubs o la Federació? Jo sol sé una cosa. Aquí som la quinta provincia. No existim per a Barcelona. 
QUARTA CATALANA. LA BOMBA A PUNT D’EXPLOTAR. Posat en contacte amb l’Alcanar i R. Bítem m’han confirmat que no saben si faran
filial la següent campanya. “Encara no ho sabem, però si tot està igual, potser que no”.  Hi ha la possibilitat de que l’Alcanar renunciï a l’ascens,
i que el R. Bítem, següent classificat, tampoc pugui. Llavors seria el Bot nou equip de la 3a. catalana. 
ELS DESCENSOS DE SEGONA CATALANA PASSEN PER LLEIDA. L’Ampolla està salvat si guanya el Cunit. En el cas de que guanyi el Roda
i que el R. Bítem no puntui a Alcanar i que el Catalònia guanyés al Roquetenc, hi hauria un triple empat entre R. Bítem, Roquetenc i Catalònia i
d’aquest triple empat, el R. Bítem seria el perjudicat.  L’avantatge és que el diumenge a les 12 hores es jugaran els partits de Primera catala-
na i potser estiguin tots salvats abans de jugar per la tarde, sempre i quan el Cervera guanyi i hi hagi empat entre Reddis i Torreforta.  El que
és clar és que el futbol està més igualat que mai. Set equips implicats en els descensos a Primera i, a la Segona, del 10è al 16è poden estar-
ho. Cal fer una lliga de 20 equips. 
TERCERA CATALANA. SEGUEIX LA CINÈNCIA FICCIÓ. Partit Móra Nova-Tivenys. Els visistants no es presenten per manva d’efectius. Partit
la Sénia-Horta. Els locals marquen aviat l’1-0 i l’Horta empata, un punt vital, a darrera hora, amb un altre gol en pròpia porteria. Santa Bàrbara-
Deltebre. El local guanyava però el Deltebre acabaria remuntant. Un altre resultat sorpresa. I puc assegurar que no va haver-hi res estrany.  
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Benissanet-la Galera (18 h)
Jesús i Maria-Godall (17 h)
R. Bítem-Muntells (17 h)

Catalònia-Roquetenc (17 h)
Diumenge 

Tivissa-Corbera (17 h)
Ginestar-Arnes (18 h)

Deltebre-Batea (15.45 h)
Bot-Alcanar (17 h)
Descansa, Xerta.

RESULTATS

33a jornada Quarta catalana

Corbera-Xerta 7-1

Roquetenc-R. Bítem 5-0

Muntells-Bot 4-6

la Galera-Tivissa 2-1

Alcanar-Jesús i Maria 5-2

Arnes-Benissanet 3-1

Batea-Ginestar 1-1

Godall-Deltebre 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 31 139 30 82

2. Batea 31 83 36 72

3. Alcanar 31 74 26 70

4. R. Bítem 31 89 34 64

5. Bot 31 79 63 54

6. Godall 30 79 60 47

7. Armes 31 48 48 44

8. Roquetenc 31 68 71 44

9. Catalònia 31 54 68 43

10. Benissanet 31 56 52 41

11. Tivissa 31 55 80 39

12. Ginestar 31 55 63 36

13. la Galera 31 41 78 35

14. Muntells 31 49 87 24

15. Jesús i Maria 31 44 77 23

16. Xerta 31 45 77 22

17. Deltebre 31 23 131 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 
Dissabte 

Flix-Tivenys (18 h)
Campredó-la Sénia (17 h)

Diumenge
Sant Jaume-Perelló (18 h)
Olimpic-Ulldecona (18 h)
Vilalba-Móra Nova (18 h)

Deltebre-Atlas (18 h)
l’Ametlla-S. Bàrbara (18 h)

Horta-Camarles (18 h)
Pinell-Aldeana (18 h)

RESULTATS

33 jornada, Tercera catalana  

Aldeana-Campredó 4-1

Móra Nova-Tivenys 3-0

la Sénia-Horta 1-1

Perelló-Pinell 6-1

Ulldecona-S.Jaume 2-1

Camarles-l’Ametlla 2-0

Flix-Olimpic 2-2

S. Bàrbara-Deltebre 1-4

Atlas-Vilalba 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 33 85 42 74

2. Olimpic 33 71 30 64

3. Ulldecona 33 52 34 61

4. la Sénia 33 54 36 52

5. Móra la Nova 33 52 45 51

6. Flix 33 64 52 49

7. Camarles 33 49 49 49

8. Santa Bàrbara 33 67 66 48

9. Sant Jaume 33 58 52 46

10. l’Ametlla 33 41 45 46

11. Pinell 33 66 57 45

12. Aldeana 33 49 46 44

13. Vilalba 33 53 67 41

14. Deltebre 33 46 56 41

15. Horta 33 46 58 40

16. Atlas 33 45 49 38

17. Campredó 33 38 94 20

18. Tivenys 33 38 96 15 

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Tortosa-Salou (18 h)
Diumenge 

Roquetenc-Catalònia (17 h)
Alcanar-R. Bítem (17 h)

C. Clar-Roda (17 h)
Calafell-la Cava (17 h)

Jesús i Maria-Catllar (17 h)
Gandesa-SP i SP (17 h)
Cambrils-Vilaseca (12 h)
l’Ampolla-Cunit (17 h)

RESULTATS

33 jornada, Segona catalana

Cunit-Cambrils 0-6

SP i SP-Jesús i Maria 0-4

Roda Berà-Alcanar 2-1

Catllar-Calafell 4-1

Catalònia-l’Ampolla 0-1

R. Bítem-Roquetenc 1-1

Salou-C. Clar 2-3

Vilaseca-Gandesa 1-1

la Cava-Tortosa 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 33 82 31 71

2. Catllar 33 58 34 67

3. la Cava 33 63 36 65

4. Alcanar 33 85 36 64

5. Gandesa 33 54 47 56

6. Tortosa 33 59 40 53

7. Cambrils 33 58 38 52

8. Vilaseca 33 58 41 52

9. Roquetenc 33 55 52 46

10. R. Bítem 33 48 42 46

11. Roda Berà 33 39 41 44

12. l’Ampolla 33 40 43 44

13. Catalònia 33 55 66 43

14. Camp Clar 33 45 69 33

15. Calafell 33 36 60 33

16. Salou 33 31 70 24

17. SP i SP 33 33 84 21

18. Cunit 33 29 98 14

Segona catalana

El futbol territorial arriba a la darrera jornada.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Alcanar B també puja.
I si no hi ha més

compensacions, falta aclarir
el segon lloc a Segona i un

descens a Tercera.

Darrera jornada
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 
Reddis-Torreforta

Amposta-Vilanova (diss 18h)

Valls-Tàrrega 

Sants-Morell

Cervera-Tecnofutbol

Viladecans-Torredembarra

Santfeliuenc-Igualada

Ascó-Martinenc (dis 17 h)

Vista Alegre-Andorra

RESULTATS

33 jornada, Primera catalana

Morell-Valls 1-1

Andorra-Ascó 0-3

Torreforta-Vista Alegre 2-1

Tecnofutbol-Sants 4-1

Martinenc-Santfeliuenc 0-1

Vilanova-Reddis 5-1

Tàrrega-Amposta 1-0

Igualada-Viladecans 0-0

Torrede.-Cervera (sus) 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 33 80 27 79

2. Santfeliuenc 33 51 27 67

3. Viladecans 33 52 23 65

4. Martinenc 33 57 33 56

5. Igualada 33 54 38 52

6. Vista Alegre 33 51 47 52

7. Amposta 33 48 38 48

8. Tàrrega 33 41 44 47

9. Andorra 33 41 44 46

10. Vilanova 33 48 46 44

11. Torreforta 33 40 53 36

12. Tecnofutbol 33 41 58 36

13. Reddis 33 39 72 36

14. Torredembarra 32 43 46 35

15. Cervera 32 37 54 33

16. Sants 33 46 66 32

17. Valls 33 33 58 30

18. Morell 33 28 56 30 
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El cap de setmana del 25 i 26 de maig ha tingut lloc a Sant Carles de la Ràpita 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. En aquesta ocasió, els millors esportistes de l’Estat en la modalitat de Race han estat presents
a Sant Carles de la Ràpita.
La Copa d’Espanya de Kitesurf, en la modalitat Race, ha estat resolta en un total de 8 proves que han tin-
gut lloc aquest cap de setmana. El guanyador ha estat el murcià Pedro Garijo, el qual va destacar les carac-
terístiques de la Badia i la bona organització de l’esdeveniment.
L’Associació de Kiters del Delta va animar l’acte a la mateixa platja de Garbí amb el campionat de BMX,
Scooters i Skate, on el públic més jove va poder gaudir d’aquests esports.
En el marc de la Festa del Mar, durant el cap de setmana es va poder aprendre a fer paddlesurf, kitesurf,
practicar caiac i la vela lleugera, el lloguer d’embarcacions sense necessitat de titulació, el wakeboard o
les sortides en veler, entre altres.
En la Festa del Mar va destacar la III Travessia pel Medi Ambient a la Badia dels Alfacs, una sortida popu-
lar a la Punta de la Banya, en la qual van participar una setantena de persones entre caiac, vela, pàdel,
embarcacions autoguiades i velers. La travessia va finalitzar amb una degustació de musclos “Avi Agustí”.
El campionat es pot seguir a posteriori, ja que tots els participants han estat dotats d’un aparell GPS que
ha permès fer el seguiment de la cursa en línia, gràcies al suport de Tracemyway.com. La repetició es pot
veure a la web www.enlarapita.com.
L’Equip d’Esdeveniments Nàutics, capitanejat per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb les seves
Regidories de Turisme i d’Esports i l’Estació Nàutica, Club Nàutic Sant Carles, Federació Catalana de Vela
i Associació de Kiters del Delta.

Bons resultats del maridatge Festa del Mar 

Copa d’Espanya de Kitesurf

Diumenge passat, al Club
Tennis Tortosa, es van disputar
les finals del Gran Slam Ciutat
de Tortosa Padel Village. Adrian
Biglieri i Enric Sanmartí van ser-
ne els guanyador imposant-se a
Edu Bainad i Joan Gisbert. Era
la final esperada i que, a més,
va concentrar molt de públic a
les instal.lacions del club torto-
sí.
Marta Ortega i Lucia Sainz van
vèncer en la final femenina a
Lara Tena i Eli Duran.
Consolació masculina, Santi
Bayo i Alex Llucià van guanyar a
Pau Llaó i Alex Beltran. I en la
femenina, Eva Moreso i Cristina
Llaó van superar a Eva Arànega
i Cinta Llaó.
Amb els parlaments i el lliura-
ment de trofeus es va posar fí a

una setmana intensa de pàdel
en la que es va poder observar
l’activitat que genera el club,
afegint-se a la feina que es dur
a terme durant tot l’any amb

l’estructura existent i amb l’im-
puls de la base, amb el treball
que s’efectua amb els més
joves. Un treball que dóna
molta vida a l’entitat tortosina.

PADEL

Gran Slam Ciutat de Tortosa

Amb els resultats de la darre-
ra jornada, el Corbera va
confirmar el títol de campió
mentre que el el filial de
l’Alcanar, que va guanyar al
del Jesús i Maria, assegura
la tercera plaça i, per tant,
és el tercer equip que confir-
ma l’ascens, juntament amb

Corbera i Batea. 
El filial del Remolins-Bítem,
golejat a Roquetes, es queda
en la quarta plaça. Per tant,
tot aclarit davant de la darre-
ra jornada del campionat.
Ara falta saber si els filials,
de l’Alcanar i del R.Bítem,
tenen previst competir en la

lliga propera. Si el de
l’Alcanar ho fa a la Tercera
catalana o si no continua.
Així mateix, en el cas del R.
Bítem, en aquest cas a la
Quarta catalana. Fins al
moment tot són especula-
cions i  durant l’estiu s’haurà
de confirmar el seu futur. 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’Alcanar assegura l’ascens

Els dies 25 i 26 de Maig s'ha celebrat l’Europa
cup júnior a la Coruña a reunint mes de 240
competidors de edats compreses entre els 15
i els 20 anys al Pavelló d'esports de Riazor.
Tretze federacions Nacionals i dotze comuni-
tats autònomes han estat representades en
aquesta competició. Les judoques del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa, Carla Montañez -
44k i Daine Cordero -48k; han tingut diferent
sort mentre Carla quedava Subcampiona de
l'Europa Cup Daine perdia a primera ronda i
quedava eliminada, ara tan Carla com Daine fan
l'estada amb la selecció Espanyola de judo que
comença dilluns fins dimecres al mati .
Al mateix temps un grup del nostres competi-
dors estaven a Barcelona participant al “X tor-
neig Ne-Waza Francesc Talents” (judo a terra)
en categoria absoluta. E l s
nostres judoques a pesar de ser els mes joves
de la competició, van demostrar el seu gran
nivell. Cristòfol Daudén a -66 Kg. i Ariadna
Escola a -57 Kg. van obtindre la Plata i Adam

Teixidor a -66 Kg. va aconseguir el Bronze.
Amb menys sort però demostrant un alt nivell
van participar: Marc Castellà i Jordi Borrell a -66
Kg; Sergi Garcia a - 78 Kg.

A A CORUNYA. JUDO

Europa Cup Júnior

La 21 Diada de l'Esport
Comarcal va reunir un miler
d'escolars per disputar dife-
rents tornejos amistosos,
mentre que, en el marc de la
25 Nit de l'Esport, es van
guardonar un total de 27
esportistes, clubs i entitats del
Montsià.
El Consell Comarcal del
Montsià i el Consell Esportiu
del Montsià, en col·laboració
amb l'Ajuntament de Santa
Bàrbara, han organitzat una
nova edició de la Diada i de la
Nit de l'Esport Comarcal. El
passat dissabte, 25 de maig,
nois i noies de col·legis i insti-
tuts del Montsià es concentra-
ran al Pavelló d'Esports, al
camp municipal de futbol i a
les pistes esportives dels cen-

tres educatius del municipi per
participar en els diferents tor-
nejos amistosos de futbol sala
(prebenjamí, benjamí, infantil i
cadet), mini-bàsquet (prebenja-
mí, benjamí i aleví), bàsquet
(infantil, cadet i júnior) i futbol 7
(patufets, prebenjamí i benja-
mí). A la nit, al Centre Cultural

de Santa Bàrbara, es va cele-
brar la 25a Nit de l'Esport
Comarcal en la que es van lliu-
rar 27 premis als millors
esportistes en diferents moda-
litats i categories esportives:
federats i de promoció, millors
entitats, clubs, escoles i insti-
tuts. 

SANTA BÀRBARA ACULL MÉS DE 1000 ESPORTISTES

Diada i Nit de l’Esport Comarcal

Artur Bel i Joaquim Subirats es van
imposar en la final del Gold de
Santa Bàrbara. Van guanyar a José
Tomàs i Carlos Martínez. Mar
Gianni i Anna Serralta van vèncer en
la final femenina a Lupe Alcoba i Pat
Canalda.

PADEL

Gold de S. Bàrbara

Diumenge vinent, a partir de
les nou del matí, al camp de
futbol de Santa Bàrbara,
tindrà lloc la jornada del fut-
bol femení, amb la participa-

ció dels 14 equips que
juguen la lliga de futbol-7 de
les Terres de l’Ebre.
49 partits previstos des de
les nou del matí en una tro-

bada que serveix de cloenda
de la temporada per als con-
junt ebrencs que prenen part
en el campionat de lliga
femení.  

DIUMENGE

Trobada de futbol femení a Santa Bàrbara

Després de la inesperada i
ajustada derrota del juvenil en
front l'H. Igualada, tocava
aixecar el cap i mirar enda-
vant. Els juvenils enfrontaven
un partit decisiu davant la
Salle Bonanova "B" que si volia
seguir tenint esperances per
entrar al TOP4 necessitava
guanyar. Els tortosins tampoc
es podien permetre el luxe de
deixar escapar cap punt per
tal de seguir en la lluita d'a-
questa final a 4. Els locals van
sortir a per totes des d'un pri-
mer moment, agafant ràpida-
ment una distància al marca-
dor de 5 gols, el 6-1 de tots
els partits. Aquest cop però,
els ebrencs no van afluixar i
poc a poc veient augmentar la
seva diferència gràcies a les
grans intervencions del porter
i al gran encert ofensiu i
defensiu de tot el conjunt tor-
tosí. En 15 minuts els del Baix
Ebre ja tenien un coixí de 8
gols que van mantenir fins l'e-
quador del partit on el marca-
dor reflectia un contundent

21-13. La segona meitat va
començar amb la mateixa
intensitat per part dels locals
que ràpidament aconseguien
un avantatge de +11. Arribat
a aquest punt, la intensitat
local va anar baixant donant,
així, un poc de vida als barce-
lonins que, tot i veures tan
lluny en el marcador, no van
deixar de lluitar pel partit. Els
visitants aconseguien retallar
distàncies i ficar-se a 6 gols.
Va ser quan l'equip de la capi-
tal ebrenca va reaccionar un
poc i no va deixar que aques-
ta diferència baixés. El resul-
tat final va ser de 40-34. Altre
cop el conjunt tortosí rebia
més de 30 gols, el qual signi-
fica la baixa intensitat demos-
trada en defensa, sobretot en
les segones parts. Aquesta
setmana els juvenils reben el
dissabte a les 18 al pavelló de
Ferreries a l’H.Poblenou en
busca del punt que els dona-
ria la classificació matemàtica
per al TOP4. Partit que no
serà fàcil ja que als barcelo-

nins tan sols els serveix la
victòria si volen seguir tenint
opcions per entrar al TOP4.
D'altra banda, els infantils,
després de proclamar-se
campions de les TE, es des-
plaçaven a la localitat del
Perelló per enfrontar-se al
CEH VENDRELL en la final pro-
vincial. L’equip tortosí va rea-
litzar un partit fosc sense cap
estratègia ni coordinació
entre els jugadors, tan a l’atac
com a la defensa, i no van
saber aprofitar la mala defen-
sa del Vendrell que tampoc
van fer un bon partit però van
ser més eficaços a l’hora dels
llançaments a la porteria
contrària.
No obstant, els ebrencs van
remuntar la diferència des
d’un màxim de 9 punts fins el
tres finals pràcticament
durant l’última part amb un
esforç conjunt de l’equip que
va mostrar la seva capacitat
per assolir millors resultats. El
resultat final va ser de 29-32
favorable als del Vendrell.

HANDBOL CENTRE ESPORTS

3/4 per als juvenils
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA DIANA MAR

JOAN ANTÓ. CONSELLER DELEGAT DE CANAL TE I MÉS EBRE
El proper 7 de juny,
l'Ametlla de Mar serà
l'amfitriona de la IV edició
dels premis EbreLíders,
uns premis populars en
els que la societat ebren-
ca marca el ritme i Canal
TE i Més Ebre, grup de
comunicació organitzador
de la Gala, farà la resta.
Això significa que s'està
treballant per tal que
aquell dia, sigui una jorna-
da de celebració i reco-
neixement a tot un seguit
de persones, entitats i
empreses, que cada dia
s'aixequen per tirar enda-
vant un territori, cadascu-
na des del seu àmbit.
Avui, nosaltres xerrem
amb Joan Antó, conseller
delegat del grup de comu-
nicació (Canal TE i Més
Ebre) que fa possible
EbreLíders.
Més Ebre: Ja són quatre
edicions. Podem conside-
rar aquest fet, una conso-
lidació dels premis?
Joan Antó: Jo crec que
si. EbreLíders és un pro-
jecte ambiciós. Aquests
premis són el resultat
d'un aprenentatge conti-
nu. De cada Gala hem
aprés dels errors come-
sos i en la següent hem
treballat per solucionar-

los i créixer. 
ME: Què significa que
EbreLíders són uns “pre-
mis populars”?
JA: D'entrada un element
diferenciador d'altre tipus
de premis als que estem

més acostumats. En el
nostre cas, l'organització
té una actuació mínima i
la societat un pes fona-
mental. Les persones
determinen en gran part
el funcionament dels pre-
mis. Per exemple, nosal-
tres vam proposar en la
recta final de les vota-
cions ocultar els vots, per
donar-li més emoció al
premi. Ho vam preguntar
per mitjà de la pàgina web
d'EbreLíders i una majoria
va votar que no perquè
considerava que es per-
dia transparència. Doncs
l'organització no ha ocul-
tat els vots, ells manen.
ME: Si les persones
determinen els premis.
Quina és la funció de l'or-
ganització?
JA: El sistema de vota-
cions ideat per a la plata-
forma d'EbreLíders és
impressionant. Estem par-
lant d'una enginyeria tec-
nològica capaç de contro-
lar fins l'últim detall de la
cadena: ips, vots, comen-
taris, altes-baixes... A
Catalunya no existeix cap
plataforma com
EbreLíders, i l'organitza-
ció es dedica a aquest
aspecte dels premis, a
fer-los possibles des de la

vesant tecnològica, per
dir-ho d'alguna manera.
ME: EbreLíders podria
existir sense Internet?
JA: Aquest projecte
sense Internet no és via-
ble. Estem parlant de més

de 17.500 usuaris,
aquesta dada equival a un
10%, aproximadament,
de la població de les
Terres de l'Ebre. S'han
gestionat més de 2.000
comentaris i voldria apun-
tar, que s'ha aconseguit
que gent gran que no
havia tocat mai un teclat,
hagi fet el pas d'introduir-
se en el món de les noves
tecnologies, per inscriure
i votar a algú. Internet ha
posat de manifest fenò-

mens molt curiosos com
no guanya el candidat
més fort o amb més
amics. Les candidatures
escollides han estat aque-
lles que han segut capa-
ces de mobilitzar al major
nombre de persones per
a que votessin.
ME: Quin és l'objectiu
d'EbreLíders?
JA: Que les persones
puguin decidir qui opta a
ser premiat. Els usuaris,
inscriuen, voten. En defini-

tiva, ells decideixen qui
guanya. I això ens permet
un cop a l'any poder ser
partícips i donar bones
notícies, per difícil que
semble actualment.
ME: Per últim, l'Ametlla
de Mar serà l'emplaça-
ment d'aquesta IV gala, el
proper 7 de juny. Tot pre-
parat?
JA: Un dels elements que
fa interessants els premis
és poder-los celebrar
cada any en un municipi

de les nostres terres.
Vam estrenar-nos a
Tortosa, i des d'aquell
moment EbreLíders ja ha
passat per Deltebre i
Amposta. 
Enguany, aterrem a
l'Ametlla de Mar i jo
només puc tenir bones
paraules per poder cele-
brar EbreLíders en un
municipi tan encantador i
a l'hora tan potent com és
la Cala.

EbreLiders: Estem parlant de més de
17.500 usuaris, aquesta dada equival a

un 10% de la població de les TE.

JESÚS RUIZ
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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

«Primentons i Tomates»
RESTAURANT BELLA CALA

L’AMETLLA DE MAR

INGREDIENTS:

• Seitons
• Patates
• Tomàquet
• Ceba tendra
• Pebrot vermell
• Pebrot verd
• Oli
• Vinagre
• Sal
• Pebre

PREPARACIÓ:

Netejar i desespinar els seitons i posar els filets a ma-
rinar amb vinagre.

Pelar i tallar a rodanxes les patates, posar-les en un
cassó amb oli a foc molt lent sense deixar que es fregei-
xin fins que les patates estiguin confitades.

Talleu les verdures i amanir amb una mica de sal, pe-
bre i oli.

Emplateu les rodanxes de patata intercalant amb els
seitons i per sobre les verdure

INGREDIENTS:

• Aigua de mar

• Gelatina neutra

• Vinagre de cireres

• Filets de caballa

• Enciam de mar (alga)

• Tompaquets pelats i despepitats

BAR / RESTAURANT NÀUTIC “KUBALA”
L’AMETLLA DE MAR

Timbal de patata confitada
amb seitons

Terrina freda de filets de caballa
marinats amb vinagre de cireres ,

algues i tomàquet
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Alcanar) 977737110 

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7  (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe ,              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel mig ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans en general, més nombrosos durant la primera
meitat del dia. Al matí començaran a créixer nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, quadrant
nord-est i a la resta del sector central del prelitoral que a la tarda deixaran el cel molt ennuvolat
o puntualment cobert. Localment també podrà créixer alguna nuvolada a d'altres punts del país. 
Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà cobert durant tota la jornada.
Precipitacions
De matinada i a primera hora del matí és possible algun ruixat feble i aïllat al nord del litoral i pre-
litoral central i a la Costa Brava. 
A partir de mig matí s'esperen ruixats locals al Pirineu, al Prepirineu, al quadrant nord-est i a la
resta del sector central del litoral. A més, durant el matí no se'n descarten de més aïllats a d'al-
tres punts del territori, sobretot al terç oest. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i puntual-
ment aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. 
Independentment, al vessant nord del Pirineu se n'esperen de febles i puntualment moderades,
preferentment durant la primera meitat del dia. 
Seran abundants al vessant nord del Pirineu (entre 20 i 50 mm en 24 hores), si bé entre dijous
i divendres s'acumularan quantitats molt abundants de precipitació (entre 50 mm i fins a 100).
A la resta seran poc abundants o localment abundants al quadrant nord-est. La cota de neu
pujarà dels 1500 als 1800 metres al vessant nord del Pirineu i es situarà entorn els 2000 a la
resta.
Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes, i oscil·laran entre -1 i 4 ºC al Pirineu,
entre 1 i 6 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 6 i 11 ºC a la vall de l'Ebre i al litoral sud
i central, i entre 4 i 9 ºC a la resta del país. Les màximes pujaran lleugerament, i es situaran entre
12 i 17 ºC al Pirineu, més baixes al vessant nord, i entre 18 i 24 ºC a la resta del país, si bé els
valors més elevats s'assoliran a ponent i a la meitat sud del territori.
Visibilitat
Serà bona o excel·lent en general, amb algun banc de boira i boirines de matinada i a primera
hora del matí al nord i est de la depressió Central. Independentment, al vessant nord del Pirineu
serà dolenta, així com també en moments de precipitació.
Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb cops forts i puntualment
molt forts al Pirineu i Prepirineu. El mestral serà moderat amb cops forts al terç sud del territo-
ri, i deixarà cops molt forts fins a mig matí i de nou al final del dia. A més, al nord de l'Empordà
hi haurà tramuntana entre moderada i forta, amb algun cop molt fort a partir de migdia. A banda,
al litoral i prelitoral central, sud de la Costa Brava i a l'interior del quadrant nord-est predominarà
el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud al centre de la jorna-
da.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Abandona la tendència a l'especulació  i al risc
no calculat. Ara  el teu lema ha de ser la
prudència  , l'esforç  i la disciplina, només així
aconseguiràs l'èxit.

Taure
20/4 al 19/5

Ara et veuràs recompensat  pels teus  caps  i
a més , gaudiràs  de les  seves felicitacions .
Continua millorant  la teva  escala  de valors
i veuràs  el que et perdies.

Bessons
20/5 al 21/6

Serà recomanable que ara prenguis precau-
cions amb la teva salut, perquè el teu organis-
me serà més sensible  a contreure  malalties
de tipus  infecciós.

Cranc
22/6 al 21/7

Tenir una correcta i sincera  comunicació  amb
la teva parella serà una qüestió fonamental
perquè  aconsegueixis  una convivència tran-
quil·la.   

Lleó
22/7 al 22/8

Si sorgeix qualsevol problema  o inconvenient
en qüestions  laborals o financers , et serà
fàcil solucionar-los.  Evita  qualsevol  possibili-
tat de conflicte.   

Verge
23/8 al 21/9

No et suggestionis  pensant que no estàs  bé,
els problemes de salut no podran  passar  de
ser simples refredats  o malestars  insignifi-
cants . En l'amor, posa't  les piles.

Balança
22/9 al 22/10

Tracta  que la  tasca que exerceixis et satisfa-
ci , perquè  això  repercutirà de manera  evi-
dent  en la teva economia  i en la bona  marxa
de les coses. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui  serà un bon moment per progressar  i
millorar en tus negocis,  i l'únic que has de fer
és posar  tot el teu  esforç . Saps  que quan
vols, sempre  ho aconsegueixes. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs en un moment  excel·lent  per iniciar  nous
negocis, que tindran  continuïtat i durada. Hi ha
molta  harmonia  entre  el que  projectes  i la
manera  de fer-ho. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Ets molt   a prop  de la culminació d'una  àrdua
tasca  que vas començar  fa temps  i que ara
et permetrà  consolidar  la teva posició  .
Milloraràs  la teva economia.

Aquari
20/1 al 18/2

Tracta de  mostrar-te  molt serè i tranquil , per-
què  d'aquesta forma , gradualment  aniràs en
expansió , assolint  les teves  metes i realitzant
les teves ambicions.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara et serà molt  fàcil  adonar-te  de qui t'apre-
cia pel que tens i qui ho  fa pel  que realment
vals. Cuida de la teva salut , alimenta't  sana-
ment i procura descansar prou.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 13°

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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El passat diumenge es va
filmar una escena que
recreava la Festa del
Renaixement que va comp-
tar amb la presència de
molts voluntaris vestits
d'època. Dilluns matí, Pere
Ponce i Belén Fabra van
atendre els mitjans als

Reials Col·legis, en una
trobada a la qual va assis-

tir l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el regidor de
Turisme, Alfredo Ferré.
Pere Ponce va explicar
que no s'ho va pensar
quan li van proposar de
participar en un spot de la
seva ciutat. "Tortosa té un
gran potencial, el seu pai-
satge i el seu paisanatge,
s'hi menja bé i la seva gent
és molt acollidora." L'actor
tortosí destacà la Festa
del Renaixement com a un
dels principals actius turís-
tics, així com l'important
"pòsit cultural" de la ciutat.
De la seva banda, Belén
Fabra va dir que les torto-
sines i tortosins "ens ho
hem de creure una mica
més" perquè a Tortosa
"s'hi respira autenticitat i,
a més, tenim un sentit de
l'humor molt especial".
L'alcalde va agrair perso-
nalment als tres actors la
seva participació a l'spot.
"Teníem clar, de bon
començament, que la
millor forma de promocio-
nar-nos era a través de
cares conegudes, i les de
Ponce, Sabaté i Fabra ho
són i, a més, tenen molta

projecció i reconeixe-
ment". 

El rodatge de l'spot acaba
aquesta tarda al riu Ebre
amb una seqüència a bord
del llagut "Lo sirgador",
que navegarà davant la
façana fluvial de Tortosa.
Pere Ponce, Sílvia Sabaté i
Belén Fabra comparteixen
professió i origen, tots
tres són actors i tortosins.
Ara compartiran també
escena per promocionar la
seva ciutat, Tortosa, en
una campanya que ha

posat en marxa
l'Ajuntament, en el marc
del Pla de Foment Turístic,
per tal de promocionar el
patrimoni, els espais natu-
rals, la cultura, la gastro-
nomia i el comerç del nos-
tre municipi. Es tracta
d'una iniciativa que vol pre-
sentar els principals atrac-
tius turístics de Tortosa a
través de la mirada dels
tres actors, aprofitant la
seva projecció i el seu

reconeixement públic.
Ponce, Sabaté i Fabra han
protagonitzat pel·lícules i
sèries catalanes i espan-
yoles i per tant són força
populars en la majoria dels
nostres mercats turístics
emissors, com és el cas
de l'àrea metropolitana de
Barcelona, País Valencià,
Aragó o l'àrea de Madrid.
La campanya consisteix
en tres espots de curta
durada que, en aquesta

primera fase de la promo-
ció, s'exhibiran durant el
mes de juny per les princi-
pals cadenes de televisió.
També es faran falques de
ràdio, insercions web i
anuncis per a premsa
escrita amb la voluntat de
fer una campanya integral
que arribi a tots els
públics objectiu. La pro-
ducció dels spots ha anat
a càrrec de Celofan
Audiovisual. 

Tortosa continua amb 
la seva campanya de promoció turística

Tortosa es convertia el
passat diumenge i
dilluns, en un plató de
cinema amb la filmació
d'un spot de promoció
turística de la ciutat. El
Mercat municipal, els
Reials Col·legis, el Port,
el riu Ebre, el pont del
tren o els carrers del
nucli antic, van veure
alterada la rutina d'un
dilluns habitual amb la
presència d'actors i
tècnics. Pere Ponce,
Sílvia Sabaté o Belén
Fabra van visitar alguns
d'aquests espais en
companyia de figurants
i voluntaris que van
participar en el rodat-
ge.

Durant el passat diumenge i dilluns, Ponce, Sabaté i Fabra van estar rodant un anunci per promocionar la ciutat

SILENCI ES RODA!

Una iniciativa que vol presentar els 
principals atractius turístics de Tortosa a

través de la mirada dels tres actors

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


