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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE DE 2014, CONSULTA DEL REFERÈNDUM DE CATALUNYA

10.000
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Al delta de l'Ebre s'ha registrat
un excel·lent ritme de reserves
a les cases rurals i barraques,
amb una mitjana d'ocupació del
90% -a Poblenou l'ocupació és
del 100%, per aquests dies fes-
tius. Pel que fa als allotjaments
rurals de la Terra Alta, comarca
ebrenca d'interior, freguen ja el
ple de reserves, entre diven-
dres Sant i dilluns de Pasqua. 
La Setmana Santa coincideix
també amb l'inici de la tempora-
da de navegació per l'Ebre que
si no hi ha cap canvi pel cabal
del riu s'obrirà avui, dijous Sant.
Per tant, les expectaties són
bones i les Terres de l’Ebre es
distingeixen com a destinació
turística per a poder gaudir
dels dies festius que es pre-
senten.

P3

Destinació: Terres de l’Ebre

Tortosa és l'escenari dels actes més multitudinaris i espectaculars que conformen la Setmana
Santa a les Terres de l'Ebre. “Tot plegat, permet descobrir el territori i, alhora, fruir d'afamades
processons i tradicions ancestrals, gaudir de la música sacra i assaborir una gastronomia genuï-
na. La Processó de la Passió, coneguda més popularment com la Processó del Diumenge de
Rams, per la data en què surt, ja va reflectir la passió del moment. Una passió que tindrà conti-
nuitat en els propers dies seguint la tradició.

Setmana de passió

Terres de l’Ebre. La PDE exigeix al Govern
que compleixi la normativa europea de la
Xarxa Natura 2000 per protegir el cabal al
delta. P6

Esports. David Pino, tal com va avançar Més
Ebre, ha causat baixa de la Unió Esportiva
Rapitenca. 

P11

Terres de l’Ebre. El govern municipal
d’Alcanar lamenta ‘l’estil destructiu de fer
política de CiU’.
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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.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Companys, jugadors, entrena-
dors, directius, presidents,
amics tots,
Com ja estareu informats, el
passat divendres 04/04, la
junta gestora del CD Tortosa va
traspassar tots els poders a la
nova junta directiva.
Aquest fet, unit a la meva situa-
ció personal i professional em
van fer decidir avançar la deci-
sió, meditada, de presentar la
meva dimissió com a coordina-
dor del futbol base.
Resulta fàcil comprendre que hi
ha càrrecs com la secretaria,
tresoreria o la mateixa coordina-
ció de base, en la que cal un
temps i molta feina per ficar-se
al dia de tots els temes.
Per tant, després de establir
diferents converses amb els
nous representants del Club,
seguirem col·laborant al màxim
amb ells el temps necessari per
tal de facilitar la seva gestió. El
telèfon mòbil del Club
620.960.809 , serà atès per la
persona destinada.

Només agrair als directius
que han cregut en la feina porta-

da a terme al llarg de aquestes
darreres dues temporades con-
cedint-me l'honor de coordinar
la base d'aquest gran Club.
Una sincera abraçada als coor-
dinadors, entrenadors, jugadors
i amics que heu col·laborat en
aquest projecte, a tots, moltes,
moltes, moltes gràcies.
Sempre que pugue fer res per
vosaltres, ja sabeu a on soc.
Fins sempre.

Carlos Soler

Carlos Soler deixa la coordinació del 
futbol base del CD Tortosa

Opinió

Dilluns passat

“A la Setmana Santa, l’Ebre és una de les
opcions preferides. Són unes vacances molt
esperades sobretot per famílies catalanes, ja
que coincideixen amb les escolars; a més,
enguany no hi ha hagut dies de festa des de
Reis", afirma el president de l'Associació de
Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Albert
Hernández, que ha reconegut que s’han rebut un
ritme de trucades frenètic i que molt probable-
ment algun dels dies acabin fent complet.
La Setmana Santa coincideix també amb l'inici
de la temporada de navegació per l'Ebre que si
no hi ha cap canvi pel cabal del riu s'obrirà avui
Dijous Sant. També bones previsions a l’interior,

a la Terra Alta. Tot plegat, bones expectatives
considerant l’època i la conjuntura econòmica
regnant.
Una bona notícia que coincideix amb els plante-
jaments d’actuacions conjuntes per part dels
quatre Consells Comarcals ebrencs per crear
una plataforma amb una confluència d’interes-
sos per aconseguir ser un privilegiat emplaça-
ment turístic. 
Una bona idea que ja s’ha dut a terme i de la que
ha de sortir beneficiat un territori que torna a ser
destinació per un bon nombre de visitants
aquests propers dies festius. A gaudir del para-
ís ebrenc. 

Editorial

Actuacions conjuntes

Estem acabant amb l'organització de la
desena Fira de l'Arròs i del Comerç junt
amb l'Associació de Comerç. Després de
mesos treballant, l'objectiu és que qualse-
vol comerç del poble i de fora pugui venir a
exposar els seus nous productes i les seves
novetats. 
Hem comprovat  enguany que els estands
estan plens a quasi bé el cent per cent de
comerç Aldeà. Reconforta el fet de saber
de la participació, dedicació i esforç del
comerç i també d'entitats que exposen a la
fira per organitzar actes lúdics i culturals
per a qualsevol edat que fan possible que
els dies de fira siguin més entretinguts,
divertits i participatius. Com a novetat i des
de la Regidoria de Turisme el diumenge 27
d'abril serà la Diada de la Carxofa, amb un
concurs de salses de carxofes i degustació
del producte del nostre municipi. Al guanya-
dor del concurs de salses se li farà un reco-
neixement al I Concurs de Cuina les 4
Torres de l'Aldea  que es realitzarà els pro-
pers 10 i 11 de maig. 
Seguint amb la mateixa línia de potenciar
els productes de les nostres terres, útils
habituals diaris, entre moltes altres activi-
tats més us encoratjaria a gaudir de la visi-
ta de la fira durant el cap de setmana 25,
26 i 27 d'abril si més no per agrair l'esforç
i confiança que el comerç del poble posa en
el muntatge i la continuïtat de la Fira de

l'Arròs i del
Comerç del
nostre poble i
també amb la
implicació  del
personal que
treballa a
l ' A j un tamen t
amb el muntat-
ge de la Fira.
Us esperem el
divendres 25
d'abril on gau-
direm a les
19.00 h de la
inauguració de
la fira a càrrec de dos aldeans impulsors
dels projectes Pla dels Catalans,Villa Retiro
i Catedral del Vi al Pinell de Brai: Francesc
López Gilabert i Joaquim López Gilabert.

Si anem tots units podrem avançar".

Estela Estorach Benito
Regidora de Comerç Ajuntament de l'Aldea

X Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea

Opinió

L’Ametlla estrena temporada amb 
la Diada Castellera

Aquest diumenge a partir de les 12 del mig-
dia a la Plaça Joan Miró va tenir lloc la Diada
Castellera de l’Ametlla de Mar. Una Diada en
el marc de la 23a edició de la Fira Alternativa.
Amb aquesta Diada Los Xics Caleros donen el
tret de sortida a una temporada plena de rep-
tes on es preveu aconseguir descarregar cas-
tells de 7. Una Diada patrocinada per al
Diputació de Tarragona, i que comptava amb
el suport de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar,
i la col·laboració Confraria de Pescadors.
D’altra banda, acompanyaren als Xics Caleros
la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, i
una colla de gama extra com els Minyons de
Terrassa. 

Els efectes què tindrà el Pla
Hidrològic de la Conca de l'Ebre a
les Terres de l'Ebre, tema central
de la Festa del 14 d'abril a
Roquetes per celebrar la seva
independència.
Roquetes ha celebrat els 164 anys
del naixement com a municipi
organitzant diferents actes en la
commemoració de la Festa del 14
d'abril, data en què l'any 1850 s'in-
dependitzava de Tortosa. Un d'a-
quests actes és la conferència
Institucional que aquest any ha pro-
nunciat Manolo Tomàs, portaveu
de la Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), titulada "En què afec-
tarà el Pla Hidrològic de la Conca
de l'Ebre al futur de les Terres de
l'Ebre". Tomàs ha començat expli-
cant que es tracta d'un tema on no
hi ha veritats absolutes i on tot
hom té una part de raó, un debat
delicat que s'ha de tractar amb
precaució i la màxima quantitat de
certeses. La PDE qüestiona i vol
discutir del Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre, els següents
punts que creuen essencials; l'aug-
ment de 450.000 les hectàrees
de regadiu, actualment a l'Ebre hi
ha 1.980.000 hectàrees de rega-
diu en marxa, i la construcció de
39 embassaments que se suma-
rien als 120 ja existents, el que
provocarà una retenció de terres i
de llims que tindrà una incidència
en el tram final de Delta i les plat-
ges de la franja costanera de
Salou a Castelló. Per poder aug-
mentar aquests regadius i embas-
saments, rebaixen la xifra del
cabal mediambiental a 100 metres
cúbics per segon o 3.000 hectò-
metres cúbics l'any, unes xifres
que Manolo Tomàs ha denunciat,
no tenen cap criteri mediambiental
ni científic, sinó que corresponent
a la suma dels 30 metres cúbics
per segon que necessita la fàbrica
Erkimia de Flix i els 70 metres
cúbics per segon que necessita la

central nuclear
d'Ascò per refrige-
rar-se.
La PDE demana les
explicacions que
argumentin el perquè d'aquestes
noves 450.000 hectàrees de
regadiu, què és el que s'ha de
regar, qui ho pagarà, què es justifi-
qui el motiu de tants embassa-
ments nous, quina funcionalitat tin-
dran, qui els gestionarà i sobretot
qui regularà les comissions de
desembassament i finalment qües-
tiona també el cabal que es deixa
per al tram final del riu perquè és
insuficient, no només per mantenir
l'ecosistema deltaic, sinó per què
no quedaran reserves d'aigua sufi-
cients per a qualsevol model de
desenvolupament per al territori.
Tomàs ha explicat què això signifi-
ca què a més d'un problema
mediambiental hi ha un problema
socioeconòmic greu, perquè no
deixarà suficient reserva d'aigua
per a què possibles projectes
industrials puguin implantar-se a
les Terres de l'Ebre. Segons la
PDE aquest Pla Hidrològic forma
part d'un projecte més global, llarg
i complicat, què vol emmagatze-
mar aigua per crear-ne excedents
i després poder comercialitzar.
Amb aquests arguments el porta-
veu de la PDE, Manolo Tomàs, va
deixar a l'aire la pregunta, què
poden fer els ciutadans i les institu-
cions, si és que volen fer alguna
cosa al respecte, per tal de què
cadascú respongui com cregui
més convenient i prengui una pos-
tura sobre que pensa del futur de
la nostra terra i si val la pena fer-hi
alguna cosa. Finalment el portaveu
de la PDE, Manolo Tomàs, va aca-
bar la seva conferència dient que
les Terres de l'Ebre es mereixen un
futur digne, que volguéssim o no,
està lligat al riu i a la manera en
què es gestionaran les seves
aigües.

Festa del 14 d’abril a Roquetes
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Els càmpings de Camp i
Terres de l'Ebre poden man-
tenir les xifres d'ocupació
de la Setmana Santa de
l'any anterior, que van
oscil·lar entre el 36% i el
52% en parcel·la, i de gaire-
bé el 100% durant el perío-
de de dijous Sant a dilluns
de Pasqua en bungalous i
'mòbil homes'. El conjunt
dels 55 càmpings asso-
ciats ofereixen un total de
64.350 places i 21.450
unitats d'allotjament. La
xifra de bungalous i cases
mòbils instal·lades a les
parcel·les i espais d'a-
quests establiments sobre-
passa les 3.600.
Per a la presidenta de
l'Associació de Càmpings
de la Costa Daurada i
Terres de l'Ebre, Berta
Cabré, "l'any passat la
demarcació va acollir més
de 6,9 milions de pernocta-
cions, la qual cosa significa
que cada cop ens coneix
més gent; si a això li

sumem l'alta valoració que
els usuaris fan dels nostres
càmpings, podríem esperar
superar les xifres del
2013". Els càmpings de la
Costa Daurada són dels
més ben valorats pels turis-
tes tant nacionals com
estrangers que opten per
aquesta modalitat vacacio-
nal.

Fregant el complet al
delta de l'Ebre

Al delta de l'Ebre s'ha regis-
trat un excel·lent ritme de
reserves a les cases rurals

i barraques, amb una mitja-
na d'ocupació del 90% -a
Poblenou l'ocupació és del
100%. "Són unes xifres que
més o menys vam registrar
l'any passat i, si bé no
volem tirar coets, és evi-
dent que conviden a l'opti-
misme, sobretot després
del 60% o 70% que havíem
tingut temps enrere, i fa
que tinguem bones expec-
tatives", explica el president
de l'Associació de Turisme
Rural de les Terres de
l'Ebre, Albert Hernández. 
Fora dels dies festius
punta, el territori estima l'o-

cupació en un 30% o 40%
en la cinquantena de cases
i 300 i escaig places que
s'oferten bàsicament a les
comarques del Baix Ebre i
del Montsià. "La Setmana
Santa és una de les
opcions preferides i són
molt esperades sobretot
per famílies catalanes, ja
que coincideixen amb les
vacances escolars; a més,
enguany no hi ha hagut dies
de festa des de Reis", afir-
ma Hernández, que reco-
neix que estan rebent un
ritme de trucades frenètic i
que molt probablement

algun dels dies acabin fent
complet.
La Setmana Santa coinci-
deix també amb l'inici de la
temporada de navegació
per l'Ebre que si no hi ha
cap canvi pel cabal del riu
s'obrirà el dijous Sant.

Interior

Pel que fa als allotjaments
rurals de la Terra Alta,
comarca ebrenca d'interior,
freguen ja el ple de reser-
ves per als quatre dies fes-
tius, entre divendres Sant i
dilluns de Pasqua.
Concretament, un 98% de
les 600 places en oferta es
troben ja reservades,
segons ha precisat el presi-
dent de l'Associació de
Turisme Rural de la Terra
Alta, Felip Segura. 
Això no treu, però, que els
propietaris dels establi-
ments continuïn reben peti-
cions de places, fins i tot,
durant el mateix divendres
Sant.
Juntament amb els mesos
forts de l'estiu, els ponts
festius i esdeveniments
com el gran premi del
Mundial de motociclisme al
circuit aragonès de
Motorland, la Setmana
Santa és un dels períodes
amb un major índex d'ocu-
pació dels 38 allotjaments
que integren l'associació,

amb pràcticament un ple
total. A diferència del què
passa al delta de l'Ebre, on
el sector va notar fortament
la crisi del turisme familiar,
a la Terra Alta la demanda
es continua mantenint esta-
ble durant els últims anys.
L'associació, a més, confia
a potenciar les visites a la
comarca amb una nova
oferta de paquets enoturís-
tics vinculats a la cultura
del vi.

Reclam turístic per Setmana Santa

Els hotels de la Costa
Daurada preveuen una
ocupació del 60% per
aquesta Setmana Santa,
amb un 15% més de
turistes respecte l'any
anterior.

Al delta de l’Ebre s’ha registrat un excel.lent ritme de reserves a les cases rurals i barraques, amb una mitjana d’ocupació del 90%

Pel que fa als allotjaments rurals de la Terra Alta, freguen el ple de reserves per als quatre dies festius

REDACCIÓ/ACN
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EN UN MINUT

-Agents dels Mossos pertan-
yents a la comissaria
d’Amposta van detenir el pas-
sat 8 d’abril a Amposta un
home de 36 anys, de nacio-
nalitat espanyola i sense
domicili conegut, com a pre-
sumpte autor de dos delictes
de robatori amb força a inte-
rior de domicili i un delicte d’a-
temptat als agents de l’autori-
tat. Els fets van succeir prop
de la mitjanit, quan una patru-
lla de mossos va observar al
c/ d’Orient d’Amposta, una
bicicleta de muntanya apar-
cada al costat d’un portal,
que havia estat denunciada
aquell mateix matí com a sos-
treta d’un habitatge de la
localitat. Aguaita.cat.

-Més de 1.200 persones les
que van pendre-hi part, dis-
sabte passat, a la
Caminada amb lluna
plena pel delta de l’Ebre,
organitzada per l’associació
cultural Les Set Piques
d’Amposta. Event lúdic i
esportiu, que va coincidir
quan la lluna estava al 90 %
de la seua plenitud. La sorti-
da fou a la urbanització
Eucaliptus d’Amposta (20.45
hores). La primera persona
en acabarla va fer-la en poc
més de tres hores. 

-Des de dilluns 14 d’abril l’ai-
gua torna a fer-se poc a poc
l’ama dels arrossars al
Delta. La falta de pluges
durant les darreres setmanes
ha propiciat que la inundació
hagi pogut començar a la
data prevista. Un cop els
camps tinguen uns dos dits
d’aigua podrà començar la
sembra. La campanya
comença, però, amb la incer-
tesa de quin serà el resultat
del pla de lluita contra el cara-
gol poma que s’ha dut a
terme durant els mesos d’hi-
vern, bàsicament amb la inun-
dació en aigua salada i asse-
cament dels camps a la
marge Esquerra. Per tant, es
reactiva l’alerta pel caragol
poma i pels seus efectes
devastadors. Aguaita.cat.

Més notícies

L’Ajuntament de Tortosa
està treballant en la pavi-
mentació de la vorera que
uneix la Rambla Felip Pedrell
i el parc de la Fira, davant
del complex de l’antic
Escorxador, al barri de
Remolins. Es tracta d’una
actuació que millorarà la
mobilitat dels vianants en tot
aquell àmbit, que connecta
el centre de la ciutat amb el
Campus Terres de l’Ebre de
la URV i el Pavelló Firal. La
nova vorera completa l’ac-
tuació que es va fer l’any
passat sobre la façana flu-
vial, amb la prolongació del
model de barana d’obra
vista a banda i banda de riu.
Les obres de la vorera esta-
ran a punt per a la propera
edició de la fira Expoebre,

que es farà entre l’1 i el 4 de
maig. Aquests treballs es
fan en base a recursos pro-
pis i amb personal de l’àrea
de Manteniment i Serveis.

Xarxa de carril bici 
Tortosa comença la
Setmana Santa presentant
una ampliació del carril bici
urbà amb un nou tram que
connecta les estacions de
tren i d'autobusos amb la via
verda. Es tracta d'un itinera-
ri, marcat amb gomes de
cautxú, que recorre els
carrers Ronda Docs i
Rosselló, creua el parc muni-
cipal Teodoro González fins
arribar a l'avinguda Lleida i
connecta amb la via verda
per l'antic pont del ferroca-
rril. Es tracta d'aproximada-
ment mil metres que s'afe-
geixen als 8.000 existents i
que es completaran en les
properes setmanes amb un

nou tram de carril bici urbà
que connectarà la via verda
amb l'Institut Joaquim Bau i
l'Institut de l'Ebre. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i els
regidors de Turisme, Alfredo
Ferré, i de Mobilitat, Beatriz
Viñuela, han presentat la
nova actuació.
El nou tram permetrà als

usuaris del tren i l'autobús
desplaçar-se en bicicleta
des de les estacions, creuar
el centre urbà i enllaçar amb
la via verda sense sortir del
carril bici. Tot l'itinerari
estarà degudament senyalit-
zat, especialment els
encreuaments, que es pin-
ten de vermell. Dins del parc

es posaran els correspo-
nents indicatius.
A més de la connexió de la
via verda i els instituts, pro-
perament també es preveu
enllaçar les estacions de
tren i de bus amb els Portals
de Ciutat, en el marc de les
obres urbanització del Pla
Parcial Temple Sud, que pre-
veu l'obertura del passeig
Ferran d'Aragó, paral·lel al
canal de l'esquerra.
Tortosa Innova
El Viver d'Empreses munici-
pal Tortosa Innova ha orga-
nitzat una nova jornada
d'emprenedoria amb l'objec-
tiu de facilitar el contacte
entre els empresaris empre-
nedors d'arreu de les Terres
de l'Ebre i permetre l'inter-
canvi de vivències i experièn-
cies en un context comú. La
jornada ha servit també per
a donar a conèixer les ins-
tal·lacions del viver.

Tots els alumnes que vul-
guin cursar un Màster en
Enginyeria Química o algun
altre Màster estan d’enhora-
bona. Amb el WORK EXPE-
RIENCE tenen la possibilitat
que la matrícula d’aquest
Màster els hi surti comple-
tament gratuïta.
Aquest programa posa l’ac-
cent en la relació universi-
tat empresa, està orientat
als joves que vulguin cursar
un Màster. La proposta
atorga premis econòmics al
talent que permeten fer
front a la matrícula dels

diferents màsters que s’im-
parteixen a l’ETSEQ.
Aquesta iniciativa respon a
l’actual situació econòmica
i dóna visibilitat al mètode
docent que fa que l’ETSEQ
tingui una de les taxes d’o-
cupabilitat més altes, amb
un 85% dels seus alumnes
que troben feina el primer
any i amb un grau d’interna-
cionalització molt accen-
tuat.
Els alumnes que estiguin
interessats han d’entrar al
web: www.etseqexperien-
ce.com/master i apuntar-

se per optar a un dels pre-
mis patrocinats per les
empreses més importants,
a la vegada els alumnes
dels màsters tenen l’oportu-
nitat de poder realitzar
unes pràctiques en empre-
ses com: Repsol, Technip,
Messer, Dow, BASF,
Clariant, Lyondelbasell,

SCA... 
L’ETSEQ, ww.etseq.urv.cat,
és una escola amb un
mètode docent singular. 
Des de la seva creació ha
tingut sempre pràctiques
obligatòries a la industria,
realitza en el seu programa
activitats professionalitza-
dores a través dels

Avantprojectes Integrats,
compta amb matèries en
Anglès i amb diferents estu-
dis de Màster de molt pres-
tigi en la industria. 
Tot això fa que els estu-
diants ETSEQ tinguin una
taxa d’ocupabilitat molt per
damunt de la mitjana.

L’Ajuntament de Tortosa arranja la vorera entre la
Rambla Felip Pedrell i el parc de la Fira

Completa l’actuació que es va fer l’any passat sobre la façana fluvial

Organitzat per la URV-ETSEQ

ACTUALITAT

Work Experience
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El president del Consorci
per a la Gestió de Residus
Municipals de les
Comarques de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la Terra
Alta, Jordi Jardí; i l’alcalde
de la Palma d’Ebre i mem-
bre de la junta del consor-
ci, Gil Martí, han explicat
en roda de premsa els
resultats de la campanya
de comunicació i sensibilit-
zació ambiental per al
foment de la recollida
selectiva de residus, realit-
zada als municipis Flix i
Riba-roja d’Ebre.
Segons Jordi Jardí, aques-
ta campanya, finançada
per Ecoembes i Ecovidrio,
s’ha fet a Flix i Riba-roja
d’Ebre “per millorar encara
més” els bons resultats i la
gestió de la recollida de
les diferents fraccions,
incidint en els envasos,
tant de vidre, paper i car-

tró com en els envasos
lleugers.
La campanya ha consistit
en explicar què es pot fer
per millorar i optimitzar la
recollida mitjançant diver-
ses accions desenvolupa-
des als centres educatius,
amb 14 activitats a l’esco-
la Enric Grau i Fonserè i a
l’Institut de Flix, i 4 activi-
tats a l’escola Sant Agustí
de Riba-roja d’Ebre. També
s’han fet 47 visites a
comerços de Flix i 19 a
comerços de Riba-roja
d’Ebre. 
A més, i coincidint amb els
dies de mercat, s’han ubi-
cat punts d’informació i
atenció a la població repar-
tint uns kits de bosses de
ràfia i material informatiu a
les persones que participa-
ven en una enquesta desti-
nada a millorar la recollida
selectiva de la brossa en
origen. Concretament,
s’han repartit 308 kits a
Flix i 127 kits a Riba-roja
d’Ebre.

El president del Consorci
per a la Gestió de Residus
Municipals de les
Comarques de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la Terra
Alta, Jordi Jardí, també ha
explicat algunes de les
actuacions previstes per
aquest any 2014. En con-
cret, s’ha referit a la conti-
nuació de les campanyes
de sensibilització; la incor-

poració d’alguns municipis
del Priorat a la recollida
orgànica; a la instal·lació
d’una deixalleria comarcal
a la Terra Alta, i a l’adquisi-
ció de maquinària nova i
nous contenidors, amb
una inversió de 550.000
euros, aportats pel Pla
Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya.
En aquest sentit, l’alcalde

de la Palma d’Ebre i mem-
bre de la junta del consor-
ci, Gil Martí, ha anunciat
l’adquisició d’un nou camió
bipartamental, equipat
amb tecnologia capdavan-
tera, així com l’adquisició
de nous contenidors ‘easy’
de darrera generació, amb
més capacitat. Segons Gil
Martí, es tracta de “siste-
mes nous que faciliten i
abarateixen la recollida”.

L'Ajuntament de Móra
d'Ebre va celebrar una
sessió plenària en el
decurs de la qual es va
aprovar la modificació de
les bases de subvenció
per a obres de millora en
immobles del nucli antic,
una zona del nucli urbà
afectada per la Llei de
barris. 
L'acord adoptat permetrà
bonificar el 50% de l'im-

port de l'impost municipal
de construccions i obres
(ICIO) a les persones que
tirin endavant activitats
econòmiques a la zona.
Els beneficiaris seran els
que facin inversions en
establiments d'hostaleria i
restauració, i els
comerços d'una superfície
de fins a 150 metres qua-
drats. 
L'alcalde de Móra d'Ebre,

Joan Piñol, considera que
aquesta acció servirà per
a generar activitat econò-
mica al nucli antic, espe-
cialment en l'àmbit de
l'hostaleria i la restaura-
ció. Piñol recorda que
aquesta bonificació del
50% de l'ICIO també s'apli-
ca als propietaris de fin-
ques urbanes que milloren
façanes i teulades al nucli
antic.

L’Ajuntament d’Ascó ha
ampliat el catàleg dels plans
d’ocupació municipals, un
programa d’interès social
que promou la contractació
de veïns en situació d’atur
per fer feines de caràcter
temporal. Després de posar
en marxa el Pla No t’Aturis,
que amb l’edició 2014 ja ha
empleat una dotzena de per-
sones, el Consistori ha
estrenat un nou programa,
“Manteniment d’equipa-
ments municipals i urbans”,
que des d'ara permet con-
tractar durant mig any a set
aturats més del municipi
amb dificultats per trobar
una feina al mercat obert.
Davant de l’actual situació
de crisis econòmica i els alts
índex d’atur registrats,
l’Ajuntament ha previst diver-
sos programes amb càrrec
al pressupost municipal per
contractar veïns amb càrre-
gues familiars, sense feina i
inscrits al Servei d’Ocupació
de Catalunya. Al procés s’hi
van presentar 28 persones
(set ja han començat aques-
ta setmana).

Ascó amplia els
plans d’ocupació

L’actriu i cantant Nina presen-
tarà l’Ebre el seu primer llibre
Amb veu pròpia (Columna),
un tribut a la veu i a l’ofici de
cantar. Es tracta d’un llibre
homenatge a la música i el
cant com a ofici artesanal,
que coincideix amb el seu
30è aniversari artístic. A
cavall entre l’autobiografia i
l’assaig divulgatiu, aquest lli-
bre “esdevé imprescindible
per totes les persones que
estimen la música”.
Divendres 25, Nina  estarà a
Tortosa (20.30 h) a l’Auditori;
dissabte 26 a la Llanterna de
Móra d’Ebre (12.30 h) i a les
20.30 h. a l’Auditori de la
Filharmònica d’Amposta.

Nina presentarà a
a l’Ebre

Campanya de comunicació i sensibilització ambiental
per al foment de la recollida selectiva de residus

A Flix i Riba-roja d’Ebre

De l’impost d’obres, a Móra d’Ebre

ACTUALITAT

Bonificacions als qui inverteixin al Nucli Antic

La campanya ha
consistit en explicar

que es pot fer per
millorar i optimitzar

la recollida
mitjançant diverses

accions de
desenvolupament als

centres educatius

Els municipis de Cambrils i
l’Ametlla de Mar comercia-
litzaran de forma conjunta
el producte Pesca-
Turisme. Aquesta comer-
cialització, així com la
seva promoció, es realit-
zarà a través dels canals
dels que disposa l’Estació
Nàutica de la Costa

Daurada.
El passat cap de setmana,
patrons d’embarcacions
de les dues poblacions,
van reunir-se a Cambrils
per tal de tirar endavant
aquest projecte conjunt i
definir alguns dels seus
detalls. 
A la trobada, hi van assistir

també els regidors de
Turisme de Cambrils,
Xavier Martí; el de l’Ametlla
de Mar, Vicent Martí, així
com e president de
l’Estació Nàutica Costa
Daurada, Joan Albert
Campos.
El Pesca-Turisme és un
nou producte turístic basat

en l’experiència que signifi-
ca, per als turistes, com-
partir el dia a dia dels pes-
cadors. Aquesta activitat,
que només es pot desen-
volupar actualment a

Catalunya, està regulada
per la Generalitat i el
Ministerio de Fomento i
esdevé un nou al·licient
turístic per aquells que
més enllà de practicar acti-

vitats nàutiques, volen des-
cobrir noves experiències
compartint el dia a dia d’un
pescador, com si fossin un
membre més de la tripula-
ció.

Basat en l’experiència que significa, per als turistes, 
compartir el dia a dia dels pescadors

L’Ametlla i Cambrils comercialitzaran 
el producte Pesca-Turisme
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La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha exigit
aquest dimarts al Govern
que compleixi la normativa
europea sobre la Xarxa
Natura 2000, encara pen-
dent d'execució, per tal de
preservar, de manera indi-
recta, el cabal mínim ecolò-
gic a la desembocadura del
riu. Segons la PDE, la nor-
mativa de la Unió Europea
estableix unes zones i espè-
cies a preservar, i requereix
unes condicions mínimes
d'aigua, cosa que portaria a
garantir el cabal mínim
ecològic que demana bona
part de les entitats ebren-
ques. Representants de
s'han reunit aquest dimarts
al matí al Palau de la
Generalitat amb els conse-
llers implicats, Santi Vila, de
Territori i Sostenibilitat, i
Josep Maria Pelegrí,
d'Agricultura. La PDE dema-

na a la Generalitat que no
entri en batalles entre terri-
toris, amb l'Aragó o altres
comunitats, o entre regants
de Lleida i regants de les
Terres de l'Ebre, o ecologis-
tes. 
En aquest sentit, reclama
que compleixi la normativa
europea, superior a la cata-
lana i l'espanyola, en planifi-
cació i execució de la Xarxa
Natura 2000. Aquests
punts a protegir establirien
de forma objectiva un cabal
mínim de l'Ebre a la seva
desembocadura, cosa que
obligaria a adaptar el pla
hidrològic i els metres
cúbics destinats a rec a
aquestes obligacions míni-
mes imposades per la Unió
Europea.
Per això, Manolo Tomàs,
Susanna Abella i Matilde
Font han traslladat als con-
sellers i a altres alts càrrecs
que hi havia a la reunió un
document on es detallen les
demandes de la PDE en
referència a la Xarxa Natura
2000 i han vist certa bona

predisposició. Han acordat
que abans de juny haurien
d'estar ben redactats els
documents, data en la qual
la PDE presentarà també
documentació davant de
les autoritats europees i
milers de signatures a
l'Audiència Nacional.
La PDE vol mantenir la seva
independència d'actuació i

ha demanat a la Generalitat
que no intercedeixi en les
seves mobilitzacions i
actuacions jurídiques
davant de la UE o altres
estaments. Tot i així, ha ins-
tat el Govern a donar-los
suport i a presentar batalla
també en els àmbits que li
corresponguin sense
entrar, però, en confronta-

cions territorials o d'interes-
sos econòmics.
Tomàs ha dit en sortir que
la reunió havia estat positiva
i que espera que la
Generalitat mogui fitxa per
poder utilitzar la gestió pla-
nificada de la Xarxa Natura
2000 com a argument per
no disminuir encara més el
cabal del riu Ebre.

L’Ajuntament d’Alcanar ha
adreçat una carta al
Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme per a
demanar informació en
relació al projecte Castor
d’emmagatzematge de
gas natural, davant les
informacions publicades
pels mitjans de comunica-
ció segons les quals el
grup ACS ha comunicat a
la Comissió Nacional del

Mercat de Valors (CNMV)
que preveu que el magat-
zem de gas Castor podrà
començar a estar operatiu
aquest any 2014.En la
mateixa carta, l’alcalde
d’Alcanar, Alfons
Montserrat, demana que
s’extremin, encara més,
les precaucions, ja que
ahir mateix, 14 d’abril,
l’Institut Geològic Nacional
va registrar un nou

terratrèmol de 2,1 graus a
l’entorn de la plataforma
marina.
Tot i que l’activitat al
Castor està aturada des de
finals del mes de setem-
bre, Montserrat ha dema-
nat informació sobre el
tipus d’activitat que s’està
duent a terme actualment
a la plataforma marina. 
Tanmateix, ha sol·licitat
còpia dels informes que

s’hagin emès en relació
amb aquest projecte, i ha
insistit en la necessitat de
que no s’aixequi la suspen-
sió dels treballs.
Per tot això, l’alcalde
d’Alcanar ha demanat
entrevistar-se amb el minis-
tre d’Indústria, José
Manuel Soria, el més aviat
possible, per a conèixer
l’estat actual d’aquest pro-
jecte.

El Campus Terres de l'Ebre
de la URV celebrarà
enguany per primera vega-
da la diada de Sant Jordi i
ho farà amb una lectura de
textos literaris per part
d'una cinquantena d'alum-
nes. El Sant Jordi al Campus
ha estat organitzat per
l'Antena Cultural Tortosa de
la URV i tindrà lloc dimecres,
23 d'abril d'11 a 13 hores al
vestíbul del campus.
“Així, en plena jornada de
feina, entre canvi de classe
o aprofitant l’hora d’esmor-
zar, estudiants, professorat
i personal d'administració,
així com tots els que s’hi vul-
guin atansar, podran gaudir
també d’aquesta diada”,
apunta Núria Gil, responsa-
ble de l’Antena Cultural
Tortosa de la URV.

Lectura de textos
literaris i música a

la URV per 
Sant Jordi

L'AMPA de l'institut
Joaquim Bau de Tortosa
organitza un esmorzar
d'escriptors i escriptores
el proper dia de Sant Jordi
a les 9 del matí, durant el
qual hi haurà la presència
com a invitat d'honor de
Manuel Pérez i Bonfill. 
Es tracta d'una iniciativa
literària d'interès que aple-
garà els millors escriptors
de les nostres terres.
Comptarà amb la col·labo-
ració del Departament de
cuina de l'institut. 
A partir de les 10 del matí
els escriptors aniran a sig-
nar a les diferents llibre-
ries. 

Sant Jordi a
l’Institut 

Joaquim Bau

La PDE exigeix al Govern que compleixi la normativa 
europea de la Xarxa Natura 2000 per protegir el cabal al delta

Reunió amb els consellers Vila i Pelegrí per demanar-los que no entrin en batalles entre territoris o interessos econòmics

L’alcalde, Alfons Montserrant, exigeix que s’extremin les precaucions perquè dilluns es va enregistrar un nou terratrèmol de 2.1 graus 

ACTUALITAT

L’Ajuntament d’Alcanar demana saber l’estat actual del Projecte Castor
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EN UN MINUT

-L'Escola Municipal de
Música d'Alcanar, en
col·laboració amb la
Regidoria de Cultura i la
Regidoria d'Ensenyament de
l'Ajuntament, ha organitzat
una ruta musical per a cele-
brar l’aniversari de la Carta
pobla del municipi. El proper
dia 23 d’abril, Diada de Sant
Jordi, els carrers del nucli
antic d’Alcanar seran l’esce-
nari de les interpretacions
instrumentals, i de cant, d’a-
lumnes i exalumnes de
l’Escola Municipal de Música
(EMMA). Solistes, duets,
trios, grups, i fins i tot la
coral de l’EMMA actuaran en
diferents punts representa-
tius de la història del munici-
pi, en un any en què es com-
memora el 775 aniversari de
l’atorgament de la Carta
pobla d’Alcanar.

-El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha fet entrega
d’una placa commemorativa
al centenari Josep Ferrer.
L’acte de lliurament s’ha rea-
litzat en el marc d’un dinar
de l’Associació de Jubilats
de Benifallet, que s’ha cen-
trat en reconèixer la fita de
l’homenatja’t, en el qual han
assistit més de 130 perso-
nes.

-En visita oficial, Joan
Aregio afirma que "la
Generalitat també està al
costat del territori en tots
els temes que afecten l'ocu-
pació". El secretari
d'Ocupació i Relacions
Laborals destaca la iniciativa
"Treball a les 7 comarques" i
Montsià Actiu com a refe-
rents en l'aplicació de políti-
ques actives que combinen
actuació directa en les per-
sones sense feina amb l'im-
puls de l'economia del terri-
tori.

-Amposta commemora el
Dia de la República amb un
acte promogut per Amics de
la República d'Amposta al
qual s'hi han adherit PSC,
ERC, ICV i PCPC. Es va llegir
el manifest 14 d'abril –
República És Democràcia.

-El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, i el presi-
dent del comitè provincial de
Creu Roja Espanyola a
Tarragona, Vicenç Gabriel,
han signat un conveni de
col·laboració per desenvolu-
par el servei de teleassistèn-
cia domiciliària a la comar-
ca. També han assistit a la
signatura del conveni els
presidents de les assemble-
es locals de Móra d’Ebre i
Móra la Nova i el secretari
de Creu Roja a Tarragona.

Més notícies

El president de l’ens comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, va
inaugurar disabte la IX fira de
Pasqua i la VII diada del Crostó
dels Lligallos. Soler, que fou
acompanyat per diferents auto-
ritats de l’ajuntament de
Camarles i representants dels
Lligallos, va visitar la vintena
d’expositors que conformaven
la fira i va animar als organitza-
dors a seguir en la mateixa línia
que els darrers anys. 
La fira de Pasqua la diada del
Crostó foren organitzades per

l’Associació de Veïns Sant Joan
Baptista dels Lligallos i van
comptar amb la col.laboració
de l’Ajuntament de Camarles.
La inauguració dels dos esdeve-
niments dóna el tret de sortida
al bon temps. En el transcurs
del cap de setmana, entre d’al-
tres, van haver-hi jocs infantils,
trobada de col.leccionistes de
xapes, ball amb duet, reparti-
ment de cremat i pastissos
típics de la terra, i sorteig de
productes oferts pels exposi-
tors.

El president del CCBE inaugura la IX fira de
Pasqua i la VII diada del Crostó dels Lligallos

El grup municipial d’ERC de Móra
la Nova ha recordat que la mesa
de contractació de l’Ajuntament
de Móra la Nova, presidida per
l’alcalde Ferran Bladé, va tornar
a adjudicar la concessió del tana-
tori municipal a Funerària Mena.
Aquesta nova adjudicació va ser
motivada perquè l’altra empresa
que es va presentar al concurs i
el va perdre, Funerària Priorat-
Ribera-Terra Alta SL, va guanyar
després un contenciós al
Tribunal Contenciós
Administratiu de Tarragona, fet
que obligà el consistori a repren-
dre, en part, el procés de con-
tractació.

ERC destaca que la sentència
judicial trobava a faltar que la
mesa de contractació no hagués
sol·licitat a la funerària deman-
dant una justificació econòmica
de la seva oferta, considerada
‘temeràriament baixa’ pels tèc-
nics municipals.
Ferran Bladé, alcalde de Móra la
Nova, al respecte, ha manifestat
que el dia 2 d’abril, en un comu-
nicat, ja es va aclarir l’afer quan
es va dir que la mesa de con-
tractació es basa en un informe
econòmic independent que con-
sidera “desproporcionalment
deficitària” l’oferta de l’altra
funerària.

ERC denuncia que la nova adjudicació 

del tanatori de Móra la Nova és una ‘temeritat’

Segons CIU Alcanar, des
de l’inici de la legislatura ja
hi han hagut tres interven-
tors i tres secretaris dife-
rents “L’Ajuntament
d’Alcanar des del mes
passat es troba sense
secretari i sense interven-
tor després que aquests
dos funcionaris decidissin
marxar del consistori,
seguint els passos dels
seus antecessors que van
deixar l’Ajuntament fa uns
mesos. Aquesta és una
decisió habitual dels fun-
cionaris que ocupen
aquests llocs de treball a
l’Ajuntament d’Alcanar
d’ençà que Alfons
Montserrat ocupa l’alcal-
dia. De fet, des de l’inici
d’aquesta legislatura ja
han hagut tres interven-
tors i tres secretaris dife-
rents. Aquesta rotació de
secretaris i interventors
s’ha convertit en una dinà-

mica constant des que
Montserrat ocupà l’alcal-
dia al 2006. Des de lla-
vors fins ara, hi han hagut
quatre secretaris i sis
interventors diferents”.
El grup de CiU denuncia la
parada administrativa que
pateix l’Ajuntament degu-
da a la rotació continua-
da de funcionaris de tanta
responsabilitat que està
ocasionant un bloqueig en
el funcionament de
l’Ajuntament. “Sembla que
sigui degut a una falta
d’entesa entre l’alcalde i
els diferents secretaris i
interventors”, ha manifes-
tat el seu portaveu Ivan
Romeu, que també ha afe-
git que “cada canvi supo-
sa una nova situació de
paràlisi administrativa que
afecta a tots els àmbits i
repercuteix negativament
al conjunt del municipi”. És
per això que els conver-
gents demanen a l’alcalde
que “deixi d’utilitzar aques-
tes situacions per fer victi-
misme i faci un esforç per

acabar amb aquesta situa-
ció.
L’alcalde aclareix
L’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, ha explicat
que les persones que
estaven ocupant els llocs
d’interventor i de secretari
han concursat a
l’Administració Pública
perquè hi estaven obli-
gats, ja que tenien un
nomenament provisional.
“L’Ajuntament no fa les
lleis. Els nomenaments no

depenen de l’Ajuntament,
sinó que els fa la
Generalitat de Catalunya,
on governa el mateix par-
tit del Sr. Ivan Romeu”, ha
dit l’alcalde.
El govern municipal lamen-
ta l’estil “destructiu” de fer
política de CiU Alcanar, “ja
sabíem que fa una oposi-
ció sense cap tipus d’es-
crúpol, i ara ens confir-
men que també sense cap
tipus d’idea o de projecte,
donat que no centra el

debat en idees ni projec-
tes, sinó buscant desacre-
ditar l’alcalde d’Alcanar,
amb l’atac personal”.

El govern municipal d’Alcanar lamenta 
«l’estil destructiu de fer política de CIU»

El grup de CIU ‘denuncia que l’Ajuntament s’ha quedat novament sense secretari i sense interventor’

L’Ajuntament ja va aclarir que es basa en un ‘informe econòmic’

ACTUALITAT

“CIU confirma que fa una

oposició sense cap tipus

d’escrúpol, buscant

desacreditar l’alcalde 

amb l’atac personal”
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El dissabte 12 d’abril, a la
Sala d’actes de la Càmara
Agrària de la Cava, va tenir
lloc el lliurament de la terce-
ra edició dels Premis
Cultura Deltebre 2014, uns
premis que s’han creat amb
la finalitat de reconèixer i
premiar les tasques que es
realitzen al poble per poten-
ciar la cultura. La presenta-
ció va anar a càrrec del
periodista Xavier Grasset i
la música de la formació
local Boira. El regidor de
Cultura de l’Ajuntament de
Deltebre, Joan Alginet, va
reconèixer públicament la
tasca desenvolupada pels
premiats mentre subratllava
“que la cultura ha aconse-
guit unir les diferents sensi-
bilitats del poble per treba-
llar totes en una mateixa
direcció, i així convertir-nos
en un referent al territori”.

L’Alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, fou l’enca-
rregat de clausurar l’acte. 
Els premiats en les 8 cate-
gories  van ser:
Acte cultural: Homenatge
a la Vida de les dones silen-
ciades. Acte d’homentage a
les mestres d’ADAS
(Associació de Dones

Agents de Salut).
Aportació cultural: Miquel
Àngel Marín, director del
Festival Bouesia.
Trajectòria cultural: Delta
Teatre. 
Premi col·laborador:
Flors Blanca.
Premi “La veu de la
ràdio”: Francesc Josep

Panisello. Premi especial:
Associació Cultural La
Milotxa
Premi a la tasca cultural
a títol pòstum: Leandro
Nieto Miró.
Millor projecte cultural
en clau de territori: 20
anys de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries.

De 25 al 27 d’abril. Inauguració a càrrec de Francesc i Joaquim López

El periodista Xavier Grasset va ser el presentador de l’acte, dissabte passat

Exposició a la Biblioteca M. Domingo

Els passats dies 10, 11 i 12
d’abril, Jesús va acollir la VIII
Fira Literària Joan Cid i
Mulet. 
Com a novetat d’enguany,
els actes van girar a l’entorn
de tres eixos temàtics: tri-
centenari, literatura infantil i
juvenil, i autors de casa nos-

tra. A més a més, durant els
tres dies es van poder visitar
les exposicions Català llen-
gua d’Europa i Quan érem
emigrants!, amb textos de
l’escriptor Desideri
Lombarte, del quan enguany
es commemora el 25è ani-
versari de la seua mort.

Fira Literària Joan Cid Mulet, a Jesús

Llibres, roses, exposi-
cions, música i moltes acti-
vitats, de les 11 del matí
fins les 20 hores a la plaça
del castell, a Amposta, el
dia 23. 

Enguany hi haurà una nova
activitat, el dia abans,
dimarts 22 d'abril, amb la
Revetlla de Sant Jordi a la
Biblioteca a partir de les
18 h.

23 d’abril, Sant Jordi al CastellEnguany la inauguració de la
fira anirà a càrrec dels
Aldeans impulsors dels pro-
jectes Pla dels Catalans,Villa
Retiro i Catedral del Vi al
Pinell de Brai Francesc López
Gilabert i Joaquim López
Gilabert. Dani Andreu Alcalde
de l'Aldea: "per primera vega-
da la Fira de l'Arròs i del
Comerç obrirà les seves por-
tes amb una Aldea notable-
ment diferent donada la posa-
da en servei de la variant.
Aquest fet és important i sig-
nificatiu per al nostre munici-
pi, ens aporta nombroses
avantatges entre d'altres la
disminució de la contamina-
ció, la millora de la mobilitat i
sobre tot una major segure-
tat. Al mateix temps, aques-
tes millores per la majoria
han comportat malaurada-
ment que determinats nego-
cis es vegin afectats per la
disminució de clientela provi-
nent del nombrós trànsit que
abans passava dia rere dia
per la N- 340 i, d'aquesta

manera, hagin vist sumada a
la crisis general una disminu-
ció del nombre de clients.
Des de l'Ajuntament, preve-
nint aquesta situació, als
pressupostos 2014 hem
posat a disposició dels nos-
tres comerços tot un seguit
de mesures i partides pressu-
postaries per tal de que, per
mitjà de la informació, la pro-
moció, la formació i les aju-
des directes, puguin apaiva-

gar en la mesura de lo possi-
ble aquests danys col·laterals
que ha comportat la obertura
de la nova infraestructura vià-
ria. Amb l'estreta col·labora-
ció en l'Associació de
Comerç, amb la vocació de
consens de les mesures a
prendre i amb la disminució
pràcticament a la mínima
expressió del cost per
estand, proposem que la fira
d'enguany, sigui una expres-

sió de reinvenció per part del
col·lectiu del nostre comerç,
que els mals moments que
ens toca viure siguin al
mateix temps motiu per
reprendre de la millor manera
possible la nostra activitat
econòmica i crear noves
oportunitats”. “La família del
comerç ‘som’ gent acostu-
mada a refer-se de les adver-
sitats, amb la innovació
incrustada a l'ADN i lluitadors
per essència, caldrà llegir
amb entusiasme i ànims el
got mig ple, l'Aldea està molt
ben comunicada, l'Aldea té
més superfície d'aparcament
que proporcionalment qualse-
vol altre municipi, tenim una
varietat d'oferta quasi absolu-
ta de modalitats comercials i,
per tant, caldrà aprofitar tot
aquest seguit de fortaleses
per a present i per a futur.
Hem de ser capaços de pri-
mer dissenyar, paral·lelament
reclamar recursos a totes les
administracions, especial-
ment a la més implicada
(Ministerio de Fomento) i final-
ment i raonablement execu-
tar la remodelació de
l'Avinguda Catalunya, llavors
tindrem davant de nosaltres
la gran realitat, una Aldea
bonica, una Aldea comercial,
una Aldea socialment de qua-
litat i una Aldea que ens farà
sentir a tots molt i molt orgu-
llosos de viure i compartir veï-
nat”.

X Fira de l’Arròs i el Comerç 
a l’Aldea

Des de la regidoria de
Comerç de l'ajuntament
de l'Aldea us informem
que del 25 al 27 d'abril
de 2014 tindrà lloc la
desena edició de la Fira
de l'Arròs i el Comerç a
l'Aldea.

Lliurats els Premis Cultura Deltebre 2014

ACTUALITAT

La Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa va
inaugurar l’exposició
“Memòria Democràtica a
Tarragona. Un passat per a
no oblidar”, que organitza
l’Associació de Víctimes de

la Repressió Franquista a
Tarragona (AVRFT) amb l’ob-
jectiu de respondre a dife-
rents interrogants d’aquell
episodi de la nostra història.
Exposició, que pot visitar-se
fins el 10 de maig.

L’ens comarcal del Baix Ebre,
mitjançant la figura del tècnic
compartit, ha elaborat els
plans de polítiques de joven-
tut dels municipis de Xerta i
Benifallet. Aquests plans han
de marcar la línia d’actuació
del municipi i han de perme-
tre realitzar unes polítiques
de joventut adaptades a la
realitat juvenil. Per al presi-
dent del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, aques-
ta acció té la finalitat de “vet-
llar i fer possible que les polí-
tiques de joventut arribin a
tots els municipis del Baix
Ebre i, conseqüentment, a

tots els joves de la comarca”.
Entre altres coses, el projecte
ha permès oferir suport tèc-
nic als municipis, ha creat
espais de debat, reflexió i
cooperació entre professio-
nals i agents interessats i ha
dotat als municipis esmentats
de les eines adequades per
tal d’engegar un pla de joven-
tut adaptat a la seva realitat.
Soler ha explicat que “aquest
és un exemple de com la
mancomunació de serveis
pot ajudar a desenvolupar
accions concretes al territori,
aprofitant sinèrgies entre dife-
rents municipis”.

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família
a l’Ebre, Manolita Cid, va lliurar la Medalla Centenària del
Departament a Asunción Todó. A l’acte, al domicili de l’homenat-
jada, hi han assistit amics i familiars, així com l’alcalde d’Arnes,
Xavier Pallarés. Asunción va néixer el 9 d’abril de 1914 a Arnes.

Actualitat

L’organització de Litterarum,
fira d’espectacles literaris —
impulsada per la Institució
de les Lletres Catalanes i
l’Ajuntament de Móra
d’Ebre—, que se celebrarà
del 30 de maig a l’1 de juny
a Móra d’Ebre, ja té enllesti-
da la programació de la que
serà la seua setena edició;
una edició en la qual hi parti-
ciparan companyies de
Catalunya, les Illes Balears i
Andorra. 
Entre els espectacles que
s’hi podran veure, destaca el
recital historicomusical
Victus: del mal que van fer

aquells soldats, interpretat
per Sílvia Bel, Carles Beltran
i Llúcia Vives, el qual comp-
tarà amb la presència i parti-
cipació especial de l’escrip-
tor Albert Sánchez Piñol.
La celebració de l’Any Vinyoli
també serà ben present a
Litterarum 2014. 
Així, dos dels espectacles
que s’hi representaran són
basats en l’obra literària de
Joan Vinyoli i, a més, s’estre-
naran a Litterarum:
Cremades d’últim grau,
d’Aina Huguet, i Esperit de
Vinyoli, amb Sílvia Comes i
Sílvia Bel Fransi.

Litterarum commemora el 1714

Plans locals de joventut a Xerta i Benifallet
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CRAC de la setmana: Miquel Reverté, escriptor rapitenc
MICHEL VIÑAS

“LA SATISFACCIÓ MÉS GRAN ÉS QUE UNA OBRA SIGUI LLEGIDA”
Miquel Reverté és rapitenc.
Mai no s’ha separat de la
Ràpita. Té 47 anys i és lli-
cenciat en filologia hispàni-
ca per la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona.
Actualment treballa de pro-
fessor, a més, a l’institut
Els Alfacs de la Ràpita. Des
de fa molts d’anys ha anat
escrivint coses –ell apunta
que, com gairebé tothom
de la seva edat, va
començar amb les cartes.
Llavors encara s’escrivien
cartes i qui, en aquella
època, no va escriure una
carta d’amor, per exemple-
i des dels anys noranta ha
vingut publicant diverses
obres, especialment en
narrativa, encara que,
darrerament, també s’ha
interessat per la poesia. La
seva primera aparició en
aquest apassionant món
de les lletres es va produir
l’any 92, quan, en un for-
mat un tant diferent al que
ara té, va aconseguir ser
finalista del Premi Sebastià
Juan Arbó a la Ràpita.
L’obra es deia Trilogia d’un
desig. Un d’aquells desit-
jos, el d’anar escrivint, s’ha
anant complint al llarg de
tots aquests anys. Després
han vingut més premis,
que són un estímul per con-
tinuar escrivint, premis d’a-
rreu de la geografia catala-
na. El darrer, el Nostromo,
a l’octubre.
Momentàniament, i encara
que soni a paradoxa (per
allò dels seus estudis i
especialitat), sempre en
català.
Més Ebre: Guanyar el
Premi Nostromo, per una
persona que estima el mar
ha de ser el màxim.   
Miquel Reverté:
Indubtablement, per a un
“pagès de mar endins”,
mons pares eren pagesos,
encara que van viure un
bon grapat d’anys en una
de les zones marineres per
excel·lència de la vila, és
una satisfacció enorme. Si
a això, li afegeixes que
estàs novel·lant una part
de la teva vida, amb gent
estimada, gent de la qual
guardes records inesborra-
bles, la satisfacció és
terrible. El Nostromo és el
premi per antonomàsia
sobre el món marítim a
l’estat espanyol.
ME: Cròniques d'una mar
desapareguda. Quin seria
el seu resum?
MR: Cròniques d’una mar

desapareguda és una obra
narrada en primera perso-
na, per un alter ego de l’au-
tor, que situa la seva acció
a una població imaginària,
Santa Maria d’Atipar (Atipar
és Ràpita a l’inrevés), de la
qual en clau real i màgica
al mateix temps es narren
els fets ocorreguts al llarg
d’aproximadament uns vint
anys en aquell indret. Es
tracta d’un novel·la coral
per on van desfilant perso-
natges reals de la vila i d’al-
tres imaginaris i fantàstics,
que comparteixen una
mateixa identitat marcada
per la mar i les seves
coses i que dibuixen un
retrat acurat de la Ràpita
d’aquells anys.
ME: Amb qui o amb què es
va inspirar?.
MR: Sentia, des de fa
temps, la necessitat d’es-
criure sobre aquells anys.
Els anys de la infantesa
són sempre molt recordats
i, com us deia, aquell gra-
pat de gent que tant recor-
dava. Després també hi ha
el component familiar. Hi
ha un joc als personatges
cabdals de l’obra: són
membres de la meva famí-
lia. L’homenatge és com-
plet.
ME: Li va costar molt
escriure l'obra? Com s'aca-

ba decidint que tingui un
final o un altre?
MR: Em va costar trobar
l’estructura. Saber de
quina manera havia d’anar
l’obra. De vegades quan
escoltes algun escriptor
que diu: tenia la frase ini-
cial i no sabia com conti-
nuar, sona una mica pre-
tensiós. Jo també ho pen-
sava, ara sé que no és així.
Jo tenia un enunciat inicial i
havia de continuar. Quan
vaig trobar la forma va ser
cosa d’uns quatre o cinc
mesos, relativament ràpid.
Respecte al final, en veri-
tat, no sabia com havia d’a-
cabar, però sabia que
havia de ser el punt i final
d’alguna cosa important i
de fet ho és. Qui ho vulgui
saber, haurà de llegir l’o-
bra. 
ME: En general, com s'ins-
pira Miquel Reverté. Un
escriptor és humà i té
dies, estats d'ànims. Com
s'han de combinar aquests
estats d'ànim i com afec-
ten? O són la clau per
escriure?
MR: Naturalment. Com a
persones, estem condicio-
nats per molts factors. Un
ha de saber trobar el punt,
la combinació entre diver-
ses coses. Però, a la fi, el
que penso que acabem

valorant els que escrivim
no és el principi, sinó la fi.
El resultat final de satisfac-
ció. Respecte a què siguin
la clau per escriure, els
estats d’ànim, depèn.
Imagina, per exemple, un
escriptor professional, no
pot estar condicionat per
algunes coses, no pot dir:
avui no escric perquè estic
trist. A un altre nivell, pot-
ser sí.
ME: La millor satisfacció
és que l'obra sigui llegida.
Quina repercussió pot
generar 'Cròniques...'
tenint Sant Jordi a tocar?.
MR: La satisfacció més
gran, per a mi, és quan
algú et diu que ha llegit l’o-
bra, fins i tot, encara que
no li hagi acabat agradant.
Si l’ha acabat llegint, algu-
na cosa tindrà.
Indubtablement, si et diuen
que l’han llegit i que els ha
agradat, millor que millor.
Cròniques... és una obra
que ha d’agradar. A la gent
gran i als no tan grans.
Crec que és una obra que
pot funcionar i, a banda de
Sant Jordi, que és un dia
mediàtic, espero que fun-
cioni després, amb allò tan
senzill i potent com el boca
a boca, encara que ara ja
sigui el facebook a facebo-
ok. Jo no tinc facebook

però li reconec alguns
valors, el de la informació
per exemple. Quan m’ator-
garen el premi, moltíssim
gent coneguda se’n va
assabentar a través d’a-
questa xarxa social. 
ME: Quan va saber que
seria o volia ser escriptor?
MR: El terme escriptor és
molt ampli. De vegades, fa
por. En alguns moments,
he sentit responsabilitat,
en d’altres vergonya a ser
considerat així. Amb els
anys això canvia. L’altre dia
amb Llàtzer Carles, un
altre escriptor de la Ràpita,
fou l’encarregat de fer-me
la presentació del llibre
aquí, em deia que no aspi-
rava a res més que a ser
llegit. Encara que fos per
una única persona. És el
millor punt de partida. Jo
no sé si sóc escriptor,
només vull transmetre
històries i reflexions. Una
part important, d’igual
importància tal vegada, és
que a l’altra part, hi hagi
algú, algú que ho acabi lle-
gint. 
ME: A qui li deu aquesta
vocació?
MR: No tinc ni idea. Molts
cops ho he pensat. Crec
que fou, al llarg d’un parell
d’estius, em vaig posar a

llegir com un boig. Obres
universals i d’altres no
tants, per exemple,
l’Agatha Christie. Un dia
vaig intentar construir una
novel·la d’aquest tipus.
Res. A la llarga si que ho he
fet. Amb l’Agatha Christie
tenia i tinc molts deutes
pendents. De fet, fa no res,
he escrit una altra novel·la
curta sobre assassinats.
Ja ho havia fet abans amb
“Del roig de la memòria”.
ME: Amb qui o amb què va
pensar quan va rebre el
premi? O quan en rep un?
MR: Aquest especialment
en ma mare. Es va morir fa
tres anys. I en ma iaia.
Tenen una dedicatòria
especial al llibre.

ME: Un escriptor referent
per vostè?. i per què ho és?
MR: Mira quan m’has fet
l’altra pregunta sobre quan
vaig saber que volia ser
escriptor, al llarg d’una
temporada, per exemple,
mentre llegia infinitat de lli-
bres de Francisco Umbral,
em deia que volia ser com
ell. Viure amb i per a la lite-
ratura. Viure d’escriure.
Això sé que és molt compli-
cat, cada cop, més. Paco
Umbral podia ser moltes
coses però era un animal
literari, una autèntica bès-
tia de les lletres. En aquest
sentit és un referent, l’altre
naturalment, la gent d’aquí
sempre el tenim present és
Arbó. Fer de les coses tan
properes una obra tan uni-
versal és una gran referèn-
cia.
ME: La gent llegeix més
del que ens pensem o
menys del que voldríem?
MR: Jo tinc una concepció
acadèmica, així que no sé
si és molt vàlida. Per a mi,
menys del que voldríem.
A més, cada cop, es lle-
geix més malament. La
gent jove no sap llegir. I
després, no saben estu-
diar, clar. Ja m’agradaria
dir la primera afirmació,
però sóc una mica pessi-

mista.

ME: Orgull per als rapi-
tencs tenir un escriptor
així. La localitat destaca
en aquest apartat. Hi ha
bona ploma.
MR: Sona pretensiós, però
la Ràpita és la població de
les terres de l’Ebre on hi ha
més literatura, on hi ha
més escriptors. Deuen ser
els aires de la mar. Aquí
ens ha donat per escriure i
dels sis o set, tots amb
obra publicada. Per a mi,
l’orgull, el veritable orgull
és ser rapitenc i, com em
va comentar l’escriptor tor-
tosí, Jesus Tibau, “haver
fet un monument escrit al
meu poble”. 

Miquel Reverté va presentar la setmana
passada el seu darrer treball: 

‘Cròniques d’una mar desapareguda’, 
guanyadora del Premi Nostromo.

‘El Premi per antonomàsia sobre el món
marítim a l’estat espanyol’
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Rapitenca, malgrat la
derrota, es va deixar la pell al
camp. Les dificultats són
grans i el tècnic ha de refer
l’equip com bonament pot,
situant a jugadors fora de la
seua posició habitual. Un fet
que no és nou. 
La història del partit, la de
sempre: dues indecions que
es van pagar cares i, tot i l’es-
forç, no es va poder empa-
tar, encara que el juvenil Ivan
Paez va fer un pal i que David
Pino, que ha estat baixa
aquesta setmana (una més),

va poder empatar, quan el
resultat ja era d’1-2.
Ara ja només cal pensar en el
proper partit, el dijous dia 24
a Gavà, rival directe (19.30
h). És el decisiu. Una derrota
a Gavà ja deixaria a la
Rapitenca sense opcions.
D’altra banda, sobre la rumo-
rologia del moment que indi-
ca que el tècnic Teixidó ja té
un acord amb un altre club
per la temporada vinent (hi ha

opinions que és l’Amposta.
N’hi ha d’altres que potser el
Jesús i Maria) ha desmentit
categòricament: “això no és
cert. Puc assegurar i que
quedi clar, que no tinc cap
oferta per la temporada
vinent. I menys un preacord”.
El tècnic no ho ha confirmat
però Més Ebre ja pot avançar
que tot apunta a que no
seguirà a la Rapitenca,
havent acabat aquesta sego-

na etapa al club.
Independenment del que
passi enguany, una etapa
que ha estat positiva amb
l’ascens i la lliga passada exi-
tosa ja a Tercera.
D’altra banda, dins de l’actua-
litat de la categoria, l’Ascó va
empatar a casa amb el
Figueres (1-1). Virgili va fer l’1-
0 però Borja, de falta directa,
va empatar pels gironins.
L’Ascó segueix en zona de
promoció d’ascens, a l’espe-
ra del partit de dimecres
vinent contra el líder
Muntanyesa, un partit clau en
les seues aspiracions.

Teixidó diu que no té cap oferta

La Rapitenca va perdre
diumenge amb el Santboià
(1-2). Una nova derrota (12
de 15) en una segona volta
que ha condemnat a l’e-
quip a la zona de descens.
Les limitacions són consi-
derables, amb onze baixes
des que va començar la
pretemporada. El tema
econòmic ha prioritzat per
part de la junta directiva i,
amb les baixes donades,
s’allibera el pressupost i
l’estat del club. 

TERCERA DIVISIÓ

El tècnic, que de ben segur no seguirà, aclareix que no “hi ha cap compromís amb cap club”

M.V.

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca.

Tot i vendre cara la
derrota, la Rapitenca va
perdre amb el Santboià

i segueix en zona de
descens directe.

El proper partit a Gavà,
rival directe, el dijous
dia 24, és el definitiu.
David Pino és baixa.

Derrota

Ahir es va fer l’acte inaugural

MIC 2014
ACTUALITAT

El torneig internacional de fut-
bol base MIC va celebrar ahir al
Nou Estadi Municipal de Pala-
mós la jornada inaugural que dó-
na el tret de sortida a la seva
14a edició. L’acte inaugural va
començar amb la desfilada de
representants de tots els equips
participants provinents dels cinc
continents. La nota musical de la
inauguració la van protagonitzar
els Xirois, amb una batucada.
Després de l’encesa del peveter,
a càrrec de la tenista palamosi-
na Helena Jansen i del recone-
gut seleccionador Bora Milutino-
vic, i la pirotècnica, va arribar la
sorpresa de la jornada, quan

tres paracaigudistes van des-
cendir des del cel de Palamós
per entregar a l’àrbitre la pilota
del partit. En aquesta edició,
més de 200 equips procedents
d’arreu del món participaran al
torneig que reforça el seu com-
ponent internacional. Hi estaran
representades 35 nacionalitats i
participaran al MIC equips proce-
dents dels 5 continents. No hi ha
participació ebrenca però sí
que, com és habitual, un gran
nombre de col.laboradors del te-
rritori, de la mà del director Juan-
jo Rovira. Al nostre territori tam-
bé seran dies de tornejos amb
l’ITE i l’Edu Albacar (plana 18).

Vaig estar diumenge a la De-
vesa, com ha estat habitual
des de fa uns anys. Em va
agradar la Rapitenca, sent
conscient de les dificultats que
està vivint. Va jugar amb bona
actitud i va treballar de forma
incansable. Molt bé.

Durant el partit, vaig poder
parlar amb socis rapitencs que
viuen la realitat actual fent dues
lectures. N’hi ha que pensen
que la directiva ha tirat la tova-
llola massa ràpid concendint
tantes baixes. Que no és nor-
mal donar-ne tantes, quan cap
equip ho fa i menys en els mo-
ments de la temporada que s’-
han donat. Que de cara el soci
i els jugadors que s’han quedat,
no s’havia de permetre. Pen-
sant també que els jugadors
que ‘han abondonat el barco’
no s’han portat bé amb un club
que ha complert amb ells men-
tre han estat. Tot plegat són ra-
onaments.  Hi ha altres socis
que creuen que és normal que
la directiva prioritzi l’estat
econòmic i que, per tant, deixi
marxar tots els jugadors que
han demanat la baixa, amb l’a-
gravant que si volen marxar,
¿en quin estat els mantens?

Per tant,  d’acord amb això,
es perdrà la categoria per una

q ü e s t i ó
econòmica,
tot i que a
hores d’ara
els jugadors
estan al dia
de cobra-
ment, segons la junta. Penso
també que s’ha d’entendre. Els
que es juguen els euros són
els directius i és legítim, mal
que pesi, que  decideixen el
que s’ha de fer, tenint clar (els
primers que ho tenen) que
serà una pena descendir amb
el que costa pujar i amb el que
costarà tornar a fer-ho. Fernan-
do Garcia, director esportiu, va
assumir la total responsabilitat
de la situació esportiva. Va fer-
ho públicament a Canal TE, a
MINUT 91.

Aquesta és la realitat. Arri-
bats a aquest punt, puc imagi-
nar que poden haver-hi exdirec-
tius del Tortosa, salvant totes
les distàncies, que deuen pen-
sar que ells van ser durament
criticats per un situació pare-
guda, amb matisos a banda
perquè hi ha qüestions que no
es poden comparar. 

En qualsevol cas, al final, s’-
ha d’entendre que el tema mo-
netari és el que  acaba deci-
dint. És així. 

Debat rapitenc
L’opinió de Michel

Montañés cau per 6-1 i 6-0

Djokovic no dóna opció
TENNIS

Albert Montañés no va tenir
cap opció davant el jugador un
número 1 del món, finalitzant
la seva participació en el Màs-
ter 1000 Rolex Montecarlo.
Novak Djokovic començava a
competir , després de quedar
exempt a la primera ronda
com a cap de serie, i el juga-
dor serbi va sortir decidit a re-
soldre el compromís per la via
ràpida, deixant sentenciat el

duel en dos sets, 6 -1 i 6-0, en
només 45 minuts de joc.

Absolut jove

Àlex Martí, subcampió d’Espanya
NATACIÓ

Els passats dies 9 al 13 d’a-
bril del 2014 es van celebrar a
Palma de Mallorca els XV Cam-
pionats Open de Primavera
d’Espanya. El nedador que en-
trena al CTETE i pertany al
Club Natació Amposta, Àlex
Martí Arasa, de 17 anys i cate-
goria Júnior, va participar en
els 50 i 100 metres braça.

Va aconseguir un gran èxit
quedant en 2n lloc en els 50m
braça de la categoria absolut-
jove i el 9 d’Espanya absolut
en un temps de 29’78’’, rebai-
xant gairebé mig segon de la
seva marca anterior, a més a
més, en els 100m braça el
6è absolut-jove i el 15è en la
categoria absoluta.

L’Amposta, víctima de la seua situació a Torreforta (1-0)

El ‘Chu’ Maria, revolucionat
PRIMERA CATALANA

El ‘Chu’ Maria presentava fins
a quatre fitxatges el diumenge
contra l’Almacelles (3-1). L’e-
quip, que va marcar aviat amb
el gol d’Edgar, va tenir més re-
cursos. Els lleidatans, però, van
demostrar perquè són revelació
a la segona volta de la lliga. Van
empatar i van gaudir d’opcions

clares per marcar. El ‘Chu’ Ma-
ria, a la represa, va intensificar
la pressió. Un penal sobre Teixi-
dó va comportar el 2-1. Raül,
molt motivat, va marcar distàn-
cies.  Amb el partit trencat, un
altre debutant, el central Mario,
incorporat a l’atac, va aconse-
guir el 3-1. Tres punts d’or, i or-
gull per mantenir-se i opcions i
potencial per fer-ho. Santos
(Castelldefels), Mario (exRapi-
tenca i Terrassa), Mansour (Cas-

tillo de Múrcia) i Raül Teixidó (Ra-
pitenca) van ser els debutants.
El Jesús i Maria, amb un altre ai-
re, arriba al descans amb il.lu-
sions de permanència. Amb im-
puls. La junta fa un esforç gran.
Tot i que probablement viurà
canvis per la temporada vinent,
no es vol deixar perdre la Prime-
ra catalana.

D’altra banda, l’Amposta va
cedir una derrota a Torreforta
(1-0) on es va reflectir la seua
dinàmica. L’equip de la capital
del Montsià va topar amb els
pals i amb un altre arbitratge
poc encertat, privant a l’Ampos-
ta d’un penal a Becerra. Ja a da-
rrera hora, el Torreforta amb
una centrada-xut va marcar el
gol. Decepció i també neguit
perquè l’Amposta només ha su-
mat 3 punts de 12 (ha jugat tres
partits fora i un a casa). I està
prop de l’abisme del descens.
Es segueixen buscant jugadors.
Dani Porcar (Totana de Múrcia)
està a prova. Es un jugador
ebrenc. 

4 jugadors van debutar
amb l’equip de l’Aube

Diumenge
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Comentàvem la setmana pas-
sada que el Gandesa tenia l’op-
ció d’obrir el campionat en les
darreres jormades en el cas de
guanyar al Morell. Però no va po-
der ser i els locals van imposar-
se per 3-1 i van deixar, malgrat
jugar amb deu des del minut 38
de la primera meitat, gairebé
sentenciades les dues primeres
places que es disputaran el Red-
dis, líder, i el Morell. La derrota
del Valls també va beneficiar a

l’equip de Joan Pallarès. Ara,
pràcticament, la lluita està entre
aquests equips amb el permís
del Valls (a veure com es recupe-
ra) i de l’Ampolla. El proper partit
del Morell a Tortosa és decisiu.
Del Gandesa dir que ha tornat a
fer una bona temporada, sem-
pre a la part alta, i que ja ha de
pensar en el futur amb la incòg-
nita de si continua Enric. El tèc-
nic jesusenc ha pogut complir ja
la seua etapa a Gandesa.

Molt definida
EL TRIOMF DEL MORELL DECIDEIX LA PART ALTA

A manca de sis jornades, l’Ampolla ja té 50 punts. Es quarta. Dis-
sabte va vèncer a Roquetes (1-2) i segueix fent una temporada
de somni, sent la revelació de la categoria i un altre cop l’equip
ebrenc més ben classificat. A Roquetes no va tenir-ho fàcil tot i
avançar-se amb els gols de Regolf i de Samu. El Roquetenc, alli-
berat, va tornar a oferir una bona imatge i amb el gol d’Stefan,
arran d’una falta, va posar-se dins del partit complicant el duel
per als ampolleros que van acabar demanant l’hora. L’Ampolla, ja
sobre la gespa artificial, jugarà contra la Canonja (dia 27). Una
victòria, si el Morell punxa a Tortosa, podria donar emoció. 

L’Ampolla no perdona i 
ja té 50 punts

VA VÈNCER A ROQUETES 1-2

El Tortosa va empatar a la Canonja en un partit igualat i amb poques
ocasions en el que els locals s’hi jugaven molt en la seua lluita per la
permanècia. Segons Nando Crespo, tècnic del Tortosa, “vam co-
mençar molt bé, durant el primers 20 minuts vam tenir el control del
joc arribant a l’àrea rival, creant ocasions sense encert final. Però amb
els minuts, tot i tenir la pilota, com ens ha passat en els darrers par-
tits, no vam gaudir de la profunditat suficient, ens va costar arribar amb
claredat”. La nota negativa foren les lesions. Pau per una topada va ne-
cessitar punts de sutura. Pere, amb la lesió a la clavicula, també va ha-
ver de ser substituit. Ferran també es va lesionar. 

El Tortosa empata a la Canonja i 
ja ha de pensar en el futur

PARTIT ACCIDENTAT PER LES LESIONS

L’Alcanar va decidir al primer
temps amb el 0-3. Ja al minut 7
guanyava 0-2, amb gols protes-
tats per l’afició local per possible
fora de joc. Romero i Felipe ha-
vien marcat. Poc abans del des-
cans, Romero feia el 0-3. El Pere-
lló va semblar afectat
animicament i no va ser aquell
equip insistent que pressiona i
que juga amb molta intensitat. La
situació, amb limitació d’efectius,
l’està condemnant i els jugadors

ara l’acusen. S’han fet moltes
gestions i cap d’elles s’ha con-
cretat fins al moment per fitxar.
Luis Garcia, davanter del Catllar
ja estava compromès però al fi-
nal el club tarragoní no va donar-
li la baixa. A la represa, el Perelló
va intentar-ho però sense gaire
convicció davant d’un Alcanar
que va haver de substituir juga-
dors importants, per molesties.
El jove Marc Bort va tenir de nou
l’oportunitat de jugar al primer

equip. Mohedanoa va fer l’1-3 al
final, sense més història. El Pere-
lló continua en zona delicada, per
si hi ha compensació (també
està prop del descens directe).
S’haurà de patir. El proper partit
és una final, contra un rival direc-
te, el Cambrils. L’Alcanar, 22
punts de 27, ja és cinquè. Al pro-
per partit rebrà el Valls amb mol-
tes baixes per sanció. Edu Agui-
lar finalment va rebre la baixa i va
marxar al Traiguera. 

L’Alcanar deixa ‘tocat’ el Perelló
LUIS GARCIA (CATLLAR) JA ESTAVA A PUNT DE FITXAR PERÒ NO VA REBRE LA BAIXA

Marc Bort, jove del CD
Alcanar, va jugar tota la
segona meitat. Jugador

amb projecció

16 anys

El diumege 27, el Perelló
visita el Cambrils, rival

directe

Una final

La Cava, després d’una setmana
(la passada) convulsa per la sus-
pensió a Gandesa, va tornar a la
competició i va fer-ho amb tota
l’artilleria. Un equip amb un po-
tencial ofensiu digne d’una cate-
goria superior (Ferran, Jaime, Ca-
llarisa, Ruibal...). I que a Bítem es
va agafar la confrontació amb
ganes. 
No tindrà més rellevància classifi-
catòria, però dissabte es va veu-
re que la normativa pels incompli-
ments amb les taxes federatives
adultera la competició. El Gande-
sa va guanyar 3-0 a la Cava sen-

se jugar. I la Cava, quan vol, pot-
ser el rival més temud de la cate-
goria. El R. Bítem va haver de ju-
gar, com és natural, contra el CD
la Cava i va sucumbir. Aquí l’adul-
teració per la norma.
Del partit dir que va ser igualat a
la primera meitat, sobre tot en
els primers 30 minuts quan els
locals van intentar dur la iniciati-
va. Però ja en el darrer quart del
primer acte, la Cava va millorar
gaudint d’una bona ocasió (Jai-
me). A la represa, el control visi-
tant va ser més accentuat. El R-
Bítem va anar perdent força i no

va poder trobar la pilota. A la Ca-
va només li faltava el gol. I va arri-
bar arran d’un penal. L’àrbitre va
considerar mans de Víctor arran
d’un tret de Ferran. Jaime va fer
el 0-1. Llavors, amb espais, el
CD al Cava va jugar molt còmo-
de i al contraatac va poder fer
molt de mal. Alfons Povill, porter
bitemenc, va evitar diverses oca-
sions d’u contra u dels visitants

que van perdonar la sentència
molt abans. No va ser fins el mi-
nut 87 quan Yuri va marcar. El
gol va estar precidit per polèmi-
ca perquè la falta l’havia feta Jai-
me i l’àrbitre va xiular-la al revés.
Es va treure ràpid i la sortida de-
sesperada de Povill (es va lesio-
nar) va propiciar el rebuig i el gol
de Yuri. Puig va acabar sota els
pals. 0-2. Victòria merescuda de
la Cava. Els locals, tot i les derro-
tes a casa, poden assaborir una
bona temporada. Si no hi ha cap
contratemps, el tècnic Sergi Na-
varro continuarà a Bítem.

La Cava ‘torna’ a la competició amb molta motivació
Va guanyar al camp d’un R. Bítem que perd el sisè partit a casa, dels darrers deu jugats

SEGONA CATALANA

Sergi Navarro seguirà
entrenant al R. Bítem 

Renovació

Gol de Yuri, als darrers minuts. Era el 0-2.

El Catalònia visitava el Valls
afrontant el tercer desplaça-
ment seguit. Va perdre al camp
del Reddis quan mereixia més;
havia empatat al Perelló quan
guanyava 0-2 i li quedava el
partit a Valls que, amb moltes
baixes, no semblava propici
perquè els locals, a més de ser
tercers, se jugaven totes les

opcions de poder agafar al Mo-
rell, segon. 

Però el Cata és posava amb
el 0-3 al minut 34 amb els gols
d’Eugeni i de Toni Ondazabal
(2), un de penal. El Valls va en-
trar en situació amb el gol de
penal de Giró (39’). Però a la re-
presa, un altre penal que a més
fou expulsió d’un jugador local,

va tornar a donar vida al Ca-
talònia (1-4). No obstant, el
Valls va revifar amb dos gols en
cinc minuts (3-4). Llavors, re-
cordava Òscar Rumense, tèc-
nic del Catalònia, “vam passar-
ho malament. El Valls, amb joc
directe buscant a Gomà-
Camps, ens va crear proble-
mes i semblava que, tot i jugar

amb deu, ens podia empatar“.
La clau fou el gol de Nacho, el
3-5. El Valls, de penal, va tornar
a marcar però ja es va quedar
amb vuit i no va haver-hi més
història. Eugeni va tancar el
marcador (4-6). Els locals no
estaven gaire d’acord amb l’ar-
bitratge i així van manifestar-ho
en acabar el partit. 

Pas ferm del Catalònia, al camp del Valls
4-6, RESULTAT D’UN SET DE TENNIS AL VILAR

El triomf acosta els
jesusencs a la

permanència. El partit
contra el Roda, el dissabte
26, és clau en aquesta lluita

Partit clau
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La propera temporada es viurà alguna cosa gairebé inaudita, que els quatre
representants clàssics de Tercera divisió Amposta, Rapitenca, Amposta, Tor-
tosa i la Cava no estigui cap en Tercera Divisió. Aquest fet en els 70 anys de
la història de la Tercera Divisió només ha ocorregut en tretze campanyes exac-
tament, any 43, 44, 48, 64, 70, 75, 84, 85, 86, 89, 01, 03 i 04. Només que-
darà el Super Ascó, que al pas que va igual ascendeix a Segona Divisió B per
jugar amb el Saragossa, sempre que baixi i Super Michel Viñas vagi a veure al
seu equip de la seva vida en camp de l’Ascó en partit oficial. Com veuen la ficció supera a la rea-
litat. Des de la temporada 81/82, La Cava no milita en Tercera Divisió, el Tortosa des de la
2002/2003 i l’Amposta 2011/12. Ii aquesta temporada la Rapitenca la pot perdre. Mala ratxa pel
futbol ebrenc que en el 80% d’ocasions sempre ha estat un club d’aquestes terres a Tercera: 44
el Tortosa, 13 Rapitenca, 12 La Cava i 11 Amposta amb 2386 partits disputats i 4390 gols vis-
tos i celebrats per aquests quatre representants que han estat en aquesta categoria, en la que en
la seva història han militat 1602 equips i el Tortosa ocupa el lloc 52 amb 1622 punts, Rapitenca
499 amb 501 punts, Amposta 561 amb 406 punts i La Cava 615 amb 359 punts. Si el futbol
ebrenc ha tingut gairebé sempre un equip a Tercera ha estat simplement perquè som gent de fut-
bol en aquestes terres amb gran tradició futbolística, només s’ha de veure les set principals po-
blacions de la província, el Vendrell, Cambrils, Salou i Valls que estan entre 25.000 i 35.000 habi-
tants i mai han estat en aquesta categoria, i el número de clubs que han militat supera a la zona
de Tarragona (Nàstic, Reus, Pobla de Mafumet i Roda de Barà) enfront a cinc d’aquesta zona: La
Cava, Ascó, Rapitenca, Amposta i Tortosa. Perquè han estat aquests cinc equips en tercera en les
últimes dècades.  Amposta i Rapitenca per la gran bonança econòmica i malgrat la crisi la Rapi-
tenca va recuperar la categoria, la va mantenir la passada i aquesta sucumbirà; l’Ascó perquè té
un espònsor que el recolza, La Cava perquè els ingressos de festes majors en els balls anaven
destinats al futbol i el Tortosa perquè el bressol del poder econòmic s’endinsava en aquesta po-
blació. Però si miren les estadístiques, els tres que la van perdre La Cava fa 32 anys no la va re-
cuperar, el Tortosa mes del mateix, fa onze temporades, l’Amposta fa tres i la Rapitenca aquest
any deixarà aquesta categoria. Mal símptoma si veiem que no hi ha cap representant d’aquestes
terres, dels històrics només l’Ascó que pot ser flor d’un dia, doncs recordem que aquest equips
estava en la temporada 04/05 en la Segona Regional o Tercera Catalana. La pregunta és: tornarà
un dels històrics a estar en Tercera Divisió en els propers anys? amb tota sinceritat, no ho veig.
Mantenir un equip en Tercera comprota molt de pressupost i hi ha moltes poblacions a Catalunya
que superen a les ebrenques. Aquí solament queda tradició i res més, però amb això no es pot
mantenir un equip perquè hi ha diversos aspectes que abans hi havien i ara van desapareixent,
abans l’única diversió que havia era el futbol i el cinema, ara el factor oci s’ha multiplicat per cent
a més de l’enemic número un del futbol ebrenc, els partits en directe pels canals de televisió i el
Barça abans de res. Ara hi ha futbol sala, la joventut té cotxe i milers d’aparats per oblidar-se del
futbol. Cada vegada hi ha menys joves que van al futbol, cada vegada hi ha menys espectadors,
la graderia del Tortosa mig buida, els 1000 espectadors de la Rapitenca es queden a 250. La Ca-
va també està lluny de tornar i a Amposta l’afició més critica. Somiar es pot somiar, però potser
triguem anys a veure a un dels 4 clàssics una altra vegada a Tercera, però malgrat això em cons-
ta que hi ha il·lusions per això a Amposta amb motiu del 100 aniversari volen fer un equip de cam-
panetes; a la Rapitenca volen la propera temporada fer un equip jove i amb les màximes aspira-
cions, a Tortosa l’actual directiva solament somia amb la Tercera Divisió i en La Cava mentre no
es fusionin amb el Jesús i Maria o Deltebre no crec que aconsegueixin grans gestes.

ELS TRES CANDIDATS A LA BANQUETA DE L'AMPOSTA SÓN... Segur que no continuarà Gerard,
les raons, espera ofertes de superior categoria i se les mereix. Hi ha tres candidats i dos dels mi-
llors situats poden ser Nando del Tortosa , Delfín, ex del Vilafranca i Enric del Gandesa.

CULEBRÓ TORTOSA. A mi el que més m’agrada d’aquest nou Tortosa és el seu president, un
mag (traurà moltes sorpreses), un home encantador, un il·lusionista, Teresa de Calcuta, mig filò-
sof, un atrevit, poseu-li els adjectius que vulgueu. La directiva em consta que hi ha en ella cinc per-
sones de bon talant, uns pares de jugadors, uns altres de la vella escola, amb pensaments dife-
rents uns d’aquestos en aquesta categoria, uns altres de pujar a tercera, uns pensaven fa uns
mesos de separar el futbol base, ara pensen d’una altra forma. Només té un petit defecte, volen
pujar l’equip a Tercera Divisió, jo prefereixo veure un filial que mai ho fan (l’últim va ser en 1984 i
solament 8 vegades en la història han tingut un segon equip) perquè juguen els jugadors del plan-
ter que no arribaven al primer equip que veure’l en Tercera Divisió.

VERITATS COM A PUNYS. Jose Lorenzo Diego, gran President del Gandesa, valent i que va dir
el que pensava del affaire del partit que no es va jugar contra La Cava al programa de la televisió
de Michel. Perquè no hi ha més personatges, així que diuen quatre veritats.

ELS BONS ENTRENADORS SEMPRE TRIOMFEM. Jordi Fabregat triomfa a Segona Divisió B en
el Conquense, Josep Gombau va ser nominat millor tècnic d’Australia, el que provocarà que diri-
geixi la selecció el dia 19 d’agost enfront a la Juventus.

GODALL I ELS SENIENCS. Godall ja és equip de Tercera Catalana, entrenat per un senienc Pau
Cortiella que haurà de ser el manager general del meu equip, la Sénia, la propera temporada. El
què passa és que no es estimat: “ningú és profeta a la seva terra”. Aquest equip que ha marcat
104 gols a favor; només un empat, la resta tot victòries. Entre els golejadors molts seniencs: Jo-
an Zaragoza, 32 dianes; Royo, 9; Ferran Ventaja, 7; Rubén Vargas, 4 i Carlos Querol, 4. Aquests
jugadors han de tornar a casa i ser el futur.

TÉ NUVIES EL MISTER DEL CAMARLES, SI O NO?. No sé si seguirà Bartolo o no, sé que té
moltes núvies, però sé que la seva actual esposa Ana Mari quan va llegir fa unes setmanes en una
de les meves columnes que tenia moltes núvies d’altres equips, li va dir: “de Camarles no et mous;
com a aquí no t’han tractat en cap altre lloc”. Digne d’admiració la directiva. El mister Bartolo des-
prés del partit del Campredó va presentar la dimissió i no va ser acceptada. Dues ofertes té

Rapitenca, Amposta, Tortosa i la Cava no estaran a
la Tercera divisió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

aquest mister, però la representant és la seva dona, que ho sàpiguen.
CAN BARÇA, ABRIL AIGUES MIL. Per primera vegada des de que estimo a aquest club vaig desitjar

que perdés a Granada per a que marxés el Tata, dimiteixi Zubizarreta, no augmentin el contracte de
Messi (faran el contrari). Me n’alegro per aquest At. de Madrid que va demostrar contra el Barça de
Champions què té gana de triomf i una gran afició que va arropar quan estava a Segona Divisió, cosa
que mai hagués fet l’afició culé si això li hagués passat al Barça. Si el diumenge contra el Granada, el
partit hagués durat 1000 minuts, el resultat hagués estat igualment 1-0.

RAPITENCA, TOT EL PESCAT ESTÀ VENUT. Com estava previst es va perdre com ja és costum, en-
tre els espectadors d’aquest partit, Cotaina, possible candidat a la banqueta. El millor d’aquesta entitat,
un cadet a punt de saltar a Divisió d’honor. Planter i més planter, això és el futur.

JESÚS I MARIA RESUCITA I L’AMPOSTA SEGUEIX LA MALA SORT. Com ja és habitual tota la tempora-
da no guanya aquesta campanya l’equip del Montsià en camp contrari, però ara s’uneix que es fan grans
partits i perd, va merèixer la victòria a Almacelles, i aquesta setmana a Torreforta, tres pals de l’equip
de Gerard i es va sucumbir al minut 85, mala sort, però es salvarà l’Amposta. El Jesús i Maria espec-
tadors de luxe: Tarrazona, Teixidó, Ramon Muñoz.... Els 4 fixatges van donar aires al vèncer al millor
equip de la segona volta. Mario Vitorio el millor central que ha tingut la Rapitenca, Mansour, un jabato,
Teixidó va revolucionar a l’equip, Santos té classe. I vindran més fixatges. Qui es salvarà, l’Amposta o
Jesús i Maria? la propera setmana tocaré el tema amb profunditat; té molla aquest assumpte.

SEGONA CATALANA – 4 GOLS PER PARTIT. Tot definit, Reddis campió, Morell farà la promoció, no-
més resta saber els descensos. El Jesús Catalonia va fer un pas de gegant i com els toreros que fan
una gran feina, sis gols malgrat tenir baixes. Eugeni va mullar amb dos gols, si marca dos més al Ro-
da de Barà haurà de tallar-se el cabell a zero pel que poden suposar aquests gols. La mà de Camare-
ro a La Cava es nota, a la segona part van ser superiors al Remolins-Bítem. Un aficionat de l’Alcanar
em va dir: “avui no ens tocava guanyar i vam guanyar al Perelló” i compliquen a aquest equip que fa ja
setmanes que hauria d’haver viscut una revolcuió per part de la directiva. Ara toca resar, si no fitxen
tres jugadors poden baixar. Ampolla i Alcanar en gran ratxa són els millors equips ebrencs d’aquesta
segona volta, jornada rere jornada ho demostren. Cinc últims desplaçaments del Tortosa i només ha
marcat a la Selva del Camp, però va treure un punt valuós a La Canonja. Roquetenc cada setmana re-
flecteix que no és el del principi de temporada, amb un equip més de Tercera que de Segona dóna la
cara. El Remolins-Bítem, als últims 10 partits, al seu camps sis perduts, quatre guanyats i cap empa-
tat, o sigui, juguen a per totes tot i es perdi. Sergi el mister serà renovat, com a aquí en cap lloc.

TERCERA CATALANA – CAMARLES I DELTEBRE NO PERDONEN. Els descensos estan al roig viu, Ro-
quetenc va baixarà i el Perelló també pot baixar. Sis equips implicats, dos ja descendits: Vilalba i Remo-
lins-Bítem. Camarles va donar un recital a Flix, el secretari tècnic, Bertomeu, no va perdre el carnet d’i-
dentitat, però si el mòbil en aquest partit. Olor el Camarles a flor de primavera de campió. A Deltebre
no està Delatorre, però està Marc Baiges, Chacón i Sergi. Batea somia amb la promoció i d’ella s’allun-
ya l’Ulldecona, que tot i marxar Sansano, l’equip només ha aconseguit 6 punts dels 15 possibles. Sem-
pre vaig dir que un canvi d’entrenador no soluciona la marxa d’un equip, va passar a Amposta i a l’equip
liderat amb Pedro García.

TERCERA CATALANA

L’Aldeana, amb la tercera victòria
seguida, referma la recuperació i
s’acosta a la tranquil.litat.
L’Ulldecona, en canvi (4 punts de
12) s’allunya de la segona plaça.
El partit va ser igualat, molt tàctic,
amb molta tensió defensiva. Van
haver-hi poques escletxes i
només l’encert podia decidir. El
veterà Alex Gallego va aconse-
guir-ho a la represa, amb el gol
que val un triomf d’or pels alde-
ans. Moltes baixes als dos equips.

ALDEANA-ULLDECONA 1-0

Pel Vilalba era un dels darrers car-
tutxos de permanència. I va sortir
fort, marcant Joel aviat l’1-0. La
Cala, que divendres va empatar en
partit de recuperació contra
l’Olimpic, va reaccionar i abans del
descans ja va tenir opcions. A la
represa, Pepe va empatar. Amb
l’1-1, el partit va estar obert, si bé
els caleros haguessin pogut fer l’1-
2 . Però el Vilalba també va inten-
tar-ho fins el final.

VILALBA-L’AMETLLA 1-1

El Batea continua sent la revelació.
Es tercer. A dos punts del Deltebre,
però els de Cantó tenen un partit
menys que jugaran el dijous 24. El
Batea va decidir en una primera
meitat intensa i brillant, amb gols
de Cristian i Kiko (2). Cristian va fer
el 4-0 a la represa. L’Olimpic, que
va empatar divendres a l‘Ametlla,
va reduir distàncies (Pete i Tabera).
Segueix compromès. 

BATEA-OLIMPIC 4-2

El Corbera, en la línia del Batea,
seria una altre revelació de la tem-
porada. Va golejar el R. Bítem, i
segueix a les primeres places. Tot
i que el filial del Bítem va avançar-
se amb gol de Josep, el Corbera
ja va empatar abans del descans.
Gol clau. A la rpresa es consuma-
ria la remuntada amb gols de Toni
Calafat (3), Quique, i Pere.

CORBERA-R. BÍTEM 5-1

El líder Camarles va fer un pas enda-
vant a Flix (1-5). El protagonista, el
porter Quim. Amb el 0-1, va aturar
un penal. Abraham va posar per
davant el Camarles, amb el 0-2.
Cristian va fer el 0-3. A la represa,
Musta va marcar l’1-3. Tot hagués
canviat amb un altre penal que Quim
va aturar. L’àrbitre el va fer repetir i
va tornar a aturar-lo. Cristian i el
pichichi Marc van posar 1-5. 

FLIX-CAMARLES 1-5

El Deltebre va vèncer amb pati-
ments a un Pinell amb moltes bai-
xes. Va debutar Carlos Martinez i
s’esperen dos fitxatges més.
Chacón i Marc van fer el 2-0. Ruben,
de falta, va marcar pel Pinell. Sergi
va establir el 3-1. A la represa, Sisco
va aconseguir un gran gol (3-2). El
Deltebre, espès, no va aprofitar les
contres i el Pinell va poder empatar
fins que Sergi va sentenciar (4-2). 

DELTEBRE-PINELL 4-2

La Sénia segueix fent una bona
segona volta. Diumenge va ser un
partit esbojarrat. Raul i Javi van
posar el 2-0. Magi, ja a la represa,
feia el 2-1. En 2 minuts, amb protes-
tes visitants, la Sénia va distanciar-
se amb 2 gols. Magi ficava incerte-
sa amb dos gols més.  Emoció fins
que Raül va decidir amb el 5-3. El
Móra Nova continua compromès. 

LA SÉNIA-M NOVA 5-3

S. Bàrbara i Horta disputaven un
partit amb doble valor en la lluita per
allunyar-se de la part complicada de
la taula. Tots dos s’han estancat.
Carlos Gilabert va fer l’1-0. Es va
notar que els punts tenien molt de
valor. Partit travat. El Santa no va
sentenciar i Badia va empatar al
final. Punt d’or per un Horta que fa 5
jornades que no guanya (2 de 15). 

SANTA BÀRBARA-HORTA 1-1

Una final en la lluita per la permanèn-
cia que es va deixar notar en el joc,
molt travat. El Sant Jaume va acon-
seguir el triomf amb un gol de Hristo
i va fer un salt de qualitat sortint de
la zona de descens, guanyant a un
rival directe que no es distancia.

ALCANAR-ST JAUME 0-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 26

La Cava-Sant Jaume (16 h)
Campredó-Bot (17 h)
Roquetenc-la Galera

(16.30h)
Xerta-Ebre E (17.15 h)

Muntells-Catalònia (16 h)
diumenge 27

Ginestar-Godall (17.15 h)
Ascó-Jesús i Ma. (16.30 h)

RESULTATS

28a jornada 4a catalana

S. Jaume-Campredó     0-4

Bot-Roquetenc 3-2

la Galera-Benissanet    0-0

Tivenys-Xerta 4-2

Ebre E-Godall 0-4

Ginestar-Muntells 11-1

Catalònia-Ascó 1-2

J. i Maria- Arnes             3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      26 108 13 76

2. Campredó 26 76 29 61

3. Ginestar    26 74 29 55

4. Tivenys     27 71 39 53

5. Roquetenc 26 68 36 51

6. Catalònia   26 50 37 43

7. Benissanet  2445 49 41

8. Arnes       26 36 34 39

9. Ascó       26 68 58 39

10. Ebre E   27 31 43 33

11. J. i Maria 26 46 54 31

12. la Cava   26 43 52 31

13. la Galera 27 25 33 30

14. Bot        27 44 61 26

15. Xerta     26 39 85 16

16. Muntells 26 20 99 5

17. S. Jaume 26 12 105 4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilanova-Suburense

S. Andreu.Valls

Levante-Vilafranca

Fontsanta-C. Clar

Olerdola-Tortosa Ebre

Riudoms-Molins

S. Cugat-Santboià

RESULTATS

26a jornada 

Suburense-S. Andreu      3-2

Esc Valls-Levante    2-2

Vilafranca-Fontsanta     1-2

C. Clar-Olerdola        8-1

Tortosa Ebre, descansa

Gladiador-Riudoms  1-3

Molins-S. Cugat        4-6

Santboià-Vilanova           1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 72 24 69

2. Tortosa E 87 30 63

3. Molins 88 42 54

4. Esc Valls 63 36 52

5. C. Clar 92 41 51

6. Vilanova 49 40 42

7. Santboià 58 59 42

8. Vilafranca 45 41 38

9. Levante 36 44 36

10. S. Cugat 51 54 33

11. S. Andreu 48 60 33

12. Suburense 42 53 28

13. Riudoms 40 62 21

14. Olerdola 40 73 16

15. Gladiador

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Begues-Cunit

Icomar-Montserratina

Borges-la Cava

Pla-Vallarina

Vinyets-S. Sadurní

Quintinenc-Monjos

Gavà-Ulldecona

RESULTATS

24a jornada 

Begues-Icomar  0-3

la Cava-Pla 17-0

Vallirana-Vinyets 2-2

S. Sadurní-Quintinenc    3-1

Monjos-Gavà 4-1

Ulldecona-Cunit              8-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Ulldecona 133 19 63

2. Montserratina 151 18 62

3. Icomar 109 17 61

4. la Cava 135 15 60

5. Begues 85 47 44

6. Cunit 89 71 38

7. S. Sadurní 45 66 28

8. Monjos 52 69 26

9. Pla 56 104 26

10. Quintinenc 43 69 23

11. Vinyets 52 104 23

12. Vallirana 31 85 14

13. Borges 54 178 13

14. Gavà 17 191 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Aldeana-Alcanar

Amposta-Rapitenca

J. i Maria-Vinaròs

Tortosa-Filrey R. Bítem

Ulldecona-Perelló

la Sénia-Catalònia

Roquetenc, descansa

Canareu-la Cava

RESULTATS

23a jornada 

Tortosa-Canareu 3-3

Aldeana-Amposta 4-5

Alcanar-Catalònia 1-2

Roquetenc-Ulldecona    1-1

Rapitenca-J. i Maria     4-1

Perelló-la Sénia      3-7

Vinaros-Silfrey RBítem   sus (cc)

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 54 17 49

2. Amposta 65 22 47

3. Aldeana 68 32 35

4. Alcanar 45 39 34

5. Ulldecona 49 24 32

6. Rapitenca 49 41 32

7. Tortosa 45 44 27

8. la Sénia 56 62 26

9. Filrey R Bítem 45 82 24

10. J. i Maria 33 58 21

11. Roquetenc 33 46 20

12. Catalònia 42 60 18

13. Canareu 29 47 15

14. Perelló 23 62 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Horta-Alcanar (17.15 h)
Rem.Bítem-Deltebre (17 h)

diumenge 
Pinell-Batea (17.15 h)
Olimpic-la Sénia (16 h)

Vilalba-Móra Nova (17 h)
l’Ametlla-Aldeana (18.30 h)

Ulldecona-Flix (17.15 h)
Camarles-S. Bàrbara (17.15 h)

S. Jaume-Corbera (16.30 h)

RESULTATS

28 jornada, Tercera catalana  

Batea-Olimpic 4-2

la Sénia-Móra Nova 5-3

Vilalba-l’Ametlla 1-1

Aldeana-Ulldecona 1-0

Flix-Camarles 1-5

S. Bàrbara-Horta 1-1

Alcanar-S. Jaume 0-1

Corbera-R. Bítem 5-1

Deltebre-Pinell 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 27 61 28 61

2. Deltebre 27 49 24 53

3. Batea 28 70 49 51

4. Ulldecona 28 58 32 48

5. Corbera 28 60 45 48

6. Flix 28 57 40 47

7. la Sénia 27 57 39 41

8. Aldeana 28 44 44 41

9. Horta 28 37 48 37

10. Móra Nova 28 49 49 37

11. S. Bàrbara 27 44 43 35

12. l’Ametlla 28 54 55 35

13. Alcanar 28 38 47 35

14. Olimpic 28 58 55 34

15. S. Jaume 28 37 68 32

16. Pinell 28 47 53 31

17. Vilalba 28 30 76 23

18. R. Bítem 28 32 87 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 26 

Catalònia-Roda Berà (17 h)
Calafell-la Selva (17 h)

diumenge 27
Gandesa-R. Bítem (17.15h)

la Cava-Reddis (17 h)
Cambrils-Perelló (12 h)

Alcanar-Valls (17 h)
Vilaseca-Roquetenc (17h)
l’Ampolla-Canonja (17 h)

Tortosa-Morell (17 h)

RESULTATS

28 jornada, Segona catalana

R. Bítem-la Cava 0-2

Reddis-Cambrils 2-0

Perelló-Alcanar 1-3

Valls-Catalònia 4-6

Roda-Calafell 7-1

la Selva-Vilaseca 0-2

Roquetenc-l’Ampolla 1-2

Canonja-Tortosa 0-0

Morell-Gandesa 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 28 58 14 63

2. Morell 28 53 25 57

3. Valls 28 49 36 51

4. Ampolla 28 50 33 50

5. Alcanar 28 72 51 47

6. Gandesa 28 42 36 47

7. Tortosa 28 50 33 46

8. Rem. Bítem 28 61 40 46

9. Vilaseca 28 43 33 43

10. la Cava 28 41 37 42

11. Catalònia 28 44 39 36

12. Canonja 28 38 40 34

13. Roda Berà 28 35 39 33

14. Perelló 28 41 60 30

15. Cambrils 28 38 44 29

16. La Selva 28 31 72 16

17. Roquetenc 28 22 58 15

18. Calafell 28 21 99 12

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó, tot i l’empat amb el
Figueres, segueix en zona de

promoció. En la propera
jornada, rebrà el líder la

Muntanyesa.

Promoció d’ascens
PRÒXIMA JORNADA 

Cornellà-Masnou
Santboià-Terrassa

Gavà-Rapitenca (dia 24 a les 19.30 h)
Castelldefels-Palamós

Europa-Vilafranca
Cerdanyola-Gramanet
Manlleu-Santfleiuenc

Pobla-Vilassar
Figueres-Rubí

Ascó-Muntanyesa (dia 23 20 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 33 19 9 5 57 28 66
2. Cornellà 33 20 4 9 51 35 64
3. Europa 33 18 8 7 50 26 62
4. Ascó 33 17 10 6 50 34 61
5. Rubí 33 17 6 10 47 33 57
6. Palamós 33 16 9 8 56 44 57
7. Terrassa 33 16 8 9 47 32 56
8. Santfeliuenc 33 14 8 11 40 33 50
9. P. Mafumet 33 13 9 11 33 30 48
10. Figueres 33 10 14 9 46 45 44
11. Manlleu 33 11 9 13 33 34 42
12. Castelldefels 33 10 11 12 42 42 41
13. Vilafranca 33 11 7 15 37 41 40
14. Santboià 33 10 9 14 44 46 39
15. Cerdanyola 33 8 14 11 45 53 38
16. Masnou 33 8 10 15 29 43 34
17. Gavà 33 9 5 19 36 47 32
18. Vilassar 33 8 8 17 30 46 32
19. Rapitenca 33 6 10 17 29 61 28
20. Gramanet 33 2 6 25 19 68 12

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

Muntanyesa-Masnou 2-0
Terrassa-Cornellà 1-2
Rapitenca-Santboià 1-2
Palamós-Gavà 0-0
Vilafranca-Castelldefels 1-2
Gramanet-Europa 1-7
Santfeliuenc-Cerdanyola 1-1
Vilassar-Manlleu 1-0
Rubí-P. Mafumet 1-0
Ascó-Figueres 1-1

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Torreforta

Amposta-Tàrrega (diu 27,17h)

Torredembarra-Balaguer

Martinenc-Andorra

Igualada-Vista Alegre

Tecnofutbol-Vilanova

Catllar-Marianao

Alpicat-Viladecans

Horta-J. i Maria (diu 27, 12 h)

RESULTATS

28 jornada, Primera catalana

Torreforta-Amposta 1-0

Tàrrega-Torredembarra 3-2

Balaguer-Martinenc 1-0

Andorra-Igualada 3-1

Vista A.-Tecnofutbol 1-0

Vilanova-Catllar 0-0

Marianao-Alpicat 2-2

Viladecans-Horta 2-1

J. i Maria-Almacelles 3-1

Primera catalana

L’Ascó va cedir un empat a casa amb el Figueres (1-1).
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 28 56 31 58

2. Viladecans 28 42 29 52

3. Torreforta 28 55 40 48

4. Tàrrega 28 35 32 46

5. Almacelles 28 44 35 43

6. Torredembarra 28 45 40 43

7. Horta 28 41 32 40

8. Catllar 28 34 34 39

9. Igualada 28 39 41 38

10. Vilanova 28 35 26 37

11. Andorra 28 43 48 35

12. Tecnofutbol 28 30 33 34

13. Amposta 28 38 46 31

14. Balaguer 28 28 45 31

15. Marianao 28 30 37 29

16. Vista Alegre 28 36 47 29

17. J. i Maria 28 42 57 27

18. Alpicat 28 26 46 27
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Demà divendres, a Sant
Jaume, tindrà lloc el segon
torneig Edu Albacar, en
categoria benjamí. Al camp
municipal Salvador Gisbert,
amb la participació dels
següents equips: Sant
Jaume – Jesus i Maria A-B,
Jesus Catalonia – Futur 09
Vinaros, La Senia –
Camarles. 
De les 9.30 hores fins les
12 es disputarà la fase de
classificació. Sobre les
12.15 començaran les
semifinals entre els dos pri-
mers de cada grup. A les
12.45 h es jugarà el tercer
i quart lloc i a les 13.15 la
Gran final. Els partits, en la
fase de classificació i semi-
finals, duraran 20 minuts.
La Final serà de 30, 15 per
part. Posteriorment es farà
l’entrega de trofeus, pels
guanyadors i pel milor por-
ter i màxim golejador. 

2n Torneig Edu Albacar
DEMÀ DIVENDRES A SANT JAUME. BENJAMÍNSDEMÀ DIVENDRES I FINS DIUMENGE

Els
partits es jugaran a la

El Tortosa Ebre, de primera
divisió femenina, descansa-
va per la retirada de
l’Acadèmia Catalunya. Va
guanyar, per tant, 3-0. A la
Segona divisió golejades
dels nostres equips.
L’Ulldecona va imposar-se
el Cunit per 8-0 i es el líder
provisional de la taula. I
estarà a l’espera en la pro-
pera jornada del duel entre
el tercer classificat,
l’Icomar, i el líder la
Montserratina. La Cava,

quart, va golejar el Pla per
17-0.
De la Quarta catalana dir
que el Godall va tornar a
guanyar (0-4) i ja fa setma-
na que és equip de Tercera.
El Campredó està prop i la
tercera plaça segueix ober-
ta.
Informar que el filial de
l’Ascó té el camp tancat per
incidències en la darrera
jornada i que jugarà el dia
27 d’abril a Corbera contra
el filial del Jesús i Maria. 

L’Ulldecona femení, líder

QUARTA CATALANA I FEMENÍ

El cadet masculí va rebre al
Tarragona Sant Pere i Sant
Pau perdent per 0-3 (21-25,
22-25 i 17-25). El juvenil
masculí va rebre al
C.V.Barberà Comerç Urbà,
2-3 (26-24, 18-25, 25-20,
20-25 i 7-15). 
L'equip sènior de tercera
catalana, va rebre al
C.V.Martorell. 3-1 (25-23,
25-9, 16-25 i 25-18).
Després l'equip de segona
catalana, va rebre al

C.V.Mataró "B". 3-0 (25-16,
25-20 i 25-15).
Per últim el sènior femení va
jugar el primer partit de la
lliga d'ascens on va rebre a
l'Opticalia Holandesa
Vilanova "B". 3-2 amb par-
cials (25-17, 18-25, 17-25,
25-14 i 15-13). En la pròxi-
ma jornada, tots els equips
es desplacen fora menys el
sènior de tercera catalana
que torna a jugar a casa,
contra el C.V.Mataró.

El sènior femení inicia la lliga d’ascens

CLUB VOLEI ROQUETES

L’Ajuntament de Tortosa va
fer dissabte un acte de
reconeixement al Club
Handbol Tortosa sènior
femení per haver guanyat el
Campionat de Catalunya.
L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, acompanyat del regi-
dor d’Esports, Pere
Panisello, i de la 1a tinent
d’alcalde i diputada al

Parlament, Meritxell Roigé,
va presidir-lo en reconeixe-
ment a les campiones, que
han estat acompanyades
per la directiva, l’equip tèc-
nic, així com de familiars i
amics. 
Aquest títol s’afegeix als
aconseguits en anterior-
ment en les categories
infantil, cadet i juvenil.

Recepció oficial
HANDBOL TORTOA HIDROCANAL

El passat cap de setmana el
Nucli de Tecnificació Priorat-
Tortosa, va competir els dos
dies. Dissabte el sector
sènior,(primera fase del cam-
pionat d’Espanya). Diumenge
els menuts participaren en el
trofeu Sant Jordi (Vilafranca).
Sector Sènior
La participació en aquesta
competició ve marcada per
la posició dins al ranking
Català. Nomes participen els

tres primers de cada catego-
ria de pes i s’enfronten amb
els primers classificats de les
comunitats de Valencia,
Balears i Murcia, que junt
amb els catalans formen el
sector Est. La nostra repre-
sentació estava formada per;
-63Kg. Erika Martínez, -48Kg.
Dainé Cordero i Carla
Montañez, -66Kg. Cristòfol
Dauden i -60Kg. Marc
Castella. 

Nucli Tecnificació Priorat-Tortosa

JUDO

El Taekwondo Alfaro, amb
20 taekwondistes (8-12
anys), va participar al cam-
pionat de Catalunya, a
Barcelona, aconseguint dos
medalles d’or, Arnau Fumadó
i Andreu Pérez; 1 de plata
per Tasio Arazola i 5 de bron-
ze per Andrei Robert,
Sabrina Juliana, Adrià
Ripollès, Cosmin Dumitiascu
i Pau Carles Fernandez.

També van participar Aleix
Borràs, Iodioa Ferri, Gerard
Fornés, Alex Recio, Yanira
Casanova, José Gabarri,
Marc Miron, Rodrigi Suarez,
Albert Curto, Gerard Tomàs i
Marc Boils.
Uns bons resultats per
aquest club de Taekwondo
de les nostres terres, “que ja
és un referent nacional en
aquest esport”. 

Campionat de Catalunya
TAEKWONDO ALFARO

En un important partit con-
tra un rival inmers tambe en
zona de playout el Cantaires

va sortir amb la intencio d'a-
conseguir un bon resultat.
El primer quart va ser

fantàstic: 27-6. 
El control del joc era total.
A partir d'aquí va ser una
lluita entre mantenir el
ritme per part nostra i reta-
llar distàncies per part dels
visitants. Hi va haver

moments per tot, en algu-
nes fases del partit s'impo-
sava la veterania dels visi-
tant que, a base de travar
el partit, s'acostaven en el
marcador. 
En d'altres, èrem nosaltres

els que, a partir d'una
defensa extraordinària,
tornàvem a agafar clars
aventatges. 
Així es van anar succeïnt
els minuts fins al punt que
als darrers la única incògni-

ta que quedava per resol-
dre era si el conjunt ebrenc
aconseguiría capgirar l'ave-
rage particular. Tot i que no
ho va aconseguir, la feina
de tots els jugadors va ser
excelent.

Gran partit, contra el Cambrils
BASQUET. 78-57

Seus

VII Torneig ITE
Tot a punt per una nova edició
del torneig internacional Terres
de l’Ebre, de futbol base.
Demà divendres començarà la
setena edició amb els primers
partits i la ja habitual rua de
presentació dels equips pels
carrers de la Ràpita.
La fase de classificació es dis-
putarà entre la Ràpita i
Amposta. Es una de les nove-
tats enguany, el fet que hi hagi
una altra seu a més del camp
de la Devesa rapitenc. A
Amposta, a més, tindrà lloc la
fase final del torneig, diumen-
ge.
Una altra novetat ha estat l’am-
pliació de les categories.
Prebenjamins i benjamins, i
enguany, en la setena edició,
també hi prenen part els ale-
vins. Ferran Simó, director del
torneig, dilluns passat a Canal
TE, deia que “tot està a punt
per tirar endavant la setena
edició. Cal agrair a tots els
col.laboradors que en són

molts i també als patrocina-
dors. Malgrat l’època que
estem passant, i les dificultats
existents, hem de destacar
que hem tingut una bona res-
posta i que estem satisfets”.
Entre els equips que estaran al
Torneig, esmentar el Kitchee
SC Hong Kong, Ultimater
Soccer Academy Kuwait, Vila-
real, Ordino d’Andorra,
Barcelona Soccer Academy,
Gavà, Mollerussa a més dels
ebrencs que hi participen.
Finalment, informar que l’orga-
nització va efectuar un sorteig
d’un viatge a Port Aventura.
Amb la venda de butlletes, els
equips podien tenir ingressos
que permetien participar al tor-
neig sense cap cost. El sorteig
es va fer a Canal Terres de
l’Ebre. El número és el 1853. 
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L’AMPOLLA

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

Ajuntament Carrer de Tortosa, 1
Inforsenia C/ Tarragona, 20
L’ALDEA

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

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

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

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

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

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

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
ROQUETES

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

Ajuntament C/ Castell, 2
Consell Comarcal Ribera d`Ebre Plaça Sant Roc, 2
TORTOSA

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

Ajuntament Benifallet  Calle Afores, S/N
Ajuntament de Pinell de Brai Calle Carretera, 16
Ajuntament de Gandesa   Plaça d'Espanya, 1
Consell Comarcal Terra Alta (Gandesa) Bassa d´en Gaire, 1
Ajuntament de Batea  Pl. Catalunya, 1
Ajuntament de Flix    Carrer Major 16
Ajuntament de Mora d`Ebre Plaça de Baix, 1
Ajuntament de Xerta    Plaça Major, 13
Ajuntament Sant Jaume d’Enveja Av. Catalunya 22-30
Ajuntament de Riba-roja Placa de la Vila, 1

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25

                                                                                                                  



DIJOUS 17
D’ABRIL
DE 2014

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS:

• 3 ous

• 75 gr de mantega fossa

• 1/4 d' una culleradeta de sal

• 250 gr. de farina de força de pa

• 25 gr. de sucre blanc

• 1 culleradeta de llevat sec

• 1 rovell d' ou per pintar

PREPARACIÓ:

Barregem tots els ingredients fins aconseguir una massa
homogénia. Deixarem reposar-la durant 30 minuts fins que
doni el volum adient. Estirem la massa fins que quedi  un
gruix d'un cm. 

Afegim el cabell d'àngel al seu gust i li donem una forma
allargada. Li donem la forma de la mona. Ho deixem repo-
sar 30 minuts més. Ho pintem amb ou batut i li posem un
ou dur per a decorar. Ho fornegem a 220 graus uns 20 mi-
nuts i bon profit.

«Primentons i Tomates» Avui:
Mona de pasqua  

GRANJA/FORN7 GELATERIA LES CASES - LES CASES D’ALCANAR

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que creuaran algunes
bandes de núvols alts i prims d'oest a est i a la tarda creixeran algunes
nuvolades a punts de muntanya. A més, de matinada hi haurà alguns núvols
baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Brava i al final del dia apareixeran inter-
vals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més baixes. Oscil·laran entre els 3 i 8 ºC
al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, entre els 5 i 10 ºC a la resta
de l'interior i del litoral nord i entre els 8 i 13 ºC a la resta del litoral. Les
temperatures màximes seran similars o lleugerament més altes. Es mouran
entre els 19 i 24 ºC al litoral i entre els 22 i 27 ºC a la resta, puntualment
per sobre a Ponent. L'amplitud tèrmica serà notable a l'interior, sobretot al
nord-est.

Visibilitat
Serà bona en conjunt. Tot i així, de matinada serà puntualment regular a
punts del litoral. Al final del dia empitjorarà i quedarà regular o localment
dolenta a punts del litoral i prelitoral.

Vent
Al principi i al final del dia bufarà fluix i de direcció variable. Al centre de la
jornada s'imposarà el vent fluix amb cops moderats de component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 10°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Borges Ayats, Joan    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d'Alcanar) 977737110 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

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

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/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant  per la teva casa cinc
pots  conèixer algú  que et  causi  impacte
bastant  especial. En aquest  moment res pot
pertorbar  el teu bon humor. 

Taure
20/4 al 19/5

Si mesures les teves paraules, conreant  una
mica la diplomàcia , pots  solucionar  un pro-
blema  de parella . Respecte  a la salut  , si
surts  a passejar, envolta't  de la naturalesa . 

Bessons
20/5 al 21/6

En l'amor  has d'apostar fort per tu  , les car-
tes  estan  a les  teves mans . Respecte  a la
salut ,no passis  per alt  tot el  que afecta a les
teves emocions.

Cranc
22/6 al 21/7

Transformar el teu  dia a dia  sentimental
com un joc divertit  i lúdic està a l'abast  de
la mà . Respecte a la salut , avui gaudeixes
d'un  ànim  excel·lent .

Lleó
22/7 al 22/8

Avui  et costarà  molt treure  els teus  senti-
ments  més  veritables . Vés  amb compte
amb les teves  indecisions . El teu estat  d'à-
nim millora .

Verge
23/8 al 21/9

Es reactiven  els teus  assumptes  amorosos.
La teva parella  et sorprendrà quan  menys  t'ho
esperis . Per mantenir-te  en forma  el desgast
diari  que realitzes ha de ser compensat.

Balança
22/9 al 22/10

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser  molt subtil creant  un ambient  molt
càlid  al teu voltant . Necessites  moure't i des-
carregar  tensions  a causa del trànsit  del Sol.

Escorpí
22/10 al 21/11

Has  de ser conseqüent . Qualsevol  canvi  sobtat
d'opinió  et  fa  ser inestable  a ulls  de la teva pare-
lla . Respecte a la salut , evita els canvis  bruscos
de temperatura.

Sagitari
21/11 al 21/12

De vegades  et costa  comunicar-te  amb cla-
redat . Sincera't  amb la teva parella .
Respecte  a la salut , busca  la serenitat men-
tal . Fes exercici  de relaxació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs  immers  en una  etapa  bona  per fomen-
tar  el diàleg  i superar vells  problemes  senti-
mentals . Si  fas coses  que et facin  sentir-te a
gust  amb tu mateix  , millorarà  el teu to vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Sigues  més objectiu . No et perdis  en els petits
detalls  pel que fa  a la teva vida  amorosa . Per
mantenir  la teva  salut sense  problemes , mol-
tes vegades  és important  saber dir no.

Peixos
19/2 al 20/3

Pel que fa  a l'amor , pots evitar  viure  una
decepció  si actues  fredament  i amb  la distàn-
cia deguda . Respecte  a la salut , no has  d'es-
gotar-te  en el treball. Evita l'estrès. 
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

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

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

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

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó 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

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�

                            

TREBALL�

  

DIVERSOS�

  

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

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

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

660 58 47 87

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock

y subgeneros:
Prog, psych,

heavy,
etc...Tasamos y
recogemos a

domicilio.
Tel: 644 596 466 

Email:
spotted.records@live.com

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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La Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, el passat dissab-
te 12 d’abril, va organitzar
diversos actes per comme-
morar el 83è aniversari de la
proclamació de la República
catalana. Enguany, els actes
es van celebrar a diferents
llocs de la Terra Alta. A les
18 h, més d’una cinquantena
de militants i simpatitzants
d’ERC i les JERC, acompan-
yats de Joan Ferré, secre-
tari general de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Estat Català
(JEREC) de Tortosa entre
1936 i 1937 i combatent de
la Batalla de l’Ebre amb la
33 Brigada Mixta de la 3a
Divisió de l’exèrcit republicà,
dirigida pel comandant
Manuel Tagüeña, van cele-
brar un acte de record al
davant del Monument per la
Pau, a la Cota 705 de la
Serra de Pàndols, al terme
municipal del Pinell de Brai.
El portaveu regional de les
JERC de l’Ebre, Àlex de la
Guia després de donar la
benvinguda a tothom des-
tacà que, amb aquest acte,
‘volem rebutjar els atacs fei-
xistes que fa uns mesos
enrere van rebre les plaques
de record als combatents
republicans morts en la
Batalla de l’Ebre’. Acte
seguit, Joan Ferré, membre
de la Lleva del Biberó, amb
94 anys i una lucidesa
esplèndida, rememorà les
seves vivències en aquelles
mateixes muntanyes tot llo-
ant l’estratègia militar i la
intel·ligència de Vicente
Rojo, cap de l’exèrcit repu-
blicà, qualificant-lo
d’‘eminència’. Ferré va afir-
mar que ‘la Batalla de l’Ebre
va ser tot un èxit per a la
República, perquè va acon-
seguir l’objectiu d’allargar la
Guerra Civil concentrant el
front de guerra a l’Ebre tot
esperant l’inici de la Guerra

Mundial i així incorporar la
nostra guerra al conflicte
general, però no va poder
ser’. El president de la
Federació de l’Ebre, Gervasi
Aspa, va acabar els parla-
ments homenatjant ‘tots
aquells que van lluitar i dei-
xar la vida per la República i
la llibertat, però també
recordant tots aquells que
van morir en aquesta
Batalla, fossin del bàndol
que fossin’. Acte seguit, De
la Guia, Ferré i Aspa, acom-
panyats pels assistents i
mentre el grup de ‘Músics
del Front’ interpretaven
cançons republicanes de la
Batalla de l’Ebre i els
Segadors, van dipositar una
ofrena floral en el mur
memorial mutilat. Joan
Ferré, aixecant el puny fent
la salutació republicana es
dirigí a tothom afirmant:
‘sempre he estat i sempre
estaré a disposició del par-
tit. Si em necessiteu, aquí
estic! Espero veure una
Catalunya lliure amb els
meus ulls!’
Després, tothom anà cap a
la sala d’actes de la Pianola
del Pinell de Brai, on el doc-
tor en Ciències Polítiques i
Sociologia i membre del
Consell Assessor per a la
Transició Nacional Josep
Maria Reniu va oferir, davant
més d’un centenar d’assis-
tents, una conferència sobre
els passos que haurà de
seguir Catalunya per assolir
la llibertat. Abans de
començar, la Federació de
l’Ebre d’ERC recordà la figu-
ra d’Antonio Vinaixa, cap de
llista del partit a les primeres
eleccions municipals
democràtiques l’any 1979, i
escollit regidor llavors.
A la nit se celebrarà un
sopar a Gandesa en el trans-
curs del qual es lliuraren els
guardons a la Fraternitat
Republicana que tenen com
a objectiu homenatjar perso-
nes o entitats que han portat
una trajectòria basada en la
defensa dels valors republi-
cans. La comarcal del Baix

Ebre homenatjà amb la
Fraternitat Republicana Joan
Ferré, secretari general de
les Joventuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya –
Estat Català (JEREC) de
Tortosa entre 1936 i 1937 i
combatent de la Batalla d
l’Ebre. La comarcal del
Montsià homenatjà Carles
Gonzàlez, exregidor ampostí

i president comarcal del par-
tit entre 2006 i 2012. La
comarcal de la Ribera d’Ebre
homenatjà Fidel Ciurana,
exalcalde de Benissanet
entre 2007 i 2009 i expresi-
dent comarcal del partit
entre 1998 i 2004. La
comarcal de la Terra Alta tin-
gué un record a títol pòstum
cap a Edmon Gimeno, veí de

Caseres i fundador de
l’Amical de Mauthausen i
altres camps, que morí el
passat mes de gener. En
aquest sentit, la Federació
de l’Ebre d’ERC també va
voler tenir un sentit record a
títol pòstum cap a Lluís
Algueró, secretari d’Imatge i
Comunicació de la secció
local d’ERC de Tortosa.

Les Joventuts d’Esquerra
Republicana de l’Ebre, que
van participar per primer
cop en aquests actes, van
lliurar de mans del mateix
Joan Ferré la ‘Menció Joan
Ferré’ a la Plataforma en
Defensa de les Terres del
Sénia, en reconeixement per
la seva lluita en defensa de
les Terres de l’Ebre.

83è aniversari de la República catalana

S’homenatjà els comba-
tents de la Batalla de
l’Ebre i es lliuraren els
guardons a la Fraternitat
Republicana a Joan
Ferré, Carles Gonzàlez,
Fidel Ciurana i, a títol pòs-
tum, a Edmon Gimeno i
Lluís Algueró. 

Amb Joan Ferré, als 94 anys, supervivent de la Batalla de l’Ebre

ERC I LES JERC COMMEMOREN EL

La ‘Menció Joan
Ferré’ fou per a
la Plataforma en
Defensa de les

Terres del Sénia

ACTUALITAT

REDACCIÓ

               


