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La variant de l'Aldea, al Baix Ebre, podria estar en funcionament a finals d'any,
un cop el Ministeri de Foment ha anunciat que s'inicien els últims treballs en els
accessos de la nova infraestructura, unes obres que s'allargaran tres mesos.
L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, s'ha mostrat molt satisfet perquè el poble està
a punt d'aconseguir una reivindicació històrica. Andreu ha defensat que l'Aldea
té ara una oportunitat per convertir-se un nexe de comunicació.

P4

Últims mesos de feina per a la variant de l'Aldea

Terres de l’Ebre. La construcció de la
variant de la N-340 a l'Aldea afronta la recta
final.

P4

Esports. Nando Crespo, nou entrenador del
primer equip del CD Tortosa. Ahir es va fer
oficial.

P10

Terres de l’Ebre. Compromís de Foment
perquè es publiqui l'estudi informatiu del
traçat definitiu de l'A-7 entre la Jana i
l'Hospitalet abans de finals d'any.               P5Av
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Avui divendres, a l'Ametlla de Mar (a partir de les 19 hores), al Port, a la Contrapunta, hi haurà celebració. El territori ebrenc ho estarà amb la cloenda de la quarta edició dels Premis
EBRELÍDERS. Uns Premis, que novament, tornaran a reconèixer la feina ben feta a la gent i les institucions de les nostres terres. Felicitats a tots!. Els Ebreliders han il.lusionat a molta
gent ebrenca. Es un fet meritori i que cal destacar.  Gràcies a tots per fer-ho possible, i ara ja sols falta gaudir de la festa.    

P3 

LA GRAN NIT DELS EBRELÍDERS
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

El meu nom és Josep Maria i sóc entrenador
del futbol base de U.D. Jesús i Maria.
Vaig decidir començar amb aquesta etapa
de la meva vida, ja que com a jugador de fut-
bol no tenia les qualitats que ha de tenir un
futbolista.
El futbol és un sentiment que vaig adquirir a
l'úter matern de la meva mare quan vaig néi-
xer, donat que tota la meva família ha estat
vinculada en aquest meravellós esport.
La paraula entrenador significa quelcom
més que guanyar partits,  guanyar premis
individuals, ser reconegut, buscar protago-
nisme, ni encara menys aconseguir men-
sualment una remuneració econòmica, que
no l' he tingut ni l'he buscat mai, i que en
certa manera i segons a quins nivells és legí-
tim. Per a mi entrenar significa traspassar
tots aquells coneixements que posseeixo a
qualsevol grup de nens/es del qual tinc el
privilegi d'entrenar, a més d'educar-los i
aconseguir que a través del treball en equip,
el companyerisme, l'esforç i la il·lusió puguin
ser en el futur grans persones humanes.
Intento impartir, a base de grans conversa-
cions amb tota la gent del món del futbol,
que la paraula entrenador va més enllà que
tot l'exposat anteriorment.
Un bon entrenador ha te tenir per damunt de
tot capacitat de lideratge, ha de ser un gran
comunicador i per damunt de tot un la capa-
citat d'empatitzar i transmentre.
A les Terres de l'Ebre, des del meu punt de
vista, estem mal assessorats donat que hi
ha molts de clubs que estem parlant de
valors quan la majoria de nosaltres no
sabem del que parlem.

Els valors estan molt de moda i sent parla
molt sovint pels mitjans de comunicació
però en realitat dins del món del futbol de
valors n'he vist ben pocs.
Per això demanaria que tots aquells clubs
que prediquen amb valors que el primer que
haurien de fer és entendre el que vol dir
aquest mot.
No vol dir que aquells entrenadors que
cobren, i no poc, ensenyin més valors que
aquells entrenadors que no cobrem, ni tan
sols siguin més qualificats per a educar
(entrenar).
Per tant, clubs i entrenadors siguem una
mica més humils!!!!!
Cal pensar que en l'actualitat moltes famílies
estem passant greus problemes econòmics
i malgrat tot, hi ha personatges que s'apro-
fiten dels diners de les famílies.
Cadascú sap que el món del futbol és un
negoci però no per a mi. Per tant senyors
obrim els ulls que aquells que més parlen de
valors són aquells que menys n'entenen.
En definitiva, els valors no es medeixen en
diners sinó en qualitat humana.
Ah!!! Aprofito per donar públicament l'enhora-
bona a aquelles persones que viuen i res-
pecten el futbol de manera clara i humil.
Moltes vegades ens podem equivocar dins
d'un terreny de futbol però el més important
és rectificar i donar-se compte que el futbol
es alguna cosa més que un esport.
Com he dit abans, el futbol és un sentiment.

Tot està preparat. Els EBRELÍDERS, en la
seua quarta edició, tornaran a acabar de la
millor forma que podien fer-ho. 
Amb un acte multitudinari que servirà per lliu-
rar els guardons. El reconeixement merescut
a entitats i persones que el tindran gràcies a
aquesta iniciativa popular. Diana Mar, Michel
Viñas, Tere Gonzalez, i Mireia Pagès les cares
conegudes de CANAL TE, conduiran l'acte.
Serà la posada en escena d'un projecte
engrescador, il.lusionant. 

La cloenda d’avui divendres ha suposat mol-
tes hores de feina a un grup de persones que
ens hem implicat amb la voluntat que tot esti-
gui a l'alçada d'un esdeveniment que ho
mereix per la repercussió que segueix tenint.
Un orgull. Entre tots ho hem tornat a fer pos-
sible. 
Enhorabona per formar part dels
EBRELÍDERS! Nit de sentiments i grans
emcoions. En aquesta edició, avui, a l’Ametlla
de Mar.

Editorial

Seguim creixent
Amposta Ràdio i ITV: 

dues maneres de fer

Opinió

És tan fàcil parlar de valors...

Opinió

Si alguna cosa ha caracterit-
zat la tasca d’Esquerra
d’Amposta a l’Ajuntament, ha
estat la voluntat d’aportar a
la ciutat quan hem pogut esti-
rar projectes participant del
Govern de la Generalitat i fer
propostes constructives des
de l’oposició del Ple munici-
pal. I això sense abandonar
el control i la denúncia del
que ens han semblat immoral
respecte de l’acció de
govern de CiU.
Aquest mes hem pogut veure
dues mostres d’aquestes
línies d’acció d’Esquerra
d’Amposta. La primera, amb
la inauguració oficial de l’es-
tació d’ITV al Polígon de
l’Oriola, una estació que es
va adjudicar pel Departament
d’Innovació i Universitats
d’ERC, amb el govern tripar-
tit. És una estació que ha
estat gairebé dos anys tanca-
da perquè estava afectada
per tot un procés judicial.
Hem de celebrar, però, que
finalment aquest servei
impulsat des d’una conselle-
ria d’ERC s’hagi posat en
marxa i faci possible que la
gent del Montsià tingui el ser-
vei més a prop i que generi
valor afegit a la mateixa ciu-
tat d’Amposta.
Pel que fa a l’altre vessant de
les accions d’Esquerra,
estem satisfets que després
de més de vuit anys de pro-
posar continuadament el
trasllat dels estudis
d’Amposta Ràdio al nucli
urbà i afavorir, de passada,
la reducció de pagament de
lloguers des de l’Ajuntament,
CiU d’Amposta hagi fet seva
la proposta. Aquesta setma-
na feien pública la voluntat de
baixar Amposta Radio a les
caselles del mercat buides.
Una proposta que, en parau-
les de la regidora de Mitjans
de Comunicació, era un dels
punts clau del programa de
CiU a les eleccions munici-

pals. L’hem buscat al seu
programa i no apareix enlloc,
potser s’ha confós amb el
d’Esquerra, en què apareixia
a les dues darreres convo-
catòries municipals, però ja
ens sembla bé que tirin enda-
vant la proposta perquè es
bo per al poble. De fet,
Esquerra ho estem propo-
sant a CiU des de la legislatu-
ra 2003-2007, i ho hem
demanat diverses vegades al
Ple. És lleig que l’equip de
Govern no doni suport a les
mocions de l’oposició i, des-
prés, les adopti com a prò-
pies sense reconèixer-ne l’o-
rigen, però ho podem arribar
a entendre, per la sequera
d’idees que CiU ha demos-
trat que té durant tota la
legislatura. És la tàctica a
què ja ens tenen acostumats.
El lamentable és que només
que ens haguessin fet cas en
el trasllat de l’emissora des
de l’any 2007, això hauria
suposat un estalvi en lloguer
per al poble de més de
58.000 euros (gairebé 10
milions de pessetes). Malgrat
que arriba tard, estem satis-
fets que CiU faci cas de les
propostes que fem Esquerra,
perquè sempre deriven de
les propostes que ens traslla-
da la ciutadania d’Amposta.

Adam Tomàs
Portaveu municipal

d’Esquerra d’Amposta

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Els premis Ebrelíders han
tornat a aconseguir ser la
veu del poble. Els premis
van engegar-se amb voca-
ció popular, i així segueixen
sent. Tot està enllestit per-
què avui a la nit es posi el
punt i final a uns premis de
gran participació.
Ebrelíders entregarà dotze
premis, un per cada
categoria: turisme, joven-
tut, comerç local, indústria
i empresa, projecció cultu-
ral, gastronomia i turisme,

món associatiu, esports, I
tres especialment emotius:
el premi a l'Ebrenc de
l'Any", al "Maior" de l’any i
també “In Memoriam”. No
oblidem tampoc el premi
Pataca, perquè les coses
també es poden fer mala-
ment, i així s’ha de posar
en evidencia.
Tots els premis tenen la
seva importància ja que
destaquen la tasca ben
feta per part de les perso-
nes, associacions i empre-
ses de les Terres de l'Ebre.
Concurs tancat, votacions
fetes i guanyadors i finalis-
tes escollits,  tant sols falta
ara gaudir de la gran festa
final que s´ha preparat avui
al port de l'Ametlla de Mar.
Una gran festa per a tots
els grans protagonistes
d'aquesta quarta edició.
Il.lusió per rebre els seus
reconeixements, emocions
al recordar... ens trobem
d'aquí unes hores a
l'Ametlla per gaudir del
resultat final dels premis, la
gran participació del nostre
territori. 
I esperem que l'any vinent
tornin els Ebreliders per-
què, en molts de casos,
han fet feliç a més d'un que
mai, però que mai, ha tin-
gut cap reconeixement. I
que se'l mereix. I ara el

podrà tenir. Per tant, grà-
cies Ebreliders i a seguir.
De la matexa manera, la
nostra enhorabona també
perquè, amb aquests pre-
mis, es recorda i premia a
persones individuals i
Entitats que, amb la seva
trajectòria humana i profes-
sional, han destacat en les
seves corresponents face-

tes. 
Ha arribat l'hora de
reconèixer els seus mèrits i
que transcendeixin al
públic en general. 
I tot això, repetim, d’aquí
unes hores a la
Contrapunta de l’Ametlla de
Mar. Ebreliders són senti-
ments i emoció. A gaudir-
ne!

Arriba la Gran Nit dels Ebrelíders

S’acosta el moment.
Falten poques hores
perquè la Contrapunta
del municipi de l'Ametlla
de Mar aculli la 4ªedició
d'EbreLíders, els Premis
Populars de les Terres
de l'Ebre organitzat con-
juntament pels mitjans
de comunicació Més
Ebre i Canal TE.
Novament, un any més,
aquesta edició ha tornat
a superar totes les
expectatives i objectius
previstos des d'un prin-
cipi. Per aquest motiu
des de l’organització
ens mostrem intensa-
ment satisfets i us
donem les gràcies a tots
aquells que heu ajudat a
que tot això hagi estat
possible.

La Contrapunta de l’Ametlla de Mar acull avui divendres la Gala final, a les 19h 

Tot preparat per viure una nit plena de reconeixements i emocions. 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

A l’Ametlla de Mar, aquesta nit,  es
podrà gaudir d’una nova Gala dels

Premis Ebreliders, carregada d’emoció
i sentiment.

JESÚS RUIZ
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AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en sessió de data
31/05/2013, ha acordat aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanistic del sector
“PPU 21”, redactat pels serveis tècnics municipals, i ha acordat també suspen-
dre l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del sector.
L'instrument inicialment aprovat, juntament amb l'informe de sostenibilitat
ambiental, s'exposa a informació pública per termini de quaranta cinc dies per
tal que, durant aquest termini, es pugui examinar i es puguin presentar les
al·legacions que es considerin adients.
L'expedient pot ésser consultat a les oficines municipals, carrer Sant Joan 55,
en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

L'Ametlla de Mar, 04/06/2013
L'alcalde

Andreu Martí i Garcia

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en data 30/05/2013, ha acordat:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanís-
tica municipal consistent en la inclusió al catàleg de masies d'una edificació rural existent a la
parcel·la 5 del polígon 34.
SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per termini d'un mes
mitjançant edicte que haura d'exposar-se al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i publicar-se a la
pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de la premsa periòdica.
TERCER.- Disposar que se sol·liciti informe als organismes afectats per raó de llurs com-
petències sectorials identificats al mateix projecte.

L'esmentat acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, se sotmet a informació
pública per termini d'un mes des de la publicació del present anunci, per tal que pugui ser con-
sultat i es puguin presentar les al·legacions que s'estimin convenients.

L'Ametlla de Mar, 03/06/2013
L'alcalde

Andreu Martí i Garcia

L'acord es va produir des-
prés que els grups d'IC-ET
i ERC fusionessin les
seves respectives
mocions en demanda del
mateix. 
En la mateixa sessió
plenària es va aprovar

també una moció del grup
d'IC-ET demanant la retira-
da del Projecte de Llei
orgànica de millora de la
qualitat educativa
(LOMCE), popularment
coneguda com la Llei
Wert. Tots els grups hi van
donar suport, excepte el
PP, que es va abstenir.
La resta de mocions van
estar rebutjades per la
majoria dels regidors al
Ple. 
És el cas de la proposta
de PxC sobre el model
comercial català, d'ERC
sobre el servei d'atenció
continuada al CAP el
Temple, d'IC-ET sobre la
candidatura de Tortosa
com a Patrimoni de la
Humanitat, del PSC sobre
prevenció d'incedis fores-
tals, del PSC sobre ajudes
econòmiques pel paga-
ment de l'IBI de l'impost
de vehicles, i una tercera

del PSC sobre tala d'ar-
bres al muncipi.
El Ple va aprovar sotmetre
a informació pública l'estu-
di de viabilitat econòmico-
financera del contracte de
concessió d'obra pública

"Construcció i explotació
de sis pistes de pàdel al
velòdrom de Ferreries" i
l'aprovació inicial del pro-
jecte bàsic de construcció
de l'obra. 
Finalment, entre altres

punts aprovats, tots els
grups van donar suport a
la proposta d'acord d'ator-
gament de la Medalla d'or
de la ciutat al CD Tortosa,
que es lliurarà avui diven-
dres 7 de juny.

El Ple ordinari del mes
de juny, celebrat
dilluns passat al Saló
de Sessions de
l'Ajuntament de
Tortosa, va aprovar
amb els vots favora-
bles de tots els grups,
excepte l'abstenció del
PP, exigir la supressió
de la llei de llengües
d'Aragó que denomina
Lapao al català que es
parla a la Franja, així
com posicionar-se en
defensa dels parlants
de català d'aquests
territoris.

L'Aldea (ACN).- La variant
de l'Aldea, al Baix Ebre,
podria estar en funciona-
ment a finals d'any, un cop
el Ministeri de Foment ha
anunciat que s'inicien els
últims treballs en els
accessos de la nova infra-

estructura, unes obres
que s'allargaran tres
mesos. 
L'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, s'ha mostrat molt
satisfet perquè el poble
està a punt d'aconseguir
una reivindicació històrica.

Andreu ha defensat que
l'Aldea té ara una oportuni-
tat per convertir-se un
nexe de comunicació i fa
una aposta perquè es bol-
quin esforços en aprofitar
aquesta situació estratègi-
ca per al desenvolupa-

ment del poble i del territo-
ri. 
Paral·lelament, Andreu i

altres alcaldes de la zona
visiten dijous Madrid per
reclamar l'autovia A7.

Recta final de la construcció de la
variant de la N-340 a l’Aldea

Podria estar en funcionament a finals d’any

El nombre de parats regis-
trats a les llistes del Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) a Tarragona durant
el maig va sumar 72.354
persones, cosa que supo-
sa una disminució de
2.076 persones en relació
amb el mes d'abril, el
2,79% menys, segons el
Ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social. En rela-
ció amb el maig de l'any
passat, però, l'atur va aug-
mentar de 2.414 perso-
nes, amb un increment per-
centual del 3,45%. Amb
aquesta caiguda de la
desocupació del maig, la
demarcació de Tarragona
es posa en nivells del
setembre del 2012 quan hi
havia 70.235 desocupats
a les comarques tarragoni-
nes. 

Dades de l’atur
del mes de maig

La flota del Grup Balfegó
ja ha capturat les 1.146
tones que tenien assigna-
des de cota de tonyina
roja. Els vaixells han arri-
bat aquest mateix dilluns
al Port de l'Ametlla de
Mar. La flota va
començar el passat 26
de maig la campanya de
captura de la tonyina roja
amb un augment de la
seva capacitat de pesca
de més del 40%. De les
prop de 700 tones de
l'any passat, aquest
2013 han pogut capturar
1.146 tones, gràcies als
onze vaixells francesos,
amb els quals tenien con-
tractada la gestió de les
captures, i que aquest
any han disposat de més
quota per pescar. 

Més de mil tones
de tonyina roja

El ple de l’Ajuntament de Tortosa es 
posiciona en defensa del català a la Franja

I demana la supressió de la denominació Lapao

ACTUALITAT
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Aquest és un dels compro-
misos que s'han aconse-
guit en la reunió d'aquest
dijous entre els diputats
Martí Barberà (CiU), Joan
Tardà (ERC) i el senador
Joan Sabaté (PSC), els
alcaldes de l'Aldea, Dani
Andreu, el del Perelló,
Ferran Cid, i el de
Camarles, Joan Curto, i
els tinents d'alcalde de
l'Ametlla de Mar, Antoni
Montagut, i de l'Ampolla,
Rafael Tomàs, amb el

director general de
Carreteres del Ministeri de
Foment, Jorge Urrecho.
Així mateix, abans de l'es-
tiu, o sigui de forma imme-
diata, Foment s'ha com-
promès a publicar la diag-
nosi d'impacte ambiental
del tram d'autovia A-7
entre el Perelló - Hospitalet
de l'Infant. També s'ha
acordat la creació d'un
grup de seguiment entre
els alcaldes i el cap de la
demarcació de carreteres
de Catalunya del Ministeri
de Foment.
D'altra banda, han fet arri-
bar al director la necessi-
tat que el projecte es liciti
al 2014 per a la qual cosa
caldrà consignació pressu-
postària. Els assistents a
la reunió confien que el
ministeri ho inclogui i en
cas que no sigui així impul-
saran les esmenes
necessàries en la tramita-

ció dels pressupostos de
l'any vinent. 
Finalment, han manifestat
la necessitat que mentre
no es construeixi el tram

de l'A-7 entre la Jana i el
Perelló s'alliberin peatges
de l'AP7 en aquests trams
per evitar el greuge com-
paratiu de l'Ebre que

només tenen una via de
peatge com a comunica-
ció ràpida amb Barcelona i
València.

El ministeri de Foment
s'ha compromès a
publicar abans de
finals d'any l'estudi
informatiu del traçat
definitiu del l'A-7 entre
la Jana i l'Hospitalet de
l'Infant. 

Foment s’ha compromès a publicar l’estudi, davant dels representants ebrencs. 

Cedida

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
ha tornat a defensar
aquest dimecres un
cabal ecològic pel Delta
de l'Ebre i ha reclamat al
govern espanyol que es
revisi la gestió que s'ha
fet fins ara.
"Històricament l'Ebre no
ha estat gestionat amb
criteris ambientals sinó
polítics", ha afirmat.
Preguntat per la situació
de la conca de l'Ebre al
ple del Parlament, Vila
ha assegurat que "en
aquests moments" la
distància amb els plante-
jaments del govern
espanyol són "grans".
Com a exemple d'aques-
ta manca d'entesa, el
conseller de Territori
s'ha referit a la situació
d'Osca, on s'han implan-
tat milers d'hectàrees
de rosers, malgrat la
"coneguda" humitat a la
zona. 

Vila defensa 
el riu Ebre

Compromís de Foment perquè 
es publiqui l’estudi del traçat de l’A-7

Entre la Jana i l’Hospitalet, abans de final d’any

ACTUALITAT
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Aquesta setmana l'alcal-
de i diversos regidors del
seu equip de govern han
presentat la campanya
"Millorant els barris, trans-
formem Tortosa", que
s’ha posat en marxa
aquesta mateixa setmana
i que portarà l'equip de
Ferran Bel als barris de la
ciutat. Es tracta d'una
campanya que perse-
gueix dos objectius.
D'una banda presentar
les accions de millora que
s'han fet a tots els barris
en els últims dos anys, i
de l'altra escoltar la ciuta-
dania i prendre nota de
les seves demandes. 
El material gràfic mostra

imatges de les millores
en cadascun dels barris
objecte de la campanya,
al temps que destaca que
"el govern de Ferran Bel
vol fer un primer balanç
de la feina feta davant la
ciutadania" i recorda que
"la ciutat i els seus barris
han millorat en molts
aspectes. Però som
conscients que queda
feina a fer, malgrat que
no disposem de tots els
recursos que voldríem".
La campanya demana
explícitament conèixer l'o-
pinió de la ciutadania, que
podrà expressar-se per-
sonalment a l'alcalde o
als diferents regidors
durant els dies en què
visitin el seu barri, o bé
mitjançant el correu
e l e c t r ò n i c
ciu@tortosa.cat.
L'obertura del Museu de
Tortosa, l'habilitació de
noves places d'aparca-
ment gratuït a Ferreries,

la urbanització de la plaça
de Sant Joan, la construc-
ció de la nova escola de
Sant Llàtzer, la rehabilita-
ció de les antigues esco-
les del Grup el Temple
com a seu d'entitats
socials o el nou Casal del
barri de Santa Clara, són

algunes de les actuacions
destacades en aquesta
campanya.
L'alcalde ha recordat que
la proximitat amb la ciuta-
dania és un dels seus
compromisos des que va
assolir l'alcaldia per pri-
mer cop, l'any 2007. La

creació del regidor de
barri i el contacte cons-
tant amb entitats i asso-
ciacions de veïns ha
permès establir un diàleg
fluït que permet conèixer
de més a prop les neces-
sitats de cadascun dels
barris. 

En els propers dies es
compliran els dos
anys des que Ferran
Bel va ser reelegit
alcalde de Tortosa.

REDACCIÓ

Presentació de la campanya, aquesta setmana.

Cedida

Aquest equipament
esportiu es construirà en
un solar a l'avinguda La
Pau, just al davant del
col·legi, i tindrà una
superfície aproximada de
845 m2 i una alçada de
7 metres. 

Aquest nou equipament
s'utilitzarà com a gimnàs
de l'escola l'Assumpció
però també per a les
activitats esportives i cul-
turals del municipi. 
Les noves instal·lacions
del gimnàs de l'escola

l'Assumpció es dividiran
en dos volums: el Pavelló
amb escenari de doble
ús, i un segon volum on
s'ubicaran els dos
magatzems a més dels
lavabos i els vestidors. 

Es col.loca la primera pedra del gimnàs
de l’Escola l’Assumpció a Deltebre

Un projecte llargament esperat que 
permetrà la pràctica de molts esports

El Ple ordinari de
l'Ajuntament de
Deltebre, celebrat
aquesta setmana, ha
aprovat amb els vots
favorables de tots els
grups municipals la
modificació puntual de
les normes subsidiàries
de Deltebre, pel que fa
a l'adaptació i concre-
ció dels usos i activitats
no residencials i de pro-
moció de l'activitat
econòmica. Es tracta
d'una revisió general
que hi havia pendent
des del 1995. La pro-
posta inclou l'adaptació
d'usos a la normativa
vigent a més d'una
ampliació a zones con-
cretes com el polígon
industrial o l'urbanitza-
ció de Riumar. 

Aprovacions al 
Ple de Deltebre

La diputada i primera
secretària del PSC de
l'Ebre, Núria Ventura, ha
entrat una bateria de pre-
guntes al Govern sobre la
campanya contra el mos-
quit al Delta d'aquest any
i en els pròxims. En con-
cret, Ventura ha reclamat
saber a quantes hectàre-
es s'aplicarà el tracta-
ment a les comarques
del Baix Ebre i el Montsià,
en quins terminis i quines
mesures s'han acordat
en les reunions dels
darrers mesos entre els
tècnics del Consorci de
Serveis Agroambientals
del Baix Ebre i el Montsià
(CODE) i la Generalitat. 

Preguntes
sobre el
mosquit

CiU a Tortosa engega una «campanya de proximitat»
El govern de Ferran Bel arriba a l’equador del mandat

ACTUALITAT
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La instal·lació d'aquesta
nova botiga ha suposat
una inversió de 2,5 milions
d'euros i compta amb una
plantillade 44 treballadors.
Abans d'incorporar-se al
lloc de treball, tots els
empleats han seguit un
curs de formació adaptat
a cada responsabilitat que
ha estat impartit per
la mateixa empresa.
El nou supermercat comp-
ta amb una superfície de
sala de vendes de 1.700
metres quadrats, on s'ubi-
quen totes les seccions

habituals de Mercadona:
carnisseria, xarcuteria,
peixateria, perfumeria, ali-
mentació envasada, begu-
des, drogueria, forn, fruita
i verdura. Així mateix, la
botiga disposa de zones
de descans i vestuaris
pels treballadors i incorpo-
ra una sala de formació
també destinada a la plan-

tilla. L'horari d'obertura al
públic és de dilluns a dis-
sabte de 9:15 a 21:15
hores, i disposa d'un apar-
cament de més de 200
places per tal de facilitar
l'acte de
compra a tots els clients
que es desplacin en vehi-
cle privat. 
A més, Mercadona ha

habilitat el seu servei a
domicili i la compra on-line
a través de la pàgina web
w w w. m e rc a d o n a . e s .
D'altra banda, cal desta-
car el caràcter ecoeficient
del supermercat que incor-
pora un conjunt de mesu-
res (instal·lacions de recu-
peradors de calor, il·lumi-
nació més

eficient, temporitzadors,
portes automàtiques i sos-
tres més baixos per man-
tenir la temperatura) que
redueixen fins a un 20% el
consum energètic.
Els clients de Mercadona
que vagin al nou super-
mercat es beneficiaran de
la seva coneguda política
co.

Mercadona obre nou supermercat 
a l’Ametlla de Mar

El passat divendres 31 de
maig, va obrir les seves
portes el nou supermercat
Mercadona a L'Ametlla de
Mar ubicat a la Carretera
comarcal TV 3025 (just
davant dels bombers).

La nova botiga ha suposat una inversió de 2,5 MEUR

Compta amb una plantilla de 44 treballadors

REDACCIÓ

El transport escolar de
l'alumnat de les Cases
que s'ha de desplaçar
fins a Alcanar per poder
realitzar estudis obligato-
ris de secundària a l'insti-
tut Sòl de Riu, fins el pas-
sat curs 2011-2012 esta-
va subvencionat pel
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de
Catalunya, amb la gestió
del Consell Comarcal del
Montsià. Però, des del
passat mes de febrer
s'ha comunicat oficial-
ment que aquesta cober-
tura l'han d'assumir les
famílies de l'alumnat.
Davant la notícia,
l'Ajuntament d'Alcanar va

decidir habilitar una nova
partida pressupostària
municipal que permetrà
cobrir el cost del trans-
port escolar que haurien
d'assumir les famílies de
les Cases.
Segons explicava la regi-
dora d'Ensenyament, Ma
Carme Navarro
“l'Ajuntament d'Alcanar
ha fet un esforç per
poder assumir els costos
generats per les retalla-
des de la Generalitat de
Catalunya i la gestió d'a-
questes que en fa el
Consell Comarcal del
Montsià. Entenem que l'e-
ducació obligatòria és un
dret universal i per tant,

hem de garantir el trasllat
gratuït als centres educa-
tius de tots els xiquets i

xiquetes independent-
ment d'on visquin, elimi-
nant així el greuge com-

paratiu amb altres pobla-
cions del país”, deia
Navarro.

L’Ajuntament d’Alcanar assumirà el cost del transport
escolar dels alumnes de les Cases d’Alcanar

Fins ara aquesta despesa estava subvencionada per la Generalitat

La seu del Consell
Comarcal de la Terra Alta
ha acollit una reunió de
treball entre empresaris
de les comarques del
Matarranya (Terol) i de la
Terra Alta amb tècnics
dels serveis de dinamit-
zació econòmica dels
respectius consells
comarcals. L'objectiu de
la trobada era explorar
vies de col·laboració
entre els agents empre-
sarials d'aquestes dos
contrades i dissenyar
possibles estratègies de
desenvolupament econò-
mic conjuntes.
La reunió, de caire emi-
nentment empresarial i
tècnic, ha comptat a l'ini-
ci amb la presència del
president del Consell
Comarcal de la Terra
Alta, Carles Luz, qui ha
donat la benvinguda als
participants.

Reunió
d’empresaris

a la Terra
Alta 

El ple de l'ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
va aprovar dijous passat,
per unanimitat, una
moció presentada pel
grup municipal del PSC
per revocar el títol d'al-
calde “honorífic i perpe-
tu” al cabdill Francisco
Franco. Segons s'exposa
en el text presentant pels
socialistes, “en sessió
extraordinària del Ple de
l'Ajuntament de la Ràpita,
de data 31 de març del
1964, es va aprovar una
moció en què es feia
aquest nomenament “por
aclamación de todos los
señores assistentes”. Tot
i que el portaveu del PSC
a la Ràpita, Josep
Pitarch, reconeix que tant
l'acord del 1964 com la
proposta aprovada, tenen
un caràcter simbòlic, des-
taca que, d'acord amb la
llei de la Memòria
Històrica, “no és proce-
dent” que el poble de la
Ràpita encara tingui en
vigor aquest nomena-
ment.

Franco ja no
és alcalde
honorífic

ACTUALITAT
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L'Associació de
Comerciants del Nucli
Antic de Tortosa han
engegat, des del dissabte
1 de juny i fins el divendres
21, la campanya "Barris
Antics, molt per descobrir,
molt per oferir", una
iniciativa que resulta la
tercera campanya
conjunta de dinamització
comercial dels municipis
de la xarxa Barris amb
Projectes. La campanya,
que compta amb el suport
de l'Ajuntament de Tortosa
des de l'àrea de Comerç,
està organitzada pel
Departament de Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
"Són més de 1700

comerços adherits a la
campanya a nivell de
Catalunya -comentava
Emili Lehmann, regidor de
Comerç de l'Ajuntament
de Tortosa- en una
iniciativa que vol
promocionar el comerç en
aquests barris que estan
adequant-se urbanísticament
i socialment, i que ara
s'han d'adequar
comercialment també".
Aquesta campanya regala
un premi valorat en
1.148,76 euros, al que
s'hi pot accedir comprant
als establiments associats
a nivell de la xarxa a tot
Catalunya. 
Cada municipi aportarà el
seu obsequi, que en el cas

de Tortosa seran dos
targetes Tortosa Card i un
dinar a un dels restaurants
associats del Nucli Antic
de la ciutat. rtes Obertes

al Nucli Antic, que va crear
8 nous comerços a la
zona partint d'un total de
25 locals tancats. 

Enguany arriba a la 12a edició, amb el clar objectiu d’engrescar a tothom

Defensa personal per a dones

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
visita avui divendres, la
Terra Alta per cloure la
celebració del 30è
aniversari de la Federació
de Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC),
presidir la presentació de
les Terres de l'Ebre com a
Reserva de la Biosfera i
inaugurar el nou celler de

LaFou . El cap de
l'Executiu, acompanyat del
conseller Pelegrí,  presidirà
la presentació del
reconeixement de la
Unesco a les Terres de
l'Ebre com a reserva de la
Biosfera.
En la visita a la Terra Alta el
president també inaugurarà
a Batea el nou celler de
LaFou.

Mas, al 30è aniversari de FCAC

L'Ajuntament anuncia que
apel·larà al Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya i l'advocat
apunta que la sentència no
està prou argumentada.
Després de més d'un any
de procés, el Jutjat del
Contenciós Administratiu
de Tarragona ha estimat
totalment el recurs
interposat per la Delegació
del Govern central a
Catalunya contra els dos
acords de ple de

l'Ajuntament de Rasquera,
aprovats el 29 de febrer del
2012. Un dels acords era
l'aprovació inicial de
l'Entitat Pública Empresarial
de promoció econòmica i
social de Rasquera,
Rasquerana de Recerca i
Interpretació de la varietat
vegetal Cannabis Sativa L
(RRICA) i els seus estatuts
reguladors; i l'altre
l'aprovació del contracte
privat entre l'Ajuntament  i
l'Associació Barcelonesa.

Rasquera apel·larà

El diumenge, 9 de juny, la
Festa de La Plantada
començarà a les 09.30h
amb l'esmorzar dels
plantadors a la terrassa
de l'hotel Rull. Primer
començaran a plantar els
plantadors experimentats
per fer una demostració i
després s'obrirà la
participació al públic que
podrà entrar a l'arrossar i
aprendre a plantar arròs.

Paral·lelament, hi haurà un
mercat d'objectes
tradicionals i productes

típics i per primer cop
trobada d'Instagrammers i
concurs de fotografia
Igers Ebre, amb premis a
les tres millors fotos.
També actuaran Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries i la Colla
Sardanista i de Jota de

Deltebre. El regidor de
Turisme de l'Ajuntament
de Deltebre, José Emilio

Bertomeu, destaca que “
les festes tradicionals de
l'arròs funcionen com a
atractiu turístic i alhora
ens serveixen
d'homenatge als nostres
avantpassats”. La festa
de La Plantada continuarà
amb un dinar popular a
base de productes típics
del Delta de l'Ebre per a
500 persones.Diferents
restaurants de la població
oferiran menús especials
coincidint amb la jornada.
Durant la sobretaula hi
haurà l'actuació de la
Rondalla dels 3 Cantadors
i per la tarda Cía
Deltateatre representarà
el sainet “Lo tardà, ni palla

ni gra!. Per acabar la festa
es farà una demostració
de la lluita del bac amb
l'associació Kusinkai i
després jocs tradicionals i
campionat de birles a
càrrec de Tradicions,
Natura i Turisme Polet. 
Després de la festa de
diumenge, el divendres 14
de juny es farà la Plantada
escolar en la que
participen alumnes de 1er
d'ESO de l'Institut de
Deltebre. 
A les 10.30 hores sortiran
en bicicleta fins al recinte
de la festa i després
començaran la plantada i
es faran també tallers i
jocs tradicionals.

Deltebre celebra la tradicional
Festa de la Plantada 

Aquest diumenge 9 de
juny es celebra a
Deltebre la Festa de la
Plantada que enguany
arriba a l'12a edició.
L'Àrea de Turisme
aposta un cop més per
les Festes Tradicionals
de l'Arròs (La Plantada i
La Sega) que en aquests
darrers anys s'han
consolidat com un
important actiu turístic
que rep una mitjana de
2.500 visitants per
festa.

Tortosa participa en la campanya 
«Barris antics, molt per descobrir»

Tercera iniciativa conjunta de dinamització comercial dels municipis de la xarxa Barris amb projectes

ACTUALITAT

REDACCIO

Demà dissabte dia 8 de
juny, l'Associació Dojo
Aikido Amposta impartirà al
Pavelló d'Esports el primer
taller de defensa personal a
Amposta. Aquest taller,
particularment dirigit a les
dones, pretén donar
solucions per afrontar una
situació d'agressió.
Consistirà en una xerrada
per part d'un responsable

del cos de policia
d'Amposta i la demostració
i pràctica per part dels
participants de tècniques
evasives. L'associació,
conscient de l'actual
moment que viu la nostra
societat i els individus que
la formen, vol fer extensiu a
tothom la pràctica de
l'aikido, un art marcial
japonès molt efectiu. 

El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el
CASC, ha posat en marxa la cinquena campanya
arqueològica per estudiar el Jaciment Deltebre I, les
restes d'un antic vaixell enfonsat prop de la
desembocadura de l'Ebre, enfront l'Illa de Buda. 

Actualitat

El centre cultural Lo Pati
d'Amposta obrirà les
portes aquest dissabte al
vespre -i fins l'1 de
setembre- l'exposició 'Relat
de Belles Coses Falses', un
conjunt d'obres visuals de
diferents disciplines
artístiques que volen
plantejar una reflexió al
voltant de la construcció
del paisatge. Entre els
treballs, cedits pels
mateixos artistes, per
galeries d'art de Madrid i

Barcelona així com pel
MNAC, el Macba i el Museu
de Valls, figuren originals
de Miquel Barceló,
Perejaume, Joaquim
Vayreda o fotografies de
Francesc Català Roca. Els
responsables de la mostra
destaquen que aquestes
aportacions obren una
nova etapa de
col·laboració entre
institucions per difondre
l'art més enllà dels grans
nuclis. 

«Relat de Belles Coses Falses»

El dilluns 10 i el dimarts 11
de juny es realitzarà el ja tra-
dicional Taller de Cuina del
Renaixement a càrrec de
l'associació de restauradors
Platigot. En aquesta sisena
edició del taller, els cuiners
de l'associació han treballat
les receptes que es serviran
durant el Mengeu de Festa,

les jornades de la cuina del
Renaixement que es cele-
bren a cada edició de la
Festa. El taller, a càrrec de
Margaret Nofre i Joan
Forcadell, és possible grà-
cies a l'interès dels cuiners
locals en participar a la Festa
del Renaixement i cuinar
receptes del segle XVI.

Tallers de cuina del segles XVI

La Plantada estarà amenitzada amb
Música dels Quicos; hi haurà dinar

popular i mercat de productes
artesans, entre altres activitats
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Llavors és quan apareix la polè-
mica. La Rapitenca va alinear
un infantil i, segons la normati-
va, això no és reglamentari.
Per aquest motiu es pot impug-
nar el partit. L’Alcanar ho ha fet
i si li donen els punts, serà el
campió. Això ha creat molt
malestar a l’Olímpic perquè
“dóna peu a pensar malament.
Es sospitós i potser una mani-
pulació. Crea suspicàcies per
part de la Rapitenca. Ells matei-
xos ens van avisar, avançat el
partit, que estaven guanyant
però que havien alineat un
infantil i que això podia suposar
una impugnació. O sigui, dóna

que pensar”. L’Olimpic ha pre-
sentat les seus al.legacions i
ara l’afer està incoat d’expe-
dient. La Federació ha recolit
les proves que pot presentar
l’equip morenc per intentar
demostrar que la Rapitenca
n’era conscient de la normativa
i que, a més, “va utilitzar fins a
15 jugadors, a més de l’infantil.
No és que no en tenia més”.
Missatges de mòbil amb els

whats poden ser proves per al
comitè que ha de decidir que
passa amb la resolució de la
darrera jornada, i, a més, si hi
ha sanció o no per a la
Rapitenca. Des de l’Olímpic es
va informar que “seria correcte
repetir els dos partits”. Els acla-
riments de la Rapitenca i
l’Alcanar els poden trobar a
plana 17. L’entrevista de
dimarts a Canal TE, la poden

veure a: vimeo.com/chan-
nels/mesesports (dimarts dia
4 segona part).

La polèmica està servida

La darrera jornada del
play-off d’ascens de ju-
venils ebrenc ha portat
contravèrsia. I no poca.
L’Olimpic havia de guan-
yar a Gandesa per ser
campió. Depenia d’ell.
Però va empatar. L’Alca-
nar tenia opcions de po-
der superar-lo. 
No obstant, va perdre a
Alcanar. 

DARRERA JORNADA PLAY-OFF D’ASCENS JUVENIL

L’0limpic podria no ser el campió per una alineació indeguda de la Rapitenca contra l’Alcanar

M.V.

Roger Blanc, tècnic de l’Olímpic juvenil, i Manel Saltor, president del club morenc, van estar a Canal TE dimarts

El comitè ha incoat
d’expedient l’afer a

l’espera de resoldre la
setmana vinent.

Comitè 

David Callarisa no continuarà a la Rapitenca

Nacho Pérez segueix a l’Amposta
L’ASCÓ JUGARA EL DIA 16 AMB EL CERDANYOLA

La Rapitenca ja ha donat a
conèixer les baixes que té. No
ha hagut entesa amb David Ca-
llarisa. Per tant, al jove davan-
ter senienc, una de les revela-
cions les dues darreres
temporades, no seguirà. Ja té
ofertes. Tampoc segueixen Co-
ke, Obi i Felipe. I a més de les
incorporacions de Iker Romera
(Valls) i de Pol (Olimpic), la Ra-
pitenca, avui per avui, té la de
Mauri de la Cava. 

De l’Ascó esmentar que el
dia 16 jugarà la final per deci-
dir qui és el campió de la Pri-
mera catalana, a Vilanova, con-
tra el Cerdanyola, i que
competirà a la Copa Catalunya.

I de l’Amposta, dir que Na-
cho Pérez continua.

Renoven: Jonathan, Joab,
Joan Pérez, Becerra, Josep Ra-
mon, Ferran Simó, Oscar, Al-
bert Arnau i Sergi Ventura. Hi
han tres baixes confirmades
que son les de Jonathan Lérida

(porter), Josep Uliaque i Dani
Fatsini, aquets dos últims te-
nen una oferta de l’Ordino (An-
dorra) on els donen treball. Els
juvenils Cristofher, Marcel Es-
paña i Batalla faran la pretem-
porada amb possibilitats d’in-
corporar-se a la primera
plantilla.

Finalment informar que el di-
vendres 31 de maig es va
constituir la Comissió del Cen-
tenari del Club de Futbol Am-
posta. El centenari és a l'any
2.015. 

Els membres de la Comissió
del centenari  són els se-
güents:

-Manuel Batalla.
-Raül Moreso. 
-Juan José Bertomeu.
-Lorenzo Navarro.
-Manolo Verdiell.
-Miguel Martín.
-José Forcadell.
-Fermín Espuny.

Ahir es va fer oficial

Nando Crespo, nou
entrenador del Tortosa

CD TORTOSA

Nando Crespo dirigirà al pri-
mer equip del CD Tortosa la
temporada 2013-2014. Cres-
po, que havia jugat el tram fi-
nal de la temporada amb el
CD Roquetenc, retorna a les
banquetes, ara com a primer
entrenador, després d'haver
participat en una anterior eta-
pa com a segon entrenador
del CF Amposta al costat de
Jordi Fabregat a tercera divi-
sió i abans com entrenador d'
equips base del CD Tortosa,
Ebre Escola i Amposta.
Crespo, que té en l'actualitat
38 anys, substitueix en el cà-
rrec a Xavi Cid que la pròxima
campanya dirigirà al juvenil
preferent de l'entitat roig-i-
blanca.

Medalla d’or
Avui divendres 7 de juny a
l'Espai Sant Domènec (19

h.) el CD Tortosa rebrà la
Medalla d'Or de la Ciutat. I el
proper dia 15 tindrà lloc l'ac-
te de cloenda del centenari
de l'entitat que s'iniciarà a
les 17 h a la sala d'actes
del Montepio de Conductors
"Sant Cristòfol" de Tortosa i
Comarques. Es projectarà
un vídeo de recull històric
del CD Tortosa i rebran la
insignia d'honor del club els
exjugadors Josep Torres,
Manolo Adell, Josep Ismael
Antó, Joaquim Ricart, Vicent
Pascual, Josep Ferrando,
Salvador Moreno, i Josep
Lluis Margalet, així com l'ex-
president José Llorca, el
periodista Josep Àngel
Òdena, i a títol pòstum els
exjugadors Manolo Ferré i
Mariano Toha. Un cop finalit-
zat l'acte del Montepio tots
els assistents es trasllada-
ran al Centre Cívic de
Ferreries per inaugurar l'ex-
posició de fotografies
"Centenari del CD Tortosa
1909-2009". 

A partir de les 9 del matí.

VI Torneig de futbol base Vila
de Santa Bàrbara

DEMÀ DISSABTE

Ho he dit en més d’una oca-
sió que Ebreliders és emoció i
sentiment. I ho seguiré dient.
La realitat és que aquests Pre-
mis s’han de conèixer per a sa-
ber la seua dimensió. Són im-
pressionants. Les anècdotes
que suposen i les experiències
que et transmet la gent que hi
participa et fan valorar la seua
capacitat de crear il.lusió. I això
és el més satisfactori. Avui es
tanca la  quarta edició. A l’A-
metlla de Mar. Grans moments
i l’inici de nous records que ens
permetran tenir-los en el futur.
Per acabar amb el relat d’Ebre-
liders, em quedo amb una de
les moltes vessants emocio-
nals que han suposat aquests
Premis. La categoria Maiors. 

El reconeixement l’han po-

gut rebre persones que el me-
reixien i que van tenir el seu da-
rrer homenatge públic. Un ho-
nor que gràcies a Ebreliders
rebessin el darrer aplaudiment.
I ho dic també per experièn-
cies properes. Asseguro que
quan això passa, no es poden
oblidar uns Premis com
aquests i que tinguin presents
molts apartats, però sobre tot
aquest. Finalment, sobre la
polèmica de la setmana, no-
més afegir el que ja vaig dir di-
marts al programa. Amb tot
aquest afer dels juvenils de la
darrera jornada, cal creure que
no ha hagut premeditació.
Però si una imprudència o una
irresponsabilitat que cal refle-
xionar perquè no es torni a pro-
duir. 

Ebreliders

L’opinió de Michel

Gerard Zaragoza, nou entre-
nador del Torpedo de Kutaisi,
estarà avui a Canal TE. L’entre-
vista al jove tècnic de Sant Jau-
me es podrà veure a les
14.30 i a les 22.30 h, avui di-
vendres. Durant la mateixa,

Edu Roldan ens parlarà del tor-
neig Vila de Santa Bàrbara,
que es jugarà demà. Posterior-
ment, sobre les 23 h, en parla-
rem del Campionat de Catalun-
ya de Ciclisme que tindrà lloc
demà a Freginals.

Gerard Zaragoza, avui a Canal TE

Freginals i el Torneig de S.Bàrbara, també protagonistes
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El CD la Cava havia de guan-
yar a Calafell i va fer-ho (1-2).
Però per a quedar segon i ju-
gar la promoció necessitava
que el Catllar no puntués a Je-
sús i Maria. I això no va suc-
ceir. El Catllar va empatar. Per
tant, pel golaverage, amb
igualtat de punts, la Cava que-
da tercer. Del partit a Calafell,
Santi Forner, el tècnic, deia
que “ens vam posar amb el 0-

2 i havíem tingut ocasions per
anar 0-5. Però, en la tónica
d’altres setmanes, vam perdo-
nar. I el Calafell va marcar i el
partit va ajustar-se, patint fins
al final, tot i que en aquesta
ocasió vam guanyar”. 

Santi Forner feia una valora-
ció exitosa d ela temporada:
“per un gol no hem pogut aca-
bar segons. Però jo, des del
punt de vista futbolísic, estic

molt satisfet i orgullós de l’e-
quip. I han hagut socis i aficio-
nats que també m’ho han dit
que hem estat competitius i
que hem lluitat fins el darrer
instant”. De la irregularetat de
les darreres deu jornades, el
tècnic aclaria que “s’ajunten
diversos factors. No hem po-
gut comptar del tot amb Mau-
ri, un jugador molt important
per nosaltres, a més de que

han hagut diverses jornades
que hem jugat amb deu durant
gairebé mitja part. I altres co-
ses, però per a mi els partits
claus i que no hem guanyat i
aquí hem perdut força van ser
a Salou, a Roquetes i contra el
Roda de Berà”. Santi ha confir-
mat que segueix a la Cava. 

El jugador Eric ha de deixar
el futbol per un tema físic. 

Santi Forner seguirà a la Cava
L’EQUIP VA GUANYAR A CALAFELL PERÒ S’HA QUEDAT EN PORTES

El Catalònia ha baixat per compensació. Tot i que era una situació que se
sabia que podia passar, diumenge hi havia decepció per trobar-se, de re-
truc, amb un descens quan l’equip ha fet un gran esforç i ha sumat 43
punts, acabant 13è. Però la normativa és aquesta i els tres descensos
tarragonins de Primera a Segona en propicien sis de Segona a Tercera.
Ara el Catalònia depèn del Catllar, segon classificat. Si el Catllar supera
el Girona B i puja, el Cata quedarà salvat. I si el Catllar perd l’eliminatòria,
el Cata se salvaria si puja l’Olot a Segona B i si l’Almacelles guanya la seua
eliminatòria d’ascens a Primera catalana. Llavors, com a millor perdedor
de les tres eliminatòries, el Catllar pujaria i salvaria el conjunt jesusenc. 

El Catalònia depèn 
del Catllar i també de l’Olot

OPCIONS PER SALVAR-SE

Era un partit amb incidència. El Cunit visitava l’Ampolla, equip que
es jugava evitar la 13ena. plaça i, amb ella, la compensació. Però
el Cunit va arribar al camp amb una petita representació, pocs mi-
nuts abans de començar el partit. Segons informaven des de l’Am-
polla, “ens van comunicar que al moment de trobar-se per venir, no-
més eren set jugadors i que van decidir no desplaçar-se més que
les tres o quatre persones que van arribar per a fer l’acta”. L’Ampo-
lla, per tant, guanya 3-0 i obté la permanència.  
D’altra banda, Cotaina, amb molta probabilitat i manca de confir-
mar, seguirà entrenant a l’Ampolla la temporada propera. 

El Cunit no es presenta 
a jugar a l’Ampolla

COTAINA SEGUIRÀ, COM A TÈCNIC

La setmana passada ja vam informar que Miquel Bes no seguiria al R.
Bítem. I també vam comunicar que ja s’havien fet gestions per fitxar
un nou entrenador. Així mateix, també deiem que Sergio Navarro te-
nia una oferta d’un club de la Segona catalana. Ara ha podem fer-ho
oficial que Sergio Navarro entrenarà al R.-Bítem la temporada prope-
ra. Ell ja va estar dilluns a Canal TE, juntament amb Xavi Cid, per fer
balanç de la temporada i parlar del nou repte amb el club de Bítem.
L’entrevista la podeu seguir a: vimeo.com/channels/mesesports (se-
gona part, dilluns dia 3). El R. Bítem va guanyar al camp de l’Alcanar
i, d’aquesta forma, va esvair dubtes pel tema de la compensació. 

Sergio Navarro serà el proper
entrenador del R. Bítem

TRIOMF BALSÀMIC A ALCANAR

Sergio Navarro debutarà la
temporada vinent a la banque-
ta del R. Bítem després del
seu pas pel CD Tortosa, com
a segon entrenador del pri-
mer equip. A Gandesa, on han
tornat a brillar amb la cinque-
na plaça (golejant el SP i SP
en el darrer partit) seguirà
Enrique Aleixendri mentre que
a l’Ampolla pot fer-ho Cotaina.
També seria el cas d’Alfons
Royo a Alcanar, tot i que
caldrà esperar per confirmar-

ho.  La setmana vinent podria
fer-se. Es confia, a Alcanar, en
què continui un percentatge
alt de la plantilla. Així mateix, a
Roquetes també s’ha d’espe-
rar. El president comentava
diumenge que “encara no
n’hem parlat i ho comença-
rem a fer en els propers
dies”. Per tant, no sé sap
segur si Talarn seguirà, com a
mínim a hores d’ara.
Seguirem informant de tot
plegat. 

Comencen els moviments 
CAL PENSAR EN LA PROPERA TEMPORADA

El Jesús i Maria va celebrar el títol de campió, diumenge passat.

CANAL TE

El Jesús i Maria va gaudir de les
celebracions pel titol de campió i
per l’ascens a Primera catalana.
Fou diumenge en el darrer partit
de la temporada, contra el Cat-
llar. El partit, amb molts aficio-
nats visitants a l’estadi, va ser
travat. El Catllar, que necessitava
un punt per assegurar la segona
plaça, va avançar-se amb el 0-1
(20’). Poc després, arran d’un pe-
nal que va transformar ‘Panenka’
Ferreres, amb sang freda, els lo-
cals van empatar. La confronta-
ció, a partir d’aquell moment, fou
travada. Ja la represa, el Catllar

va acusar la necessitat que tenia.
I va defensar més enrera. El Je-
sús i Maria va pressionar i va cre-
ar les seues ocasions. La Cava
estava guanyant a Calafell. Però
precisava de la victòria del fra-
tern rival. El Jesús i Maria va mar-
car però l’assistent va considerar
que hi havia fora de joc posicio-
nal i va aixecar la bandera. Ha-
gués estat el 2-1 i el triomf. No
va poder ser. 
Posteriorment, van començar
les celebracions per un ascens
històric amb la rua i l’ofrena a la
Mare de Déu de l’Assumpció.

Moments de molta emoció.
D’altra banda, Oscar Ròdenes,

president, va estar dilluns a Ca-
nal TE. Va assegurar que es puja
a Primera catalana i que “s’inten-
tarà fer un equip competitiu”. Os-
car aclaria que no sap encara si
podrà seguir com a president,
però que, en qualsevol cas, se-
guiria “col.laborant amb tot el
que puguim com fins ara”. Per úl-
tim, Ròdenes va assegurar que
amb el president del Catllar no té
vincles com s’ha especulat dient-
se que podien haver-hi suspicà-
cies en el darrer partit. “L’equip
va anar a guanyar i fins i tot van
anul.lar-li un gol al final”. 

El Jesús i Maria jugarà a Primera catalana
El president, Oscar Ròdenes, va confirmar-ho dilluns a Canal TE

SEGONA CATALANA. CELEBRACIONS DEL CAMPIÓ. DIUMENGE A CORBERA, COPA CATALUNYA (17 H)

Tal com vam anunciar la set-
mana passada, segons els resul-
tats de la primera catalana, de
diumenge al matí, la jornada de
la tarde seria trepidant a Segona.
I així va ser. Es va confirmar el
descens del Reddis i, per tant, la
incidència estava principalment
al camp del Roquetenc. Tots els
equips implicats depenien d’ells.

Amb una victòria, el Cata queda-
va fora de la maleida 13ena.
plaça. Però va perdre i ara, amb
la combinació de la resta de re-
sultats, cau a Tercera catalana
per ser la tercera compensació
pels descensos de Valls, Morell i
del Reddis.

El fet que hi havia descens en
joc va comportar molt d’ambient

a l’estadi. El Cata va començar el
derbi amb convicció. Els jesu-
sencs van apretar fort, però va
ser Aleix qui va canviar la direcció
del partit, transformant un penal.
El gol va fer mal al Catalònia que
va acusar dues errades de con-
centració defensiva que van per-

metre que Aleix, el pichichi, fer el
3-0 i signar el hat-trick. A la repre-
sa, el jesusencs van assetjar i
van arriscar. Leandro va marcar
el 3-1 i semblava que es podia
ajustar el duel. Però, tot i tenir op-
cions, el Cata no va poder entrar
en situació i el Roquetenc, a la
contra, va decidir. Aleix i Mario,
amb assistències màgiques, van
iniciar les jugades dels gols d’un
Marc Prades genial que va culmi-
nar-les amb gran encert. 5-1 i el
Catalònia que haurà d’esperar
(vegeu noticia part inferior).

El Catalònia, de moment, baixa
per compensació

VA PERDRE A ROQUETES (5-1)

La 13a. plaça ha estat de
descens, per compensació.

Si puja el Catllar, els
jesusencs se salvarien.

Darrera jornada

El Jesús i Maria va
empatar amb el Catllar,

equip que necessitava un
punt per a disputar la

promoció (1-1).
L’assistent va anul.lar un

gol als roigiblancs, al
minut 85. Hagués estat el

de la victòria.

Empat

Mauri fitxa amb la
Rapitenca

Es baixa

Aleix (3) i Marc Prades (2), van marcar els gols del Roqueten c.
CANAL TE
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Bartolo Meca continuarà entrenant el Camarles. Tot i que la temporada
no ha estat l’esperada i que l’equip ha tingut alts-i-baixos considerables,
la junta directiva ja va plantejar-li al tècnic la renovació la setmana ante-
rior a la darrera jornada del campionat. I el tècnic ha acceptat seguir:
“potser hem tingut massa confiança en aquesta lliga després de la cam-
panya anterior que fou extraordinària. Hem d’apendre dels errors i hem
de millorar. I, dins de les possibilitats, apuntalar la plantilla per a poder
ser més competitius la lliga propera”, deia Bartolo. 

Bartolo Meca seguirà al Camarles
UNA TEMPORADA MÉS

Els resultats de la primera catalana, de diumenge al matí, podien portar
conseqüències si es confirmava el descens de més equips tarragonins. Fi-
nalment, només va ser-ne un més i, per tant, la quarta plaça per la baix de
la Tercera catalana no comportava compensació. Ha estat determinant
que, en una temporada de desgavell amb descensos múltiples de la Pri-
mera catalana d’equips de Tarragona, només hagi, de moment, ‘agafat’ a
un equip ebrenc. Per tant, el grup queda igual amb els descensos d’Atlas,
Campredó i Tivenys i amb els ascensos de Corbera, Batea i Alcanar B. El
Catalònia, de moment, ocupa el lloc que deixa el campió Perelló i si el Ca-
talònia se salva (per l’ascens del Catllar) pujaria el quart de Quarta, a ho-
res d’ara el R. Bítem B. 
De la darrera i decisiva jornada, dir que l’Horta va golejar el Camarles (5-
1) i que el Vilalba es va imposar al Móra Nova (2-1). Tots dos evitaven així
el descens directe.  

L’Horta acaba  quinzè però se salva

DARRERA JORNADA

EL PERELLÓ NO JUGARÀ LA COPA

El Deltebre va assolir la per-
manència en guanyar a l’Atlas (3-
1). Era una final pels dos equips.
El Deltebre en podia tenir prou
amb l’empat. L’Atlas si guanyava
es salvava. Per això va començar
el partit més posat, controlant-ho
i avançant-se en el marcador. El
Deltebre es veia obligat a defen-
sar més enrera i no acava d’en-
trar en el partit. Malgrat això, un
gol de David Rovira va ser clau
per als locals, per a poder dispo-
sar de més tranquil.litat. Fins el
descans, però, l’Atlas va seguir
millor, gaudint de diverses situa-
cions de gol. A la represa, el
Deltebre va estar més ben ubi-

cat. Això li va permetre controlar
el joc i, a més, decidir amb un
altre gol de Rovira. Amb el 2-1,
l’Atlas va perdre pistonada i el
Deltebre va sentenciar amb el 3-
1, obra de Taio, arran d’una
rematada excel.lent, complicada
però eficient per poder batre
amb una parabola al porter rival.
L’Atlas es va quedar amb deu i el
duel no va tenir més història. Tres
punt determinants per a un
Deltebre que ha hagut de patir
però que s’ha salvat.
Ara ja cal pensar en el futur. Si hi
ha relleu a la presidència (Carlos
Garcia podria deixar-ho) i qui serà
el nou tècnic. 

El Deltebre assoleix la permanència
Va guanyar l’Atlas (3-1), equip que baixa juntament el Campredó i el Tivenys

AMB TOTA L’AFICIÓ

Som la Federació amb més llicències de
clubs. Es la única, la FCF, que en futbol ama-
teur té una Quarta catalana. Doncs bé, a la pri-
mera eliminatòria van caure els quatre aspi-
rants catalans a l’ascens a la Segona B.
L’Olot, que podia pujar en una eliminatòria, ha
d’anar a la respesca. Li queden dues elimi-
natòries. No confiem mai amb els ascensos
d’altres. Malgrat ser liders en el futbol estatal,
cal veure que tots KO en la primera eliminatò-
ria. Potser no som tan bons com sembla.... I a la Segona B, cada
temporada hi ha vuit o nou equips catalans, i qui puja...?
Passa el mateix en el futbol de la Primera Divisió amb solament
dos clubs que s’ho emporten tot. El Barça i el germà pobre,
l’Espanyol. A Madrid ho dupliquen amb quatre clubs a Primera
(Rayo, Getafe, At. de Madrid i Madrid) i un Alcorcon que pot pujar
si guanya la promoció. Em pregunto,  per què el Barça ha tingut
el seu segon equip moltes temporades a la Segona B i fins i tot a
Tercera, quan llavors estava Guardiola com a tècnic?. I a sobre a
les nostres Terres no ens aclarim. La Tercera catalana grup 1 és
l’única que el segon classificat no té premi per al possible ascens,
si en canvi n’hi ha als altres 16. A la Tercera divisió ens correspon
dos grups per llicències. Però penso que la Federació no lluita.
Andalússia tenen dos grups. Per què? Són més llestos?
La Preferent va desaparèixer. La Primera catalana van transfor-
mar-la. Més del mateix. La nova categoria és deficitària per als
clubs. Per què no una Primera cataana per provincia i tres a
Barcelona i un play-off final?. Més emoció, més rivalitat i que cada
provincia pugui optar a tenir un equip a Tercera divisió. Som bons
o dolents, a Catalunya, en matèria futbolística?. Cadascú que tre-
gui les seues conclusions.
GRAN RAPITENCA. Quatre baixes a la Rapitenca: Callarisa,
Coke, Ortega, Obi i Felipe. Els nous fitxatges són Pol Bladé, de
l’Olímpic, Iker Romera, del Valls, Mauri de la Cava i els juvenils
Gasparin i José Mari, amb el que seran cinc jugadors locals. Falta
la incorporació d’un porter. Josué de la Cava o Selu del Tortosa.
Poden ser els escollits. Amb un 80 % de jugadors de la comarca,
la Rapitenca per a la temporada propera té l’objectiu de superar
la classificació de la temporada passada. Ara falta l’arribada d’un
davanter pur. També cal dir que s’està negociant amb Aleix del
Roquetenc i amb un jugador de Barcelona. Properament desvela-
ré en un article profund els secrets d’aquest club i el seu futur. Per
a mi és el millor club de la història ebrenca. S’estan fent les coses
amb sentit comú però amb diversos aspectes per a millorar i que
ja matisaré en altres edicions. 
ALEIX, LA NÚVIA DESITJADA. L’any passat, aquest jugador era
desitjat pel Catalònia, l’equip en el que havia jugat, el Roquetenc i
el Tortosa. Se’n va anar on li pagaven més: al Roquetenc on algú
hi col.laborava per a poder fitxar-lo. Ara, Amposta i Rapitenca, a
més d’altres dos equips de Segona catalana, se’l disputen.
Segons fonts del Roquetenc, pensen que té un 80 % de possibili-
tats d’anar-se’n. Quina llàstima. Si li puguéssim traure deu anys,
seria un jugador que podria estar a la Segona B. 
QUIN SERÀ EL CRAC DE L’AMPOSTA?. Apunten aquests dos
noms per a poder ser el futur davanter de l’Amposta. Callarisa,
que no ha renovat a la Rapitenca i que té altres propostes, o Aleix
del Roquetenc. Si Callarisa no fitxa per a l’Amposta, podria ser
desitjat per la Cava. Jo per a l’Amposta prefereixo a Callarisa.  
JESÚS I MARIA-CATLLAR, VA HAVER-HI BODA? No, no va
haver-la. I malgrat que vaig dir que hi hauria empat, va ser de mira-
cle perquè el Jesús i Maria va pressionar molt al segon temps i
fins i tot van anul.lar-li un gol que era legal. La tarde de diumenge
per a mi va ser trista perquè m’hagués agradat que la Cava
hagués promocionat. I pel Catalònia. No s’ho mereix. I ara ha d’es-
perar un miracle. Que pugi el Catllar.
TÈCNIC DEL CD TORTOSA: A LA CINQUENA VA LA VENÇU-
DA. Videllet, Delfín, Enric i el darrer Nacho van dir que no al
Tortosa. Aquest darrer segueix a l’Amposta perquè està còmode.
El tracten bé i vol acabar el projecte amb el seu equip. Penso que
s’han oblidat de Carlos Soler. I bé, el nou tècnic serà Nando
Crespo. Des de Madrid m’avanço abans que es faci oficial.
CD LA CAVA. NOVA ETAPA? Amb un 90 % de possibilitats, Santi
Forner seguirà. Ell només ha posat tres condicions: mantenir el
bloc, fitxar als jugadors que puguin faltar i que continui Aleix. Ha
estat baixa Mauri, que ha anat a la Rapitenca. Josué pot interes-
sar també a la Rapitenca i podria ser baixa, i caldrà saber si segui-
ran Toni i Reyes. Els fitxatges podrien ser dos: San José, de
Vinaròs, i Ferran, que tornaria de la Rapitenca.
EL R.BITEM ES VA PODER PLANTEJAR RENUNCIAR
Fa unes setmanes els vaig dir que hi havia un equip de Segona
catalana que s’havia plantejat renunciar. Aquest club el lidera el
gran Joaquin Roda, el president més veterà d’aquestes terres que
en un moment de debilitat tenia dubtes: “la situació econòmica per
mantenir-se és cada cop més complicada. Veurem que passarà”,
deia Roda temps enrera. Finalment, es queden en ella. El club
podria sofrir una transformació. Poden marxar algunes estrelles.
Es baixarà el pressupost un 30 %  i encara no sé sap que succeirà
amb el filial (té opcions de pujar si ho fa el Catllar). Se’n va Miquel
Bes i arriba Sergio Navarro que provarà per segon cop en una

Es tan potent el futbol català com ens pensem?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Deltebre va celebrar la permanència en la categoria.

L’Olímpic acaba segon
El partit era intrascendent. La segona plaça ja sé sabia que no tenia pre-
mi. Però estava l’honor de poder acabar-hi. I l’Olímpic ha estat finalment
qui l’ocupa en guanyar per 4-0 a l’Ulldecona, que és tercer. Bona tempo-
rada de tots dos. La Sénia, tot i l’accentuada irregularetat, ha estat quart.
Dissabte va perdre a Campredó. I el Flix, que va acabar golejant el Ti-
venys (4-0), és cinquè. La segona volta flixanca ha estat deficient però la
valoració global, tot i que potser lluny de l’objectiu, es pot considerar bo-
na amb les dificultats del darrer tram de la competició. El Perelló, cam-
pió, en partit de tràmit, va golejar a Sant Jaume (2-6). I ja amb ganes de
tancar una temporada històrica, ha renunciat disputar la Copa. 

DISSABTE, TROFEU SEBASTIÀ MARTÍ

Barbosa no continua a l’Aldeana
Ramon Barbosa ja es va acomiadar dels jugadors el diumenge al camp del
Pinell. El tècnic, en la segona etapa al primer equip aldeà, ha fet una bona
labor salvant-lo la temporada passada i també assolint la permanència en
aquesta. Però considera que aquesta segona etapa ja ha acabat.

D’altra banda, demà dissabte a les 18 hores, al camp de la Unió es dis-
putarà una nova edició del trofeu Sebastià Martí, jugadors absents, amb un
partit entre el juvenil de l’Aldea i el del Camarles. 

12 hores de futbol-7
Així mateix, cal informar que el dia 15 de juny, al camp de futbol de ges-

pa artificial de l’Aldea, organitzat pel primer equip i el juvenil, amb el suport
de l’Ajuntament, es faran les primeres 12 hores de futbol-7 amb 1400 eu-
ros amb premis. Les inscripcions ja es poden fer a les botigues d’Alegre Es-
ports de l’Aldea, Amposta i l’Ampolla. 

banqueta de Segona catalana. A la Cava fou cessat i a Tortosa no segueix com a segon entrenador. Sergi, sort. La necessitaràs. 
AMARÉ FITXA PER UN EQUIP DE MADRID. En aquestes comarques hi ha jugadors que estan desaprofitats i que penso que jugarien millor a
Tercera divisió que en categories regionals. El jugador Amaré, del Tortosa, en aquesta temporada no ha tingut oportunitats. El seu mister no li n’ha
donat moltes. I va marcar 22 gols en el juvenil de Preferent, i només jugant la meitat dels partits va ser el màxim golejador al Deltebre, fa dues
temporades, sent juvenil. En aquesta campanya només ha jugat 3 partits com a titular i ha marcat quatre gols i ha estat el sisè màxim golejador
de l’equip. Els números estan aquí, i cada temporada demostra que és un diamant en brut. Jo no sé si és bo o dolent. Però ho sabrem aviat.
L’Alcalà d’Henares de Madrid s’ha interessat per ell. En agost signa per aquest equip. Sort Amaré.
QUINS VAN SER ELS MILLORS EQUIPS DE LA SEGONA VOLTA?. L’Amposta ha estat l’únic equip de la Primera catalana que en el seu grup
no ha empatat cap encontre. Però va tenir una segona volta a mig gas, amb nou partits perduts davant els 4 de la primera. A la segona catalana,
el millor equip fou el Catllar amb 37 punts, Jesús i Maria 36, la Cava 35, Alcanar 33, Gandesa 32. El Tortosa fou setè, Roquetenc vuitè, l’Ampolla
onzè, Catalònia dotzè i R. Bítem tretzè. A la Tercera catalana, el Perelló és líder també a la segona volta amb 41 punts, Ulldecona 34 , Olimpic 33,
Santa Bàrbara 30, Móra Nova i S. Jaume 28, Ametlla 27, Aldeana i Vilalba 24, la Sénia 22 (sense comentaris. Sis partits sense guanyar en la sego-
na volta), Pinell i Camarles 22, Horta 20, Atlas i Deltebre 19, Flix 18 (el canvi de tècnic fou un error), Campredo 11 i Tivenys 2.
TERCERA CATALANA, CADA COP MÉS IGUALTAT. Un total de 12 equips d’aquesta categoria només van estar separats de nou punts. O el
que és el mateix, el 65 % dels conjunts solament els van separar aquests 9 punts, des del 4 al 15, des de la Sénia a l’Horta. Això significa que
cada cop el futbol està més igualat. Veiem que no hi ha rivals fàcils. El rècord està en la Segona catalana de Girona, grup 1, dels sis nous equips,
cins se van salvar. 
PELS NOSTRES VOLTANTS PINTA MALAMENT. Tres equips de Primera Divisió a Segona: Depor, Mallorca i Saragossa, aquest darrer el de
Michel Viñas, qui el dissabte la nit va dormir malament. El mateix cas de Camarero o Javi Asin i tants aficionats d’aquest club. Si mirem als nostres
costats tots els equips perden categories. El Saragossa, el seu filial, el Terol, el Nàstic que està a Segona B, el Castelló a Tercera...l’únic que pot
compensar-ho és el Vila-real. I a les nostres terres ja veurem que passa a la Quarta catalana la temporada vinent. Tres filials poden retirar-se i el
Bot i el Godall que podrien pujar sempre i quan el Catalònia se salvi i els filials de l’Alcanar i del R. Bítem renunciin a l’ascens.  
VISCA EL FUTBOL VISCA L’AMOR. Això solament podia succeir a les Terres de l’Ebre i en un partit de futbol. Som autèntics!. Josep Zumaquero
segon entrenador del Catalònia B i jugador dels veterans del Roquetenc, entrenava l’Aldeana femení i allí li va sorgir una història d’amor amb la màxi-
ma golejadora d’aquest equip, Arancha Ferrando, que en aquesta lliga ha marcat 27 gols. Després de dos anys de festeig, fa dos dissabtes, Josep
va transformar un penal contra el Jesús i Maria (estava pactat) i es va apropar a la banqueta on li van donar una caixeta. Allí hi havia un anell que
va donar-li a la seua núvia. Primer va mostrar una samarreta que portava a la part de sota en la que deia “vols casar-te amb mi?”. Arancha, de 19
anys, el va abraçar i es van besar. Es van poder conèixer vinculats amb el futbol i així s’han pogut comprometre. Quina romàntic!. Qué bonic!.
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PRÒXIMA JORNADA 

Ascens: Corbera, Batea i Alcanar B.

Si puja el Catllar, pujaria el quart classificat.

RESULTATS

34a jornada Quarta catalana

Benissanet-la Galera 2-0

Jesús i Maria-Godall 1-1

R. Bítem-Muntells 6-2

Catalònia-Roquetenc 2-1

Deltebre-Batea 0-3

Tivissa-Corbera 1-3

Bot-Alcanar 3-3

Ginestar-Arnes 3-2

Xerta, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 32 142 31 85

2. Batea 32 86 36 75

3. Alcanar 32 77 29 71

4. R. Bítem 32 95 36 67

5. Bot 32 82 66 55

6. Godall 32 85 65 51

7. Catalònia 32 56 69 46

8. Arnes 32 50 51 44

9. Roquetenc 32 69 73 44

10. Benissanet 32 58 52 44

11. Ginestar 32 58 65 39

12. Tivissa 32 56 83 39

13. la Galera 32 41 80 35

14. Jesús i Maria 32 45 78 24

15. Muntells 32 51 93 24

16. Xerta 32 49 82 22

17. Deltebre 32 23 134 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 

Campió: Perelló

Descens directe: Atlas,

Campredó i Tivenys

RESULTATS

34 jornada, Tercera catalana  

Sant Jaume-Perelló 2-6

Olimpic-Ulldecona 4-0

Campredó-la Sénia 2-1

Flix-Tivenys 4-0

Vilalba-Móra Nova 2-1

Deltebre-Atlas 3-1

l’Ametlla-S. Bàrbara 2-2

Horta-Camarles 5-1

Pinell-Aldeana 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 34 91 44 77

2. Olimpic 34 75 30 67

3. Ulldecona 34 52 39 61

4. la Sénia 34 55 38 52

5. Flix 34 68 52 52

6. Móra Nova 34 53 47 51

7. S. Bàrbara 34 69 68 49

8. Camarles 34 50 54 49

9. Pinell 34 69 57 48

10. l’Ametlla 34 43 47 47

11. Sant Jaume 34 60 58 46

12. Aldeana 34 49 49 44

13. Vilalba 34 55 68 44

14. Deltebre 34 49 57 44

15. Horta 34 51 59 43

16. Atlas 34 46 52 38

17. Campredó 34 40 95 23

18. Tivenys 34 38 100 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Jesús i Maria

Promoció d’ascens: Catllar-

Girona B

Baixen per compensació:

Catalònia, Calafell i Camp Clar

Descens directe: Salou, SP i SP

i Cunit

RESULTATS

34 jornada, Segona catalana

Tortosa-Salou 5-0

Cambrils-Vilaseca 2-2

l’Ampolla-Cunit 3-0

Roquetenc-Catalònia 5-1

Alcanar-R. Bítem 1-2

C. Clar-R. Berà 0-2

Calafell-la Cava 1-2

Jesús i Maria-Catllar 1-1

Gandesa-SP i SP 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 34 83 32 72

2. Catllar 34 59 35 68

3. la Cava 34 65 37 68

4. Alcanar 34 86 38 64

5. Gandesa 34 58 48 59

6. Tortosa 34 64 40 56

7. Cambrils 34 60 40 53

8. Vilaseca 34 60 43 53

9. Roquetenc 34 60 53 49

10. R. Bítem 34 50 43 49

11. l’Ampolla 34 43 43 47

12. Roda Berà 34 41 41 47

13. Catalònia 34 56 71 43

14. Calafell 34 37 62 33

15. Camp Clar 34 45 71 33

16. Salou 34 31 75 24

17. SP i SP 34 34 88 21

18. Cunit 34 29 101 14

Segona catalana

El Catllar va sumar el punt que li faltava diumenge a Jesús i Maria.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Una nova temporada que
arriba al seu final. El

Catalònia dependrà del
Catllar per a poder

mantenir la categoria.

Final
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 

Campió: Ascó

Promoció. Santfeliuenc (jugarà

contra el Masnou)

Descens: Reddis, Sants,

Cervera, Valls i Morell

RESULTATS

34 jornada, Primera catalana

Ascó-Martinenc 1-3

Amposta-Vilanova 1-0

Reddis-Torreforta 1-2

Valls-Tàrrega 5-0

Sants-Morell 6-0

Cervera-Tecnofutbol 0-1

Viladecans-Torredemb. 1-0

Santfeliuenc-Igualada 1-1

V. Alegre-Andorra 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 34 81 30 76

2. Santfeliuenc 34 52 28 68

3. Viladecans 34 53 23 68

4. Martinenc 34 60 34 59

5. Igualada 34 55 39 53

6. Vista Alegre 34 51 47 53

7. Amposta 34 49 38 51

8. Andorra 34 41 44 47

9. Tàrrega 34 41 49 47

10. Vilanova 34 48 47 44

11. Tecnofutbol 34 42 58 39

12. Torreforta 34 42 54 39

13. Torredembarra 34 44 47 38

14. Reddis 34 40 74 36

15. Sants 34 52 66 35

16. Cervera 34 37 56 33

17. Valls 34 38 58 33

18. Morell 34 28 62 30
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Com a entrenador del
C.D.Alcanar Juvenil, i veient la
repercussió mediàtica en la
qual s’ha vist involucrada l’últi-
ma jornada del la Fase
d’Ascens Juvenil Terres de
l’Ebre, passo a descriure com
vam viure els fets al nostre
club:
Dimarts, la FCF creu oportú
que l’última jornada s’ha de
disputar de forma conjunta
vist que hi ha dos equips amb
opcions de quedar primers
classificats, com són
l’Olímpic Móra d’Ebre i
l’Alcanar. Per tant, pren la
decisió que ambdós partits
es disputin diumenge al matí
a les 12:00h.
Amb aquesta idea treballem
tota la setmana als entrena-
ments, fins que dijous canvien
totes les coses... La FCF diu
que diumenge no es pot jugar
perquè hi ha un equip implicat
a qui no li va bé. Dels quatre
equips implicats, ni Gandesa
ni Rapitenca, ni tampoc nosal-
tres l’Alcanar, havíem fet
aquesta notificació. Per tant,
entenem que l’equip implicat
a qui no li va bé jugar en diu-
menge al matí és a l’Olímpic
Móra d’Ebre, doncs el seu
Primer Equip juga per la tarda
un partit molt important, dis-

putant-se la segona plaça de
la lliga amb l’Ulldecona. Per
tant, hem de deduir que no
volen jugar aquell dia perquè
pensen que no disposaran de
tota la plantilla al complet en
algun dels dos equips, havent
de decidir a quin equip desti-
nen els jugadors.
Dijous a les 19:00 el CD
Alcanar inicia el seu entrena-
ment pensant que es juga diu-
menge a les 12:00h. No obs-
tant això, i com a conseqüèn-
cia del que hem explicat
abans, la FCF resol que s’ha
de jugar un altre dia i, amb
tota la celeritat del món, s’a-
corda jugar divendres a les
20:00h els dos partits. És a
dir, amb escasses 24h d’ante-
lació per preparar el partit
més important del futbol base
de l’entitat canareva.
Primerament, el que això
suposa per al CDAlcanar és
no poder comptar amb dos
jugadors que estudien fora de
la població i, per dificultats en
el desplaçament i la celeritat
de tot el procés, no poden
ser convocats per al partit (el
més important de tot l’any).
Arribat el dia del partit,
aquest comença i ens posem
per davant al marcador, arri-
bant amb 0-1 favorable a la

mitja part, i coneixent el resul-
tat del partit a Gandesa, que
era d’empat a zero gols, la
qual cosa ens donava el lide-
rat i l’ascens. No obstant tot
això, a la segona part ens pot
la pressió i la UE Rapitenca
ens remunta el partit, sobre-
tot gràcies a dos jugadors del
Juvenil A (els quals també han
debutat a 3a Divisió).
Qualsevol que ha jugat a fut-
bol o a un altre esport i ha vis-
cut un final de temporada
paregut entendrà la situació
següent: saber que el resultat
que necessitaves per poder
quedar campió s’està pro-
duint i tu, tot i el teu esforç,
no pots guanyar el teu partit.
Imagineu-vos doncs la frustra-
ció dels meus jugadors, i la
meva mateixa, en el moment
de finalitzar el partit i saber
que l’altre partit havia acabat
en empat a zero gols i tu has
perdut. Ni al pitjor dels meus
enemics li voldria la tasca de
recollir del terra a tots els
jugadors, la majoria d’ells
amb llàgrimes a la cara, des-
fets per la decepció, i acom-
panyar-los al vestidor. I allí
observar el funeral d’un equip
destrossat.
A partir d’aquest moment, i
gràcies a l’observació d’un

jugador meu que afirma:
“Amb jugadors del Cadet B
ens han guanyat...”, em diri-
geixo al vestidor de l’àrbitre
per comprovar si aquests
cadets tenen l’edat suficient
per jugar en categoria juvenil,
és a dir, 15 anys complerts
en el moment de la disputa
del partit.
No us puc explicar quina és la
meva sorpresa quan, enmig
de la comprovació, desco-
breixo que un dels jugadors
presenta fitxa d’INFANTIL
PREFERENT, nascut l’any
1999 i, per tant, impossible
que tingui 15 anys en el
moment de la disputa del par-
tit. És a partir d’aquell
moment que faig que l’àrbitre
notifiqui a l’acta aquesta
infracció, sabent que aquest
fet ens pot donar la victòria
per alineació indeguda.
Llavors és quan, ple d’alegria,
em dirigeixo al nostre vesti-
dor per comunicar-los-ho als
jugadors, els quals encara
estaven plorant. Ningú em
traurà del cap la imatge d’ale-
gria i felicitat de totes aque-
lles cares quan els ho vaig
explicar.
Des del CDAlcanar entenem
que les normes de la FCF són
iguals per a tothom. Resulta

evident que per l’Olímpic
Móra d’Ebre no és agradable
viure aquesta situació i jo no
la voldria per al meu equip,
però lluny d’aquí queden les
acusacions d’haver pactat el
partit o res per l’estil. De tots
és sabuda la rivalitat entre
Sant Carles de la Ràpita i
Alcanar, i més veient l’esforç
que van realitzar els jugadors
de la UERapitenca per guan-
yar el partit quan no es juga-
ven res de res.
Esperem que amb aquest

escrit quedi clara de la forma
que van succeir les coses al
llarg de tota la setmana, i
deixi de dubtar-se del JOC
NET del nostre equip, el qual
va donar-ho tot damunt del
camp per poder guanyar.

Jan Esteller Subirats
Tècnic del juvenil CD Alcanar

Versió CD Alcanar

OPINIO

Des de la UE Rapitenca
volem aclarir els fets oco-
rreguts el passat divendres
durant l’última jornada d’as-
cens en categoria juvenil.
Davant de tot volem deixar
constància que no va ser
una decisió presa premedi-
tadament amb el CD
Alcanar.
Volem fer saber que des
del principi de la fase d’as-
cens hem tingut molts de
problemes a l’hora de
poder fer equip, ja que vam
començar la fase d’ascens
amb tant sols 11 jugadors
de plantilla i l’última jornada
en qüestió només disposà-
vem de 6 jugadors. Per
tant, vam haver de comple-
mentar l’equip amb 2 juga-
dors del juvenil A, 2 del
cadet A, 2 del cadet B i 1
infantil. No vam poder
posar més jugadors ja que
el cadet A encara li queda-
va la última jornada per
jugar, tenint només 10
jugadors de la seva planti-
lla. El cadet B a la última
jornada ens jugàvem el
pujar de categoria i per tant
havíem d’anar amb la planti-
lla sencera.
Des del Mòra s’acusa d’ali-
near al jugador infantil al
minut 82 de partit per a
que així es pogués impug-
nar el partit, quan realment
el jugador va entrar al

terreny de joc a la represa
de la mitja part.
Si realment fossen certes
les sospites que el Mòra
està dient de que estava
tot premeditat; el més fàcil
i sense complicacions,
hagués estat que la UE
Rapitenca s’hagués deixat
perdre el partit contra el
CD Alcanar, i no guanyar tal
i com va fer. Si el CD
Alcanar hagués guanyat el
partit no estaríem parlant
de cap alineació indeguda
ni de cap irregularitat.
També volem fer l’aclari-
ment que a l’acabament del
partit els jugadors del CD
Alcanar van sortir del
terreny de joc afectats,
inclòs n’hi va haver algun
que va acabar plorant. En
cap moment es va celebrar
al camp res tal i com es va
dient.
Pensem que el Mòra era l’e-
quip que ho tenia més fàcil
per a pujar de categoria, ja
que depenia d’ell mateix
guanyant al CF Gandesa. El
fet de no haver fet ells els
seus deures no li dona dret
a desacreditar esportiva-
ment a la UE Rapitenca
escampant tot tipus de
rumors i suspicàcies.
Per últim dir que és rela-
ment curiós que el Mòra
parle d’irregularitats quan
sap que al seu partit a la

Devesa per falta de porters
juvenils i cadets es va
haver d’alinear un porter
infantil, sent també una ali-
neació indeguda però en
aquesta ocasió no es va dir
res.
Esperem que aquest escrit
serveixi d’aclariment de
tots els fets que han suc-
ceït i que no es dubte en
cap cas de l’esportivitat de
la UE Rapitenca.

Enrique Lucas
Coordinador Futbol Base

UE Rapitenca

Versió UE Rapitenca

OPINIÓ

-Demà dissabte,
Freginals acollirà el
Campionat de Catalunya
sènior i Màster 30 (16.30 h).
La carrera està  organitzada
pel Club Joves Ciclistes
d’Amposta i Promoevents,
amb el suport de
l’Ajuntament de Freginals. El
recorregut serà de 78 quilò-
metres i passarà per
Ulldecona, la Galera, Santa
Bàrbara i Freginals, on es
farà cinc voltes al circuit
Cabiscol. Avui divendres a

Canal TE (a partir de les 23
h), 
-Aquest cap de setmana,
a l’Ampolla es farà el
Torneig Handbol Platja, a la
platja de les Avellanes. Això
serà demà dissabte.
Diumenge, s’efectuarà la
segona edició de la Mitja
Marató. 
-Tortosa serà l’escenari
aquest cap de setmana de la
Copa Catalunya de Twirling,
organitzada pel CT Tortosa.
Demà, a les 9.30 h, es con-

centraran els clubs partici-
pants i a les 10 tindrà lloc la
cerimònia d’apertura. 
Les entitats que competiran
són les següents: Amposta,
Deltebre, Santa Bàrbara,
Ulldecona, Granadella y el
club organizador. 

-Demà dissabte, a Santa
Bàrbara, a partir de les 17
hores, es disputaran les 12
hores de futbol sala, al pave-
lló poliesportiu. 

BREUS. CICLISME, HANDBOL PLATJA A L’AMPOLLA I TWIRLING A TORTOSA

Freginals acull el campionat de Catalunya

Xavi Vela i Dani
Sigurbjornssön van fer
podi, medalla de bron-
ze, en els Campionats
d’Europa disputats a
Sevilla, aconseguint la

única medalla de la
selecció espanyola en
una regata en què va
imposar-se Suïssa i en
què Itàlia fou la segona
classificada.

Els dos remers torto-
sins en van tenir
opcions de fer la meda-
lla d’argent però en els
darrers metres es van
quedar enrera.

REM

Sigurbjornssön i Vela, bronze a l’Europeu

El Corbera rebrà diumenge
el Jesús i Maria en l’elimi-
natòria de la Copa que tots
dos clubs juguen com a
campions, de la Quarta i la
Segona catalana. El partit
es disputa al camp de l’e-

quip de la Terra Alta, cam-
pió de la categoria inferior.
D’altra banda, dir que el
filial del Remolins-Bítem
pot tenir opcions de pujar
a Tercera si el Catllar puja
de categoria. Llavors es

salvaria el Catalònia i puja-
ria el filial de Bítem. Des
del club ningú ha fet oficial
que el filial es retiri. Però si
ho acabés fent, el Bot
seria qui tindria possibili-
tats.

FUTBOL QUARTA CATALANA

El Corbera rebrà diumenge el Jesús i Maria
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

JUANJO ROVIRA, EBRENC DE L’ANY
Juanjo Rovira és de
Bítem. Té 51 anys. Es
l’Ebrenc de l’Any dels
Premis Ebreliders. La
seua dilatada trajectòria
professional li ha compor-
tat un reconegut prestigi
en l’àmbit esportiu i direc-
tiu arreu del país. La seua
labor no té fronteres com
a Director de MIC
Football, empresa dedica-
da a organitzar events
esportius a nivell mundial.
Avui a l’Ametlla de Mar,
rebrà el guardó com a
Ebrenc de l’Any. 
A la foto superior, tot el
grup de col.laboradors
del MIC 2013.

Més Ebre: Com has vis-
cut aquesta edició dels
Ebreliders, des del seu
inici?
Juanjo Rovira: Anys
enrera, ja vaig participar-
hi. Per això, a l’inici, m’ho
vaig agafar amb calma.
Però el cert és que a
mesura que passaven els
dies i vaig veure com evo-
lucionaven, ho vaig seguir
amb molta il.lusió. No
només per mi. Si no per
tot el que hi ha darrera.
Aquí apareixo jo, però he
de destacar que hi ha un
gran grup humà, un gran
grup de treball, a més de
tota la meua familia i de
totes les persones que
m’he trobat en aquest
camí i que han significat i

continuant significant
molt per a mi. 
ME: I una vegada saps
que ets l’Ebrenc de
l’Any...
JR: La veritat és que
molta alegria. I també
emoció. Per tota la gent
que m’ha donat suport i
per tot el que representa i
perquè es un reconeixe-
ment per moltes perso-
nes, tal com he dit abans.
Un premi com aquest és
una manera de reforçar la
identitat ebrenca, la d’i-
dentitat d’aquest territori
que tan estimo i que no
oblido. Mai oblido les
meues arrels i per això
aquesta distinció em per-
met estar més orgullòs
encara de les meues
Terres. I només puc
agrair a totes les perso-
nes que m’han ajudat a
arribar fins aquí i tot el
suport rebut. Es molt gra-
tificant. 
ME: Quina valoració fas
dels Premis Ebreliders?
JR: Tenen una pecularie-
tat que els fa ser dife-
rents. Són populars i és la
gent la que decideix. Em
semblen molt positius. A
més, són un incentiu per
moltes entitats, associa-
cions i entitats en general
per a poder veure’s valo-
rades i sentir-se recone-
gudes. Així mateix, els
Ebreliders creen uns vin-
cles que et porten a

seguir-los cada dia i et
poden generar moltes
satisfaccions. Són emo-
cions i moltes il.lusions.
ME: Amb les teues parau-
les i tenint en compte que
ets una persona que pas-
ses moltes setmanes fora
de les nostres terres,
demostres ser un gran
amant del nostre territori.
JR: Es cert que estic fora
molt de temps, però

aquest territori és casa
meua. Per a mi és un
orgull passejar el nom de
l’Ebre per allí per on vaig.
I així ho faig i ho seguiré
fent.
ME: Què et passarà pel
cap avui quan rebràs el
guardó com Ebrenc de
l’Any?
JR: Molta emoció i satis-
facció. No només per mi,
si no que per tota la gent
que ja he esmentat a l’ini-
ci. Per tots ells que m’han
acompanyat en aquest
trajecte i que espero que
m’acompanyin molts anys
també és aquest gran
reconeixement. Serà
complicat d’oblidar.  

“Estic molt satisfet. Aquest reconeixement no és només per
a mi, ho és per tota la gent que m’ha acompanyat en el
trajecte i que espero que ho continuï fent molts anys”
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El Peix Blau és el protagonis-
ta de les jornades gastronò-
miques que se celebraran a
l'Ametlla de Mar i que tindran
lloc del 7 al 16 de juny. En
aquesta ocasió tretze restau-
rants oferiran receptes inno-
vadores i atractives amb el

peix blau com a inspiració.
Els 13 restaurants partici-
pants han elaborat una pro-
posta amb menús per 18, 25
o 38 euros. Paral·lelament es
repetirà l'experiència de la
TAPAMAR, en aquest cas
Tapa Blava, on 15 bars oferi-
ran la tapes amb peix blau i
una consumició, per 2'5 E. 
Per tant, nova cita gastronò-
mica després de l'èxit de les
jornades de la tonyina roja i la
Tapa Roja on els bars partici-
pants van servir prop de
4.000 tapes.  
“Les jornades gastronòmi-
ques de la tonyina roja van
ser un èxit i esperem que en
aquesta ocasió es repeteixi.
El nostre objectiu és poten-
ciar la gastronomia de la Cala
i revaloritzar el peix blau i
desestacionalitzar la tempo-
rada”, explicava Vicent Martí,
regidor de Turisme de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar. 

En el marc de les Jornades,
el 9 de juny, arriba la XIX
Diada dels Fideus Rossejats i
dels Peix Blau. Una diada
gastronòmica consolidada al
municipi que comptarà amb
el Concurs de Fideus
Rossejats protagonitzat per
40 cuiners amateurs que llui-
taran pels sis premis de 150
E cadascun que ofereix la
organització i degustació de
fideus, de tapes de peix Blau
i de la DO terra Alta que serà
representada per una amplia
mostra dels seus vins amb la
presència de 8 cellers, a més
d'altres de productes locals
com l'oli, el formatge o la
mel. Per 5 E, es podran

adquirir uns tiquets que dona-
ran dret a una degustació de
fideus, una de tapes de peix
blau i dos copes de vi, amb
l'afegit de l'obsequi que supo-
sarà pel comprador, la copa
de vidre i la cassoleta de
fang. Per tant, una nova opor-
tunitat per gaudir del tipisme
mariner de la Cala alhora que
es degusta un plat que forma
part de la tradició culinària
del municipi. 
A més, aquesta experiència
gastronòmica s'acompan-
yarà d'aquesta proposta
diversa de vins de la Terra
Alta, un maridatge perfecte
per a l'ocasió. 
La jornada coincidirà amb la II

Festa del Mar organitzada
per l'Estació Nàutica Costa
Daurada amb tota mena
d'activitats nàutiques. 
I és que des de dos quarts
de deu del matí fins a dos
quarts de dos de la tarda, el
port serà l'epicentre de diver-
sitat d'activitats com el Tuna-
tour, submarinisme, paddle-
surf,  excursions marítimes,
caiacs, demostració de vela
llatina, BTT, raqueros,  hobby
cat i l'espectacular Flyboars.
Es podrà participar en aques-
tes activitats per només 1 EÛ
per activitat, prèvia inscripció
a l'Oficina de Turisme i al
Centre d'Interpretació de la
Pesca.

L'Ametlla de Mar promociona el Peix Blau 

Les Jornades
Gastronòmiques del
Peix Blau a l'Ametlla de
Mar tindran lloc del 7 al
16 de juny. A més,
paral·lelament, quinze
bars participaran en la
Tapa Blava. En el marc
de les jornades, el 9 de
juny se celebrarà la XIX
Diada dels Fideus
Rossejats i el Peix Blau,
i la II Festa del Mar.

La Cala espera repetir l’èxit d’edicions gastronòmiques anteriors

PEIX BLAU, LA MAR... L’AMETLLA

ACTUALITAT

REDACCIO
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a mig matí el cel estarà mig ennuvolat a la meitat sud del territori i
entre poc i mig ennuvolat a la resta, amb núvols de tipus alt i mitjà. A par-
tir de llavors el cel quedarà poc ennuvolat per alguns núvols alts. 
A partir de migdia i durant la tarda creixeran algunes nuvolades a punts
del Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat,
sobretot al sector occidental, i més aïlladament al Prelitoral sud.
Independentment, al litoral sud hi haurà intervals de núvols baixos a l'inici
i al final del dia.

Precipitacions
De matinada són probables alguns ruixats aïllats i minsos al terç sud.
A partir de migdia i durant la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu i
Prepirineu occidental, i no se'n descarten al sector oriental. Seran febles
o localment moderats i amb tempesta. Acumularan quantitats entre min-
ses i poc abundants (fins a 20 mm en 24 hores)

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més altes al lito-
ral sud. Els valors mínims es mouran entre 4 i 9 ºC al Pirineu, entre 12 i
17 ºC al litoral central, a les terres de l'Ebre i a la resta del litoral sud, i
entre 8 i 13 ºC a la resta del país. 
Les màximes seran similars o lleugerament més altes, i es mouran entre
els 21 i 26 ºC al Pirineu i litoral, i entre els 25 i 30 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà bona, tot que al litoral sud serà regular a primeres hores per la
presència d'estrats baixos o boires. Per altra banda fins a primeres hores
del matí hi haurà alguna boira o boirina a punts de l'interior.

Vent
A l'inici i al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable en general,
amb predomini del component sud al litoral sud i també al sector nord
durant la nit. La resta del dia bufarà de component sud entre fluix i mode-
rat, més reforçat al litoral nord.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

L'amor  ha cobrat una gran importància en la teva vida
i avui estaràs  romàntic  i molt galant  amb la teva pare-
lla. No obstant això, hauràs  de donar-te  temps per a
tot  i no descurar  els teus assumptes  de treball.  

Taure
20/4 al 19/5

No voldràs fer gens avorrit ni tampoc allò que limita la
teva llibertat, no obstant això,  hauràs de complir amb
totes  les teves  obligacions  de treball. El teu estat de
salut  seguirà  exigint moltes cures  i atencions.

Bessons
20/5 al 21/6

Si les coses marxen  bé en la teva relació  sentimental
, no ho facis  malbé  amb coquetejos   que només  et
causaran disgustos  i problemes. Tindràs  sort  si et
dediques  a qüestions  artístiques, moda o estètica.   

Cranc
22/6 al 21/7

El dia serà estupend  per posar-te a decorar  la teva
casa o simplement canviar  els  mobles de lloc, això
et farà  sentir  diferent  i millor. Intenta que l'ambient
familiar  estigui tranquil,  harmoniós i molt feliç.

Lleó
22/7 al 22/8

Deixa sortir  els teus gustos  refinats  i el teu sentit
de l'elegància . Envolta't  de bones  companyies  i
accepta  les invitacions  que et facin.  No et quedis
sol, això et faria sentir-te desanimat  i preocupat.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs  molta  sort  si et dediques  a coses relacio-
nades amb l'art en qualsevol  de les seves formes.
En l'econòmic, obtindràs més guanys  i encara que
no seran molt grans , et faran sentir molt millor. 

Balança
22/9 al 22/10

Estaràs ple d'encant  i de refinament  i desitjaràs agra-
dar. Això et donarà  molt bons resultats. Però no t'hauràs
de deixar  dur per les circumstàncies ni pels camins
fàcils , així que reforça't  i cerca  coses importants. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Si es dóna una separació has d'acceptar-la , no obli-
dis que si algú  s'allunya de tu és perquè  no li impor-
tes i tu no has de sofrir per algú  que no val la pena
. En tot moment , actua amb sentit  comú. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Ara més que mai tens el do de fer amistats, però  no
has de permetre que les amistats i la vida social
comencin a jugar un paper més important  que la teva
família, la parella i el teu treball .No funcionarà . 

Capricorn
21/12 al 19/01

En la teva vida professional o laboral s'estan presentant
una sèrie circumstàncies afortunades  i estàs obtenint
moltes ajudes i suports , per això  mateix  no has de
deixar-te amargar per pors  o pensaments  trists. 

Aquari
20/1 al 18/2

Omple't  de sensibilitat  i de cortesia  i tracta d'augmen-
tar els intercanvis humans, perquè  trauràs molt profit
d'això. Si ets lliure, en un viatge  a l'estranger podràs
conèixer  a l'amor de la teva vida . Cuida els diners. 

Peixos
19/2 al 20/3

Seguiràs  rebent diners , ja sigui per les teves pròpies
accions  o per ajuda de parella, socis o amics . Si et
sents sol, parla seriosament amb la teva parella i digues-
li  el que et molesta. Si ets lliure, aviat arribarà algú. 

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 14°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

654 375 373

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

LA RÀPITA

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

660 58 47 87
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La presentació va estar
presidida pel regidor d'es-
ports del municipi, Ruben
Lallana i pel president del
la Federació Catalana de
Motociclisme, Josep
Abad, i acompanyats del
Secretari Esportiu de la
FCM, Xavi Llasat i per
Carme Palomo, vídua de
Pitu Mena. En els seus
parlaments, el regidor
d'esports de L'Ametlla de
Mar va admetre que és un

gran seguidor i practicant
del motociclisme, “fa uns
anys anava a corre pels

circuits que hi ha a
Catalunya i Calafat n'era
un d'ells”. Lallana mostrà
la seva satisfacció pel
retorn del traçat de
L'Ametlla al calendari
competitiu català, “un fet
que ha de beneficiar a la
població i que ha d'ajudar
a potenciar el motociclis-
me a la zona”. Per la seva
part, Josep Abad, com a
president de la FCM mani-
festà que la jornada del
diumenge tindrà una
doble vesant emotiva,
“per una part el fet de
veure novament curses a
Calafat i després perquè
s'homenatjarà la figura
d'en Pitu Mena, persona
que va ser l'autèntic estat
impulsor del motociclisme
a Tarragona i que en tot
moment va estar al costat
dels clubs a l'hora d'orga-
nitzar curses i competi-
cions. Diumenge rebrà
l'homenatge que li deu el
nostre motociclisme”. 
Carme Palomo, vídua de
Pitu Mena va agrair l'orga-
nització de l'homenatge,
“jo al costat del Pitu vaig
estimar el motociclisme i
encara m'emociono quan

sento l'olor de benzina.
Tota la família hem viscut
les motos i hem dedicat

esforços i molta il·lusió
per mantenir-les actives a
la província”. 
Carme Palomo va parlar
dels èxits i el bon moment
del motociclisme a
Espanya: “per mi res ha
de semblar impossible i
per això em permeto
llançar una idea a tots els
estaments que puguin aju-
dar, per a fer els passos
que es requereixen per a
presentar el motociclisme

espanyol com a candidat
als Premis Príncep
d'Astúries de l'esport”.
Finalment, Xavi Llasat
repassava activitat que
trobaran tots aquells afi-
cionats que es vulguin
acostar el diumenge a
Calafat. Al llarg
de la jornada s'efectuaran
diversos actes destinats
a recordar la figura del
Pitu Mena, com serà la
inauguració d'una placa al

seu record, una volta
d'honor amb moto al
traçat, un minut de soroll
o el fet donar el seu nom
les emblemàtiques esses
del circuit.  
Pel que fa a la part com-
petitiva, aquesta serà la
tercera cita del
Campionat Mediterrani, i
només hi participaran les
categories petites de
Challenge 80, Pre125 i
Moto3, a més de les dues

mànigues corresponents
a la nova Copa Honda
CBR 250R que aquest any
han impulsat la FCM i
Honda-Montesa com a
nova fórmula de formació
per als joves pilots. El
programa esportiu el
completarà una cursa del
Trofeu Català de clàssi-
ques, que permetrà
observar autèntiques
peces de museu sobre
l'asfalt de Calafat.

L’Ametlla de Mar,
seu del Memorial Pitu Mena 

L'Ajuntament de
L'Ametlla de Mar ha
estat seu aquest setma-
na de la presentació de
la cursa del Campionat
de Catalunya i
Mediterrani de veloci-
tat, que sota el nom de
Memorial Pitu Mena,
històric delegat de la
FCM a Tarragona que
va morir l'any passat,
se celebrarà aquest
proper diumenge, 9 de
juny, al circuit tarragoní
de Calafat.

Calafat acull aquest proper diumenge el Campionat Mediterrani de velocitat, recordant a l’històric delegat

DOBLE VESSANT EMOTIVA

«Al costat del Pitu vaig estimar el 
motociclisme i encara m'emociono quan
sento l'olor de benzina», Carme Palomo 
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