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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
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Terres de l’ebre. Diumenge se celebra la
32a. Diada al Castell de Sant Jordi, a l’Ametlla
de Mar.           P4

Esports. L’Ascó es consolida en la zona de
promoció d’ascens després de vèncer dimecres
al líder la Muntanyesa (1-0).                      P11

Actualitat. ERC requereix l’expedient del
COPATE al CCBE que, a la vegada, assegura
que és favorable a la legalitat. P8

Gerard Vergés ens va deixar el dimecres, Diada de Sant Jordi. Un fet curiós i que
sembla que no podia ser d’una altra manera. 
La Diada va ser una jornada intensa a les Terres de l’Ebre, amb sentiment i molta
tradició i amb gran repercussió, com és habitual. I també amb un final trist.           P24

Comiat en la Diada de Sant Jordi
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L'escriptor i poeta tortosí Gerard Vergés ha mort aquest dimecres vespre, a Tortosa, als 83 anys. Vergés va néixer a Tortosa l'any 1931 i era farmacèutic i professor universitari de pro-
fessió. Va iniciar la seva trajectòria literària l'any 1981, en què va guanyar el premi Carles Riba pel poemari 'L'ombra rogenca de la lloba'. També va guanyar el premi Josep Pla per l'obra
'Tretze biografies imperfectes' l'any 1985, el Premi Josep Vallverdú per 'Eros i Art' el 1990, i l'any 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi. El sepeli serà avui divendres a les 12 h a la Catedral
de Santa Maria de Tortosa. Considerat un dels grans poetes del nostre país i un dels més importants homes de lletres, el seu llegat serà etern. P3
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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 

Ja estem a les portes de la
campanya per a les elec-
cions al Parlament Europeu.
Ben prompte tornarem a sen-
tir i a llegir que aquestes són
les votacions més impor-
tants.
Com a candidat a aquestes
eleccions, i encara més com
a catalanista, estic con-
vençut que aquest moment
polític i social és únic en la
història del nostre país. És
hora de mirar cap al futur i
de deixar de banda els dis-
cursos estèrils. Som molts
els que pensem que l’encaix
de Catalunya a Espanya és
ciència ficció, degut a la
intransigència de l’Estat. Ja
ho va intentar reiteradament
el president Pujol i no se’n va
sortir. El darrer exemple de
l’immobilisme de l’Estat
espanyol el tenim en l’Estatut
de Miravet: el senyor
Zapatero va dir que respecta-
ria la voluntat dels catalans i
quan aquest va arribar al par-
lament espanyol, i també al
Tribunal Constitucional, por-
tat pel PP, el van retallar i
inclús, en alguns aspectos,
vam retrocedir.
Aquesta era la tercera via!
Aquesta era l’ocasió. Podien
haver respectat aquest
Estatut votat i referendat pel
poble català, trobar l’encaix
a Catalunya, però ho van mal-
baratar. Aquest era l'Estat
Federal, o tercera via, que
l’Estat espanyol i el Tribunal
Constitucional van matar i
enterrar!!!
Encara no entenen que “el
problema catalán” no és una
situació que es pugui resol-
dre jurídicament. És un cas
de legitimitat, i la legitimitat la
donen els ciutadans; mai un
Tribunal Constitucional ador-
nant les seves resolucions
polítiques de manera jurídica.
Potser serà un "problema
español?".
La Unió Europea s'ha cons-
truit amb la força de la
democràcia, i la democràcia
és poder exercir el dret a
poder votar lliurement i pacífi-
cament, i és aqui aquí on rau
el nostre èxit!!! El catalans
anem units amb un mateix
objectiu. Els catalans a les
urnes volem expressar què
volem. Volem ser un país lliu-
re i ningú ens aturarà.
El president Mas ens va
remarcar que ara és el
moment d’omplir les urnes de
vots a favor dels que volem
votar. Europa no entendria
com un país que omple
carrers i carreteres de punta
a punta, no vagi a votar quan
pot expressar a les urnes el
seu desig.
Ara hem de treballar pel dret
a decidir. Un cop siguem un
Estat lliure ja discutirem quin
model de país volem. Ara
hem de mostrar-nos a Europa

el dia 25 de maig per tal de
poder tenir un 9 de novem-
bre! Hem de poder votar el 9
de novembre, i ho hem de fer
pel SÍ SÍ!!!
El SÍ SÍ ens permetrà cons-
truir el model de país que
tots volem, una Catalunya
políticament lliure, socialment
justa, espiritualment gloriosa,
econòmicament pròspera,
com deia Francesc Macià, i
jo afegiria: mediambiental-
ment sostenible.
Ara és el moment del triple
SÍ. SÍ a poder votar, SÍ a
ser un Estat i SÍ a ser un
Estat independent. Tots junts
ho aconseguirem.
Si el govern espanyol va tan-
cant tots els mecanismes
legals per poder votar ,
Catalunya es veurà abocada
a demanar empara interna-
cional, encara que abans
farem una llei de consultes
que serà impecable jurídica-
ment. Per tot això en aques-
tes eleccions europees el
món ens estarà observant i
els partits que defensem el
dret a decidir hem de ser
generosos entre nosaltres,
temps tindrem de discutir
quin model de país volem.
La millor manera de fer-nos
escoltar a Europa es traure
uns bons resultats i tenir
eurodiputats de la talla d’en
Ramon Tremosa, que ha
estat, és i será la nostra
força i la nostra veu a
Europa. per seguir treballant
per les Terres de l’Ebre i per
Catalunya, com demostren
les incomptables esmenes
presentades i defensades per
ell, com ara el Corredor
Mediterrani i la defensa del
riu Ebre.
Creieu-vos-ho: el futur de
Catalunya comença el 25 de
maig. Construïm-lo entre tots!

Joan Pérez Gómez i Comes
candidat CIU Terres de l'Ebre

a les eleccions europees.

Catalunya, SI. Europa, també

Opinió

Tot sovint penso que la meva infància té una dolça i
secreta remor d’aigua. Parlo d’un gran poeta, una de les
grans veus de la poètica catalana contemporània que
ens va deixar durant la diada del llibre i de la catalanitat.
Si un literat pogués triar el dia de marxar, seria indubta-
blement per Sant Jordi. I Gerard Vergés se’n va anar com
les acàcies lentament que quan arriba l’abril ja no rebro-
ten. Xiquet de la guerra, va ser un afortunat en poder
gaudir d’ una notable educació. El seu cognom portava
les inicials d’apotecari. La seua vocació fou la de literat.
Il dolce far niente li va permetre gaudir de la vida, inten-
sa, culta, productiva. Era un home culte, amable, amb
modals exquisits, bon amic dels seus amics i modest per
tarannà. El seu traspàs ens ha causat commoció entre
els amants de la literatura catalana, perquè som verge-
sians, enamorats d’aquell home culte que sabia enraonar
sobre art, literatura, música, natura, esport, catalani-
tat. Era un savi enciclopèdic. La seua obra és un secret

molt ben guardat de la literatura catalana, Xulio Ricardo
Trigo dixit, fet que no ens podem permetre com a país ni
com a cultura. Si parléssim de gastronomia, considerarí-
em els seus cuinats com delicatessen. Tanmateix, no
va ser un autor prolífic, sinó que va publicar amb la
màxima qualitat. Va ser guardonat amb el Carles Riba el
1981 i el Josep Pla el 1985, en el seu esclat literari
dels anys vuitanta. Va rebre la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i reconeixements extraordinaris
en certàmens literaris com la fira Cid i Mulet o organit-
zats per la Biblioteca Marcel·lí Domingo. Li ha mancat
un guardó, el Premi d’Honor de les lletres catalanes, que
bé mereixia per la qualitat de la seua obra. El meu màxim
orgull literari ha estat la redacció de la biografia de
Gerard Vergés, pel fet que em va permetre compartir
amb ell grats moments, sempre al costat d’Imelda la
seua esposa. Fràgil com l’home és la memòria. Dolça
remor de l’aigua en el record. Text: Emigdi Subirats.

Editorial

Gerard Vergés, fràgil com l’home és la memòria

El dimarts 8 d’abril a l’Escola Divina Pastora
(ZER Mestral) ens va visitar el Sr. Michel
Viñas, director i periodista del Setmanari
Més Ebre i presentador del programa Minut
91 de Canal TE. Va vindre de la mà del
director de la ZER, el Sr. Carlos Blanch.
Ens va fer una xerrada sobre la seva tra-
jectòria professional des dels seus inicis
fins ara destacant els valors que hem de
tenir a l’hora d’afrontar nous reptes, com
ara l’esforç i la responsabilitat. També ens
va dir que havíem d’estudiar molt per arri-
bar a aconseguir el que ens proposem.
Actualment estem iniciant el nostre primer
diari a l’escola tenint en compte els seus

consells: que no poséssim res que pugui
ofendre a algú amb l’ajuda de la directora
de l’escola i mestra Esther Vallvé i també
del mestre Xavi Queral.

La confecció del diari és el resultat d’un tre-
ball en equip per part de tot l’alumnat de
l’escola des del més petit fins al més gran i
l’objectiu d’aquest és donar a conèixer a tot
el poble les activitats que fem a l’escola.
Aquí teniu una imatge per al record de la
visita.

Article escrit per: Cristina Vallés, Andreu
Sabater i Alex Sabater

Escola Divina Pastora de Vinallop

Opinió

‘Encén l’estelada’,

a l’Aldea,

diumenge (20.15 h)

Diumenge, al camp de terra de les
instal.lacions esportives de l’Aldea, organitzat
per l’ANC, a les 20.15 h, nova activitat:
‘Encén l’estelada’ i concert de ‘Marta i
Gregori’. 
Hi haurà ‘Pica-pica’ (1 euro). 
sEls tiquets es poden comprar a l’estand de
l’Aldea per la Independència de la Fira de
l’Arròs i el Comerç de l’Aldea.
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Durant la postguerra va
ser un dels fundadors de la
revista 'Gèminis', publicada
entre 1952 i 1961, on van
col·laborar diversos escrip-
tors i intel·lectuals, i va ser
la primera a publicar una
esquela en català després
de la Guerra Civil, amb
motiu de la mort de Carles
Riba. Vergés va iniciar la

seva trajectòria literària
l'any 1981, en què va guan-
yar el premi Carles Riba pel
poemari 'L'ombra rogenca
de la lloba'. També va guan-

yar el premi Josep Pla per
l'obra 'Tretze biografies
imperfectes' l'any 1985, el
Premi Josep Vallverdú per
'Eros i Art' el 1990, i l'any

1997 va rebre la Creu de
Sant Jordi.
Entre les seves tasques de
traducció destaca 'Tots els
sonets de Shakespeare'

(1993), premi Serra d'Or
de traducció poètica l'any
1994. També és autor d'o-
bres com 'El pintor tortosí
Antoni Casanova' i 'Alfabet
per a adults'.
El seu darrer poemari, 'El
jardí de les delícies', ha
estat un dels llibres més
venuts a les Terres de
l'Ebre dels autors locals en
aquesta diada de Sant
Jordi.
Personatge insòlit
El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, ha desta-
cat aquest dijous "l'obra
personal" que ha deixat
com a llegat el poeta torto-
sí Gerard Vergés, mort
aquest dimecres a la nit.
Per Mascarell, Vergés no
només va ser "un dels
grans poetes del nostre
país", sinó també "un dels
més importants homes de

lletres" i un dels "personat-
ges insòlits del panorama
literari". 
El conseller ha recordat
que Vergés destacar en la
seva poètica narrativa, així
com amb les seves traduc-
cions -sobretot amb les de
Shakespeare- i en la seva
tasca com a promotor cul-
tural.

Mor l'escriptor tortosí Gerard Vergés

L'escriptor i poeta torto-
sí Gerard Vergés ha mort
aquest dimecres vespre,
a Tortosa, als 83 anys.
Vergés va néixer a
Tortosa l'any 1931 i era
farmacèutic i professor
universitari de professió.

Premi Josep Pla i Carles Riba, i Creu de Sant Jordi l'any 1997, ha mort aquest dimecres als 83 anys

Dol i mostres de reconeixement múltiples: “el seu llegat el converteix en un dels referents de la literatura catalana”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

xxxSe’ns ha mort Gerard Vergés. I se n’ha anat en
un dia tant carregat de simbolisme per a la lite-
ratura i per a Catalunya com la Diada de Sant
Jordi. Malgrat que el seu estat de salut era pre-
cari de fa temps, la notícia de la seva mort ens
ha colpit. La seva última obra “El jardí de les
delícies”, un poema dedicat a l’obra del mateix
títol d’El Bosco, ha estat un dels llibres més
venuts aquest Sant Jordi. Després d’una llarga
jornada carregada d’emotivitat, civisme i alegria, com acostumem a celebrar els cata-
lans el Sant Jordi, la Diada va tenir el final més trist, amb l’anunci, poc abans de la mit-
janit, que el gran Gerard Vergés havia mort a casa seva, envoltat de la seva família.
Amb la mort de Gerard Vergés, Tortosa, les Terres de l’Ebre i Catalunya perden un dels
grans de la literatura. Premi Carles Riba (1981), amb L’ombra rogenca de la lloba,
premi Serra d’Or de traducció (1993) per Tots els sonets de Shakespeare, premi Josep
Pla (1985) per Tretze biografies imperfectes, assagista, col·laborador en nombrosos
mitjans de comunicació, agitador cultural, i farmacèutic. També va ser professor uni-
versitari, empresari, analista clínic. Les seves facetes eren moltes i molt variades, i va
excel·lir en totes. Vergés era un home del Renaixement.
El Govern de la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi (1997) i l’Ajuntament de
Tortosa li va imposar la Medalla de Plata de la Ciutat (1986) i la Medalla d’Or (2009).
El 2007 va ser l’encarregat de pregonar les festes de la Cinta. Totes aquestes distin-
cions, més enllà de la seva trajectòria en el món de la literatura, reconeixen la implica-
ció, el compromís i l’estima de Gerard Vergés cap a la seva ciutat i cap al seu país,
amb la seva llengua i amb la seva cultura. En el cas de Tortosa, la seva ciutat, la seva
entrega va ser absoluta, implicant-s’hi tant des del punt de vista cultural com social.
Gerard Vergés deixa un buit molt gran en la cultura de casa nostra. Ens queda el seu
llegat i la seva obra. En nom meu, en el de la Corporació municipal i en nom de tota la
ciutat de Tortosa, el més sentit condol a la família i a totes les persones que l’estima-
ven. D.E.P.

Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

Gerard Vergés en el record

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, assistirà avui diven-
dres, 25 d’abril, a l’enterra-
ment de l’escriptor tortosí
Gerard Vergés, que va morir
aquesta proppassada Diada
de Sant Jordi.
Xavier Pallarès ha fet arribar el
condol a la família Vergés i
Alonso per la irreparable pèr-
dua que suposa per tota la
família però, també per a les
Terres de l’Ebre i la resta del
país. El delegat del Govern ha
recordat Gerard Vergés com
“un treballador infatigable i un
ebrenc insubornable, a més
d’una persona amb un compro-
mís extraordinari amb la nostra
cultura i, per tant, hem perdut
un dels referents més valuo-
sos”. A més a més, el delegat
del Govern ha volgut recordar
que “de la mateixa manera que
el Govern de la Generalitat va
voler reconèixer la seva vàlua
literària i la seva implicació
social amb el país lliurant-li la
Creu de Sant Jordi, els nostres
conciutadans, precisament el
mateix St. Jordi en què ens
abandonava, també li retien un
merescut homenatge, conver-
tint-lo en un dels autors més
demandats durant la jornada
literària per excel·lència al nos-
tre país”. Xavier Pallarès acom-
panyarà família i ciutadania en
el darrer adéu a l’excel·lent
escriptor Gerard Vergés a les
12h a la Catedral de Santa
Maria de Tortosa.

El delegat del Govern a

l'Ebre assistirà a les

exèquies a l'escriptor

Gerard Vergés

avui a les 12 h a la

Catedral de Santa

Maria de Tortosa

Esquerra Republicana
de Catalunya coneixe-
dora de la pèrdua de
l’il·lustre escriptor tor-
tosí Gerard Vergés i
Príncep, expressa el
més sentit condol i
manifesta la seva més
sincera admiració per
un patriota com ell, que
tant ha fet per les lle-
tres i la cultura catala-
nes. És una gran pèr-
dua per al país i, sobre-
tot, per a les Terres de
l’Ebre, on ha estat un
dels literats més desta-
cats i estimats.

Com va dir el també
poeta Ventura Gasol
l’any 1932, «moren els
homes que no deixen
res. Els homes que dei-
xen una obra no moren
mai, queda la seva
obra». El record i l’obra
de Gerard Vergés sem-
pre serà entre nosal-
tres.

Condol per la mort
de l’escriptor
Gerard Vergés

Els socialistes destaquen
que el seu llegat el conver-
teix en un dels referents de
la cultura i la literatura
catalana.

El PSC lamenta la mort del
poeta tortosí Gerard
Vergés, als 83 anys, ahir
dimecres Dia de Sant
Jordi. Els socialistes han
destacat el llegat que
deixa com a escriptor que
l’han convertit en un dels
referents de la cultura i la
literatura catalana.
Guanyador del premi
Carles Riba per L’Ombra
Rogenca de la Lloba, va
traduir els sonets de
William Shakespeare, entre
moltes altres obres, i va
ser un dels fundadors de la
revista Gèminis. També va
rebre la Creu Sant Jordi i la
Medalla d’Or de la Ciutat
de Tortosa. Farmacèutic
de professió, era membre
de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya.
Els socialistes traslladen el
seu condol als familiars i
amics i també al món de la
cultura i la literatura de les
Terres de l’Ebre i de
Catalunya.

El PSC lamenta la
mort del poeta 
tortosí Gerard

Vergés
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EN UN MINUT

-Expoebre arriba a la seva
70a. edició mantenint l'espe-
rit multisectorial, com a fira
referent al sud del país, però
avançant en l'especialització
en els sectors del turisme,
l'emprenedoria, el medi
ambient i l'artesania. El
Secretari d'Universitats i
Recerca de la Generalitat de
Catalunya, Antoni Castellà,
presidirà l'acte d'inauguració
oficial d'Expoebre el dijous 1
de maig a les 18 h. La fira,
que continua tenint l'accés
gratuït per a tothom, s'allar-
garà fins diumenge 4 amb un
programa força carregat
d'activitats paral·leles que
ahir va ser presentar el presi-
dent de Fira Tortosa, Emili
Lehmann, acompanyat del
director de la Fira, Ramon
Ferrando.
-També la setmana vinent, a
partir de dijous dia 1, a la
Galera tindrà lloc una nova
edició de la Fira de la
Terrissa.
-Diumenge a Alcanar, al
Teatre Auditori ‘José Antonio
Valls’, dins de les XXIV
Jornades de Teatre de
Primavera, es podrà veure l’o-
bra ‘El venedor de coca’.
-Mas de Barberans celebra
les festes de Sant Marc.
-Aldover també viu dies de
celebració en honor a Sant
Jordi, dimecres i el cap de
setmana.
-Tortosa duplica visitants a
les oficines de turisme durant
la Setmana Santa. Més de
1.500 persones va passar
per l'Oficina situada al costat
del Museu, així com pel
Centre d'Interpretació del
Renaixement i els Jardins del
Príncep. 
-Fins al proper dia 4 de maig,
Morella acull l'exposició
fotogràfica "Tortosa i les
Terres de l’Ebre. L’esplendor
d’una època, d’un riu i d’un
territori"
-A Santa Bàrbara, baix de la
plaça Europa, han començat
les obres que comportaran la
construcció d’una nova zona
verda que rebrà el nom del
Parc de la Independència.

Més notícies

L’Ametlla viurà diumenge dia
27 d’abril la tradicional cele-
bració de Sant Jordi al cas-
tell, una jornada festiva que
es va iniciar l’any 1983 per
reivindicar la utilització ciuta-
dana del Castell de Sant
Jordi i el seu entorn, en
aquell moment en mans pri-
vades, i que després d’anys
de tràmits, gestions i nego-
ciacions amb els propietaris,
va passar a mans municipals
l’any 2010.
L’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar ha preparat tot un
seguit d’activitats lúdiques
que tindran com a acte cen-
tral el lliurament del Premi de
Narrativa Vila de l’Ametlla de
Mar, acte carregat de simbo-
logia que, per tercer any
consecutiu, es farà a l’inte-

rior del castell a partir de les
11.30h. Eva del Amo, regi-
dora de festes de
l’Ajuntament de l’Ametlla
explica que, “és una jornada
molt important pels caleros i
caleres i no només perquè
és un dia de germanor i con-
vivència, sinó pel que repre-
senta aquest indret per a la
nostra història, D’aquí que fa
tres anys decidíssim incloure
el lliurament del Premi de
Narrativa al programa d’a-
questa festa per dotar-lo de
solemnitat”. L’activitat, però,
començarà de bon matí amb
la caminada popular des de
l’Ametlla de fins al Castell de
Sant Jordi, que transcorrerà
pel GR-92. A partir de les
10h se servirà per a tots els
presents una botifarrada
popular i a les 11 i fins a les
14h hi ha previstos diversos
jocs populars que sota el

lema Jocs Gegants
Jugantots, estan destinats
als xiquets i xiquetes. A les
13h donarà començament
una nova edició del Concurs
de Paelles, amb premis de
150, 120 i 100 E respecti-
vament per als tres primers
classificats, a més d’una
ampolla de cava per a tots
els participants.

Al llarg de tot el dia, el
Castell de Sant Jordi acollirà
una exposició de material
militar medieval i els aficio-
nats a la fotografia podran
participar del concurs
Instagram #diadasantjor-
di2014 #ametllademar .
Centenars de colles i famí-
lies caleres s’aplegaran al
voltant de Castell, repartits

entre la platja, els pinars de
la llacuna costanera i l’entorn
habilitat per a pícnic.
Per la tarda està previst que
la festa sigui amenitzada per
la Xaranga Suquet Calero
fins les 17, hora en què
tindrà lloc l’entrega de pre-
mis del Concurs de Paelles i
del concurs Instagram.
Premi de Narrativa
Jordi Romeu, guanyador de
la XXII edició del Premi de
Narrativa Vila de l’Ametlla de
Mar amb l’obra Petonets
pels puestos o a la recerca
de l’amor sincer, rebrà diu-
menge el reconeixement de
la societat calera i el premi,
dotat amb 3.000 E i la publi-
cació del llibre. 
El premi de narrativa Vila de
l’Ametlla  està destinat a la
promoció de les joves plo-
mes que s’obren camí en el
món de la literatura.

L'èxit de les Jornades de
Gastronomia de la Tonyina
Roja que tenen lloc aques-
ta localitat de la costa de
Tarragona, amb diferents
activitats dedicades a la
cultura japonesa, va impul-
sar al seu ajuntament a
sol·licitar FICOMIC seva
col·laboració per desenvo-
lupar del dijous 1 al diu-
menge 4 de maig de 2014
un festival centrat en el
manga, l'anime i el cos-
play. El I Festival
Mangatuna neix amb l'es-
perit de fusionar gastrono-
mia i cultura popular japo-

nesa, ja que els assistents
podran degustar una gran
varietat especialitats
culinàries relacionades
amb la tonyina, mentre
podran assistir a concerts,
cosplays, tallers de manga
i projeccions d'anime d'ac-
cés gratuït. I tot això a
L'Ametlla de Mar, una pre-
ciosa població costera i
capital de la pesca de la
tonyina del Mediterrani,
durant el pont de l'1 de
maig. Andreu Martí, alcal-
de de L'Ametlla de Mar, ha
manifestat l'interès de la
població per la cultura

japonesa "L'Ametlla és
actualment l'epicentre de
la tonyina a la
Mediterrània. Gràcies a
això tenim una excel·lent
relació amb el Japó.
D'aquesta manera hem vol-
gut augmentar l'oferta cul-
tural que la ciutat dona al
visitant aprofitant les
Jornades Gastronòmiques
de la Tonyina Roja. Volem
posicionar-nos en l'àmbit
cultural del manga i la cul-
tura asiàtica, de la mateixa
manera que ho estem en el
terreny de la gastronomia
o l'oci". 

Diumenge se celebra 
la 32a Diada al Castell de Sant Jordi

L’Ametlla de Mar viurà una jornada festiva, popular i reivindicativa amb actes culturals i d’entreteniment

De l’1 al 4 de maig, a l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT

I Festival Mangatuna

                                  



DIVENDRES 25
D’ABRIL 
DE 2014

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

El candidat de CiU a les
properes eleccions euro-
pees, Ramon Tremosa,
considera que el 25 de
maig pot començar un cer-
cle “virtuós i democràtic”
que impedeixi al Govern
espanyol prohibir la con-
sulta. “Si votem massiva-
ment, deixem sense argu-
ments el Govern espanyol.
En les properes eleccions
del 25 de maig Europa
mirarà la participació a
Catalunya, no només el vot
als partits i és la nostra
feina omplir les urnes de
vots per guanyar el nostre
camí cap a la llibertat”. És
el missatge que Tremosa
va llançar aquest dimarts
al vespre a Amposta,
durant la conferència “El
procés català vist des
d’Europa” que ha pronun-
ciat a l’auditori de la ciutat
i que van seguir unes 150

persones. L’acte també va
servir per presentar el can-
didat ebrenc a les elec-
cions europees, Joan Pere
Gómez, secretari de la
Delegació del Govern a les
Terres de l’Ebre.
Tremosa va iniciar la seva
intervenció parant de com
es veu el procés català
des de la premsa interna-
cional, “una mirada total-
ment oposada a la que es
dóna des de Madrid”. El
candidat de CiU ha expli-
cat l’admiració europea
cap a Catalunya, per la
manera de demanar la
seva independència amb
accions pacífiques i festi-
ves com la Via Catalana,
“una manera de fer que
ens ha d’omplir d’autoesti-
ma i d’orgull”. 
En aquest sentit, Ramon
Tremosa va incidir en el fet
que “tot i la propaganda
interessada i partidista de
la premsa de Madrid,
Catalunya és vista amb
admiració i moltes empre-

ses internacionals utilitzen
imatges de la Via Catalana
i de les tradicions de
Catalunya per il·lustrar els
seus valors”.

En aquesta conferència,
Tremosa també es va
assenyalar que, a nivell
europeu es considera que
la consulta a Catalunya
parteix de majories molt
més àmplies que no pas a

Escòcia, gràcies a la majo-
ri participació que hi va
haver en les eleccions al
Parlament de 2012.
Segons Tremosa, “l’Estat
Català pot ser la gran
reforma estructural que
Espanya necessita”.
Abans de la conferència,
Ramon Tremosa va mante-
nir diverses reunions, amb
representants de les dues

Comunitats de Regants del
Delta de l’Ebre, de la
Plataforma NO al Castor i
de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre. 
El candidat de la federació
va refermar el seu ple
suport a les reivindica-
cions ebrenques i va aga-
far compromís a impulsar
la unitat catalana al
Parlament Europeu per tal
de defensar-les. 
Tremosa va denunciar, a
més, el “menyspreu de PP
i PSOE cap a l’Ebre” i va
remarcar que són les polí-
tiques d’aquests dos par-
tits les qui posen en perill
la viabilitat futura del delta
i perjudiquen greument el
territori. Pel que fa al pro-
jecte Castor, Tremosa es
va tornar a comprometre a
seguir donant suport al
tancament de la planta, i a
denunciar els intents del
govern Rajoy per a fer
pagar a tots els ciutadans
les pèrdues que es puguin
generar.

El grup municipal del PSC a
l’Ajuntament d’Amposta pro-
posarà al ple de dilluns que
el camp de futbol municipal
d’Amposta porti el nom de
Joaquin Fibla Maigi, que va
morir el passat 30 de
gener als 91 anys i que va
dedicar tota la seva vida
professional a la conserva-
ció i millora de les
instal·lacions en qualitat de

treballador. “Creiem que és
de justícia reconèixer els
més de seixanta anys d’in-
tensa i fructífera dedicació
del senyor Fibla al futbol de
la ciutat d’Amposta”, ha
assenyalat el portaveu del
grup, Antoni Espanya que
ha recordat que la seva
feina va ser vocacional i va
saber compaginar “aquesta
activitat amb la tasca d’en-

trenador de molts equips
del futbol base, amb un
compromís ferm per la for-
mació personal i esportiva
dels joves”. Els socialistes
també han destacat la seva
trajectòria personal i con-
cretament la seva participa-
ció com a voluntari a la
Guerra Civil en defensa del
govern de la República. Així
també han recordat que

Fibla va tenir l’oportunitat
de participar a finals del
2013 en una taula rodona
al Museu de les Terres de
l’Ebre sobre els fets ocorre-
guts a Amposta durant la
guerra explicant les seves
vivències. D’altra banda, els
socialistes també porten al
ple de dilluns una moció de
suport a les activitats que
es duen a terme en les

ramaderies de bous braus
de les Terres de l’Ebre. En
aquest sentit, insten a
donar suport a la iniciativa
d’algunes ramaderies de
“diversificar la seva font
d’ingressos i obrir les seves
portes al públic perquè es
pugui veure l’activitat que
es duu a terme” i demanen
“que s’aturin tots els expe-
dients sancionadors”. 

L’Ampolla celebrarà el pro-
per diumenge 4 de maig la
XXIV Diada de l’Ostra del
Delta, un certament que s’ha
convertit en una referent
turística i gastronòmica a les
comarques de l’Ebre i arreu
del país. L’organització cal-
cula distribuir enguany
2.500 kgs d’ostres del Delta
entre el públic que acudeixi
al port pesquer de
l’Ampolla, on l’any passat
van gaudir de la jornada més
de 3.000 persones.
El programa de la XXIV
Diada de l’Ostra comptarà
amb la mostra de cuinar del
Delta (12 h) en la que restau-
radors de la localitat oferiran
una mostra de plats cuinats
amb ostres del Delta: els
visitants podran observar
diversos plats elaborats
amb ostres cuinades amb
estils innovadors.
Posteriorment, es procedirà
a la degustació de 2.500
quilos d’ostres del Delta.

Diada de l’Ostra,
a l’Ampolla

El Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) ha organitzat
diverses jornades i seminaris
tècnics per al sector agrari.
Així, el proper dimecres, 30
d'abril, a les 9:30 h, el direc-
tor dels Serveis Territorials
del Departament a l’Ebre,
Pere Vidal, participarà en la
inauguració de la jornada ‘La
biomassa forestal a les
Terres de l'Ebre’, que se cele-
brarà al Campus Terres de
l’Ebre de la Universitat Rovira
i Virgili, a Tortosa; i diven-
dres, 2 de maig, a les 16h i
al Pavelló Firal Expoebre de
l’esmentada localitat, presi-
dirà la presentació de la titu-
lada ‘Valorització i sostenibili-
tat del garrofer i l'ametller’.

Jornades adreçades
al sector agrari

Tremosa: «Els catalans podem iniciar el 
25 de maig un cercle virtuós cap a la llibertat»

El candidat de CIU a les europees referma, en una visita a l’Ebre, la seua oposició al trasvasament i al projecte Castor

Al Ple de dilluns

ACTUALITAT

El PSC proposarà que el camp de futbol municipal 
d’Amposta porti el nom de Joaquin Fibla

«»
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Segons CIU Deltebre, “el
plenari ordinari de
l’Ajuntament de Deltebre ha
estat marcat per la decisió
de l’alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu, de
revocar un decret, signat
per ell mateix, en el qual s’a-
torgaven al primer tinent
d’alcalde, Gervasi Aspa, les
regidories de Promoció
Econòmica, Indústria,
Ocupació i Festes i que,
amb la revocació, una set-
mana després d’haver-lo
dictat, ha fet que Aspa es
tornés a quedar com a pri-
mer tinent d’alcalde i sense
carteres delegades però
mantenint la primera
tinença d’alcaldia i la matei-
xa remuneració que el propi
alcalde”. En aquest sentit,
segons el comunicat de CIU
Deltebre, “cal recordar que
Gervasi Aspa ja es va que-
dar sense carteres específi-
ques arran del plenari del
mes de febrer i després de

l’adquisició de més de quasi
92.000m2 de sòl potencial-
ment estratègic al nucli
urbà”.
Per al portaveu de CIU
Deltebre, Lluís Soler, aques-
ta és una decisió “totalment
encertada ja que allunya de
la directa gestió pública,
sense carteres específi-
ques, al primer tinent d’al-
calde”.
Malgrat això, Soler ha tor-
nat a reiterar “la dimissió
d’Aspa atès la compra dels
terrenys estratègics del
Molí dels Mirons”. A hores
d’ara, tal i com ha destacat
Soler, “ens trobem davant
d’un fet plenament excep-
cional, és a dir, un regidor
que no té cap tipus de res-
ponsabilitat però que té la
mateixa remuneració
econòmica que l’alcalde”.
En tot cas, Soler ha desta-
cat la valentia de l’alcalde
de tornar a deixar Aspa
sense carteres una setma-
na després d’haver-li ator-
gat i ha subratllat que “no
voldria trobar-me en aques-
ta situació sent alcalde però
si, en aquests moments, jo

fos l’alcalde ja fa setmanes
que Gervasi Aspa estaria
cessat de funcions, remune-
racions i del propi govern
municipal ja que la seva
actuació és intolerable”.
En el transcurs del plenari,
els regidors de CIU Deltebre
“també hem plantejat pre-
guntes sobre l’estat de dife-
rents qüestions del munici-
pi. En aquesta línia, s’ha pre-
guntat sobre les previsions i

adequació a la voluntat veï-
nal de les obres d’una de
les carreteres més freqüen-
tades del municipi,
l’Avinguda Esportiva, atesa
l’urgent necessitat d’arran-
jar el carrer. Com també
sobre la previsió i l’adjudica-
ció de les obres de Riumar,
una obra que ara, després
de l’obertura de pliques,
sense projecte, sense parti-
da pressupostària i sense
expedient de contribucions
especials acceptades pels
veïns ni aprovades pel ple-
nari, es va voler tirar enda-
vant i ara es qüestiona la
seva viabilitat des del propi
govern municipal. En el ple-
nari, tot i la pregunta al res-
pecte des de CIU, no s’ha
pogut aclarir quines són les
intencions del govern muni-
cipal al respecte”.
Alhora, segons CIU
Deltebre, també “s’ha qües-
tionat la vocació pública de
l’obra realitzada per valor
de 23.000ÛE de l’estesa
elèctrica de la carretera de
la Illa de Buda, a l’entrada
de Riumar”. Finalment, s’ha
instat “a buscar una solució

per evitar els accidents que
es produeixen a la cruïlla del
carrer Grau Pera i Carrer
Girona”. En la línia de millo-
rar la imatge de Deltebre,
“s’ha reiterat, de nou, la
necessitat d’adequar la
rotonda d’entrada al munici-
pi  així com engegar una
campanya de sensibilització
per tal de conscienciar que
els propietaris recullin els
excrements dels seus gos-
sos, posat èmfasi en la
mala imatge que dóna l’es-
tat de manca de neteja del
passeig del riu”.

L’alcalde
L’alcalde, José Emilio
Bertomeu, aclaria que “vaig
reconsiderar la meua decisió
parlant amb el govern munici-
pal i deixant la porta oberta a
buscar una àrea específica
per al 1r tinent d'alcalde.
Espero que aquesta situació
es solucioni aviat perque
mentre parlem d'això no par-
lem de la nostra acció de
govern que és molta. Tal com
vaig dir al Ple no farè res que
vagi en contra de la meua
consciència”.

En el transcurs del darrer
any, l’EAIA, com a servei
social especialitzat d’atenció
a la infància i adolescència en
situació de risc o desempara-
ment ha obert 59 expedients
nous i ha realitzat 14 inter-
vencions d’urgència per tal
de vetllar que els nens de la
comarca disposin d’una infan-
tesa i adolescència plena de
garanties i en un marc de
convivència adequat.

Aquests casos es sumen als
diferents expedients actius
que disposa l’equip d’atenció.
En aquest sentit, al 2013,
l’EAIA ha gestionat 340 expe-
dients. De tots aquests, 112
estan en estudi, 155 en
seguiment, 2 pendents d’es-
tudi i 71 ja estan tancats. Per
al president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, aquest servei “treballa
en la línia de garantir als

infants i adolescents de la
comarca un nucli de con-
vivència càlid i adequat per al
seu creixement i desenvolu-
pament”. Entre les diferents
tasques de l’EAIA destaquen
l’estudi i diagnòstic dels
casos, el seguiment de l’evo-
lució del cas, el tractament
per tal de modificar la dinàmi-
ca familiar, i l’assessorament
i col·laboració amb altres
agents socials. El conseller

d’inf{ncia i adolescència,
Rubén Lallana, ha subratllat
que “amb la conjunció de
totes aquestes accions es
permet donar resposta a
situacions familiars adverses
i, a la vegada, permet ajudar
a moltes nens i nenes del
territori”. L’EAIA pot proposar
actuacions de millora dins del
nucli familiar o bé mesures
alternatives si és el cas que
existeix desemparament a

causa de les mancances
dels pares. Les principals
mesures que pot proposar
l’equip d’atenció són l’acolli-
ment familiar simple o per-
manent,l’acolliment familiar
en una unitat convivencial
d’acció educativa, l’acolli-
ment en centre públic o pri-
vat, l’acolliment preadoptiu i
mesures de transició a la
vida adulta i a l’autonomia
personal.

Des de les Àrees de
Comerç i Cultura de
l'Ajuntament d'Amposta s’ha
informat que s'organitzarà
un concurs d'aparadors dins
del actes de la “6a. Festa
del Mercat a la Plaça”. (16,
17 i 18 de maig de 2014)
Els requisits per a participar
són els següents: Els parti-
cipants hauran de fer un
aparador relacionat amb la “
Festa del Mercat a la Plaça”.
Els aparadors hauran d'es-
tar exposats abans del 15
de maig. El jurat assignat
per a valorar els aparadors
els visitaran durant la setma-
na del 12 al 16 de maig per
fer-ne la puntuació.
El premi per al guanyador
serà de 150 euros per al pri-
mer, 100 al segon i 50 al
tercer, i si el jurat ho creu
convenient, un accèssit.

Concurs
d’aparadors de la
Festa del Mercat a

la Plaça

El Servei d’Integració en
Família Extensa (SIFE), que
es gestiona i promou des del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, ha realitzat el segui-
ment, acompanyament i
suport dels 138 expedients
actius distribuïts per les 4
comarques de les Terres de
l’Ebre. Aquesta intervenció
es realitza amb la finalitat d’a-
conseguir que les famílies
puguin assumir l’atenció dels
menors en termes de quali-
tat. El president del CCBE,
Lluis Soler, ha destacat: “la
rellevància d’aquest servei
atès que dóna suport a les
diferents famílies del territori
que han decidit realitzar un
acolliment mitjançant una
atenció individualitzada,
especialitzada i propera”.

El SIFE assessora
138 acolliments

familiars

CIU Deltebre «destaca l’excepcionalitat de disposar
d’un regidor sense cartera i amb sou d’alcalde»

Soler ha tornat a reiterar “la dimissió d’Aspa atesa la compra dels terrenys estratègics del Molí dels Mirons”

L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència, en el 2013

ACTUALITAT

L’EAIA del Baix Ebre ha obert 59 nous expedients
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Dani Andreu i Jesús Auré,
portaveus d’ERC als
Consells Comarcals del
Baix Ebre i el Montsià, res-
pectivament, han valorat
aquesta setmana les darre-
res sessions plenàries pel
que fa a la creació del
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE). Per a ERC,
aquest és un projecte
‘estratègic i de vital
importància per al futur del
territori que sempre hem
defensat’. Auré ha explicat
que, més enllà de les
diferències en alguns
aspectes clau dels estatuts
que defensen CiU, PSC i
PP, la setmana passada
ERC s’hi va posicionar en
contra als consells pel pro-
cediment que han seguit
els governs del Baix Ebre i
el Montsià. Segons Auré,
‘hem arribat a unes ses-
sions plenàries en què els
expedients que acompan-
yaven l’aprovació dels
Estatuts del Copate eren
incomplerts’. En el cas del
Montsià, un informe conjunt
de Secretaria i Intervenció
‘afirmava que davant la
manca d’informació no es
podia prendre cap acord
plenari que anés més enllà
d’una declaració d’inten-
cions’. En canvi, al Baix
Ebre, va haver-hi una apro-
vació inicial dels Estatuts a
proposta de la Presidència
amb els vots favorables de
CiU, PP i PSC, sense mos-
trar cap informe previ de la
mateixa Secretaria i
Intervenció. Auré ha mani-
festat que ‘hauria estat
molt irresponsable que
ERC votés a favor d’una
proposta que no té ni el vis-
tiplau dels òrgans tècnics
dels mateixos consells’.
Auré considera que ‘el pro-
cediment administratiu que
ha seguit CiU és millorable’
i demana ‘molta prudència
davant la precipitació i la
pressa a què ens han abo-
cat els governs dels con-
sells comarcals de PP i
CiU, amb el suport del
PSC’. Per al republicà, ‘el
lògic seria, primer, arribar
a un acord des del punt de
vista tècnic i legal d’aques-
ta proposta d’Estatuts i,
després, elevar-ho als ple-
naris perquè l’aprovin’.
Aquesta excessiva precipi-

tació que apunta ERC
també es posa de manifest
en la ‘manca de rigor amb
què actua CiU’ i en el fet
que ‘no s’avanci en la disso-
lució dels cinc consorcis
preexistents’, que haurien
de fer una declaració favo-
rable d’adhesió al nou
Consorci, i ‘més quan algun
d’aquests consorcis neces-
siten unanimitat per fer un
pas d’aquestes característi-
ques’. D’aquí que Auré con-
sideri que ‘encara estem
molt lluny del tret de sorti-
da del Copate’ i lamenta
que ‘CiU, PP i PSC encara
estan pensant en la vella
idea dels partits de repartir-
se un pastís entre aquells
que estan ben avinguts’.
Dani Andreu, d’altra banda,
ha reiterat que ‘ERC, des
del principi, ha treballat per-
què el Copate naixés de la
millor manera possible,
però que CiU els ha exclòs
del procés de negociació
dels Estatuts per pactar-los
amb el PP i el PSC’. Andreu
ha denunciat ‘un excés de
pressa’ i el fet que ‘el pro-
cés que han seguit no ha
estat l’adequat’. Davant
d’això, segons Andreu,
‘ERC buscarà la seguretat
jurídica que tot el tràmit
administratiu s’ha comple-
mentat de la millor manera
possible’. Per això, el porta-
veu republicà ha anunciat
que ERC ha requerit ‘al
Consell Comarcal del Baix
Ebre tots els documents
tècnics de l’expedient admi-
nistratiu relatiu a l’aprova-
ció de la constitució del
Copate i dels seus
Estatuts. Això, entre altres

coses, ha de permetre ERC
conèixer el contingut de
l’Informe de Secretaria i
Intervenció del Consell del
Baix Ebre i les diferències
amb el del Montsià’.
Per a Andreu, ‘aquesta
pressa excessiva, la veiem,
com a mínim, sospitosa
que no hagi estat guiada
per altres interessos dife-
rents als que ens guien a
ERC, que són els del bene-
fici de la ciutadania’.
Andreu ha mostrat la dispo-
sició d’ERC per dialogar i
debatre tot el que calgui
perquè ‘mai no hem posat
ni posarem pals a les rodes
de la creació d’aquest
Consorci’. Per al portaveu
republicà, ‘el Copate, que
serà l’ens més important
que s’ha creat els darrers
deu anys a les Terres de
l’Ebre, és impossible que
es formuli sense un acord
total de la comunitat políti-
ca, perquè representa els
ciutadans, i és imprescindi-
ble que l’objectiu sigui el
benefici comú per a tots els
ciutadans’.

Resposta del CCBE
El Consell Comarcal del
Baix Ebre va aprovar inicial-
ment, dijous passat, els
estatuts i la constitució del
nou Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE) amb els
informes favorables de
secretaria i intervenció de
l'ens. Així ho ha assegurat
el president del Consell
Comarcal, Lluís Soler, en
declaracions a l'ACN, des-
prés que ERC hagi presen-
tat aquest dimecres una

instància requerint l'expe-
dient de la tramitació del
nou ens. ‘Des del dia abans
del ple tenen a disposició
l'expedient, però si el
demanen ara els hi facilita-
rem sense cap problema.
Que es quedin tranquils que
els informes són favorables
a la legalitat’, ha assegurat
Soler.
El president del Consell
Comarcal ha negat també
que hagi hagut precipitació
a l'hora d'aprovar els esta-
tuts del Copate, recordant
que es va iniciar la negocia-
ció el juliol passat. ‘Fa dos
anys que ja parlem de la
gestió integrada dels resi-
dus, des de l'estiu passat
que negociem estatuts, i ja
vam demanar l'informe
previ al Departament de
Governació de la
Generalitat per poder adap-
tar els estatuts a la nova
Llei’, ha assegurat Soler. A
més, segons el president
del Consell del Baix Ebre,
s'ha intentat comptar amb
els republicans en totes les
fases de la negociació,

acceptant moltes de les
consideracions que s'han
fet. ‘No poden tenir cap
queixa almenys des del
Baix Ebre’, ha afegit. En
aquest sentit, Soler ha vol-
gut tancar la polèmica polí-
tica oferint, un cop més, a
ERC que s'integri al
Copate. ‘Hem de pensar en
el territori per sobre de la
batalla política, i m'encanta-
ria que ERC s'acabés
sumant a aquest acord.
Farem el que sigui però els
demanem que agafin una
visió única i exclusiva d'a-
quest tema i no barregin
altres temàtiques en la
negociació’.
Soler ha reconegut que el
Consell Comarcal del
Montsià no disposava dels
informes preceptius i
necessaris de secretaria i
intervenció i no va poder
fer una aprovació inicial
com la del Baix Ebre, però
ha recordat la importància
de tirar endavant un
Consorci que ha de substi-
tuir cinc consorcis ja exis-
tents, i ha d'evitar crear-ne
un altre que gestioni la
Reserva de la Biosfera. El
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre ha
assegurat que l'estalvi
econòmic serà superior als
1,3 MEUR. 
A més de la Reserva de la
Biosfera, la constitució del
Copate ‘també permetrà
que el Govern pugui fer el
conveni plurianual anunciat
per la Generalitat per
finançar els tractaments de
la mosca negra i també del
mosquit, conjuntament.
Aquest fet permetrà estal-
viar la dotació d'uns
270.000 euros anuals que
els Consells Comarcals
aporten a la lluita contra el
mosquit, i reduir la que fan
els ajuntaments’. 

ERC veu «sospitosa la precipitació per aprovar el COPATE i
exigirà més garanties jurídiques als dos Consells Comarcals»

Requerirà al Consell Comarcal del Baix Ebre l’expedient del nou Consorci 
El Ministeri d'Indústria no
ha pres cap decisió encara
sobre el Castor, el magat-
zem de gas submarí situat
a la costa de Vinaròs. Set
mesos després d'ordenar
la paralització de l'activitat,
el ministre d'Indústria,
Energia i Turisme, José
Manuel Soria, espera les
conclusions dels estudis
que ha encarregat a una
sèrie d'experts indepen-
dents i que s'afegiran als
realitzats ja els últims
mesos. Uns estudis que
seran determinants per
decidir si es reobre el
magatzem. “Mentre no tin-
guem un estudi definitiu fet
per experts aliens a l'admi-
nistració pública no
podem saber quines són
les possibilitats de futur
del magatzem”, ha dit
Soria en declaracions a
agències, i hi ha afegit:
“S'actuarà d'acord amb el
que més convingui a l'in-
terès general”. La setma-
na passada, l’alcalde
d’Alcanar, Alfons
Montserrat, també va
informar que volia tenir
una entrevista amb el
ministre Soria per saber
l’estat actual d’aquest pro-
jecte. (redacció/El Punt)-. 

L’Estat demana
més informes del
magatzem Castor

ACTUALITAT

Lluís Soler, president del Consell Comarcal del

Baix Ebre: ‘des del dia abans del Ple, tenen a

disposició l’expedient, però si el demanen

ara els hi facilitarem sense cap problema. Que es

quedin tranquils que els informes són 

favorables a la legalitat”

El Departament de Benestar
Social i Família ha anunciat
l'obertura del nou Casal
Cívic d'Alcanar la setmana
del pròxim 5 de maig.
L'equipament, que ha costat
més de 2 milions d'euros,
disposa d'una sala principal
i polivalent de més de 300
metres quadrats, a més de
recepció, punt de trobada,
aules taller, noves tecnolo-
gies, despatxos per al per-
sonal i les entitats, sales de
reunions i magatzem. 

Obertura del
Casal Cívic

d’Alcanar, el dia 5

Els 11 funcionaris de l'Ajuntament
d'Amposta que perceben comple-
ments salarials superiors al 30%
tenint una segona activitat privada
reconeguda han sortit en defensa
de les seves condicions laborals
després que la delegació del
govern espanyol a Catalunya hagi
decidit impugnar judicialment
aquests emoluments. El col·lectiu
defensa que la percepció dels
complements específics està
emparada per la llei catalana i
rebutgen que se'ls apliqui l'estatal.

En defensa dels
complements

salarials
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Deus centres escolars de
les Terres de l'Ebre s'han
adherit aquest dimarts a la
convocatòria del Marc
Unitari de la Comunitat
Educativa (MUCE) per pro-
testar contra la LOMCE, la
LEC i les retallades en l'en-
senyament públic en l'ano-
menat 'primer dia sense
normalitat'. 
La iniciativa, que es va
començar a principis d'a-
quest curs a tres escoles
del territori, ha sumat a l'ini-
ci d'aquest tercer trimestre
fins a deu centres ebrencs.

A l'esco-
la Marcel·lí Domingo de
Roquetes (Baix Ebre),

pares i alumnes van secun-
dar la protesta a les nou
del matí a la porta de l'es-

cola xiulant contra les reta-
llades i mostrant targetes
grogues. Molts pares i

alumnes van anar a escola
amb la samarreta groga
reivindicativa (ACN).

Avui divendres s’inaugura. Es el tret de sortida de les Jornades Gastronòmiques

Pares i alumnes secunden la protesta amb xiulets i targetes grogues al col·legi 
Marcel·lí Domingo de Roquetes

Balanç positiu de la Setmana Santa

L'Escola Municipal de Música
d'Alcanar, en col·laboració
amb la Regidoria de Cultura i
la Regidoria d'Ensenyament
de l'Ajuntament, va organitzar
una ruta musical per a cele-
brar l'aniversari de la Carta
pobla del municipi. El dime-
cres, Diada de Sant Jordi, els
carrers del nucli antic
d'Alcanar foren l'escenari de

les interpretacions instrumen-
tals, i de cant, d'alumnes i exa-
lumnes de l'Escola Municipal
de Música (EMMA). Solistes,
duets, trios, grups, i fins i tot la
coral de l'EMMA van actuar en
punts representatius de la
història del municipi, en un any
en què es commemora el 775
aniversari de l'atorgament de
la Carta pobla d'Alcanar.

Ruta musical a Alcanar

L'associació cultural La
Riuada va inaugurar l'exposi-
ció de fotografies "Muletes",
a la Sala Julio Antonio de
Móra d'Ebre. La mostra,
que estarà oberta durant la

setmana vinent, recull un
seguit d'imatges sobre l'em-
barcació fluvial anomenada
muleta, molt tradicional a la
població i als municipis de
la vora de l'Ebre.

Exposició de fotografies ‘Muletes’

Enguany 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. 

Tot a punt
Virginia Fort, Presidenta
de l'Associació l'Aldea
Comercial: "tot a punt per
celebrar la nostra fira i la
que per a mi serà la última
ocupant aquest càrrec.
Durant aquests vuit anys
que he format part de
l’Associació de Comerç he
intentat lluita molt pel
desenvolupament comer-
cial del poble. Això no es
un adéu per a mi sinó un
hola per al demà. Gràcies
a tots i per tot. He de dir
que el comerç s’ha
emportat la pitjor part de la
crisi: liberalització d’horaris
comercials, baixada del
consum, pujada d’impos-
tos etc. Esperem poc a poc

anar recuperant el lloc que
ens mereixem, ja que el
comerç sosté una part
econòmica d’un país".
Virginia Fort afegia que “la
fira de l’Arròs i del Comerç
de l’Aldea s’inaugura avui,
veniu a visitar-la. Trobareu
els nostres productes
típics, les ofertes més des-
tacades dels nostres
comerços, diferents acti-

vitats culturals i lúdiques i
moltes coses més. Vine a
l'Aldea, vine a la Fira de
l’arròs i del comerç”.

VI Jornades

Per tant, amb l’inici de la
Fira comencen avui les VI
Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs. Míriam Ferrando
regidoria de Turisme: "com

cada any, del 25 d'abril fins
a l'11 de maig es realitza-
ran les VI Jornades
Gastronòmiques de l'Arròs
en les que diferents establi-
ments de restauració del
nostre poble ens oferiran
un menú on l'ingredient
principal serà l'arròs; un
cop més agraïm la partici-
pació del Bar Abril, Bar
Espanyol, Restaurant la
Llar, Mas Masdeu, Bar
Pescador, Bar Pòdium i Bar
Esport per la seva partici-
pació ja que sense ells
aquestes jornades no
serien possible. Cal fer
esment que amb la Fira de
l'Arròs i del Comerç arren-
quen tot un seguit d'actua-
cions del nostre ajuntament
destinades a promoure el
producte i la gastronomia
del nostre municipi i que les
jornades gastronòmiques
arrenquen i finalitzen amb la
Fira i amb el Concurs de
cuina respectivament.
Esperem que els nostres
establiments tinguin gran
afluència de públic durant
les mateixes”.
Els bars i restaurants de
l'Aldea oferiran menús com-
presos entre els 10 i els 28
E i cuinaran plats cuinats on
l'arròs serà el màxim prota-
gonista de les VI Jornades
Gastronòmiques.

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

Avui divendres, fins el
diumenge 27 d'abril
tindrà lloc la desena edi-
ció de la Fira de l'Arròs i
el Comerç a l'Aldea.

Deu escoles de les Terres de l'Ebre 
rebutgen la LOMCE

ACTUALITAT

Optimisme entre els agents
turístics del territori des-
prés del que consideren que
ha estat una ‘bona Setmana
Santa’. El balanç, però, és
més positiu a l'interior que a
la zona de la Costa
Daurada. Tant des de
l'Associació de Turisme
Rural de les Terres de l'Ebre
com des de la de la Terra

Alta han assegurat que, des
de Dijous Sant fins Dilluns
de Pasqua, han rondat una
ocupació del 100% a les
seves instal·lacions. El pre-
sident de l'Associació de
Turisme Rural de la Terra
Alta, Felip Segura, creu que
el bon temps, i el fet que la
Setmana Santa s'hagi enda-
rrerit, els ha afavorit.

La diada de Sant Jordi a Riba-
roja d’Ebre es va iniciar amb
la penjada d’una banderola
d’un poema de la poetessa
Montserrat Abelló des del
balcó de la Casa de la Vila. El
poema penjat ha estat el de
l’escriptora que serà home-
natjada en la segona edició
del Festival Poesia des dels
Balcons, que tindrà lloc a
Riba-roja d’Ebre el proper 19

de juliol. Montserrat Abelló,
poeta convidada en el primer
festival -dedicat a Salvador
Espriu-, es una escriptora
catalana de llarga trajectòria
amb una obra poètica recone-
guda. 
La diada de Sant Jordi d’en-
guany dona el tret de sortida
a un conjunt d’accions de pre-
paració del segon Festival
Poesia des dels Balcons.

XXVII Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó,
novel·lista, biògraf, traductor i periodista rapitenc.
Considerat un dels grans escriptors. Ja es coneixen les
base per participar-hi. El termini és el dia 1 de juliol. 

Actualitat

La Cooperativa Apícola
Tarragonina es troba immer-
sa en la campanya de la mel,
que aquest 2014 s'espera
"espectacular", segons ha
explicat a l'ACN el seu presi-
dent, Josep Maria Margalef.
Així, els productors del
Perelló, que produeixen un
terç de la mel de Catalunya,
són molt optimistes i pre-
veuen una producció que
duplica la de la temporada
passada, arribant a superar
els 500.000 quilos de mel.
Cal recordar que el 2011 i el
2012 van ser molt dolents, a
causa de les extremes
sequeres, i ara fa un any el

sector es va a començar a
recuperar. Pel que fa als
preus, malgrat que podrien
ser més baixos que altres
anys -perquè la collita serà
més gran-, Margalef ha consi-
derat que són "bons". La
campanya de recollida de la
mel de romer -o romaní- s'a-
costuma a començar a mit-
jans de febrer, i a hores d'ara
encara continua. Enguany,
segons ha avançat el presi-
dent de la Cooperativa
Apícola Tarragonina, Josep
Maria Margalef, la temporada
està sent "espectacular", des-
prés de campanyes molt
dolentes.

Campanya de la mel, a El Perelló

Festival Poesia des dels Balcons, a Riba-roja
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CRAC de la setmana: Juanjo Rovira, director del MIC
MICHEL VIÑAS

“Que els equips et diguin que tornaran l’any vinent, és la millor valoració”

La 14a edició del MIC va gau-
dir de la participació de més
de 200 equips procedents d’a-
rreu del món. Hi han estat re-
presentades 35 nacionalitats i
hi han participat equips proce-
dents dels 5 continents. El bi-
temenc Juanjo Rovira n’és el
director des del 2003. Parlem
amb ell d’aquest esdeveni-
ment mundial i també d’altres
qüestions d’interés

Pregunta: El MIC 14, un
nou èxit.

Resposta: La valoració del
torneig és molt positiva. Sem-
pre hi ha aspectes a millorar,
com cada any, però el més im-
portant és la resposta dels
equips i els missatges de que
tornaran l’any vinent.

P: El MIC no nota la crisi?
R: La crisi és una realitat

que s’acusa però en el nostre
cas podem estar molt satis-
fets perquè seguim creixent
amb més implicació d’institu-
cions gironines i fins i tot de
patrocinadors els quals han in-
crementat. 

P: Nombre d’equips, han
baixat?

R: Sí, lleugerament. Però
cal considerar que tenim difi-
cultats en el cas dels conjunts
del Japó perquè les vacances
allí no coincideixen sempre
amb la Setmana Santa d’aquí.
Per això enguany només hem
tingut un equip quan en l’edició
pasada, per exemple, en van
haver-hi 24. Per tant, si consi-
derem això, cal dir que ha-
guéssim pogut tenir més club
participants si haguessin po-
gut venir els japonessos que
ho tenien previst.

P: La proliferació de torne-
jos arreu de l’estat durant
aquests dies, no afecta?

R: Penso que no. És cert
que n’hi ha molts però també
crec que són més de caire lo-
cal. Els que podien existir com
el MIC, amb presència de
clubs internacionals, han anat
deixant de fer-se, per la crisi
abans esmentada i també pel
cansament de les persones
que els organitzaven.

P: I al MIC no passa?. Quin
és el secret?

R: Nosaltres no ens basem
només amb les aportacions
d’institucions i sponsors. I qui
sí ho feia ho ha notat. Nosal-
tres, hem incrementat el su-
port institucional, com ja he

comentat, i els equips paguen
la seua inscripció per partici-
par. Aquesta és una base im-
portant. I el fet de mantenir la
competitivitat i el nivell fa que
el torneig sigui un reclam per
equips base de clubs impor-
tants per poder participar-hi.
En l’organització, som un grup
de treball gran i, amb els anys,
hem guanyat amb experiència
i hem pogut conservar el nivell
competitiu. I incrementar-lo.
Tot plegat, genera que els dies
del torneig, a la zona on es dis-
puta, hi ha un impacte econò-
mic de més de 3,5 milions
d’euros. Una circumstància
que respon a la implicació que
ja he esmentat d’institucions
gironines i de patrocinadors.
La grandesa del MIC és que ju-
gadors de clubs modestos po-
den enfrontar-se amb d’altres
de gran prestigi internacional. 

P: Un MIC a l’Ebre?
R: És molt complicat.  A ho-

res d’ara, pràcticament impos-
sible. Es necessiten 5000 pla-
ces hoteleres cada dia, i això
no és possible al nostre territo-
ri. A més, ja es fa un torneig in-
ternacional, l’ITE, que cal do-
nar-li el màxim suport. 

P: Enguany no han hagut
equips ebrencs al MIC.

R: No, però ha existit
presència ebrenca igualment
amb més de 60 col.labora-
dors. A més, el tècnic de San-
ta Bàrbara, Xavi Gisbert, entre-
na l’infantil d’Aspire, repetint
titol en guanyar el torneig, en
la seua categoria. Aleix Salva-
dó i Sergi Cid, juvenils del Tor-
tosa, han jugat amb el juvenil

de l’Adelaide mentre que l’ull-
deconenc Aleix Garcia va dis-
putar la final juvenil amb el Vila-
real.

P: Com va arribar Rovira al
MIC?

R: L’any 2001, el MIC es va
celebrar a Canàries. Era el
Mundialito Islas Canarias. Jo
vaig anar com a col.laborador
del torneig i estava de director
de camp en categoria juvenil,
a Maspalomas. A aquell tor-
neig va venir l’aleví de l’Ebre
Escola amb joves jugadors
com Cristian Ventura, Albert
Gallego, Jordi Rovira, Raül
Montané, Albert i Gerard Marti-
nez, Dani Martínez, Robert Ca-
brera, entre d’altres. Els tèc-
nics eren Sergi i Neme
Domènech. Josep Colomé era
el director del MIC a Canàries.
Jo, modestament, en acabar,
li vaig donar la meua opinió de
les qüestions que veia per a
millorar, considerant el projec-
te com extraordinari. Però hi
havien aspectes que podien
millorar-lo. Colo em va dema-
nar un informe i que en parlés-
sim en tornar a Catalunya. I ai-
xí vam fer-ho. Jo vaig
presentar-li i li va agradar. Lla-
vors ja vaig entrar a l’equip de
treball del torneig.

P: Quins aspectes feien fal-
ta millorar?

R: Com a tret més impor-
tants, el fet que a Canàries hi
havien massa dificultats de
desplaçaments. La metereolo-
gia era un avantatge, jugant a
Setmana Santa. Però hi havia
moltes adversitats. I vaig plan-
tejar quines eren i, a la vega-

da, vaig exposar que el tor-
neig s’havia de fer a Catalun-
ya. Els llocs que hi havia, baix
el meu punt de vista, eren la
Costa Daurada o la Brava, pel
tema de les places hoteleres.
El problema que hi havia a la
Costa Daurada, en aquell mo-
ment, eren els camps. Excep-
te Nàstic i Reus, la resta eren
gairebé tots de terra. A Giro-
na, en canvi, hi havien molts
més camps de gespa i fins i
tot ja n’existien de gespa artifi-
cial. Es va fer el pas i es va
portar a la Costa Brava, man-
tenint les sigles MIC però pas-
sant a ser el Mediterranea In-
ternacional Cup.
Posteriorment, el 2003, Colo
va anar al Barça com a direc-
tor del futbol base. I se’m va
proposar a mi ser-ne el direc-
tor del MIC. I vaig acceptar-ho
encantat. 

P: No tot ha estat tan bonic.
Segur que han hagut més sa-
crificis dels previstos i també
molts problemes per tirar en-
davant el càrrec i arribar fins
aquí?

R: Bé, com en tots els àm-
bits. És cert que han hagut sa-
crificis i adversitats. Però quan
un fa el que li agrada, tot és
més suportable. Per mi, és un
somni fet realitat. Sempre ha-
via pensat en organitzar
events esportius. Que m’ha-
gués agradat fer-ho. I ho he
aconseguit. És clar que tot
comporta un esforç. I un sacri-
fici. Costa haver d’estar fora
de casa de dilluns a divendres,
lluny de la familia, quan les fi-
lles encara no són adultes.

Però, amb el suport de tota la
familia, hem sabut portar-ho.

P: I l’empresa ha crescut.
R: Sí. Abans el MIC era el

centre de les nostres activit-
tas. Ara ne tenim d’altres com
la Danone Nations Cup.  I la fei-
na no s’atura.

P: Es pot dir que la trajectò-
ria de Juanjo Rovira és admira-
ble. Però no tothom admira a
Rovira. Més bé al contrari. Nin-
gu és profeta....

R: Jo em considero ben va-
lorat a la meua terra, tot i que
potser hi ha gent que pugui
veure-ho d’una altra manera.
L’any passat, amb els Premis
Ebreliders de Més Ebre vaig
comprovar-ho. O amb d’altres
detalls com poder fer el llança-
ment d’honor al camp de Bí-
tem el dia de l’estrena de la
gespa artificial.  

P: Però hi ha gent que creu
que Rovira no ha fet coses per
l’Ebre. Com ho veu?

R: Això penso que no és re-
al. Crec que qui ho pensi hau-
ria de preguntar-ho als clubs.
O a l’entitats que organitzen
campus o tornejos. Ajudo i aju-
dem, a nivell d’empresa, tot el
que podem. 

P: Dos temes per acabar.
Un és Sandro Rosell, bon amic
de Rovira com va demostrar a
la gala Ebrelíders. La seua di-
missió...

R: La respecto i l’entenc. 
P: Per què?
R: Perquè hi ha moltes

qüestions que no se saben i
que crec que Sandro hauria
d’haver explicat. 

P: L’afer Neymar va contri-
buir?

R: Crec que no. Va ser una
circumstància més, la més
mediàtica. Però no va influir di-
rectament.

P: Es diu que Rosell va po-
der cometre irregularetats en
tot l’afer. Creu que això és pos-
sible?

R: Posaria la mà al foc per
ell.  Estic segur que no.

P: Ser el president del
Barça pot comportar segons

quina mena de situacions
complicades...

R: Sí, però fins a cert punt.
No fins als extrems que s’ha-
via arribat. Quan un pateix
atacs directes que l’afecten a
ell i a la seua família val la pe-
na pensar-s’ho. I ell va fer-ho.

P: Darrer tema: CD Tortosa.
Dimissió de la gestora.

R: Sí, vam començar amb
molta il.lusió però, tot i estar
prou satisfets en alguns as-
pectes, en els que hem fet el
que ens vam proposar (en al-
tres les coses no han sortit
com s’esperava), ara ja s’acu-
sava el desgast i és bo que pu-
gués entrar algú amb noves
idees. Desitjo tota la sort del
món a la nova junta. Jo els aju-
daré amb tot el que em dema-
nin. I seguiré sent soci i anant
al camp. 

P: N’hi ha que fan culpable a
Rovira de la situació actual del
club. Què en pensa?

R: Repecto opinions. Assu-
meixo les errades que he po-
gut tenir i la meua responsabi-
litat. Però he intentat aportar
el màxim per tirar avant el
club, juntament amb la resta
de la directiva, en uns mo-
ments complicats en els que,
quan vam agafar-ho, la situa-
ció era molt més complicada.
Esportivament es va perdre la
categoria. Però  hi ha altres
apartats que deixem prou or-
denats, després de moltes ad-
versitats i conflictes que ens
hem trobat (com judicis amb
exjugadors) que hem hagut de
solucionar.

P: Decebut?
R: No. Si tornés enrera tres

anys i mig tornaria a entrar al
club, lluitant de la matixa ma-
nera que ho he fet. 

P: Tornarà al CD Tortosa?
R: Mai sé sap. He estat

com a directiu, coordinador i
entrenador. La meua etapa s’-
ha acabat. No sé si n’hi haurà
una altra. Però no es moment
de parlar sobre això. Només
ho és de donar suport a la jno-
va junta. 

La frases de Juanjo Rovira:
Del MIC: “seguim creixent i progressant”
De Sandro Rosell: “respecto i entenc la

seua decisió”
Del CD Tortosa: “no estic decebut 

d’aquesta darrera etapa. Hem de donar
suport a la nova directiva”
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A través de l’espot “es vol
fer una crida a la població per
a que col·labori en els actes
de celebració i de preparació,
deixant fotografies o aportant
el seu testimoni”.

A més, es van informar de
les activitats que s’estan
duent a terme per preparar el
actes commemoratius. La
professora de Història de l’Art
d’ESARDI, Júlia Idiarte, setma-
nalment està gravant entrevis-
tes a molta gent relacionada
amb el CF Amposta al llarg de
la seva història (Presidents,

entrenadors, jugadors, etc.)
S’estan escanejant fotos i

documentació diversa per a in-
cloure-la al llibre commemora-
tiu del centenari.

Així mateix, s’està estudiant
ja l’índex del llibre i aviat es co-
mençarà a redactar. D’altra
banda, el Museu de les Terres
de l’Ebre cedirà a partir del 30
de març de 2015 i, al voltant
d’uns sis mesos, tot el seu

vestíbul per a muntar l’exposi-
ció del centenari. 

Properament es sol·licitaran
a diverses empreses dissenys
per a poder triar la samarreta
del primer equip commemora-
tiva del centenari. 

PUBILLES DEL CLUB. “In-
tentarem reunir el màxim nom-
bre de dones que han estat
pubilles de Festes Majors re-
presentant al CF Amposta, i

organitzarem algun acte du-
rant la celebració del centena-
ri”. Per acabar, també es va
fer oficial la junta organitzado-
ra del centenari: 

PRESIDENT: Manuel BATA-
LLA JORDÀ.

Lorenzo NAVARRO SERRA-
NO; 

Raül MORESO BARCELÓ;
Miguel MARTIN RAMOS; 

José FORCADELL ROCA;
Fermín ESPUNY CORNELLES;
Juan José BERTOMEU FERRI;
Manolo VERDIELL BOSCA; 

Joan Mª ROIG GRAU; 
Josep Mª SIMÓ HUGUET;

Àngel MONTES FORCADELL i
Jordi PASTOR NOLLA.

Logotip del centenari de l’Amposta

Ahir es va presentar el
logotip del Centenari del
CF Amposta. Un alumne
d’ESARDI i jugador del
Juvenil A del CF Amposta,
Versiano Pereira, l’ha dis-
senyat. També es va pre-
sentar l’espot promocional
del Centenari del CF
Amposta realitzat pels
alumnes de gràfica publi-
citària d’ESARDI, amb la
direcció del professor Santi
Valldepérez.

AHIR ES VA PRESENTAR

Es va conèixer també l’espot promocional, la junta organitzadora i les activitats que s’estan duent a terme

M.V.

Acte de presentació. 

Aviat es començarà a
redactar el llibre de

centenari del CF
Amposta

Llibre

Avui pot arribar el tercer. Roger ha estat baixa

El Perelló fitxa dos jugadors
DARRERA HORA

El Perelló ha fitxat a Toni
Enciso, jugador barceloní
que va estar al Pinell unes
temporades i que ara jugava
al Falset. I al defensa d’Aldo-
ver, Joan Casanova, que
aquesta temporada, fins fa
poc, jugava al Pinell. Hi ha

un tercer fitxatge que

es podria concretar aquest
matí i que seria un davanter
de Primera catalana que po-
dria debutar diumenge a
Cambrils, en un partit que
és clau. 

D’altra banda, el davanter
Roger Vidal ha causat baixa. 

Fa unes setmanes comen-
tava que la temporada pro-
pera serà complicada amb
l’aposta obligada dels clubs
per jugadors locals i comar-
cals. Això suposarà que hi
hagin jugadors amb vàries
ofertes per a poder escollir.
Aquest, però, no és un fet
nou. 

No obstant, el que es
comprova una altra vegada
és que es continua, baix el
meu punt de vista, actuant
incorrectament amb aquesta
mena de gestions. Jo penso,
ho he manifestat altres vega-
des, que si un jugador t’inte-
ressa i està retingut (es pot

c o m p r o -
var) el pri-
mer pas ha
de ser par-
lar amb el
club en
qüestió, al
que pertany el jugador. I és
que cal tenir en compte que
aquell club sabrà d’immediat
que el seu jugador té una al-
tra oferta, perquè el primer
que fa el jugador és manifes-
tar-ho. 

Per tant, no costa res fer-
ho ben fet i exposar les in-
tencions al club. Sabent
sempre mal, serà la forma
en què menys pots fer-ne. 

Les formes
L’opinió de Michel

El Deltebre empata amb el S. Bàrbara (0-0)

Partit recuperació Tercera catalana

Per 7-5 i 6-1

Montañés cau amb Gulbis
TENNIS. GODÓ

El letó Ernests Gulbis, novè
cap de sèrie del Trofeu Com-
te de Godó, s'ha classificat
per als quarts de final del tor-
neig en derrotar l'espanyol Al-
bert Montañés (7-5 i 6-1) en
una hora i quinze minuts de
partit. 

Gulbis, que ha guanyat a

Montañés les últimes quatre
vegades que s'han enfrontat
amb ell, només va trobar opo-
sició en el tennista rapitenc
durant el primer set, i es fica
a la penúltima ronda del Godó
per segona vegada en la seva
carrera (també ho va aconse-
guir a 2010).

350 atletes hi pendran part

Triatló Doble Olímpic de la Ràpita
DIUMENGE

Prop de 350 atletes de tota
Espanya es donaran cita aquest
pròxim diumenge, 27 d'abril, a
Sant Carles de la Rápita per par-
ticipar en el quart Triatló Doble
Olímpic Terres de l'Ebre, espe-
cialitat llarga distància, informa
avui l'organització. Una dura
prova que començarà a les
8:00 hores a la Platja de les De-
lícies, amb la de natació de
3.000 metres de distància fins

a la platja del Garbí. Després, la
prova ciclista, de 84 quilòme-
tres de distància, que consistirà
a donar tres voltes a un circuit
de 28 km; i, finalment, la carre-
ra a peu, de 20 quilòmetres de
distància, que transcorrerà per
un circuit tancat al passeig ma-
rítim de La Ràpita, amb les
14.30 com a hora límit d'arriba-
da. Està organitzat pel Club Atle-
tisme TE i l'ajuntament rapitenc.

S’hi juguen molt
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, després de dues
derrotes seguides, necessita
guanyar diumenge contra el Tà-
rrega (17h). Partit clau. Tornen
Jonatan i Ferran mentre que Isa-
ac (lesionat) i Joan (sancionat) se-

ran baixa. Dani Porcar està pen-
dent de rebre la baixa per a po-
der fitxar. El Jesús i Maria, reacti-
vat amb els fitxatges (ha estat
prop de fer-ne un altre) també s’-
ho juga tot en la visita a Horta. 

Va vèncer el líder la Muntanyesa (1-0), dimecres

Pas de gegant de l’Ascó
LA PROMOCIÓ D’ASCENS A 2A. B, A TOCAR

L’Ascó va fer un pas de ge-
gant dimecres per assegurar-se
una de les primeres places i po-
der disputar la promoció històri-
ca d’ascens a la Segona B. L’e-
quip de Rubio va saber
reaccionar a la represa després
de que a la primera meitat va
ser el líder qui va gaudir del con-

trol del joc.  El gol de Genís va
ser el premi a la resposta dels

asconencs que van acabar de-
fensant-se amb ordre davant el
malestar de l’afició per l’arbitrat-
ge. El col.legiat va xiular un bon
nombre de faltes prop de l’àrea
local. L’Ascó, amb el triomf, es
consolida i està més prop de fer
història. La Rapitenca, per la
seua part, va perdre ahir a Gavà.
Quilez va fer l’1-0 al minut 53;
empatava Ivan Munta poc des-
prés, al 62. I quan semblava que
l’empat podia ser definitiu, Qui-
lez va fer el 2-1 al minut 90. Cop
dur per als rapitencs que ara ja
ho tenen molt complicat. Diu-
menge rebran al Castelldefels
(12 h).

La Rapitenca va perdre
ahir a Gavà -90’-  (2-1).

Era el partit decisiu.

Derrota al 90’
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Després de sis mesos ju-
gant i entrenant en altres
camps per les obres, el CF
l’Ampolla ja pot gaudir de la
seua gespa artificial. De fet ja
fa uns dies que hi entrena.
Però diumenge, el primer
equip (17 h) disputarà el pri-
mer partit sobre la nova super-
ficie. L’equip, a més, intentarà
mantenir la bona ratxa de re-
sultats. Després de la derrota
contra el Valls, s’ha tornat a

refer amb tres jornades en les
que no ha conegut la derrota
(7 punts de 9) i mantenint-se
en la quarta plaça, en una tem-
porada de somni en la que la
plantilla ha donat un gran ren-
diment. Va haver-hi una bona
planificació, amb bon treball
de secretaria tècnica i la reno-
vació fou apropiada amb juga-
dors amb ganes de progres-
sar. Bona feina del mister
Cotaina. 

Estrena a l’Ampolla
DE LA GESPA ARTIFICIAL

El Catalònia, després de guan-
yar a Valls, afronta una final
demà contra un rival diecte: el
Roda de Berà. Una victòria
acostaria al conjunt de Rumen-
se a la permanència, deixant un
rival més enrera. Juanjo Rovira,
amb trencament fibrilar, serà
baixa mentre que tornen Jordi
Tomàs (després de la sanció) i
Jorge Asín, recuperat de la le-
sió. El Cata tornarà a jugar a ca-
sa, un mes després. 

Una final per al
Catalònia

AMB EL RODA

L’Alcanar (22 punts dels darrers
27) rebrà diumenge el Valls. Són,
amb 25 tots dos, dels millors
equips de la segona volta, no-
més per darrera del Morell, que
en la segona ronda n’ha sumat
28 (dades de Joaquin Celma).

El Valls, després de la derrota
contra el Catalònia, ha perdut pis-
tonada respecte la lluita per la se-
gona plaça. Però el Morell, tot i
que l’avantatge que disposa és
considerable, visita diumenge el

Tortosa. Si perd, encara tindrà
marge suficient però Valls, l’Am-
polla i Alcanar poden reduir
distàncies i posar un xic d’emo-
ció. En aquesta lluita estaran els
dos equips, diumenge a la Fane-
cada. Tots dos tenen moltes bai-
xes. L’Alcanar, a més d’Edu que
va marxar al Traiguera, no podrà
comptar amb Ivan Diaz, Romero
i Jan (Sancionats), Chimeno (le-
sionat) mentre que Trinquet,
Adrià Valsells i el porter Aitor són

dubte per tenir molesties. Pel
Valls, Pere Plana i Edu Penco (le-
sió), Albert Martí, Edu Güell  i Jor-
ge (sanció) són baixa. Boris és
dubte seriós. Les baixes són
preferentment en defensa menys
la d'Edu Güell, migcampista.
“Això farà fer invents en defensa,
perquè només té disponibles a
dos defenses (Armengol i Joani-
to). Molinos jugarà de lateral re-
convertit, com els darrers par-
tits”, informa El Vallenc.

L’Alcanar rebrà el Valls amb moltes baixes
DOS DELS MILLORS EQUIPS DE LA SEGONA VOLTA

El juvenil del Màlaga CF i els
equips infantil i cadet de l’Aspi-
re Football Dreams es van pro-
clamar guanyadors de la 14a
edició del torneig internacional
de futbol base MIC, en la jorna-
da de finals de les tres catego-
ries celebrada a l’estadi de Pa-
lamós, amb més de 5.000
espectadors. Amb aquestes
finals es tanca l’edició més in-
ternacional del torneig, que dei-
xa enrere més de 600 partits
de futbol disputats en cinc dies.
Els guanyadors se sumen a FC
Barcelona i RCD Espanyol, que
es van proclamar campions de
les categories aleví F-11 i aleví
F-7, respectivament, en les fi-
nals disputades també a Pala-
mós el dia abans.
La primera final de la jornada
de diumenge va tenir com a
protagonistes el Villareal CF i el
Málaga CF, en categoria juvenil.
Els andalusos van imposar-se
per 0-2. La segona final va en-
frontar l’Aspire Football Dreams
i el RCD Espanyol, en categoria
infantil. L’enfrontament es va
decantar ràpidament per la se-
lecció formada per jugadors
d’origen africà, que ja guanyava

per quatre gols a 4-0 a la mitja
part. El partit, finalment, va aca-
bar amb un ampli avantatge a
favor de l’Aspire (7-0), que ja en-
cadena cinc anys consecutius
com a campió absolut en
aquesta categoria. El tècnic Xa-
vi Gibert va repetir èxit guan-
yant altre cop el MIC. La darre-
ra final van disputar-la el Brazil
National Team i l’Aspire Football
Team en la categoria cadet.
Després d’acabar amb empat a
zero, el campió es va decidir a
la tanda de penals, en la qual
l’Aspire va guanyar per 5-4 al

combinat brasiler. Amb la imat-
ge d’un Aspire vencedor i amb
l’entrega de premis al millor ju-
gador, millor porter i fair play es
va posar punt i final a aquesta
edició del torneig de futbol ba-
se MIC que té com a director al
bitemenc Juanjo Rovira. 
Premi Dani Montesinos
El Premi de Periodisme Espor-
tiu Dani Montesinos, que el MIC
va instituir l’any 2012 en home-
natge al periodista Dani Monte-
sinos, desaparegut en accident
de trànsit aquell mateix any.
Després de dues edicions, l’or-

ganització del MIC ha volgut do-
nar un gir al premi i reconèixer
un estudiant de periodisme es-
portiu. 
El guanyador d’aquesta edició
ha estat Nacho González, estu-
diant de periodisme a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i
col·laborador del mitjà digital
www.ateosdeldeporte.com, on
ha publicat l’article que li ha val-
gut el premi, Cuando la élite no
es suficiente, dedicat a l’equip
de futbol femení del CE Sant
Gabriel. El premi serà una esta-
da en pràctiques a Gol Televi-

sió, empresa que ha convocat
conjuntament amb el MIC
aquest guardó.
Més internacional
La 14a edició del MIC va gaudir
de la participació de més de
200 equips procedents d’arreu
del món. Aquest any hi han es-
tat representades 35 nacionali-
tats i hi han participat equips
procedents dels 5 continents.
La 14a edició del MIC s’ha cele-
brat per a les categories aleví
futbol-7 i futbol-11, infantil, ca-
det i juvenil i la categoria Inte-
gra, que es va incorporar l’any

passat i que està dirigida a per-
sones amb discapacitat.
En total, es van disputar prop
de 600 partits de futbol, durant
els cinc dies de torneig. 
El MIC ha comptat amb més de
4.500 participants acreditats i
l’organització ha estat formada
per unes 220 persones, entre
responsables de camp, met-
ges, guies d’equips i fisiotera-
peutes. Es calcula que l’impac-
te econòmic d’aquesta edició
hagi estat d’uns 3,5 milions
d’euros.

Fotos: MIC/Agustí Fontanet

El MIC més internacional
El planer Xavi Gisbert, tècnic de l’Aspire infantil, va repetir títol de campió

MALAGA CF I ASPIRE CAMPIONS EN LES CATEGORIES JUVENIL, CADET I INFANTIL

Jordi Fabregat ‘Xexu’, jugador
del Remolins-Bítem, va entrenar
dimarts amb el primer equip del
Nàstic: “me van proposar de
poder anar-hi i la veritat és que
fou una bona experiència”. El ju-
gador aclaria que “no n’hem

parlat de res més i ara només
penso en acabar la temporada
amb el Remolins-Bítem. Si més
endavant em plantegen de po-
der tornar, ho parlarem al seu
moment”. 
‘Xexu’ aclaria que “ja fa temps

que tècnics del Nàstic m’ho van
proposar i finalment aquesta

setmana he pogut anar-hi. Fins
ara, oficialment, no hi ha res
més”. D’altra banda, el R-Bítem,
amb les baixes per sanció d’U-
balde i de Llaó i la de Sergi Bel
per lesió, visita diumenge el
Gandesa. Aaron tornarà a jugar. 

Jordi Fabregat ‘Xexu’ entrena amb el Nàstic
Dimarts va participar en una sessió preparatòria del primer equip grana

JUGADOR DE LA UE REMOLINS-BÍTEM

El R. Bítem juga
diumenge a Gandesa

A Gandesa
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Pot passar de tot: que es salvin l'Amposta i Jesús i Maria, que baixin tots dos,
que baixi l'Amposta i se salvi el Jesús i Maria, o al contrari. Facin les apostes que
vostès vulguin, però només hi ha una cosa segura, viurem un final de campanya en
la Primera Catalana d’emoció total. Sis equips en les posicions de cua (Amposta, Al-
picat, Mariano, Vista Alegre, Balaguer i Jesús i Maria) i només separats per 4 punts,
a més d’altres tres conjunts: Andorra, Tecnofubol i Vilanova implicats encara en el
descens, o sigui la meitat dels equips que competeixen estan immersos en els des-
censos, per a que vegin que igualada està aquesta categoria, gairebé en totes les
temporades del lloc 3 al 17 només hi ha un marge de mitjana de 12/15 punts. L'Am-
posta té tres partits a casa: Tàrrega, Andorra i Vilanova. Guanyarà dos, empatarà un. Desplaçaments a
tres dels implicats: Balaguer, Vista Alegre i Mariano Poblet. Molt a guanyar, poc a perdre. Es perdran
dos partits; es guanyarà en un. Es salvarà l'Amposta. Com vostès saben gairebé mai fallo en els meus
pronòstics.

El Jesús i Maria al seu camp rep a l’Alpicat, Tecnofutbol i Martinenc: guanyarà els tres. Visita Horta,
El Catllar i Igualada, i guanyarà les dues trobades. Si a principi de temporada algú hagués pronosticat
que a sis jornades Amposta i Jesús i Maria haguessin estat en aquest estat tan complicat, i els equips
d’aquesta província: Torredembarra,  El Catllar i Torreforta, salvats, i un Balaguer, la passada tempora-
da de tercera divisió, en posicions de descens hauria estat difícil imaginar, i més un Torreforta immers
en posicions d’ascens quan els seus jugadors porten set mesos sense cobrar. S’esperava més d’aquest
Amposta, però les baixes d’Aleix i Albert Arnau van influir en la marxa de l’equip, sort que el nou míster,
Gerard, ha canviat la dinàmica. Han tornat a recuperar la il·lusió al vestidor. Només va cometre un error
el Barça: no fitxar Gerard Zaragoza, míster com ell a Catalunya hi ha pocs per liderar el projecte de Can
Barça, en l’organigrama tècnic de la base.

El Jesús i Maria ha tingut errors grans: no jugar els diumenges i no reforçar més l’equip a principi de
temporada, però més val tard que mai. En l’últim partit disputat van debutar, de cop 4, i el diumenge a
Horta igual juga un més, més les altes que han arribat durant aquesta temporada, aquest equip gaire-
bé està totalment canviat. Jo diria que l'Amposta i Jesús i Maria es salvaran, però això és apostar molt
fort, ho desitjo de tot cor, si així fos la propera temporada estarien d’aquesta província més equips que
mai: Rapitenca, Reddis, Torreforta, Torredembarra, el Catllar i, potser, Morell. Tenir tres equips ebrencs
a Primera Catalana és donar més oportunitats als jugadors d’aquestes comarques que en la propera no
podran militar en tercera sinó van al Super Ascó. Per afició, mereixen l'Amposta i el Jesús i Maria estar
en Primera Catalana. Deltebre i La Cava potser desitgen per rivalitat que un equip de la seva mateixa lo-
calitat estigui amb ells. Jo només desitjo que es mantinguin, no serà fàcil.

L’Amposta, insisteixo baix el meu punt de vista, està quasi salvat perquè el seu míster ja ha tret el ba-
rret de copa i la seva màgia en els seus jugadors. I el Jesús i Maria tenen a Horta el ser o no ser, si
guanya la resta estarà cantat i si cal fitxar un jugador de Primera divisió es farà. Mala notícia per al fut-
bol ebrenc, el descens de la Rapitenca. Siguem doncs tots positius per salvar l'Amposta i Jesús i Ma-
ria. Jo aporto el meu granet de sorra; el Jesús i Maria porta quatre anys fent miracles, dos ascensos,
i l’Amposta mereix per història i club estar en Primera Catalana. Jornada important la d’aquesta setma-
na, quatre dels equips implicats als descensos: Balaguer, Mariano i Vista Alegre juguen fora, i l’Alpicat
rep al segon, el Viladecans, amb la qual cosa, si guanya el Jesús i Maria gairebé sortiria de l’ascens i si
guanya l'Amposta es distanciaria d’ell. La meva aposta és que guanyaran l’Amposta i el Jesús i Maria.

TORTOSA, DIMISIÓ I FUTUR. Dimissió de Carlos Soler del futbol base: “Aquest fet, unit a la meva si-
tuació personal i professional em van fer decidir avançar la decisió, meditada, de presentar la meva di-
missió com a coordinador del futbol base”, segons ell per aquests motius. Coincidència que als pocs
dies que es va incorporar la nova junta dimitís aquest gran professional. Només diré que el president
Arturo Llorca es va assabentar pel Més Ebre de la seva marxa. Inaudit. Àlex Curto serà el nou director
del futbol base, gran persona, gran professional que si li deixen treballar pot donar moltes alegries, men-
tre el míster del primer equip, apunten les quinieles, que pugui ser Nando Crespo. El secretari tècnic,
Rogelio, va anar a veure el partit Remolins Bitem-La Cava per incorporar algun jugador d’aquests dos
equips. Crec que es va equivocar de camp, per veure bons jugadors només cal anar a veure el juvenil
del Tortosa que hi ha de tanta qualitat o més que els 22 jugadors d’aquests dos conjunts. El futur del
Tortosa només passa pel planter i més planter, la resta sobra. Em segueix enamorant el seu president,
però ell té dubtes de si aconseguirà els èxits que té en el seu projecte. Dimecres passat molts torto-
sins que no van a veure el Tortosa es van desplaçar en massa a València per a la final de la Copa del
Rei. Això li preocupa, per fe i il·lusió Arturo no serà que intenti aconseguir recuperar la massa social, d’a-
quí a uns dies els explicaré una cosa inaudita que va passar a la junta. Serà la propera setmana, el cu-
lebró del Tortosa contínua.

DOS I DOS NO SÓN QUATRE. Perquè poden jugar dos equips d’un mateix club en una categoria fe-
derada de l’aleví, en categoria de Segona divisió, dos equips de la mateixa entitat, en aquest cas, el Je-
sús Catalònia, equip “C” i “B”. I el Jesús i Maria en categoria de cadet, no els han deixat jugar per a la
play off d’ascens que cadascun va quedar a les tres primeres places que donaven el premi de dispu-
tar-lo i només han deixat jugar a un equip.

QUÈ PASA AMB ELS LINIERS. Aquesta temporada diversos aficionats m’ho han dit, els àrbitres no es-
tan malament, però hi ha cada linier que se surt de l’òrbita, són tan dolents aquests acompanyants o
és que es posen nerviosos pel que els diu el públic.

NACHO PÉREZ TORNA A ENTRENAR. Per si no ho saben, aquest gran entrenador no ha parat d’en-
trenar. Ho fa a l’equip que juga el seu fill, Pau, al col·legi Teresianes. Etapa sabàtica, està com una mo-
to, tots els dies fa bicicleta i va a còrrer.

JOEL CRESPO, ANGEL I CRISTIAN VALEN UN TRESOR. Tots els equips volen tenir un golejador nat
per garantir l’ascens o la permanència. Aleix era la núvia desitjada de molts equips, primer va ser al Je-
sús Catalònia quan va rebre les seves primeres ofertes, al Roquetenc es va endur la palma i després
de ser el jugador més cotitzat d’aquesta comarca va fixar per l’Amposta. Un cas similar amb Callarisa
a La Cava, que per les lesions, principalment, no està aconseguint les metes desitjades. Un altre juga-
dor ja retirat va ser Nico, que va jugar a l’Ascó, Morell, Salou, Jesús i Maria, i La Cava. Però es garan-

Poden salvar-se l’Amposta i el Jesús i Maria? Sí

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

-De la Torre, David Rovira i
Casas segueixen sent baixa en
el Deltebre que demà visitarà el
R. Bítem. Amb els dubtes de
Charli i Pastor.
-L’Ulldecona ha avançat el partit
amb el Flix al dissabte (17.30
h). Rebrà al Flix, ja amb poques
opcions d’accedir a la segona
plaça. Les baixes, nombroses,
continuaran sent les mateixes.
Altre cop juvenils a la convo-
catòria. 

-Bonachi, lesionat, Mikel (sancio-
nat) seran les baixes de
l’Ametlla en el derbi contra
l’Aldeana, equip que, malgrat
haver tingut baixes, arriba en
ratxa després de tres victòries
seguides.
-El partit Camarles-la Sénia es
jugarà el dia 1 de maig a les 17
hores.
-Abraham, Joel, Pere, Joan,
Andreu, Ivan, per lesió, i
Carrasco i Murri per feina han

estat les baixes del Sant Jaume
en els darrers partits. Anton
esperava poder recuperar diu-
menge algun  contra el
Corbera. 
-Alejandro Segura és baixa al
Vilalba, equip en zona de des-
cens.
-Jordi Calvo, per lesió i Kiko,
sanció, són baixa per al Batea al
derbi al Pinell. Torna Roger, des-
prés d’unes setmanes de baixa.
El Batea és tercera a la taula. 

La Tercera catalana ebrenca al dia

tia un golejador veterà, doncs no, és millor confiar en la joventut. La passada temporada al Tortosa, Joel Cres-
po amb cinc partits de titular va marcar 7 gols; en aquesta en el seu nou equip, el Remolins-Bítem, ja en por-
ta 14 i és el setè golejador de la Segona Catalana. Continuem, el seu company d’equip, Angel, va marcar la
lliga passada 12 gols, i en aquesta ja porta 13 (cap golejador del Tortosa supera a aquests dos jugadors).
Cristian Regolf amb 18 dianes és el segon golejador empatat amb tres jugadors, i és segon any d’amateur.
Amb això queda demostrat que és millor apostar per joves que són garantia d’èxit. Fitxar a una estrella, el cas
d’Aleix o Nico o altres golejadors és pagar money, i total, aconseguiran uns gols més. Com Joel, Angel i Cris-
tian que estan a l’edat encara d’explotar hi ha molts jugadors en aquests planters que es desaprofiten.

SEGONA CATALANA, ANÀLISI. Els millors locals: Reddis 35 punts, Morell 33, Tortosa 29, Alcanar 28, Gan-
desa 27, La Cava 25, Ampolla i Valls 24, el Perelló 23. Els millors visitants són el Reddis amb 28 punts, Re-
molins-Bítem, Valls 27, Ampolla 26, Morell, Vila-seca 24, Gandesa 20, Alcanar 19, el Perelló és quart per la
cua amb tan sols 7 punts. Els millors equips de la segona volta són el Morell amb 28 punts, Alcanar i Valls 25,
Vila-seca i Ampolla 22, Tortosa i Gandesa 18, Reddis 17, Remolins-Bítem 16, en posició 13, La Cava i en 14,
el Perelló. El Perelló es juga la vida a Cambrils, equip que només ha guanyat dos partits en el seu camp; el Je-
sús Catalònia si guanya al Roda estarà salvat. Els dos equips implicats al descens d’aquestes comarques han
de jugar com si fos un final. O perdre 0-6 o guanyar 6-0, a morir des del minut 1.

TERCERA CATALANA, ANÀLISI. Males noticies per al segon classificat de Tercera Catalana, no podrà pujar
directament. El Tancat porta molt avantatge, 62 punts, del Deltebre 53 (a falta d’un partit). Els millors locals
són la Sènia amb 35 punts, seguit de l’Ulldecona 32, Deltebre, Corbera i Batea 31, Flix 28, Ametlla i Aldeana
25; curiós el líder Camarles a la posició 11. Els millors visitants són el Camarles amb 38 punts, 12 guanyats
2 empatats, seguit del Deltebre 22, Batea 20, Flix 19, Corbera 17, Ulldecona, Móra Nova i Aldeana 16. Cu-
riós, la Sènia penúltima. Els millors equips d’aquest segona volta són el Camarles amb 22 punts, Deltebre 21,
Corbera 19, La Sènia, Ametlla 18, Alcanar B 17, Batea i Flix 16 i Pinell últim amb 8 punts. El supera el R-Bí-
tem amb 10 punts.

SUPERJUANJO ROVIRA. 35 nacionalitats, 5 continents, 4500 jugadors, 220 persones en l’organització. Això
és el MIC. Per triomfar, a vegades, un ha de marxar fora, aquest és el cas de Juanjo Rovira que cada any em
sorprèn amb el seu Mic. Cada any se supera; sempre hem tingut diferències per temes de seu CD Tortosa,
l’equip dels seus amors. Però m’agenollo pel que ha aconseguit amb el Mic. Aquest home si marxés a viure
a Sudamèrica seria fins i tot Cap de qualsevol Estat. Els ho asseguro. Juanjo, ¿per a quan un mini torneig de
del Mic en aquestes terres per promocionar aquestes comarques? ¿ho veurem algun dia?

QUIN ÉS EL PROBLEMA DEL BARÇA?. En pocs dies es va perdre tot, la Lliga, la Champions, la Copa. No
és casualitat. La crisi arriba abans. Jo sempre vaig dir el mateix, no em convencia Tata, hi havia millors entre-
nadors que ell, almenys Guardiola sempre inventava alguna cosa quan l’equip no anava bé. De Neymar (m’a-
grada més Pedrito) em vaig pronunciar al setembre, era un fitxatge equivocat amb els diners que es van pa-
gar hi havia per pagar cinc jugadors, no es pot dependre de les estrelles. Ja veuen, si Messi no va el Barça
tampoc, és millor no tenir estrelles i sí un gran equip. Jo si hagués estat el Tata després de la copa hagués
presentat la dimissió i quedaria com un senyor. Ara tots nerviosos a fitxar, els fitxatges no garantiran èxits, i
sí ho garanteix el planter que és on està l’èxit del Barça dels últims deu anys. Primer va ser l’escàndol del fit-
xatge de Neymar, després la marxa de Rosell, després els escàndols de la FIFA i els fitxatges, ara les derro-
tes en Copa, Lliga i Champions. Això fa onze anys que no ocorria, si es donen compte no són casualitats, por-
tem tres mesos on passa alguna cosa a Can Barça. I dic jo, si els diners del projecte del Barça els haguessin
de pagar els directius de la seva butxaca, això no hagués passat mai i mentre veurem un projecte de remo-
delació del camp on els directius posen les seves idees, però són els socis els que paguen, aquesta és la di-
ferència, el futur del Barça passa per treure el dèficit a zero però aquí sempre es fa al contrari: augmentar-lo
(renovació de Messi, fitxatges i camp de remodelació) aquest és el problema de Can Barça.

El Pinell, mancat d’efectius, ha
fet més fitxatges. Un d’ells, es-
telar. Es tracta del central Qui-
que Garcia, exjugador del Nàs-
tic, Reus, Tortosa i Rapitenca,
entre  altres. Aquesta tempora-
da va jugar uns partits al Jesús
i Maria però per motius laborals
no va poder seguir amb l’equip
de l’Aube. Aquest diumenge de-
butarà amb el Pinell, en el derbi
contra el Batea, probablement
jugant més avançat de l’habi-

tual, o sigui, al centre del camp.
Un partit sempre interessant
per la rivalitat però a més en-
guany ho és per la necessitat
dels locals de sortir de la zona
complicada de la taula pel des-
cens. I per al Batea ho és per a
poder mantenir-se a l’expectati-
va de tenir opcions de lluitar per
la segona plaça, en una tempo-
rada esplèndida. 
El Pinell ha sofert un gran nom-
bre de baixes i per això també

incorpora a Jordi Alonso i Brian,
que jugaven al futbol sala Torto-
sa. I no es descarta fer una al-
tra incorporació abans de que
acabi el termini.  

Quique Garcia fitxa amb el Pinell
Fou jugador del Nàstic, Reus, Tortosa i Rapitenca

TERCERA CATALANA

En la lliga actual, va
jugar-hi uns partits.
Debutarà en el derbi

contra el Batea.

Jesús i Maria
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Golejadors, Temporada 2013/14
PICHICHIS

FCF

Chimeno, tot i estar lesionat, es manté com un dels pichichis de Segona. 
El senienc Joan Zaragoza, pichichi del Godall i de Quarta catalana.

Samu (Morell) 2 3
Víctor (Reddis) 1 8
Chimeno (Alcanar) 1 8
Cristian Regolf (Ampolla) 1 8
Romero (Alcanar) 1 7
Giró (Valls) 1 4
Angel Sanchez (R. Bítem) 1 4
Joel Crespo (R. Bítem) 1 4
Jaime (la Cava) 1 3
Javi Asin (Tortosa) 1 3
Mohedano (Perelló) 1 3
Gallego (Vilaseca) 1 2
Gomà (Valls) 1 2
Jota (R. Bítem) 1 2
Roger (Perelló) 1 1
Jusi (Morell) 1 0
Adrià F. (Alcanar) 9
Saddik (VIlaseca) 9
Ruibal (la Cava) 9
Maikel (Roda Berà) 9
Adrià V. (Alcanar) 9
Brigi (Ampolla) 9
Ferran Roig  (la Cava) 8
Pau (Cambrils) 8
Edu Aguilar (Alcanar) 8
Leo (Canonja) 8
Dilla (Gandesa) 8
Andreu Guiu (Reddis) 8
Millan (Roda) 7
Edgar (R. Bítem) 7
Pau Diez (Catalònia) 7
Joel Forné (Tortosa) 6
Marc Baiges (Roquetenc) 6
Aleix Martí (Gandesa) 6
Jaume Gumiel (Gandesa) 6
Johan (Selva) 6
Macias (Selva) 6
Foguet (Reddis) 6
Toni (Catalònia) 6
Samu (Ampolla) 6
Marcel (Reddis) 5
Eugeni (Catalònia) 5
Manu (Selva) 5
Cristian (Perelló) 5
Diego (Calafell) 5
Leandro (Catalònia) 5
Dani Robles (Canonja) 5
Sergio Ruiz (R. Bítem) 5
Castillo (Calafell) 5
Raul Vates (Alcanar) 5
Moha (Tortosa) 5
Alejandro (Cambrils) 5
Roldan (Cambrils) 4
Abobaka (Roda) 4
Borrull (Tortosa) 4
Gerard (Tortosa) 4

Segona Catalana

Javier Sanchez (Europa)    20
Manel (Manlleu) 19
Javier Revert (Palamós) 18
Ernest (Rubí) 17
Nils (Muntanyesa) 14
Oscar Muñoz (Cornellà) 13
Sergi Arimany (Palamós) 12
Virgili (Ascó) 10
Alejandro (Castelldefels) 10
Triguero (Vilafranca) 9
Padilla (Muntanyesa) 9
Roland (Muntanyesa) 9
Sergi Moreno (Ascó) 9
Olriol (Cerdanyola) 9

J.L.Estevez (Martinenc) 16
Ferran (Torreforta) 14
Sergi (Horta) 14
Edgar (Viladecans) 12
Cristian (Torreforta) 12
Gomà (Alpicat) 12
Jonatan (Tecnofutbol) 11
Ivan (J. i Maria) 10
Leonel Alves (Andorra) 10
Isma Rojas (Torredem.) 10
Imaz (Almacelles) 9
Becerra (Amposta) 9
Iban Parra (Balaguer) 9

Tercera divisió

Primera catalana

J. Zaragoza (Godall) 34
Toni Barberà (Roquetenc) 31
Oriol (Ascó) 20
Ismail (Campredó) 18
Florin (Godall) 18
Robert (Tivenys) 17
Adrià (Benissanet) 16
Narcis Fabra (la Cava) 16
J. Miquel (Tivenys) 13
Bernat (Ginestar) 13
Paco (Campredó) 13
Nicola (J i Maria) 12
Sentis (Ginestar) 12
Omar (Campredó) 12
Pitarque (J i Maria) 10
Ivan Bladé (Benissanet) 10
Pachan (Arnes) 10
Alex (Ginestar) 10
Aleix (Godall) 9
Martí (Roquetenc) 9
Didac Laboria (Campredó) 9
Ramon Masip (Catalònia) 9
Laureà (Roquetenc) 8
Joan Labèrnia (Godall) 8
Marc Fibla (la Galera) 8
Martí (Xerta) 8
Bonilla (Campredó) 8
Joan Font (Ginestar) 8
Manel Añó (La Cava) 8
Cristian (Bot) 7

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Cristian Vallès (Batea) 26
Santi (Ulldecona) 24
Marc Prades (Camarles) 24
Magí (Móra la Nova) 18
Cornejo (Corbera) 17
C. Gilabert (S. Bàrbara) 17
Pau Muñoz (la Sénia) 17
De la Torre (Deltebre) 13
Raül (la Sénia) 13
Sergi Anguera (Olimpic) 13
Robert (Sant Jaume) 12
Agustí (Batea) 12
Siddhart (Flix) 12
Xavi Gilabert (Vilalba) 11
Fidel (Corbera) 11
Abraham (Camarles) 11
Ivan Lagunas (Olimpic) 11
Oleguer (Flix) 10
Amado (Aldeana) 10
Sergi Rodriguez (Deltebre)10
Caballos (Corbera) 9
Jacob (Flix) 9
Sisco Mendez (Pinell) 9
Marc (Móra Nova) 8
Rullo (Ametlla) 8
Alex Gallego (Aldeana) 8
Ignasi (Olimpic) 8
Joan Esmel (Horta) 8
Pepe (Ametlla) 8
Ivan Abat (Ulldecona) 8
David Rovira (Deltebre) 7
Manel Tomàs (S. Jaume) 7
Joan (Alcanar) 7
Avram (Ametlla) 7
Enric (Batea) 7
Bernabé (Pinell) 6
Marc Mesegué (Vilalba) 6
Mamadou (Ametlla) 6
Mikel (Ametlla) 6
Miquel (Horta) 6
Josep (Móra Nova) 6
Isaac (la Sénia) 6
Ivan Cendrós (Flix) 6
Oscar Celma (Horta) 6
Joan Porta (Flix) 6
Adrià (Batea) 6
Isaac (Horta) 6
Yassine (Ulldecona) 6
Oriol Queralt (Alcanar) 6
Sergi Vila (Olimpic) 6
Amadeo (Pinell) 5
Rallo (Aldeana) 5
Aleix (Ulldecona) 5
Ivan Garcia (Alcanar) 5
D. Martínez (R. Bítem) 5
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

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

Ulldecona-Flix (17.30 h)
diumenge 

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

Vilalba-Móra Nova (17 h)
l’Ametlla-Aldeana (18.30 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 28 49 24 54

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 28 44 43 36

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 (17h)

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

Alcanar-Valls (18 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, amb la victòria de
dimecres contra el líder 

(1-0), més prop de fer
història i poder jugar la

promoció d’ascens.

Pas de gegant
PRÒXIMA JORNADA 

Muntanyesa-Cornellà
Masnou-Santboià

Terrassa-Gavà
Rapitenca-Castelldefels (diu 12 h)

Palamós-Europa
Vilafranca-Cerdanyola

Gramanet-Manlleu
Santfeliuenc-P. Mafumet

Vilassar-Figueres
Rubí-Ascó (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 34 19 9 6 57 29 66
2. Europa 34 19 8 7 51 26 65
3. Cornellà 34 20 4 9 52 36 65
4. Ascó 34 18 10 6 51 34 64
5. Rubí 34 18 6 10 49 34 60
6. Terrassa 34 17 8 9 49 32 59
7. Palamós 34 16 10 8 59 47 58
8. Santfeliuenc 34 14 9 11 40 33 51
9. Pobla Mafumet 34 13 9 12 33 31 48
10. Figueres 34 10 14 10 47 47 44
11. Manlleu 34 11 10 13 33 34 43
12. Castelldefels 34 10 12 12 45 45 42
13. Cerdanyola 34 9 14 11 47 54 41
14. Vilafranca 34 11 7 16 37 42 40
15. Santboià 34 10 9 15 44 48 39
16. Gavà 34 10 5 19 38 48 35
17. Masnou 34 8 10 15 30 44 35
18. Vilassar 34 9 8 17 31 46 35
19. Rapitenca 34 6 10 18 30 62 28
20. Gramanet 34 2 6 26 20 70 12

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

Cornellà-Masnou 1-1
Santboià-Terrassa 0-2
Gavà-Rapitenca 2-1
Castelldefels-Palamós 3-3
Europa-Vilafranca 1-0
Cerdanyola-Gramanet 2-1
Manlleu-Santfeliuenc 0-0
Pobla-Vilassar 0-1
Figueres-Rubí 1-2
Ascó-Muntanyesa 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Torreforta

Amposta-Tàrrega (diu,17h)

Torredembarra-Balaguer

Martinenc-Andorra

Igualada-Vista Alegre

Tecnofutbol-Vilanova

Catllar-Marianao

Alpicat-Viladecans

Horta-J. i Maria (diu, 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

Una acció del partit Ascó-Muntanyesa, de dimecres.
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

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

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

Roquetenc-la Galera (16.30h)
Xerta-Ebre E (17 h)

Muntells-Catalònia (16 h)
diumenge 

Ginestar-Godall (17 h)
Benissanet-Tivenys (12 h)
Ascó-Jesús i Ma. (17 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
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Ahir dijous, a la Delegació
de la Federació Catalana
de Futbol a les Terres de
l’Ebre, es va presentar la
Jornada de Futbol Femení
que tindrà lloc el proper
dia 1 de maig a l’Estadi
Municipal Josep Otero de
Tortosa. Entre 6 i 16
anys, les noies que s’ins-
criguin (podeu contactar
a la web de la FCF o a la
delegació ebrenca) gaudi-
ran d’una jornada tècnica
(10 a 12 h) i posterior-
ment, hi hauran partits

amistosos amb els equips
territorials femenins sub
12, sub 14 i sub 16. 
A l’acte de presentació
van ser-hi Cinta Espuny
(Representant de l'esport
a les TTEE), Joaquim Del
Pino (Delegat FCF Terres
de L'Ebre); Michel Otero
(Membre de la FCF),
Miquel Pinyol
(Sotsdelegat de la
Delegació) i Alba Vilàs
(Representant futbol
femení -imatge de la foto-
grafia).

Jornada de futbol femení
1 DE MAIGA LA RÀPITA I A AMPOSTA

El campió fou la UE Sant
Jaume. Subcampió la UD
Jesús i Maria. El màxim gole-

jador, Jaume de la UE Sant
Jaume. El millor porter, Joel
del Camarles.

Torneig Albacar
BENJAMINS

L'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià ha comptat
amb 100 nens i nenes en les
seves III Jornades de
Formació Futbolística.
Aquestes jornades s'han cele-
brat al nou Estadi Municipal
de l'Ampolla, renovat recent-
ment amb gespa artificial,
durant els primers dies de les
vacances de Setmana Santa
(del 14 al 17 d'abril).
D'aquesta manera,
l'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià ha superat
tots els seus pronòstics,
aconseguint el màxim nom-
bre d'inscrits en la història
d'aquestes Jornades i
omplint totes les places dis-
ponibles per a nens i nenes
de categories prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil i patu-
fets, havent entrenat aquests
últims al poliesportiu de la
localitat. En aques-
ta ocasió, fins i tot s'han
hagut de rebutjar inscripcions
davant l'alta demanda proce-
dent de totes les Terres de
l'Ebre. 

Les III Jornades de Formació
han permès que els joves fut-
bolistes aprofundeixin i conso-
lidin els seus coneixements i
habilitats en el món del futbol
de la mà de tècnics contras-
tats de les Terres de l'Ebre. 
L'Associació Esportiva  conti-
nua amb la seva tasca solidà-
ria i social. L'objectiu
és, per damunt de tot, que els
més petits de la casa apren-
guin sobre futbol mentre es
diverteixen i, com no, seguir
recordant la figura de Jordi
Pitarque.

Jornades de Formació
DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE

La U.E. Rapitenca fou el
campió del torneig “VI Trofeu
Infantil José Mangriñán”,
celebrat els dies 17 18 i 19
d’Abril a la Vall d’Uixó.
Equips participants: U.E.
RAPITENCA, C.D. TERUEL,
U.D. VALL DE UXÓ ,C.D.
CASTELLÓN, LEVANTE
U.D., VALENCIA C.F., VILA-

REAL C.F., E.F.B. ALMANSA
El trofeu al millor jugador del
torneig va ser per a Alex
López (U.E. Rapitenca) –
Entregant el premi, Oscar
Clavel Alcalde del Exm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó.
Un jugador que apunta
bones maneres, com va
demostrar-ho en el torneig. 

La Rapitenca, campió
A LA VALL D’UIXO, EN CATEGORIA INFANTIL

ITE 2014

ITE 2014: La Champions de les
Terres de l’Ebre!
Campions
Prebenjamí:Final, Futur Vinaros –
Villareal: Campió Villareal CF
Benjamí: Final, CF Amposta –
Mollerussa: Campió CF
Amposta
Aleví: Final, Avatars Academy –
UE Rapitenca: Campió Avatars
AcademyM
Millors jugadors: Jugador Aleví:
Arnau Sola (UE Rapitenca B)
Porter Aleví: Pol Rodríguez (UE
Rapitenca A).
Més de 30 col·laboradors
durant tot el torneig per a que
tot funcioni correctament.
Espectacular ambient a les seus
d’Amposta i la Ràpita, sobretot
el diumenge, on es van reunir

mes de 1400 per-
sones al municipal
ampostí per presen-

ciar tota la jornada final.

Com cada any es va fer el sor-
teig benèfic, aquest any a favor
de la creu roja, es van recaptar
526E.
Ferran Simó, director del torneig,
deia que “crec que ha sigut un
èxit total aquesta edició que ens
farà consolidar-nos com uns dels
tornejos mes importants del terri-
tori. Hem fet un pas endavant
amb la imatge del torneig.
Resaltar la gran afluència de
públic durant tots els dies així
com el nivell dels equips, que van
oferir partits d’una alta qualitat”.
Ferran afegia que “donar les
gràcies a tota la gent i organitza-
cions/empreses que ens han
col·laborat i d’aquesta manera
fer possible el torneig.
Hem pogut gaudir de la nostra
Champions per a tots els nens
de les Terres de l’Ebre i sobretot
d’un ambient exemplar. Crec
que a partir d’aquesta edició, el

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

CREMA ANGLESA:

• 250 gr. nata.
• 250 gr de llet.
Bullir-ho.
• 100 gr. rovells d`ou.
• 75 gr.sucre.
Batre-ho.

Barrejar les dues parts. Coure a 85 graus sense
parar de remoure ( no té que bullir). Deixar refra-
dar.

MOUSSE XOCOLATE BLANC::

• 150 gr. crema anglesa. 
• 250 gr.de xocolate blanc.
Desfeta i barrejar.ho. 
• 250 gr. nata semimuntada a afegir.

MOUSSE XOCOLATE LLET:

• 150 gr. crema anglesa.
• 250 gr. de xocolate de llet. 
Barrejar-ho i Afegir:
•  250 gr. de nata semimuntada.

MOUSSE XOCOLATE NEGRE:

• 150 gr. crema anglesa.
• 150 gr. de xocolate negre.
Barrejar-ho i Afegir:
•  250 gr. de nata semimuntada.

En un motllo de pastes, ficar baix un rodal de
biscuit a poder ser de xocolate. Anar omplint amb
una capa de cada mousse. Congelar. Desmotllar i
anar decorant amb la crema anglesa sobrant.

«Primentons i Tomates»
Avui: Mousse tres xocolates amb salsa anglesa  

PASTISSERIA MASDEU - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada el cel estarà molt ennuvolat, amb núvols més compactes a la
meitat est. Al llarg del matí els núvols es restringiran al nord-est i al vessant
nord del Pirineu. A la resta del territori els núvols minvaran i quedarà poc
ennuvolat.

Precipitacions
De matinada i fins al final del matí se n'esperen de disperses a la meitat est
del país i a la resta del litoral i prelitoral. Per altra banda a partir de migdia
n'hi hauran de febles i disperses a l'interior de la meitat est que no es des-
carta que puguin arribar a la resta de la zona. Independentment, se n'espe-
ren al vessant nord del Pirineu. Seran febles en general, si bé seran local-
ment moderades o fortes de matinada al sector central del litoral i prelito-
ral. Acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general. La cota
baixarà de 1500 metres a vessant nord del Pirineu i 1700 metres a la resta.

Temperatures
Les mínimes i les màximes baixaran lleugerament en general i puntualment
de manera moderada. Les mínimes es mouran entre 0 i 5 ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre 3 i 8 ºC a la depressió Central, entre 6 i 11 ºC al prelito-
ral i entre 8 i 13 ºC al litoral. Les màximes oscil·laran entre 11 i 16 ºC al
Pirineu, més baixes al vessant nord, entre 18 i 23 ºC al terç sud i a ponent
i entre 16 i 21 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona en general amb alguns bancs de boira o boirina matinals a algunes
valls i fondalades de l'interior. Si bé, serà regular i dolenta al vessant nord
del Pirineu i excel·lent al terç sud del país.

Vent
A la meitat sud del país bufarà el mestral moderat amb cops forts i algun
de molt fort durant el matí. A l'Empordà bufarà la tramuntana entre fluixa i
moderada amb cops forts. A la resta serà de component nord i oest entre
fluix i moderat amb algun cop fort, si bé al litoral central serà entre fluix i
variable.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977444165 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental , avui tindràs
l'art  de veure  el costat  millor  de les coses  i
de les persones . Pensa que tens  mil maneres
de fer esport  mentre et diverteixes .

Taure
20/4 al 19/5

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que
reps  per part  de la teva  parella  et mantindran
alerta .Quan  hi ha crisi , el més  important  és
poder aprendre  la lliçó .

Bessons
20/5 al 21/6

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe , la teva
sensualitat  es manifesta  de manera  natural .
Et fa  atractiu  i desitjat  per les persones  que
t'envolten.

Cranc
22/6 al 21/7

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen  senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sen-
sibilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

Viuràs  moments  encantadors  i de molta pro-
ximitat  amb la teva parella .Respecte  a la teva
salut , et convé mantenir una alimentació equi-
librada que et reposi del teu  desgast  diari.

Verge
23/8 al 21/9

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de
parella , fet  que et  donarà  una excel·lent  visió
dels teus  assumptes  sentimentals . Avui  has
d'evitar  conduir  amb presses.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un  període  ideal per prendre  decisions
que et beneficiïn pel que fa a l'amor. Respecte
a la teva salut, una nova filosofia  de vida  et
pot fer canviar  els esquemes.

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit  de Venus  per la teva casa  vuit  reflecteix
que part de la energia  la utilitzaràs a  viure  el
sexe amb més  intensitat. Si generes  més equi-
libri entre oci  i feina , pots millorar  la salut.

Sagitari
21/11 al 21/12

Amb Venus transitant  per la teva casa set la
teva energia  actual millora  les teves relacions
sentimentals o socials. Dintre teu s'aviva el
desig de superar  totes les dificultats.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar , veure  i sentir  fins a on
pots  arribar  en la teva vida sentimental.
Respecte  a la teva salut , cuida  la teva gola ,
evita els llocs  contaminats  pel fum. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , perquè  trobis l'equili-
bri , has d'oblidar-te de situacions  del passat
que a l'actualitat  ja no  tenen valor. Els pul-
mons et poden provocar  problemes.
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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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«»

Diu la llegenda que de la sang del drac que va ma-
tar un cavaller anomenat Jordi van brotar roses ver-
melles, les quals el cavaller va entregar a la Prince-
sa. Cada 23 d'abril és un dia molt important i
especial per als catalans... És la nostra Diada, és
Sant Jordi!!
Des de primera hora del matí els carrers de les Te-
rres de l'Ebre es van omplir de gent,  els ebrencs es
van animar a sortir i gaudir d'aquest dia gràcies
també al bon temps que feia. Però sens dubte, els
més matiners van ser els comerciants que van po-
sar ben aviat les paradetes de llibres i roses al mig

de la rambla, mercat o plaça del poble. També és
un dia on els escolars canvien les aules per passe-
jar pels carrers i gaudir de la Diada, i també fan a
l'escola activitats i murals del cavaller Jordi, la Prin-
cesa i el Drac.  
Aquest any el públic ha apostat pels autors de casa
nostra, com “El jardí de les delícies”, del recentment
difunt Gerard Vergés; “Castor: la bombilla sísmica”,
del periodista Jordi Marsal; “La nostra vida vertical”
de Yannick Garcia; “Els Ports” de Vicent Pellicer; o
“Cap llàgrima sobre la tomba”, de Sílvia Mayans. Pel
que fa a l'àmbit nacional coincidint amb el Dia del lli-

bre, els més venuts han estat “La gran desmemo-
ria”, de Pilar Urbano, “L'analfabeta que va salvar un
país” de Jonas Jonasson; i “Desig de xocolata” de
Care Santos.
Pel que fa a les roses que s'han venut enguany, des-
taquen les roses amb estelades, fetes de goma
eva, de paper de celofan, també de tots els colors
i mides, però una de les activitats més originals és
la d' “Una rosa, una abraçada”, que porten organit-
zant ja fa 5 anys les residències i centres de dia per
a gent gran de L'Onada Serveis. Consisteix en fer
una abraçada a un avi o àvia, a canvi d'una rosa fe-

ta per ells mateixos. És una acció solidària de la que
tothom vol formar part i participar, i que fa feliços i
treu somriures als avis.

L’Ebre aposta pels autors locals a Sant Jordi

DONAR CARINYO, EL MILLOR REGAL PER SANT JORDI ELENA MARTÍNEZ

“El jardí de les delícies”,

del recentment difunt Gerard

Vergés, un dels llibres 

més venuts a la Diada 

                               


