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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE DE 2014, CONSULTA DEL REFERÈNDUM DE CATALUNYA
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Terres de l’ebre. L’alcalde de Tortosa rebutja el
traçat de l’A7 aprovat per Foment perquè
continua malmetent el terme de Campredó. P4

Esports. L’Ascó es complica la promoció
d’ascens en empatar ahir amb el Vilassar mentre
que la Rapitenca consuma el descens.          P11

Actualitat. El contenciós de la piscina coberta
de Roquetes afavoreix l’Ajuntament. De
moment, en més d’un 1.5 ME.                  P8

Mangatuna en la Setmana Gastronòmica de la Tonyina Roja
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El Secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà, fou l'encarregat de presidir ahir la tarda la inauguració de la 70a edició d'Expoebre, la
fira de les Terres de l'Ebre. Acompanyat de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, del president de Fira Tortosa, Emili Lehmann, de la Corporació Municipal, i d'una àmplia repre-
sentació política i institucional de la ciutat i de les Terres de l'Ebre, va visitar els vora 10.000 metres quadrats que ocupa tota la superfície expositiva. Expoebre compta
enguany amb uns 180 expositors de sectors diversos. Fins el diumenge, la cita és al recinte firal de Remolins. P3 i 24

Ahir dijous l’Ametlla de Mar encetà el I Festival Mangatuna, en el marc de la III Setmana
Gastronòmica de la Tonyina Roja. Així, fins diumenge, l’activitat del Mangatuna es concen-
trarà en tres espais: la sala de la SCER, el CIP, i el Poliesportiu Municipal Galetet.
I fins a l’11 de maig, 17 bars i 14 restaurants faran de la tonyina el principal element d’ins-
piració de la creació gastronòmica. P12 i 13
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a    tra-
vés de l’editorial. Els       arti-

cles 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 tenim aquí les eleccions
al Parlament Europeu i, de
nou, agafarà força el debat
sobre les imposicions de la
Troica, formada per la
Comissió, BCE i FMI. Més
enllà del dèficit democràtic
que representa votar una ins-
titució, i que el poder real el
tinguin unes altres, es tor-
narà a debatre sobre la
imposició de topalls de
deute públic, en el marc de
les polítiques d’austeritat.
Uns defensaran que són l’ar-
tífex d’una incipient recupera-
ció econòmica, i uns altres
argumentaran que l’austeri-
tat és la culpable de la des-
trucció de serveis públics. I
les dues bandes tenen la
seva part de raó.
El que caldria debatre, però,
és la distribució d’aquests
topalls dins dels estats, i par-
ticularment a l’Estat espan-
yol. Des de fa temps, el
Govern de Madrid i molts
mitjans de comunicació insis-
teixen a fer veure que la
culpa del deute públic són
les comunitats autònomes i
els ajuntaments. A les prime-
res, se les acusa de malba-
ratar recursos en despesa
supèrflua o identitària, com
en el cas de Catalunya. I als
ens locals, se’ls acusa de
sobredimensionar-se i d’ofe-
rir serveis innecessaris a
costos exagerats. És en
aquest context que el PP ha
impulsat la nova Llei de
Racionalització i
Sostenibilitat de
l’Administració Local
(LRSAL), posant en perill ser-
veis que van des de les esco-
les bressol fins a l’atenció
domiciliària, passant per
polítiques d’ocupació, ser-
veis socials, escoles de
música, etc.
Però abans de culpar els
ajuntaments, aturem-nos un
moment i mirem les xifres.
Les administracions públi-
ques de l’Estat devien un
total de 960.676 milions
d’euros a 31 de desembre
de 2013. D’aquest deute, la
part corresponent a les
comunitats autònomes és de
206.773 milions, que repre-
senta només un 21,5 %, mal-
grat que assumeixen les cos-
toses despeses de sanitat i
educació. Els ajuntaments,
aquests grans malbarata-
dors públics segons se’ls
acusa des del Govern
Central, acumulen entre tots
un deute de 41.485 milions.
Un 4,3 % del total, malgrat
els serveis que ofereixen.
Qui és, doncs, el principal
responsable del deute públic
de l’Estat? El mateix Govern
Central, que deu 712.418
milions (746.623, menys

uns actius de 34.205 de la
Seguretat Social). És a dir,
aquell que imposa l’austeri-
tat a les administracions
autonòmiques i locals és el
que acumula un 74,1 % del
deute públic.
Dit això, cal admetre que
gran part de les despeses
de l’Estat corresponen a la
Seguretat Social, deute
públic, classes passives,
etc. No podem caure en la
mateixa demagògia que el
Govern espanyol, i acusar-lo
de malgastar sistemàtica-
ment en tot. Però sí que cal
recordar que continua man-
tenint ministeris que man-
quen de sentit per tenir tras-
passades les competències,
com els d’Educació o
Cultura. I només cal repas-
sar el BOE periòdicament
per veure com es dilapiden
milions en Defensa o
Exteriors, des de submarins
que no floten fins a palaus
residències d’ambaixadors.

De fet, el deute de
l’Administració Central no ha
deixat d’augmentar des que
va començar la crisi. Els
ajuntaments, en canvi, van
tocar sostre el segon trimes-
tre de 2012, i des de llavors
són l’únic nivell administratiu
que l’han reduït durant el
2013. Això no significa que
no continuï essent un deute
que cal afrontar, i en alguns
municipis presenta nivells
preocupants (sense anar
més lluny, Tortosa està al
capdamunt de les ciutats
més endeutades). Però el
que no és raonable és culpar
el nivell d’administració més
feble, imposant una LRSAL
que pot perjudicar serveis
bàsics per als ciutadans.
Sobretot, quan les dades
reals demostren que, en
general, els ajuntaments
estan fent els deures.

Marc Puigdomènech i Ramió
Politòleg, president d’ERC-
Tortosa

La despesa pública dels ens locals:
tòpics i realitat

Opinió

Les Terres de l’Ebre es reivindiquen. Ja fa
temps. L’efecte de promoció turística ha calat
fort i aquest cap de setmana, carregat de fires
i jornades gastronòmiques, n’és un bon exem-
ple. El Secretari d’Universitats i Recerca,
Antoni Castellà, en l’entrevista d’avui a la con-
traportada de Més Ebre, indica que el nostre
territori està en el bon camí, per diversos
motius. Falta molt encara; hi ha feina a fer.
Però l’Ebre es mou. Potser hem trigat a reac-
cionar en diversos aspectes, potser som un
territori llunyà i petit. Però, a la vegada, tenim
un paradís que en moltes ocasions està per a
descobrir. Ser Reserva de la Biosfera és un

altre pas endavant. Un trampolí que s’ha d’a-
profitar de la forma adequada per atraure un
turisme de qualitat que ha de ser beneficiós.
L’ocupació a Setmana Santa ha estat esplèndi-
da, en general, i les activitats, incansables per
tot l’entramat de persones que treballa per
desenvolupar-les, no s’aturen. 
Només cal veure avui quines n’hi ha per aquest
cap de setmana al nostre territori. Tenim de
tot i molt prop. Ens estem impulsant. I en
podem gaudir. D’entrada, aquest cap de set-
mana hi ha un ventall ampli d’atraccions
gastròmiques i certamens firals que ens han
de fer creure quepodem crèixer. 

Editorial

Quin cap de setmana!

El passat 29 d’abril a la sala Àgora del
CosmoCaixa de Barcelona, la Fundació
puntCAT, l’entitat privada que gestiona el domi-
ni .cat, va lliurar els guardons de la 4a edició
de Webs al punt .cat (http://websalpunt.cat/),
un concurs que convida els estudiants de terri-
toris de parla catalana d’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a dis-
senyar un lloc web propi en català dins del seu
àmbit acadèmic. Durant l’acte, el premi a la
millor classe de grau superior, que premia la
qualitat i la excel·lència en la feina feta, va
recaure sobre el segon curs del Cicle Formatiu
de Grau Superior en Desenvolupament
d’Aplicacions Web de l’Institut Montsià. Els
alumnes Ricard Bertomeu, Alexandre
Martínez, Andreu Fornós, Manel Martínez, Laia

Miralles, Vicent Montañana, Jordi Ruiz, Xavier
Gonzalez i Dorian Ungureanu juntament amb el
seu tutor Alejandro Milian, van ser premiats
amb una entrada a PortAventura i la participa-
ció al concurs internacional Dot Award
(http://www.dot-award.lt/index.php/ca/), que
reconeix anualment els millors llocs webs dis-
senyats per joves que, en aquesta edició, pro-
vindran de França, Lituània, El Salvador,
Portugal i dels territoris de parla catalana.
El guardó aconseguit, té especial mèrit tenint
en compte que, aquest ha estat el primer any
que es cursa el CFGS en Desenvolupament
Web a l’Institut Montsià, demostrant així l’alt
nivell i el futur prometedor que hi ha a les
Terres de l’Ebre en l’àmbit de les noves tecno-
logies.

Concurs Webs al punt.cat

Els alumnes de 2n. de DAW de l’I.Montsià guanyen el premi

‘Encén 

l’estelada’,

a l’Aldea

Diumenge passat, a les
instal.lacions esportives
de l’Aldea, organitzat per
l’ANC, es va encendre
l’estalada en una jornada
que va tenir també un
concert de ‘Marta i
Gregori’. 
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Expoebre compta enguany
amb uns 180 expositors de
sectors diversos, encara
que una part important
dels quals formen part dels
espais turisme, medi
ambient, emprenedoria i
artesania, els quatre sec-
tors sobre els quals
l'Ajuntament i Fira Tortosa
treballen des de fa uns
anys cap a l'especialitza-
ció.
La visita del responsable
d'Universitats a Tortosa
s'ha produït el mateix dia

que s'ha conegut que la
Universitat Rovira i Virgili
(URV), la universitat presen-
cial de referència a Tortosa
i les Terres de l'Ebre, se
situa al lloc 66 entre les
universitats menors de 50
anys d'arreu del món,
segons l'informe "100
Under 50", que elabora el
Times High Education.
Castellà s'hi ha referit des-
tacant que la URV es con-
verteix d'aquesta manera
en un aliat estratègic per a
Tortosa i les Terres de
l'Ebre a l'hora de captar
fons europeus per a fomen-
tar la innovació. "El nostre

país pot esdevenir una de
les economies del coneixe-
ment al món si orientem la
nostra estratègia cap a la
innovació", va afegir. Sobre
la fira, Castellà va destacar
la importància de poder
mantenir un certamen com
aquest al llarg de set dèca-
des, circumstància que
"demostra un gran poten-
cial d'emprenedoria i inno-
vació".
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va voler subrat-
llar la vocació universitària
de la ciutat i va agrair al
Secretari el treball dut a
terme des del Govern per

consolidar l'oferta a
Tortosa i al territori, mal-
grat la conjuntura econòmi-
ca desfavorable. Bel també
es va referir a l'informe que
valora el treball de la URV,
dins l'àmbit internacional,
aspecte que "constata que
s'està treballant en la bona
direcció". 
En aquest sentit, va voler
felicitar expressament al
rector Francesc Xavier
Grau, que en breu acaba
precisament el seu man-
dat. 
En relació a Expoebre,
Ferran Bel va agrair la feina
de l'equip de Fira Tortosa i

la participació dels exposi-
tors, tant els que han vin-
gut aquest any per primer
cop com als que hi porten
dècades presents.
Finalment, Bel va saludar
l'alcalde d'Alcanyís, pre-
sent a l'acte d'inauguració,
i va recordar el treball que
estan fent conjuntament el
seu municipi junt a Tortosa
i Morella en el marc de la
Ruta dels Tres Reis.
Per acabar, el president de
Fira Tortosa, Emili
Lehmann, va parlar del
paper de gran centre
comercial d'Expoebre i el
suport dels expositors que
creuen en aquesta fira com
a eina per promocionar els
seus productes i serveis.
Multisectorial en el seu ori-
gen, i també ara, Lehmann
ha recordat que
l'Ajuntament i Fira Tortosa
continuen treballant cap a
l'especialització en recerca
de segments clau com el
turisme i el medi ambient.
En una compareixença prè-
via davant dels mitjans de
comunicació, el titular
d'Universitats ha lamentat
la "deslleialtat" del Govern
de l'Estat en la retallada de
beques i de finançament de
l'Observatori de l'Ebre.
Respecte aquesta última
institució, tant Castellà
com l'alcalde van dir que
Govern i ajuntaments estan
treballant per garantir la
seva viabilitat futura.

El Secretari d'Universitats i Recerca inaugura la
70a edició d'Expoebre, la fira de les Terres de l'Ebre

El Secretari
d'Universitats i Recerca
de la Generalitat de
Catalunya, Antoni
Castellà, fou l'encarre-
gat de presidir ahir la
tarda la inauguració de
la 70a edició
d'Expoebre, la fira de les
Terres de l'Ebre.
Acompanyat de l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
del president de Fira
Tortosa, Emili Lehmann,
de la Corporació
Municipal, i d'una àmplia
representació política i
institucional de la ciutat i
de les Terres de l'Ebre,
van visitar els vora
10.000 metres quadrats
que ocupa tota la super-
fície expositiva.

Des d'ahir i fins diumenge, 180 expositors presenten la seva oferta al pavelló firal

10.000 metres quadrats de superfície expositiva

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Antoni Castellà

va destacar la

importància de

poder mantenir un

certamen com

aquest al llarg de

set dècades.

Entrevista 

a la plana 24 de

Més Ebre
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EN UN MINUT

-L´Avinguda Generalitat de
Tortosa fou un any més el
punt neuràlgic de les reinvin-
dicacions laborals a ĺ Ebre,
ahir dijous dia 1 de maig, des
de la plaça del Carrilet per
acabar davant de l'ajunta-
ment. Enguany, el lema fou
Contra la pobresa laboral i
social. Més ocupació, més
convenis i més salaris. 
-Els alcaldes d'Alcanyís,
Morella i Tortosa, Juan Carlos
Gracia, Rhamsés Ripollés i
Ferran Bel, s'han desplaçat
aquesta setmana a Madrid
per presentar el projecte del
Consorci dels Tres Reis a la
Societat Estatal per a la
Gestió de la Innovació i les
Tecnologies (SEGITTUR).
L'objectiu és mostrar la unió
de tres ciutats de comunitats
diferents amb l'aplicació de
les noves tecnologies.
-El director de l’Agència
Catalana del Consum, ha
inaugurat l’exposició
“Consum, punt de trobada”,
que pot visitar-se a la plaça
del Carrilet fins a l’11 de
maig, a Tortosa. Aquesta
mostra explica com s’estruc-
tura el consum i dóna a
conèixer als visitants quins
són els seus drets i deures.
-Ja han començat els treballs
de reparació a la carretera
T-330, entre Xerta i Horta.
Es de la reparació d'un mur
d'escullera existent que, com
a conseqüència de les plu-
ges de l'hivern, ha perdut
capacitat de resistència.
-L'Agència Catalana de
Consum ha atès 204 recla-
macions d'afectats per les
participacions de preferents
de Catalunya Caixa.
-La defensora del poble
admet a tràmit la reclamació
pel Castor, presentada per la
Plataforma en Defensa de les
Terres del Sénia.
-Tortosa ha fet l'acte central
de la commemoració dels
600 anys de la Disputa
(1413-1414), el debat inte-
rreligiós més important de
l’Edat Mitjana entre cristians
i jueus.

Més notícies

L'alcalde, Ferran Bel, ha
assegurat que l'Ajuntament i
el poble de Campredó "man-
tindran viva la reivindicació"
contra una proposta de
traçat d'autovia A7 que con-
tinua trencant el poble de
Campredó, i que el Govern
de l'Estat ha informat de l'a-
provació de l'estudi informa-
tiu del tram La Jana-El
Perelló, on s'inclou el sub-
tram objecte de la polèmica.
Bel ha recordat que el
Ministeri de Foment no ha
tingut en compte les al·lega-
cions presentades durant tot
el procés i que no ha estat
fins ara que ha comunicat
les novetats al consistori.
Malgrat la preocupació per
la situació d'encallament en
què es troba aquest projec-

te, l'alcalde s'ha mostrat
convençut que aquest "és un
escenari a molt llarg termini"
i que el Ministeri "no té cap
intenció de redactar el pro-
jecte executiu". "Fins i tot és
una obra que pot acabar
adjudicant un altre estat", ha
reblat.
Ferran Bel ha fet extensiva la
crida a tots els grups munici-
pals per mantenir viva una
reivindicació que ha qualifi-
cat de "justa i raonable",
front al traçat que proposa
l'Estat. En la seva opinió, l'o-
feriment del Ministeri per
millorar l'impacte ambiental
durant el tràmit de redacció
és insuficient.

Cohesió social
D’altra banda, l'experiència
iniciada fa dos anys en el
marc del Pla Educatiu
Entorn/Programa 6-16, amb

el suport de la Fundació "la
Caixa", ha permès consoli-
dar a la ciutat un nou model
de treball per a la cohesió
social i la convivència inter-
cultural. Fins a disset institu-
cions, de caràcter públic i
privat, una vintena de profes-
sionals i un equip de més de
80 voluntaris -que en
moments puntuals es multi-
plica per fer front a campan-

yes puntuals - han constituït
un programa d'intervenció
socioeducatiu adreçat a
infants i joves d'entre 6 i 16
anys, junt a les seves famí-
lies, que els impulsors han
valorat molt positivament.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha presidit l'acte de
balanç de la feina feta per
aquest extens equip, junt al
director dels Serveis

Territorials d'Ensenyament,
Antoni Martí, i els represen-
tants de totes les institu-
cions, entitats i associacions
participants (imatge de la
foto). Tots han coincidit en
les bondats de les actua-
cions d'un programa que va
molt més enllà de la conjun-
tura actual.
L'alcalde Ferran Bel, ha qua-
lificat aquest programa de
"molt ambiciós" i s'ha mos-
trat partidari de consolidar
aquest model de col·labora-
ció públic-privat.  Antoni
Martí ha recordat que la
grandesa d'aquest progra-
ma és la implicació de les
entitats i voluntaris, mentre
que el director de l'àrea de
Serveis a les Persones de
l'Ajuntament, Ernest Valls, ha
abundat en l'aprofitament de
sinèrgies entre adminitració i
associacions.

Correus tancarà les seues
oficines en nou municipis
de menys de 2000 habi-
tants de la Terra Alta, la
Ribera d'Ebre i el Priorat.
Segons fonts de la
Societat Estatal, aquesta
mesura s'aplicarà a partir
del 2 de maig, amb l'ob-
jectiu de reduir costos de
lloguer de les oficines,
que tenen una atenció al
públic de poques hores
durant la setmana. Des de
Correus es planteja que
els veïns afectats per
aquesta reestructuració
es desplacin a altres ofici-

nes de pobles més grans,
com Gandesa o Flix, o fins
i tot que es facin les ges-
tions al carrer, en presèn-
cia del carter del municipi.
Les oficines que es tanca-
ran són les de Caseres, la
Pobla de Massaluca,
Vialba dels Arcs, Arnes, el
Pinell de Brai, Bot i
Corbera d'Ebre, a la Terra
a Alta. 
A la Ribera d'Ebre es tan-
caran les de la Torre de
l'Espanyol i Vinebre. I al
Priorat està previst que
deixi de funcionar l'oficina
de La Bisbal de Falset.

Carles Luz, alcalde de
Gandesa i president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, manifestava a
Canal TE que “l’explicació
que ens donen és que són
oficines deficitàries. Però
el que s’ha d’entendre és
que no es pot privar d’un
servei com aquest, per
rebre o enviar un correu, a
un ciutadà, sigui d’on
sigui. Farem un front d’al-
caldes i, a nivell de partit,
ja he transmès als dipu-
tats que estan a Madrid
que preguntin exactament
que és el que ha succeit i

que demanin que retorni
aquest servei”. 
Segons Luz, “el més desa-
gradable és que la comar-
ca de la Terra Alta, sem-

pre que passa alguna
cosa així, és la primera en
pagar-ho i això la veritat
és que no em sembla
gens bé”. (Ebredigital.cat)

L’alcalde de Tortosa rebutja 
el traçat de l’A7 aprovat per Foment 

“Perquè continua malmetent el terme de Campredó”

En municipis de menys de 2000 habitants

ACTUALITAT

Correus tanca 9 oficines a la Terra Alta i a la Ribera d’Ebre

                                    



DIVENDRES 2
DE MAIG 
DE 2014

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

«»

Amposta reconeixerà la
figura de Joaquín Fibla en un
acte que organitzarà la regi-
doria d’Esports amb la
comissió del centenari del
CF Amposta. Així ho va pac-
tar el grup Socialista amb
l’equip de govern per acon-
seguir el seu vot favorable a
un reconeixement merescut
“per més de 60 anys dedi-
cats al futbol de la ciutat,
una relació llarga, intensa i
fructífera, vocacional, clau
en el futbol al municipi,
sobretot en la formació dels
més joves”, tal com ha
recordat el portaveu del
grup, Antoni Espanya. Els
socialistes havien demanat
que es posés el nom de
Fibla al camp de futbol però
després que l’alcalde,
Manel Ferré, argumentés
que mai no s’havia posat el
nom de cap persona a una
instal·lació municipal, els

socialistes van acceptar
retirar aquest punt de la
moció. A la fotografia (Ebre
Exprés), apareix Joaquin
Fibla amb Júlia Idiarte en un
debat sobre la Guerra Civil
al Museu Terres de l'Ebre.
D’altra banda, durant el ple
de dilluns, “els socialistes
també vam rebre el suport
de tots els grups perquè es
canviï la normativa específi-
ca que regula les activitats
ramaderes i concretament
la de bous braus perquè es
permeti l’assistència de per-
sones no vinculades a l’ex-
plotació perquè puguin
observar com es duen a
terme les tasques diàries i
de maneig dels animals”.
Regidora serveis socials
Pel que fa a l'aprovació del
canvi de règim de dedicació
de la regidora de serveis
socials, ERC es va abstenir,
donat que “és una elecció
voluntària de la regidora el
de prioritzar una nova feina
per davant de la seva tasca

de regidora”. El portaveu
republicà va voler puntualit-
zar, però: "el que no veurem
en bons ulls és la voluntat
de l'alcalde de nomenar
aquesta regidora tinent d'al-
calde per tal que pugui
cobrar més diners, tot i
dedicar menys hores al
poble, el que no seria ètic ja
que l'únic motiu d'incorpo-

rar-la a un nou òrgan
col·legiat seria per millorar
les seves prestacions i no
perquè fos necessari per al
funcionament del consisto-
ri".
Galeries comercials
Finalment, en l’apartat de
precs i preguntes, l’alcalde
va reconèixer al grup
Socialista que les Galeries

Comercials, Amposta
Ciudad Futuro, sortiran en
breu a subhasta judicial des-
prés d’una suspensió de
tipus tècnic i a instàncies de
la mateix entitat bancària, ja
nova propietària de les ins-
tal·lacions.
Encarna Ferrer
En un altre ordre de coses,
durant el ple de dilluns el
grup Socialista va voler que
constés en acta el reconei-
xement a la tasca realitzada
per Encarna Ferrer
Provinciale, com alcaldessa
pedània del Poble Nou
durant 27 anys, després
que hagi renunciat al
càrrec. 
Els socialistes consideren
que el seu relleu s’hauria de
fer mitjançant votació popu-
lar “que reflectiria millor la
voluntat i pluralitat dels
veïns del Poble Nou que no
pas mitjançant un decret
d’alcaldia, ja que el dret a
decidir comença pels repre-
sentants més propers”.

Un dels punts calents del
ple d’Amposta va ser l'ad-
judicació definitiva del
transport urbà de viatgers
a l'empresa Hife. “Tal com
ja vam fer en l'aprovació
inicial i per coherència,
Esquerra ha votat en con-
tra d'aquest punt, tot argu-
mentant que continuem
donant credibilitat a la
denúncia presentada
davant del regidor de
governació l'agost del

2013 pel que fa a les irre-
gularitats comeses per
l'empresa que finalment
s'ha adjudicat el concurs.
Tenim seriosos dubtes de
com hagués pogut afectar
aquesta situació a la valo-
ració subjectiva realitzada
pels tècnics si el regidor
hagués actuat en saber els
fets i no haver-ho deixat
fins el febrer del 2014,
quan el concurs ja s'havia
fet. Davant les paraules de

l'alcalde intentant deslligar
l'expedient sancionador a
l'empresa Hife del resultat
del concurs, Adam Tomàs
ha posat com exemple el
cas de l'empresa Castel
Piquer, que gestionava les
piscines municipals i va
deixar una ‘mala experièn-
cia’ a l'Ajuntament.
¿Valorarien igual els tèc-
nics, en l'apartat subjectiu,
aquesta empresa si ara es
presentés a gestionar algu-

na instal·lació municipal?.
Evidentment es generen
dubtes, i el contracte del
transport de viatgers és un
tema suficientment impor-
tant per al nostre poble, ja
que parlem de més d'un
milió d'euros en deu anys”. 
Per la seua part, el PSC
ha manifestat que “vam
demanar explorar alguna
via jurídica que permetés
reiniciar l’adjudicació del
servei, però malaurada-

ment el secretari municipal
en funcions va respondre
que no era possible.
“Aquest fet, conjuntament
amb l’anunci que l’empresa
perdedora pensava recó-
rrer l’adjudicació davant la
Generalitat i el fet que
totes dues empreses
tenen contractats treballa-
dors d’Amposta han moti-
vat la nostra abstenció, tot
esperant la resolució de la
Generalitat”.

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, juntament amb el
director de l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre,
Jordi Borràs, i el coordina-
dor del Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis
(CERM) del Museu del Ter,
Marc Ordeix, han presen-
tat el projecte MIGRATOE-
BRE, que serà finançat pel
Programa LIFE+ Nature
de la Unió Europea.
MIGRATOEBRE té com a
principal objectiu la recu-
peració dels peixos migra-
toris i l’optimització dels
usos al tram final del riu,
d’aquesta manera es con-
serven les espècies més
amenaçades i es restaura
la connectivitat ecològica
del riu Ebre per mitjà de la
interconnexió de les àrees
naturals.

Projecte
MIGRATOEBRE

Ports de la Generalitat ha
iniciat la temporada de
creuers d’aquest any, que
preveu rebre 53 escales i
uns 41.000 passatgers
als ports de Palamós,
Roses i Sant Carles de la
Ràpita. Aquestes xifres
representen un increment
del 32% en el nombre de
passatgers respecte el
2013, així com un 23%
més d’escales. L’activitat
creuerística deixarà a la
Costa Brava i les Terres de
l’Ebre un impacte econò-
mic estimat en 3 milions
d’euros. Roses multipli-
carà per quatre el volum
de visitants fins a 4.000
creueristes, mentre que la
Ràpita s’estrena amb les
sis primeres escales a par-
tir del 9 de juliol.

Creuers: el Port de
la Ràpita s’estrena 

Amposta reconeixerà la figura de Joaquín
Fibla i la seva vinculació al futbol local

El ple aprova també per unanimitat la moció del PSC en suport a les activitats ramaderes de bous braus a les Terres de l’Ebre

L’empresa de la capital del Montsià, AUTOCARS SEGUÍ recorrerà l’adjudicació davant de la Generalitat

ACTUALITAT

Adjudicació definitiva del transport urbà 
d’Amposta a HIFE
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El Director General de
Política Energètica i
Mines, Jaime Suárez
Pérez-Lucas, ha enviat
una carta de resposta a
l’Ajuntament d’Alcanar,
explicant l’actual postura
del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme davant
del projecte Castor d’em-
magatzematge de gas.
En aquest escrit afirma
que “mientras no existan
evidencias científicas que
garanticen la total y abso-
luta seguridad del alma-
cenamiento, se manten-
drá la suspensión de la
actividad acordada por la
ya referida Resolución de
26 de septiembre”.
En la mateixa carta,
Suárez assegura que

quan es disposarà de
conclusions tècniques
definitives, les decisions
que s’adoptaran sobre el
futur del magatzem
Castor seran “decisiones
que en todo caso prioriza-
rán de manera absoluta la
seguridad de las perso-
nas y la protección del
medio ambiente”.
Aquesta carta arriba com
a resposta a la que
l’Ajuntament d’Alcanar va
enviar el passat mes de
gener per a demanar
informació al Ministeri,
sobre unes declaracions
fetes per l’empresa ACS,
en les quals anunciava la
possible posada en
marxa del projecte
Castor.
Alfons Montserrat, alcal-
de d’Alcanar, ha expres-
sat la seua satisfacció
per la resposta rebuda
del Ministeri i ha dit que

donat que en geologia el
risc zero no existix, “con-
fio en que aquesta activi-
tat no es torne a posar en
marxa i s’acabe desman-
tellant, tal i com en el seu
dia, es va aprovar pel Ple
de l’Ajuntament
d’Alcanar”.

El Consell comarcal del
Baix Ebre ha posat en fun-
cionament el segon semina-
ri dirigit a les empreses
dels sectors turístic i agroa-
limentari del territori.
Aquest, presentat al Centre
Cívic de l’Ampolla, té la fina-
litat de donar suport a les
empreses turístiques en la
creació, comercialització i
internacionalització dels
seus productes.
A l’acte de presentació han
participat el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, l’alcalde
de l’Ampolla, Francesc

Arasa, i el director general
de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball, Jordi
Miró. També han assistit el
vicepresident de
Dinamització Econòmica,
Xavier Royo, el conseller de
Turisme, Alfredo Ferrè, i la
coordinadora dels Serveis
Territorials d'Empresa i
Ocupació a les Terres de
l'Ebre, Mercè Miralles.
La realització del seminari
permetrà, a tots els partici-
pants, el disseny de produc-
tes turístics adequats a les
característiques dels seus
establiments i dirigits als

mercats de demanda,
nacionals i/o internacionals,
per tal de potenciar la seva
activitat turística. En
aquest sentit, el president
de l’ens comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha subrat-
llat que “aquest és un semi-
nari de valor afegit per a les
empreses i per al territori
atès que vol aprofitar les
sinergies necessàries per a
crear un producte turístic
de primera qualitat”.
L’alcalde de l’ampolla,
Francesc Arasa, ha detallat
que “el sectors turístics i
agroalimentari han de ser el

futur del nostre territori.
Propostes com aquesta
són imprescindibles per tal
d’enfortir les empreses de
la comarca”. El seminari
consta de dos sessions en

grup, una primera celebra-
da a l’Ampolla i una segona
que es realitzar al setembre
a l’Ametlla de Mar, i dife-
rents sessions individualit-
zades.

Els tècnics del Consorci de
Serveis Agroambientals del
Baix Ebre i Montsià (CODE)
van dur a terme el dilluns,
28 d’abril, el segon tracta-
ment contra la mosca negra
de la temporada, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir controlar
al màxim la població de
mosca negra. El CODE va
abocar uns 2.000 litres del
producte biològic BTI
(Bacillus Thuringiensis), en
set punts del riu, des de
Riba-roja fins a la desembo-
cadura. El tractament s’ini-
cià a partir de les 07.30h
aproximadament, des dels
embarcadors del riu Ebre. El
primer tractament es va fer
ara fa un mes, amb retard
degut als elevats cabals de
l’Ebre en els dos mesos pre-
vis, tot i que no amb tant
retard com l’any passat, que
va començar al juliol.

Segon tractament
contra la mosca

negra

La denominació exacta a
partir d'ara serà
Ebrebiosfera, un segell amb
què les Terres de l'Ebre
explotaran els seus actius
naturals, culturals o agroali-
mentaris. El conseller
d'Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, va avançar que els
tràmits estaran enllestits en
un molt curt termini de
temps. La reunió, que va tin-
dre lloc a la Cambra de
Comerç, va comptar amb
més d'una cinquantena de
representants d'entitats
socials, econòmiques, insti-
tucions o sindicats. El dele-
gat del govern a l'Ebre va
destacar la unió territorial
que suposarà aquesta
marca, que ha de ser, a
més, autosuficient econòmi-
cament.

La marca
Ebrebiosfera, en

marxa

«La seguretat de les persones 
marcarà el futur del CASTOR»

En una carta adreçada a l’Ajuntament d’Alcanar, el Ministeri ha dit que mantindrà la suspensió de l’activitat

Ha estat presentat al Centre Cívic de l’Ampolla 

ACTUALITAT

Creació de productes turístics

L’alcalde d’Alcanar ha expressat la seua 
satisfacció per la resposta rebuda del

Ministeri: “confio en què aquesta activitat no
es torne a posar en marxa i que s’acabi 
desmantellant, tal i com al seu dia es va 

aprovar al Ple de l’Ajuntament”
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Els eurodiputats socialistes Maria
Badia i Andrés Perelló s’han reu-
nit amb l’alcalde de Sant
Jaume, un dels impulsors del
front institucional del Delta, Joan
Castor Gonell, i diferents
membres del consistori de
l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja per tal d’abordar la situa-
ció al voltant del nou pla hidrolò-
gic de la conca de l’Ebre. Gonell
ha destacat que un dels objectius
de la reunió ha estat “conèixer
els tràmits que cal fer i dissenyar
l’estratègia a Europa contra
aquest pla”. L’alcalde ha recordat
també que el front institucional ja
va consensuar una moció
contra el pla de conca i que s’ha
donat el suport a la Generalitat
per fer-hi front, i que ara es
proposarà fer arribar a la
Comissió Europea altres iniciati-
ves per demostrar com aquest
pla incompleix diferents directi-
ves europees. Així els ho ha reco-
manat també l’eurodiputada,
Maria Badia, que considera
important que els
ajuntaments mantinguin la pres-
sió sobre Europa perquè es
pugui aturar aquest pla. En
aquest sentit, ha explicat que ja
han fet una primera pregunta a la

comissió “en què vam alertar que
aquest projecte podria vulnerar
algunes de les directives com
són la de l’aigua i de les aus, un
fet que ens han dit que estan
estudiant”. Del que encara no
tenen resposta és d’una segona
pregunta en què demanen que
s’avaluï el pla. “És important que
els ajuntaments es dirigeixin a
la comissió explicant la situació
concreta del Delta, no només pel
que fa al tema del cabal, sinó
sobre la salinització, perquè es
podrien vulnerar unes altres
directives”.
Un altre dels temes que s’ha
abordat durant la reunió ha estat
la problemàtica del cargol

poma. En aquest sentit, Badia ha
assenyalat que fa prop d’un mes
una directiva del parlament
Europeu va decidir fer una llista
no tancada de les espècies inva-
sores per anar-ne incorporant
d’acord amb la gravetat de les
afectacions a cada territori.
“Aquesta directiva obre
la porta a que el cargol poma hi
sigui inclòs i, per tant, tenir més
recursos per lluitar-hi”, ha
subratllat l’eurodiputada socialis-
ta. 
La nova PAC i l’afectació sobre
l’arròs o la importància de les
eleccions europees del 25 de
maig vinent han estat altres
aspectes que s’han tractat.

L’Ajuntament de Sant Jaume treballa per dissenyar
l’estratègia contra el nou pla de conca de l’Ebre

El Tribunal Contenciós Administratiu
de Tarragona ha dictat una sentèn-
cia favorable a l'Ajuntament de
Roquetes, que farà estalviar de
moment 1.530.972,97 E en el
pagament de les obres de cons-
trucció de la piscina coberta de la
localitat.
Les dificultats econòmiques, i la
prioritat en el pagament de l’obra
de restauració de l’edifici de l’antic
Ajuntament, altament finançada
amb fons FEDER, va fer que l’any
2011 no es pogués pagar l’anuali-
tat de la piscina coberta (ara ja
pagada). Davant això, la
Constructora no va atendre les
raons de l’Ajuntament i va posar un
recurs contenciós-administratiu per
la demora en el pagament de la
quota de l’any 2011 i, a més a
més, demanava declarar resolt el
contracte de concessió d’obra
pública entre la Constructora i
l’Ajuntament. 
Una demanda judicial per tal de
cobrar, no només el deute del
2011, sinó tota la quota que a
Roquetes li correspondria pagar, i
que segons la Constructora és d’un
import de 5.407.846,38  E. Davant
aquesta demanda, el Govern muni-
cipal, mitjançant un bufet d’advo-

cats, s’ha defensat i ha aconseguit
que la sentència, en primera instàn-
cia, dictés una rebaixa substancial
a les pretensions de la constructo-
ra, i per tant, a favor de
l’Ajuntament. 

Demanda constructora:
5.407.846,38 EÛ 
Sentència: 3.976.873,41 EÛ 
Estalvi per a l’Ajuntament:
1.530.972,97 EÛ 

No obstant, tot i aquest importan-
tíssim estalvi per a Roquetes
(1.530.972,97 E), el Govern muni-
cipal ha presentat recurs a la
sentència inicial per considerar que
hi ha elements de la sentència amb
interpretacions diferents, i que en
cas d’una altra sentència favorable
a l’Ajuntament es podria rebaixar
encara més la quantitat a pagar, i
així, reduir de forma considerable el
cost final de la piscina coberta
municipal.

El contenciós de la piscina coberta
de Roquetes afavoreix l’Ajuntament

“Farà estalviar, de moment,

1.530.972,97 E en el

pagament de les obres”

“Es el 18è any

consecutiu que

s’organitza 

aquest curs”

Més de 30 alumnes foren
citats a les instal·lacions
de l’Escola de l’Esplai de
Tortosa per tal d’iniciar el
curs de monitor de trans-
port i menjador que orga-
nitza el Consell Comarcal
del Baix Ebre.
El curs, que té una durada
de 45 hores, té la finalitat
de formar als participants
inscrits per tal que puguin
exercir com a monitors
de transport i menjador. 
El vicepresident de
Foment de la Cohesió
Social, Joaquim del Pino,
va realitzar la inauguració
del curs i va animar als
alumnes a “participar acti-
vament per tal d’adquirir
una sèrie de competèn-
cies que facilitin l’entrada
en nou entorn laboral” .
D’aquesta manera, en el
transcurs del curs es
donaran a conèixer

aspectes com la funció
del menjador escolar dins
de l’educació, el desenvo-
lupament de l’infant i l’a-
dolescent, mesures per a
resoldre conflictes, identi-
ficació de material neces-

saris per a l’acompanyant
de transport escolar, etc.
Aquest és el 18è any con-
secutiu que el Consell
Comarcal del Baix Ebre
organitza aquest curs.

Presentació del curs de monitor de
transport i menjador

El faran més de 30 alumnes

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Móra la
Nova ha informat del
balanç econòmic. En la
sessió plenària ordinària
va presentar la liquidació
del pressupost de l’exer-
cici 2013 que deixa un
resultat positiu que puja
a 102.000 euros. Aquest
superàvit pressupostari
de l’any passat i el tanca-
ment consecutiu en posi-
tiu dels darrers exercicis
fan que actualment el
romanent de tresoreria
de què disposa
l’Ajuntament moranovenc
sumi 648 mil euros,
segons ha fet públic
l’Ajuntament. (Aguaita.cat)

Moció d’ERC
El grup municipal d’ERC
de Móra la Nova va regis-
trar el passat mes de
gener una moció a
l’Ajuntament demanant el
suport al Centre
d’Educació Especial
Jeroni de Moragas.
Aquest suport es concre-
tava, segons la moció,
amb el fet que el Centre
‘edités i imprimís totes
les publicacions de
l’Ajuntament’. Segons el
portaveu del grup munici-
pal d’ERC, Jesús Álvarez,
la moció té un doble
objectiu: ‘Social, ja que

és un centre que acull,
forma i dóna feina a un
centenar de persones
amb discapacitat
intel·lectual, alguns de la
nostra mateixa comarca i
municipi. I també buscar
gestió més eficaç i efi-
cient dels recursos muni-
cipals, ja que els preus
d’edició i impressió que
ofereix el Centre significa
un 30 % d’estalvi, respec-
te l’empresa que fa més
de quinze anys que fa les
publicacions de
l’Ajuntament’. Segons
Álvarez ‘és escandalós, i
no té justificació, que el
Govern de CiU de Móra la
Nova, tenint una oferta
més econòmica en més
de 7.500 euros anuals,
no la tingui en considera-
ció, i que totes les publi-
cacions municipals,
absolutament totes, les
faci des de fa més de
quinze anys una mateixa
empresa que ens costa
molt més cara’. El regi-
dor d’ERC ha afegit que
‘lamentem que, malgrat
que presentem mocions
constructives com
aquesta, que són bones i
defensen els interessos
generals, l’actual equip
de Govern es negui a
aprovar-les’. 

102.000 Euros de superàvit a
Móra la Nova
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Diumenge 4 de Maig tindrà
lloc la 7ena. Diada de
l'Arròs Col i Fesols a
l'Aldea. 
Des de l’Ajuntament aldeà
s’informava que “després
de sis anys d'organització
d'aquesta diada, ja és hora
que ens creguem que la
DIADA DE L'ARRÒS, COL i
FESOLS és un referent a
les festes gastronòmiques i
promocionals del nostre
territori. Creada per a pro-
mocionar el nostre poble,
els aldeans i aldeanes es
senten orgullosos de poder
dir que aquesta festa es
celebra al seu poble. En
aquesta nova edició es vol
donar una continuïtat a la
promoció de la localitat i
convidar a tothom que vin-
gui a degustar un dels plats

més típics de les nostres
terres”.

Programa d'actes:
11 h. Inici de la cocció de
l’arròs, col i fesols en una
paella gegant. Hi haurà
atraccions d’inflables per
als menuts. L’organització
facilitarà taules, cadires i
una ració per cada tiquet.
Cadascú es pararà la taula
al seu gust.
17 h. Actuació de la Banda
Musical Verge dels Prats.
Concurs de Cuina
Les Jornades
Gastronòmiques es van ini-
ciar el 25 d’abril i duraran
fins el dia 11 de maig. 
El cap de setmana del 10 i
l’11 de maig es farà el I
Concurs de Cuina Les 4
Torres de l’Aldea. 

Serà diumenge dia 4. Amb la Diada, s’inicien les Jornades Gastronòmiques, fins el dia 18

Diumenge, a l’Aldea, dins de les Jornades Gastronòmiques de la localitat

Eufonic

Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries, l'Esbart Reus
Dansa i la Cobla Reus Jove
sota la direcció musical de
Jesús Ventura presentaran a
Deltebre, dins de les Festes
de la Segregació, Concert La
Jota + Bella. 
Es tracta d'un nou espectacle
de músiques i danses que des-
cobreix tot un nou espai sonor

i festiu: la rondalla jotera i la
cobla sardanística s'uneixen
per trencar fronteres i desper-
tar sentits. Serà el diumenge,
18 de maig, a les 20h al
Centre Cívic. 
Preu entrada: 10 ÛE anticipa-
da i 12 a taquilla. Organitza
TUBAL Cultura i Espectacles,
amb la col.laboració de
l'Ajuntament de Deltebre.

Concert La Jota + Bella, a Deltebre

Aquest cap de setmana, 3 i
4 de maig, a Deltebre
tindrà lloc una Marató de
Fitness organitzada i gestio-
nada per l'Àrea d'Esports
de Deltebre i l'empresa

Esports, Riu i Gestió.
Dissabte la tarda i diumen-
ge al matí, al Centre Cívic.
El preu d'inscripció són 10
euros, samarreta i avitualla-
ment inclosos. 

Marató de Fitness

L´organització calcula distri-
buir enguany 2.500 kgs
d´ostres del Delta entre el
públic que acudeixi al port
pesquer de l´Ampolla, on
l’any passat més de 3.000
persones van gaudir  de la
jornada. 
El programa de la XXIV Diada
de l'Ostra és el següent: 
11 h: Concurs Cuinar l’Ostra
del Delta. Com a novetat
aquest any, els restaurants
adherits a les Jornades gas-
tronòmiques presentaran un
plat d’ostra cuinada el qual
serà valorat per un jurat. El
jurat estarà format per pro-
fessionals relacionats amb el
mon de la gastronomia.
Aquest any els membres
escollits són Fran López,
cuiner del restaurant Villa
Retiro guardonat amb una
estrella michelín, Joan
Forcadell, cap de cuina de
l’Escola de Cuina Via Magna
i Josep Àngel Odena autor
del llibre “La cuina de
Tortosa“ i amb una gran tra-

jectòria professional com a
periodísta.
11.45 h. Show Cooking: es
podrà veure com es cuinen
tres plats d’ostra; Tartar
d’Ostra del Delta amb mel-
melada de tomàquet, Ostra
del Delta amb all-i-oli suau de
gamba i Ostra del Delta amb
salsa atomatada i crostons
d’all
12 h: Mostra de Cuinar
l’Ostra del Delta. 
Restauradors de la localitat
oferiran una mostra de plats

cuinats amb ostres del
Delta: els visitants podran
observar diversos plats ela-
borats amb ostres cuinades
amb estils innovadors. 
12'30-14 h:  Degustació de
2.500 quilos d'ostres del
Delta, acompanyades de
cava, a la llotja del port pes-
quer de l'Ampolla. - Actuació
de música en viu.
Jornades 
La Diada de l'Ostra és l'acte
d'inici de les XXIV Jornades
Gastronòmiques de

l'Ampolla, que tindran lloc
entre el 3 i el 18 de maig. Els
restaurants participants a
llarg a les Jornades són:
Azara, Botavara, Can
Piñana, Casa David, Casa
Llambrich-Juani, Club Nàutic
Casa Montero, Del  Mar
Flamingo, El Pescador.
L’Ham, la Barraca, la Roca
Plana, Perales, Rafa i Sol-
Llambrich. “El Patronat
Municipal de Turisme de
L'Ampolla us convida a tots
a participar-hi”.

L’Ampolla repartirà 2.500 kgs d’ostres en
la XXIV Diada de l’Ostra del Delta

“Un certamen que s´ha
convertit en una referent
turístic i gastronòmic a
les comarques de l´Ebre
i arreu del país”.

VII Diada de l’Arròs, Col i Fesols

ACTUALITAT

La tercera edició d'Eufònic,
la Mostra d'Arts Sonores i
Visuals de les Terres de
l'Ebre aterrarà a Tortosa
amb una actuació visual i un
concert el pròxim 9 de
maig. En el marc de la set-
mana cultural de l'Escola
d'Art i Disseny es podrà
assistir a l'actuació de
Nev.Era, el projecte de pro-
jeccions visuals del produc-

tor barceloní Sergio Mesa.
Seguidament serà el torn de
dj Undo, nom artístic del
també barceloní Gabriel
Berlanga, de reconeguda
trajectòria en el món de la
música electrònica. Les
actuacions seran el preludi
d'un festival que enguany
s’avança, del mes de
setembre al juliol, entre els
dies 10 i el 13.

El president de la
Generalitat, Artur Mas, jun-
tament amb el conseller
d'Empresa i Ocupació, van
lliurar dilluns els Premis a la
Iniciativa Comercial i als
Establiments centenaris de
Catalunya. 
A títol pòstum, a més, es va
reconeixer la tasca del tor-
tosí Valentí Faura, desapare-
gut el 21 de març de 2013
i que va ser president de la

Cambra de
C o m e r ç ,
Indústria i
Navegació
de Tortosa.
D ’ a l t r a
banda, l'es-
tabliment El
Siglo de Móra d'Ebre
també va rebre el premi de
la Generalitat als
Establiments Comercials
Centenaris.

FESTA DEL VI CATALÀ A LA VORA DEL RIU
Stands sobre el vi, tallers i activitats lúdiques i cultu-
rals. Dissabte 31 de maig de 2014 de les 11 a les 22
h a la Plaça del Castell d’Amposta.

Actualitat

Des d’ahir dijous fins al diu-
menge 4 de maig tindrà lloc
a la Galera, la XXI Fira de la
Terrissa. Una vegada més,
els carrers del municipi
s’ompliran d’una gran quan-
titat d’atuells de terrissa i
ceràmica, d’usos, formes,
colors i textures diverses.
El carrer Major, Sant
Llorenç, Plaça del Mercat,
Plaça d’Espanya, Centre i
Travessia del Forn, seran
l’escenari i punt de trobada
de terrissers i ceramistes
d’arreu de Catalunya, l’Estat
Espanyol, Marroc o
Portugal. 
A més, i, com ja és habitual,

hi haurà els dos espais: un
dedicat a una comunitat
autònoma convidada, que
en aquesta edició serà
Navarra, que ens portarà
ceràmica de nova creació,
ja que tot i tenir una tradició
terrissera documentada
des del segle XVII, a mitjans
del segle XX aquesta pràcti-
cament desapareix i es va
reprendre fa uns anys de la
mà d’un seguit de joves.
L’altre espai preeminent
serà el que està dedicat a
un país, en aquesta ocasió
Polònia, coneixerem la cerà-
mica de la ciutat de
Boleslawiec.

XXX Fira de la Terrissa, a la Galera

Reconeixement pòstum a Valentin Faura
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CRAC de la setmana: Emili Lehmann, president de Fira Tortosa
MICHEL VIÑAS

“EL VERITABLE ATRACTIU D’EXPOEBRE ÉS SER L’APARADOR DE LES TERRES DE L’EBRE”
Expoebre arriba a la seva
70a edició mantenint l'espe-
rit multisectorial, com a fira
referent al sud del país,
però avançant en l'especia-
lització 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,
va presidir l'acte d'inaugura-
ció oficial ahir dijous. 
Més Ebre va parlar amb
Emili Lehmann, president de
Fira Tortosa, d’aquesta nova
edició.
Pregunta: La Fira de Fires
ja està en marxa. 70 edi-
cions. Noves il.lusions?
Resposta: Sí, és clar. La
il·lusió de continuar un any
més la tradició d'Expoebre.
P: Es complicat poder tenir
aquestes il.lusions en un
moment de desànim com
l’actual?
R: A Fira Tortosa no hem
perdut mai la il·lusió, ans al
contrari; prova d'això és la
contínua evolució
d'Expoebre durant tots
aquests anys difícils i que
ens permet seguir comp-
tant amb un elevat número
d'expositors i metres qua-
drats ocupats.
P: L’enginy ha de ser la clau
per innovar any rera any
amb menys recursos.
Quines innovacions presen-
ta el certamen? 
R: Reforcem el paper de
sectors com l'automoció,
artesania, empreneduria,
medi ambient i turisme que
alhora han esta, són i han
de seguir sent eixos verte-
bradors de la nostra econo-
mia.
P: Quin impacte econòmic

va poder tenir la Fira l’any
passat i quin es preveu
enguany?
R: És difícil valorar l'impacte
d'una fira multisectorial, sí,
en canvi, que estudiem d'al-
tres com Ebreokasió. No
obstant, Expoebre va més
enllà d'un impacte econò-
mic i actua com a activitat
dinamitzadora socialment
durant aquest dies.
P: Quin és el reclam per les
empreses, per a poder
exposar a la Fira. Facilitats
que poden trobar? 
R: No voldria utilitzar les
bonificacions i manteniment
de preus com a reclam cap
als expositors. El veritable
atractiu d'Expoebre és ser
l'aparador de les Terres de

l'Ebre amb 40000 visitants,
una extensa agenda d'activi-
tats complementàries i una
gran oferta de producte que
crida per sí mateixa al
públic.
P: 70 edicions. Una respon-
sabilitat afegida com a regi-
dor per intentar fer crèixer
un esdeveniment tan conso-
lidat i més en un moment
encara no del tot favorable?
Molta més feina.
R: La feina no la comporten
les 70 edicions sinó acon-
seguir ser un any més el
referent firal a les Terres de
l'Ebre.
P: Expoebre continua sent
el punt de trobada. O ha
perdut aquest encant? 
R: Amb la tornada a la gra-

tuïtat, estem recuperant
una de les característi-
ques bàsiques de la Fira,
que és aquesta.
P: Emili Lehmann, quan de
petit anava al Parc a la
Fira, quina evolució creu
que ha viscut?.
R: Les fires, especialment
les locals i territorials, can-
vien d'acord amb el canvi
social i econòmic;
Expoebre ha anat variant
els sectors d'importància
per una banda i ha anat
creixent fins necessitar un
nou espai que concentri
de manera més atractiva
tota l'oferta dels exposi-
tors. És una evolució
necessària no exempta de
la nostàlgia, com el fet d'a-

nar a visitar la part rama-
dera, per exemple.
P: Recomanacions al ciu-
tadà per visitar la Fira.
R: La principal, arribar fent
una enriquidora passejada
per la vora del nostre riu.
Un cop a la Fira, seguir el
programa de nombroses
activitats que duem a
terme durant tots els dies.
P: Quines sensacions vol-
dria tenir diumenge la nit
per estar molt satisfet.

Quants visitants espera o li
agradaria que hi haguessin
a la Fira?
R: El primer que esperem
és desenvolupar-la plàcida-
ment i sense inconvenients
d'última hora. En quant al
resultat, esperem assolir
els visitants dels últims
anys -uns 40 mil- i el resul-
tat més esperat és la
satisfacció de tots els
expositors que tornen a
confiar en Expoebre per
promocionar els seus
negocis.
P: Creu que ja estem en la
darrera fase de la crisi
galopant que ens ha afec-
tat o què encara queda?. I
que tornarem a l’època en
què no calia anar a buscar
empreses per exposar,
sino que elles soles ja hi
participaven. 
R: Com s'ha dit moltes,
massa, vegades, no torna-
rem al model d'abans (i
potser millor, no?). A dia
d'avui a les nostres comar-
ques ja som plenament
conscients que hem d'a-
postar per sectors com el
turisme o l'agroalimentari i
així estem veient, i ho
podrem comprovar a la
Fira, nous projectes en
aquests àmbits que donen
idea que la situació
comença a canviar i hem
de seguir apostant per
aquestes vies.

“La feina no la comporten les 70 edicions,

sinó que la genera aconseguir ser un any

més el referent firal al nostre territori”
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La temporada ha estat de
somni, en tots els nivells. En
el campionat, fins ara, el Kit-
chee és el campió i no ha per-
dut cap partit.  

Recio fa quatre anys que
està al Kitchee on va arribar
de la mà de Josep Gombau,
l’entrenador que ara està a l’A-
delaide United d’Austràlia,
equip amb el que ha renovat
per tres temporades, tal com
vam informar. 
Nando ha coincidit amb l’eta-
pa més brillant del conjunt del
Kitchee que ha guanyat tres
lligues en les temporades des
que està a les seues files. La
seua trajectòria, enguany
magnífica, li ha comportat ser

un dels tres escollits que po-
den guanyar el guardó com a
millor jugador de la lliga. La
premsa, els tècnics i els clubs

decidiran. Recio, que és el
puntal del Kitchee, es recupe-
ra d’una lesió: “estic molt mi-
llor. Ja fa una semana que tor-

no a entrenar perquè vull  ju-
gar l’eliminatòria de AFC Cup i
la final de la FA Cup que són el
14 i 18 de maig”. En un partit
de Copa es va dislocar el col-
ze però, de moment, no s’ha
d’operar. “Em trobo bé i la ve-
ritat és que tinc ganes de tor-
nar a jugar”. Sobre l’elecció
com a millor jugador, amb un
procès similar al de la pilota
d’or pel que respecta a les vo-
tacions, Nando deia que “l’im-
portant és haver guanyat la lli-
ga. No obstant, sempre fa
il.lusió poder tenir un reconei-
xement com aquest”. Cas d’a-
conseguir-lo, Recio seria el
quart jugador del Kitchee que
l’assoleix. Abans van ser-ho
‘Xino’ Losada (2009-2010),
Kwan yee Lo (2010-2011) i
Wang yang (2012-2013).

Recio, l’ebrenc que brilla a Hong Kong

Nando Recio està acumu-
lant èxits amb el Kitchee a
Hong Kong. Ha tornat a
guanyar la lliga i la seua
espectacular temporada
l’ha fet estar entre els tres
escollits per ser el millor
jugador de la lliga. 

OPTA A SER ESCOLLIT MILLOR JUGADOR DE LA LLIGA DEL PAIS ASIÀTIC

N’hi ha tres d’escolits; els clubs, la premsa i el tècnics decidiran

M.V.

Nando Recio, amb el Kitchee.

Recio es recupera ara
d’una lesió al braç

Lesió

Dani Porcar (Totana) ha fitxat

Amposta: nova final a Balaguer
RIVAL DIRECTE PER LA PERMANÈNCIA

L’Amposta va vèncer diumen-
ge el Tàrrega (2-0) en un partit
molt complet en el que es va im-
posar. Però que no es va resol-
dre fins que el jove Cristo, que
sempre aporta alguna cosa, va
decidir en la recta final del duel
(78’ i 92’). El triomf de l’Ampos-
ta era clau. No es podia fallar. El

Tàrrega va perdre opcions per
accedir a la segona plaça. L’Am-
posta respira però encara li que-
da molt per a fer. Segueix com-
promès. D’entrada, diumenge
una nova final, a Balaguer (17
h), rival amb el que està empa-
tat a punts. Partit amb doble va-
lor de punts. 

La zona de permanència està a 7 punts. En queden 15

Pas enrera del ‘Chu’Maria
DERROTA AL CAMP DE L’HORTA (4-1)

El Jesús i Maria, reforçat amb
els quatre fitxatges, viatjava al
Feliu i Codina, diumenge pas-
sat, il.lusionat després del
triomf contra l’Almacelles. I va
fer un bon inici de partit però,
com en moltes altres jornades,

les errades el van penalit-

zar. Una indecisió d’Aure a la
sortida d’un córner va suposar
l’1-0. Un gol que va desorientar.
Un rebot va propiciar el 2-0. A la
represa, es va intentar però va
ser l’Horta a la contra qui va
sentenciar. Teixidó va marcar el
3-1 però el conjunt local va es-
tablir el 4-1. La derrota deixa
lluny la permanència. Complica-
da. Però s’ha d’intentar. Diumen-
ge, partit contra el cuer Alpicat.
No hi haurà cap més fitxatge.   

Fa uns anys un bon amic
em va fer una reflexió de la so-
cietat: “només estem units als
enterraments”. No és així sem-
pre. Però podria ser-ho en
ocasions. El que és indiscuti-
ble és que quan hi ha una pèr-
dua d’una persona, l’entorn de
la mateixa s’hi aboca. La hu-
manitat és manifesta de forma
majúscula. I darrerament hem
viscut casos que ho demos-
tren. ‘Tito’ Vilanova ha estat un
bon exemple que reflecteix
que els valors no tenen rivals,
ni colors. Les bones actituds
són recordades i més en una
pèrdua amb 45 anys. Veure

e x p r e s i -
dents del
Barça tots
junts, rivals
e s p o r t i u s
donant tot el
suport és emocionant. I fa
creure que la humanitat està
per sobre de tot. D’altra ban-
da, no voldria acabar sense
donar una nova abraçada a Li-
dia Saura, secretaria de la de-
legació de la FCF, en uns mo-
ments tan delicats. Has lluitat
al màxim. Ets gran. I la gent,
molta gent, els darrers dies t’-
ho ha demostrat amb el seu
carinyo.  

Els valors no tenen rivals
L’opinió de Michel

Presència a la fira Expo Ebre

Nova plana web
CD TORTOSA

El Club Deportiu Tortosa ha
posat en marxa el portal web
oficial del club
www.cdtortosa.net. 

Aquest web permetrà seguir
la informació que rodeja al club
de ben aprop. Aquesta era una
de les accions que la nova junta
encapçalada per Arturo Llorca

s’havia proposat a curt termini.
D’altra banda, amb l’objectiu de
difondre el nou projecte del
Club, el Tortosa serà present
amb un estand a  fira ‘ExpoE-
bre’. Finalment, no es coneix en-
cara si continuarà el tècnic Nan-
do Crespo a qui, fins ara, no se
li ha proposat la renovació. 

Directiva i tècnic es reuniran per parlar de futur

Punt de trobada a Gandesa
SEGONA CATALANA

El president del Gandesa, Jo-
sé Lorenzo Diego va anunciar
que aquesta setmana s’havia de
reunir amb el tècnic Enric Alei-
xendri per parlar de futur. De la
renovació. El tècnic comentava
que “hem de seure i parlar-ne.
He estat i estic molt bé a Gande-
sa però també vull saber quines
intencions té la junta directiva i
llavors, en uns dies, decidir que
fem”. El Gandesa va empatar
contra el R. Bítem (1-1): “vam fer

la millor primera part del cam-
pionat. Però com en gairebé to-
ta la temporada, ens va faltar
claredat en els darrers metres.
Ens ha mancat un home gol per
decidir. A la represa, tot i no te-
nir el mateix ritme, vam seguir
insistint i vam reaccionar des-
prés del gol d’Angel, del R. Bí-
tem, empatant amb el de Soria-
no”. El Gandesa visita el Tortosa,
diumenge. El R. Bítem visita
demà el líder Reddis. 

Es consuma el descens

UE RAPITENCA. JA ÉS MATEMÀTIC

La Rapitenca va perdre ahir
al camp de l’Europa on va te-
nir noves baixes i va alinear
juvenils, com és habitual en
les darreres setmanes (1-0).
Diumenge passat, l’equip de
Teixidó havia guanyat contra
el Castelldefels amb un gol
d’Ivan Munta. Va ser un partit
carregat d’orgull i de dignitat
per part dels jugadors. L’afi-
ció així va reconèixer-ho en
acabar el duel. Les esperan-
ces eren mínimes i més visi-

tant ahir dijous un Europa que
s’ho jugava tot per fer la pro-
moció d’ascens. Malgrat això,
la imatge va ser bona i els es-
capulats, nerviosos, no van
tenir claredat. La derrota i el
triomf del Gavà consuma el
descens a Primera catalana.
De forma matemàtica. Era un
descens anunciat. 

El tècnic Teixidó és segur
que no continua, ja ho ha
anunciat. Es temps de co-
mençar una nova etapa. 

L’empat d’ahir amb el Vilassar li fa perdre la quarta plaça

L’Ascó es complica
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó s’ha complicat. Diu-
menge, en un partit per oblidar,
va perdre al camp d’un rival di-

recte, el Rubí (3-0). I ahir

dijous va empatar a casa contra
un Vilassar que lluita per la per-
manència. L’Ascó es va avançar
però el Vilassar va empatar.
L’empat (1-1) i el triomf del Rubí
contra el líder Muntanyesa deixa
a l’Ascó en la 5a. plaça. 

Queden dues jornades i no
depèn d’ell. 

L’Ascó no depèn d’ell per
jugar la promoció

Dues jornades

Diumenge reben el cuer,
l’Alpicat (17h)

Guanyar i esperar

El Camarles, líder de Tercera catalana va guanyar ahir, en par-
tit de recuperació, a la Sénia per 2-1. L’equip de Bartolo Meca
va imposar-se al primer temps amb gols de Francesc i Carlos.
A la represa, la Sénia va reduir distàncies i el partit va estar
incert fins el final. La victòria deixa al Camarles molt prop del
títol, a manca de cinc jornades. Està a deu punts del segon i a
tretze del tercer. A la categoria, informar de la novetat d’Angel
Alvarez (va entrenar a l’Atlas, entre altres) com a nou entrena-
dor del Pinell. Angel porta diversos fitxatges (fins a cinc) que
poden ser oficials avui, darrer dia. Podrien jugar aquesta nit
(partit avançat per la romeria,
contra el R. Bítem). 
De la Quarta catalana,
avançat a ahir:
La Galera-Campredó (0-1). 
(recup.) Arnes-Benissanet (2-0).

El Camarles guanya la Sénia (2-1)

Angel Alvarez és el nou
entrenador del Pinell

CF Pinell
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La tonyina roja del
Mediterrani és un dels ele-
ments gastronòmics més
arrelats a la cultura culinària
de l’Ametlla de Mar. De fet,
un nucli important de cale-
ros van viure dedicats exclu-
sivament a la seva pesca
des de 1885 i fins al 1960
a l’Almadrava, indret que
encara que dins del terme
municipal de l’Hospitalet-
Vandellòs, estava poblat
bàsicament per gent de la
Cala.
Aquest fet va comportar
posteriorment que aquesta
tradició pesquera, encara
que en d’altres modalitats,
fos assumida pels pesca-
dors de l’Ametlla de Mar,
que de manera artesanal
van pescar en abundància
aquest preuat producte, fins
que el canvi de pesqueries
com el tonaire als anys 70 i
l’evolució de la pesca cap a
l’encerclament i els grans
vaixells tonyinaires dels
anys 80 ha universalitzat
aquesta pesqueria i la seva
relació amb l’Ametlla de
Mar.
La Cala es prepara aquests
dies, de l’1 a l’11 de maig,
per acollir per tercer any
consecutiu les Jornades
Gastronòmiques de la
Tonyina amb la participació

de 17 bars i 14 restaurants
que han fet de la tonyina el
principal element d’inspira-
ció per a les seves crea-
cions gastronòmiques.

Tapamar – Tapa Roja

L’Àrea Municipal de Turisme
de l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar va crear l’any passat
el Tapamar, programa que
consta de tres rutes de
tapes anuals que coincidei-
xen amb les setmanes gas-
tronòmiques de la Tonyina
Roja al mes de maig amb la
tapa Roja, els Fideus
Rossejats i el Peix Blau al
mes de juny amb la tapa
Blava, i l’Arrossejat i el Peix
de Llotja a l’octubre amb la
tapa Blanca.
Aquests dies, 17 bars de la
localitat han posat la seva
agudesa gastronòmica al
servei dels seus clients per
oferir-los 17 tapes dife-
rents, que sota el lema
“tapa roja” s’ofereixen per
un preu comú de 2’90ÛE
amb l’acompanyament
d’una copa de vi, cava o
cervesa. Des de les torra-
des o “els pinxos” al sushi,
de les degustacions de
cuina tradicional marinera
com el butxi a les combina-
cions de marinatges amb
fruites.
Els que segellin la butlleta

promocional amb almenys
cinc tapes diferents, partici-
paran en un sorteig de 50
Tuna Tours dobles per genti-
lesa del Grup Balfegó.
Aquest any l’Ajuntament ha
ofert als bars la seva
col·laboració per a què amb
el consum d’una tapa,
puguin obsequiar als clients
amb una hora d’aparcament
gratuïta al pàrquing munici-
pal.

Jornades Gastronòmiques
de la Tonyina

Per la seva part, els 14 res-
taurants que formen el Club
de la Gastronomia de
l’Ametlla de Mar, protagonit-
zen per tercer any consecu-
tiu els menús gastronòmics,
els quals oscil·len entre els
20 i els 60 E depenent de
factors com l’originalitat de
la proposta o la qualitat dels
productes bàsics o comple-
mentaris.
Així, restaurants combinen
menús més tradicionals
amb plats com l’arròs amb
tonyina, tonyina amb fideus
o el llom de tonyina a la
brasa, amb d’altres propos-
tes com un confitat de ceba
amb tonyina, la parpatana o
el tàrtar de tonyina i els car-
paccios, sense oblidar-nos
de complements com els

saltats, la coca o les pirule-
tes amb la tonyina.

III Setmana de la Tonyina
Roja del Mediterrani

Aquestes jornades gas-
tronòmiques acullen aquest
primer cap de setmana, del
2 al 4 de maig les diverses
accions lligades a la III
Setmana Gastronòmica de
la Tonyina Roja impulsada
pel Grup Balfegó amb multi-
tud d’activitats lligades a la
gastronomia, l’esport i el
lleure. L’Aula Balfegó, ins-
tal·lada al port pesquer, ofe-
rirà durant aquests dies tota
mena de conferències,

tallers i demostracions
sobre el hàbits de consum
de la tonyina, la seva mani-
pulació i tractament a la
cuina, les seves propietats
nutricionals i la seva relació
amb la cultura i la tradició
japonesa. El tret de sortida
el donaran divendres els
xefs de la localitat, Marc
Miró (La llotja) que mostrarà
les visions modernes de la
tonyina, Marc Anton (El
Càmping Ametlla Village)
parlarà de la tonyina roja en
la tradició i Josep Margalef
(Molí dels Avis) ens mos-
trarà un menú de tonyina.
Aquesta edició de les
Jornades Gastronòmiques
de la Tonyina Roja acolliran

per primera vegada el festi-
val Mangatuna, un pas
endavant que pretén enfor-
tir els llaços amb la cultura
japonesa amb projeccions,
exposicions, concerts gra-
tuïts amb el Manga, l’anime
i el cosplay com a protago-
nistes. “A l’Ametlla aquests
dies unirem la tonyina roja i
el còmic Manga. Dos pas-
sions del poble japonès. Així
es fa un pas endavant en la
Setmana Gastronòmica de
la Tonyina Roja”, subratlla
Vicent Martí, regidor de
Turisme de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar.
D’altra banda, a la plana 19,
més informació d’actualitat
de la Cala.

La tonyina roja, estrella gastronòmica 
a l’Ametlla de Mar

De l’1 a l’11 de maig, 17 bars i 14 restaurants faran de la tonyina el principal element d’inspiració de la creació gastronòmica.

ACTUALITAT
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OLGA TOMÀS
Ahir dijous l'Ametlla de
Mar encetà el Mangatuna,
en el marc de la III
Setmana Gastronòmica
de la Tonyina Roja.  Així
del dijous 1 al 4 de maig
l'activitat del Mangatuna
es concentrarà en tres
espais. La sala de la
SCER, el CIP, i el
Poliesportiu Municipal
Galetet. El programa d'ac-
tivitats inclou tallers de
manga a càrrec de
l'Escola de Còmic Joso i
projeccions de pel·lícules
d'animació japonesa que
tindran lloc al local de la
Societat Cultural,
Esportiva i Recreativa.
Les actuacions musicals,
exhibicions de balls asià-
tics, karaoke i cosplay se
celebraran al Poliesportiu
Municipal. En aquest
espai també hi haurà un
espai dedicat als video-
jocs que munta Expert
Serafí. Al Centre
d'Interpretació de la

Pesca tindran lloc con-
ferències sobre diferents
aspectes del manga i l'a-
nime i també es podrà
veure l'exposició Manga a
la carta, sobre la presèn-
cia de la cuina al còmic
japonès. A més, es realit-
zarà una gimcana Manga
per la vila.

“Amb aquest primer festi-
val Mangatuna hem inten-
tat buscar propostes que
atreguin al públic en gene-
ral i no tancar-nos. Així,
per exemple, els dobla-
dors de Bola de Drac,
Marc Zanni (veu de Goku)
i Joan Sanz (veu de
Vegeta), dissabte a les sis
de la tarda al Poliesportiu
, realitzaran una activitat
titulada La sèrie de la
teva vida” explica José
Luis Puertas , coordina-
dor del Mangatuna. A
més, Puertas destaca
entre les conferències la
de SachikoIshikawa,
Cultura Japonesa versus
Cultura Catalana, diumen-
ge a les quatre de la tarda
al CIP.

L'èxit de la III Setmana
Gastronòmica de la
Tonyina Roja, amb dife-
rents activitats dedicades
a la cultura japonesa, ara
fa un pas endavant amb el
Mangatuna amb el manga,
l'anime i el cosplay com
eixos principals. Des de
l'Ajuntament de l'Ametlla

de Mar, Damià LLáo,
gerent de l'Àrea Municipal
de Turisme explica que
“aquesta incorporació del
Mangatuna a la Setmana
Gastronòmica és tancar el
cercle per estretir llaços
amb la cultura japonesa
oferint-los dos de les
seves passions, la tonyina

roja i el Manga”.
El I Festival Mangatuna
està organitzat per
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar i l'Oficina de
Turisme de l'Ametlla de
Mar, mentre
FICOMICprograma i coor-
dina les activitats. El
Festival compta amb el

patrocini del Grup Balfegó,
el suport del Patronat de
Turisme de la Diputació de
Tarragona i de les Terres
de l'Ebre, i la col·laboració
de Casa Àsia, Consolat
General del Japó, Societat
Cultural, Esportiva i
Recreativa de l'Ametlla de
Mar i Expert Serafí.

I Festival Mangatuna de l'Ametlla de Mar
Del dijous 1 al 4 de maig l'activitat del Mangatuna, en el marc de la III Setmana Gastronòmica de la Tonyina Roja, es concentrarà en tres
espais. La sala de la SCER, el CIP, i el Poliesportiu Municipal Galetet.

ACTUALITAT

La tercera edició del
TunaRace Balfegó dóna el
seu tret de sortida avui dia
2 de maig amb una jorna-
da de formació dirigida
per l'atleta olímpica Erika
Villaécija, el nedador olím-
pic d'aigües obertes Kiko
Hervás i l'entrenador Santi
Pellejero, en el CEM La
Cala a L´Ametlla de Mar.

En el dia 3 de maig, la
prova TunaRace Balfegó
RUN 10.0K, dóna inici a al
cap de setmana de com-
peticions, en una cursa a
peu que recorrerà una
distància aproximada de
10 quilòmetres i transco-
rrerà en les mediacions de
la població de L'Ametlla
de Mar. El mateix dia,

entre les 9hs i 13hs, els
nens i nenes entre 6 i 12
anys, podran participar
d'activitats esportives i
educatives en el
TunaRaceBalfegó SWIM
KIDS. 

En el dia 4 de maig serà el
moment de mullar-se. En
aquest dia es realitzaran

les dues proves de natació
en aigües obertes, SWIM
5.0K, l'única prova de tra-
vessia amb sortida des de
dins del mar, més específi-
cament des de les pisci-
nes d'aqüicultura de
Tonyina Vermella de Grup
Balfegó, a 5kms de la
costa, i SWIM 2.5K, amb
sortida a la Cala

Pixavaques i arribada a la
Platja de l'Alguer. Entre els
inscrits a la prova de nata-

ció a mar oberta hi ha els
olímpics Erika Villaécija i
Kiko Hervás.

Dóna el seu tret de sortida avui dia 2 de maig 

300 participants a la TunaRace Balfegó
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Perelló rebrà diumenge la
Cava. Un derbi estel.lar i que
arriba amb molta necessitat dels
locals per allunyar-se del des-
cens directe. El partit és clau.
Com també ho serà el posterior
a Bítem. I és que als de Molinos
els hi queden cinc finals. Diumen-
ge, a Cambrils, també en van
disputar una, contra un rival di-
recte. L’empat (0-0) permet se-
guir fora de la zona de descens.
No és un mal resultat, però dei-

xa el golaverage particular igua-
lat, considerant que el general
és favorable al Cambrils. Fou un
duel igualat, i el 0-0 va ser just,
si bé, dins de les poques oca-
sions, el Perelló va tenir la més
clara amb una rematada al pal.
Van debutar Toni Enciso i Joan
(fou expulsat), tal com vam anun-
ciar, i el darrer fitxatge, el davan-
ter Marce (Torredembarra). Era
el jugador que avançàvem que
havia de fitxar divendres passat.  

El Perelló se la juga amb la Cava
VAN DEBUTAR TONI ENCISO, MARCE I JOAN

El Catalònia va empatar dissabte amb el Roda (2-2), rival directe en la
lluita per fugir de al zona delicada de la taula si hi ha compensació
(cinquena plaça per la cua). Iniesta, a la sortida d’un córner, i Cristian,
amb un gran gol, van posar el 2-0. Els de Rumense van poder sen-
tenciar però no van transformar les opcions que van tenir per fer el
3-0. I quan el Roda va marcar el 2-1 (60’), els locals van fer un pas en-
rera i van tenir dubtes per l’obligació de guanyar. El Roda va acabar
empatant.  Demà no es pot fallar a la Selva ni tampoc després, a ca-
sa, contra el Roquetenc. Sisco i Leandro tornen a la convocatòria
mentre que Nacho és baixa així com Juanjo. 

El Catalònia no pot fallar a la Selva,
després de cedir un empat amb el Roda

GUANYAVA 2-0

El Roquetenc va perdre al camp del Vilaseca (3-1) en una confronta-
ció en la que va acusar la seua situació, i més en un desplaçament.
L’equip, tot i les dificultats que viu, ha estat competitiu però ara ja,
com és normal, sense trobar premi amb resultats, ha cedit. El des-
cens ja ho és de forma matemàtica. El Vilaseca, que porta vuit jorna-
des sense perdre, va decidir amb tres gols de Boulaouali. La veritat
és que va poder fer més gols, per les ocasions que va crear i les fa-
cilitats que va trobar per fabricar-les. D’altra banda, el president i la
junta directiva del Roquetenc han manifestat que seguiran. I que tam-
bé hi haurà filial l’any vinent. Un filial que ara no podrà pujar de 4a. 

El Roquetenc ja és equip de 
Tercera catalana

LA JUNTA SEGUEIX I INFORMA QUE HI HAURÀ FILIAL

La Cava va perdre contra el Reddis (1-2). A la primera meitat es va im-
posar. Segons Camarero, “vam fer una primera meitat molt bona, ju-
gant amb molta intensitat”. Pardo va fer l’1-0. Camarero afegia que
“era difícil mantenir el ritme a la segona part. I el Reddis, a més, va de-
mostrar perquè és líder a la represa, amb un jugador que va entrar du-
rant el partit (i fou substituït) i que va marcar distàncies”. El davanter
de Marçà, Andreu Guiu, va signar els gols del líder que, amb la derro-
ta del Morell, s’acosta al títol de campió. Guillermo deia que “estic molt
content del primer temps. L’equip està millorant i aquesta és la línia que
hem de portar fins el final de temporada”. 

El Reddis decideix el títol de campió amb
el triomf a la Cava

EL PRIMER TEMPS VA SER DELS LOCALS

El Tortosa va guanyar el Morell,
segon classificat (2-0). Un bon
partit que reivindica a un equip
carregat de joves jugadors, que
està per a crèixer, i que s’en-
fronta contra rivals que estan
molt més fets. No arribarà a llui-
tar per la promoció però cal va-
lorar que amb les adversitats
viscudes (baixes sense fitxatges
per compensar-les, canvi de di-
rectiva...) es manté en una situa-
ció capdavantera a la taula, mal-

grat que cal considerar que no-
més hi ha tres punts del cinquè
al novè, el Vilaseca.

Contra el Morell, el Tortosa va
fer un partit molt complet. Se-
gons Nando Crespo, “vam estar
molt posats i, a més, vam tenir
la pilota en moltes fases i, a di-
ferència d’altres jornades, vam
gaudir de la profunditat que ens
havia mancat, tenint ocasions i
fent els gols”. El juvenil Lofti va
debutar de titular i l’equip, tot i

les baixes de Sandu, Pere (clavi-
cula), Monje, Borrull i Ferran, va
respondre amb motivació. “En
general, estic molt satisfet del
treball de tots els jugadors. No
només d’aquesta setmana, sino
que de tota la temporada”, deia
Nando Crespo. Potser al Torto-
sa li ha mancat apuntalar la plan-
tilla, si hagués estat possible.
Però la qüestió econòmica tam-
bé ha influit quan han hagut bai-
xes com la de Miguel o David.  

El Tortosa vol valorar-se
VA VÈNCER AL MORELL (2-0) I DIUMENGE REBRÀ EL GANDESA (17 H)

Tot i les dificultats que ha
viscut i viu, i amb un

equip molt jove que ha
sofert baixes, és cinquè

amb 49 punts

Meritòri

El pichichi Javi Asín i
Moha, de penal, van

marcar diumenge

Gols

El CF l’Ampolla ja gaudeix de la
gespa artificial. Diumenge va
disputar el primer partit oficial.
La inauguració de totes les milo-
res serà més endavant, un cop
estiguin acabades les que man-
quen, com ho és la tribuna i tam-
bé l’asfaltat de la zona perime-
tral al terreny de joc.  
Pel que respecta a la Segona
catalana, l’Ampolla va empatar
contra la Canonja (1-1) en un
partit en el que, en el cas d’ha-
ver guanyat, amb la derrota del
Morell, s’hagués pogut acostar
a l’equip tarragoní que, a més,

serà el seu proper rival. La Ca-
nonja, a la primera meitat, va te-
nir més el domini de la pilota i
també les ocasions com una de
Mercadé i una altra de Luigi. A la
represa, el partit va igualar-se.
l’Ampolla, lleugerament, va des-
pertar i va equilibrar la posses-
sió de la pilota. El partit es va
obrir. Però els locals no arribà-
vem amb perill mentre la Canon-
ja va avisar amb dues ocasions
de Rosado. Tot això fins que va
arribar el gol de Guillem. Bona
decisió de Regolf i bona i intel.li-
gent resposta de Guillem, amb

el porter visitant avançat. Amb
l’1-0, l’Ampolla va poder senten-
ciar amb dues oportunitats cla-
res. Però no va fer-ho i Rosado
va empatar rematant una falta.
En temps afegit, Gordo va po-

der desfer l’empat. Un empat
que va ser just. L’Ampolla se-
gueix quart. El club viu un gran
moment. Demà partit per aca-
bar de tenir més al.licients al
Morell. El president Paco Gila-
bert va estar a Canal TE i va in-
formar que hi ha interès en reno-
var al tècnic Cotaina, “però
també entenem que pugui con-
siderar que ha acabat una etapa
i, a  la vegada, que pugui tenir
una oferta per a millorar”. Gila-
bert va agrair a l’Aldeana i al Pe-
relló les facilitats mostrades du-
rant les obres al camp. 

Estrena de la gespa artificial
Aviat estarà també la tribuna a la graderia, dins de les millores a l’estadi

A L’AMPOLLA. EMPAT CONTRA LA CANONJA

Paco Gilabert: “volem
que Cotaina continuï,

però si creu que ha
acabat una etapa o té

una altra opció per
millorar, ho entendrem”

Futur

Formació de l’Ampolla, diumenge. DIGITALEBRE

L’Alcanar va empatar amb el
Valls en el partit que, sobre tot
als vallencs, podia servir per
aproximar-se al Morell, una ve-
gada es sabia que havia perdut
a Tortosa. L’empat, però, no
beneficia del tot en aquesta llui-
ta, tot i que la deixa oberta, te-
nint en comte que el Morell ha
de rebre a l’Ampolla, demà i

que queden encara 15 punts. 
Era el partit de les baixes.

Romero, Ivan Diaz, Chimeno i
Jan ho eren per als locals amb
els que van haver de ser aline-
als jugadors amb molesties. El
jove Marc Bort va ser titular.

“Vam jugar més defensius
per les circumstàncies i si bé el
Valls va poder tenir més oca-

sions, nosaltres també vam fer
les nostres i potser més clares
en un partit en el que l’empat
va ser el més just”. Raül Vates,
de falta, va fer l’1-0. I en temps
afegit al primer temps, el Valls
va empatar. La represa, amb
més domini del Valls, els locals
van tenir dues opcions (Adrià i
Felipe) mentre els vallencs no

van poder convertir el domini
amb gols. 

La directiva de l’Alcanar, da-
vant dels rumors que indiquen
que no seguirà ha aclarit que
“en cap moment hem informat
que ho anem a deixar. La nos-
tra intenció és acabar la tem-
porada i llavors ja es decidirà si
continuem o no”. 

Alcanar i Valls no poden acostar-se al Morell
EMPAT EN UN DUEL MARCAT PER LES BAIXES

La directiva aclareix que
“en cap moment hem dit

que deixem el club.
Acabarem la temporada i

llavors es decidirà si
seguim o no”

Temporada vinent
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Quan veus situacions com les vicudes arran de la mort de Tito Vilanova, veus que hi
ha coses meravelloses al nostre costat. La salut, la família, l’amistat, tenir una esposa i
uns fills que t’estimin...però sempre volem més, treball, diners, cotxe; com jo sempre dic,
tenim molt d’ego, amb tenir salut i amor al voltant un ja no pot demanar res més i poques
vegades valorem el que tenim. De vegades no expressem els nostres sentiments i no
diem el que pensem. Mirar una posta de Sol, caminar, córrer, nedar, practicar qualsevol
esport, passejar per una muntanya, al costat de la platja, llegir un llibre, escoltar el silen-
ci, apagar el mòbil, la televisió, l’ordinador, passar una tarda de tertúlia amb amics, amb
sers estimats, fer una bogeria setmanal, trencar la rutina... quantes coses es poden fer
cada dia per veure que aquesta vida és meravellosa. Aquesta setmana estic molt filosòfic, serà que visc amb
una filosofa, alguna cosa es pega. Jo com a molts de vostès, divendres passat vaig passar una tarda molt
trista per la mort de Tito i em van caure unes llàgrimes. Com un sense conèixer a una persona pot treure
sentiments de tristesa i afecte? Doncs perquè els humans som més grans del que puguem imaginar. Només
Tito ha pogut unir a totes les aficions, barcelonistes, madridistes, espanyolistes...totes van passar per l’espai
reservat que el Barça va habilitar per donar les condolences. El dissabte totes les portades van despertar
amb Tito, fins el Marca li va fer un suplement especial. Jo no coneixia a Tito, però si hagués de escollir un tí-
tol és el que vaig llegir d’un aficionat: “El cel ha fitxat a un crac”. Fins Mourinho en una entrevista fa uns me-
sos en una televisió va demostrar el seu tarannà humà, el presentador li va fer una pregunta: “si pogués de-
manar tres desitjos” i un d’ells va ser: “que es recuperés Tito”.

Quan un es mor sempre es parla del millor, però mai havia llegit tants adjectius d’aquesta persona de di-
ferents columnistes o personalitats que el van conèixer: senzill, clar, frontal, natural, obert, gran pare, gran
persona, treballador, valent, gran estratega i centenars d’adjectius més. Estratega fins a 24 hores abans de
la seva mort, va donar ordres de com volia que fos el seu enterrament per protegir a la seva família dels fo-
cus de la premsa, i a una persona de la seva confiança va demanar-li que comprés un rellotge per a la seva
dona en agraïment dels últims anys del seu suport. L’ésser humà és gran per mostrar el seu afecte i tot els
barcelonistes i els que no ho són s’han sentit aquest passat cap de setmana afectats per una persona que
ha passat per la història del Barça com un ser gran. Però de vegades cal reflexionar. Som au de pas, cal
gaudir al màxim cada minut, cada dia, l’altre dia un amic em deia: “A la meva mare els metges li han dit que
pot viure 6 mesos o tres anys, i jo dic a qualsevol ésser humà que si tens un desig de fer alguna cosa, fes-
la ja, doncs potser dins de sis mesos no podràs. La vida ningú la té garantida”. El guionista Rafael Azcona
va donar ordre a la seva família de que avisessin a la premsa i als seus amics de la seva defunció una vega-
da enterrat. Gairebé igual Tito; va marxar amb la discreció personificada. Des d’aquí una abraçada a tota la
família del Barça, a la seva dona Montse i els seus fills que són els que donaran a la seva mare l’afecte per
poder tirar endavant. VISCA EL BARÇA, VISCA TITO.

ESTADÍSTICA REAL, NO SERVEIX PER RES CESSAR A UN ENTRENADOR. Jo sempre he dit que cessar
a un entrenador no és la solució, només cal veure els canvis aquesta temporada. A l’Amposta va marxar Na-
cho i l’Amposta està encara prop del descens, el mateix que a La Canonja, que José Mora té al seu equip en
posicions complicades i no diguem a Pinell, on va demostrar que Rovira no era el culpable. El mateix Sansa-
no a Ulldecona, aquest equip ja gairebé té descartat l’ascens. Fa uns anys el setmanari desaparegut Don Ba-
lón va publicar un estudi de 50 entrenadors cessats i què passava als 15 partits. Els punts eren de mitjana
els mateixos.

LIDIA, ÀNIM, MOLT D’ÀNIM. Un a vegades ha d’escriure coses doloroses, perdre a un ser estimat és llei de
vida, però perdre a un fill que tènia 10 mesos és un dolor que solament una mare pot comprendre. Des de
Madrid una abraçada molt gran a aquesta gran dona Lidia, que és la veu de la federació de les nostres te-
rres. Tot un detallàs del President Subies de la federació que va estar a l’enterrament.

CADA VEGADA MENYS PARTITS ELS DIUMENGES A LA TARDA. Aquesta temporada en la Quarta Catala-
na es disputen cada vegada més partits en dissabte. Aquest diumenge ja solament quedaven tres partits i a
la tarda dos. És el futur? doncs si.  Jugar dissabte o diumenge al matí, per cert aquesta jornada el Godall va
perdre el seu primer partit, com veuen els equips no són perfectes també són humans.

L’ESPOSA DEL PRESIDENT DEL TORTOSA. Vaig trucar al mòbil del president, però no estava i em va
contestar la seva esposa, Bàrbara, (té una gran personalitat i és una gran dona) i li vaig preguntar com és el
seu marit: “És introvertit, just, de grans valors i que lluita per les coses que ell creu”. Com diuen, darrere d’un
gran home hi ha una gran dona. Don Arturo no para, a Expoebre farà un estand del club. A aquest senyor no
se li pot dir que no està donant una altra imatge del Tortosa, però hauria d’entrar més a l’àrea esportiva i de-
cidir també l’entrenador, i  fer comprendre que s’ha de crear un filial, que de moment no hi ha intenció de fer-
lo. La próxima setmana els explicaré una cosa que va passar-li a aquesta directiva. Divendres passat vaig
prometre que ho diria avui, però hauran d’esperar una setmana més. 
COM VA ANAR A LA BODA SUPER BERTOMEU. AMB CORBATA O XANDALL? Un personatge històric del Ca-
marles. Se va casar la seva filla, Mònica, ahir a les 12 i el partit contra La Sènia es jugava a les cinc, amb la
qual cosa no ha convidat a cap jugador: “els jugadors han d’estar per guanyar els partits”. A l’hora de redac-
tar aquesta notícia no sé si va anar amb el xandall del Camarles a la boda de la seva filla, o amb vestit d’ho-
nor, etc. Aquest any ja porta dos èxtasis Super Bertomeu, l’ascens a punt de caramel, el dia de les boda de
la seva filla i el tercer ja ho explicaré algun dia.

IGUALTAT TOTAL, GIRONA, NÀSTIC, ASCÓ I AMPOSTA EN UN PUNY. Segona divisió A, del lloc 6  fins a l’úl-
tim classificat tots tenen opció al play off. El Girona en el lloc 22, només tretze punts de diferència. 17 equips
en un puny. A Segona Divisió B grup 3, per a les primeres quatre places del play off opten set equips, no-
més separats per cinc punts, entre ells el Nàstic. A tercera divisió, 7 equips implicats al play off, Muntanye-
sa, Europa, Cornellà, Rubí, Terrasa, Palamós i el Super Ascó (dades fins la jornada de diumenge). A Primera
Catalana, al grup 2 hi ha deu equips separats per només deu punts per al descens. Senyors o el futbol està
igualat o com no hi ha un euro els equips estan com estan, tots gairebé igual.

RAPITENCA LA VIDA SEGUEIX. BRUIXES, SORTEIG I BINGO. Dels 51 punts possibles de les últimes 17
jornades, només n’ha aconseguit 8, i els últims tres els va sumar diumenge enfront del Casdelldefells. El mi-
llor del partit va ser el debut de dos juvenils, Albert Navarro i Carlos Martí. Va arribar una victòria, però aques-
ta ja fora de termini, aquest any en la Rapitenca li ha faltat una neteja d’una bruixa de la comarca en el vesti-
dor. Ningú va pensar en això. El diumenge es sortejarà pels que van comprar butlletes “de la gran pilotada”.

Futbol i filosofia

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

2 paneres de peix de la confraria de la Verge del Carme, 3 espatlles de Garcia Moreno, 15 quilos d’arròs del Mont-
sià, 3 sopars a Bon Marisc, Llansolà i Can Batiste. I dic jo, perquè no fan un bingo la propera temporada en els des-
cansos?

PRIMERA CATALANA. Deu equips implicats en el descens. Mare meva quina última jornada viurem en aquesta ca-
tegoria. Amposta no va fallar, fins a la victòria la van reconèixer els de Tàrrega, però ull, que fins al minut 77 l’Am-
posta ja estava en posicions de descens. El jove i la promesa, Christopher, tan bo o més que Aleix o Miguel Rever-
té, va demostrar que ha de ser titular. El diumenge vista a Balaguer, només serveix guanyar, si es guanya la categoria
estarà gairebé salvada. Si es perd, a resar. Des de l’entrada del mister Gerard aquest equip té mes agressivitat. El
Jesús i Maria, gairebé equip de Segona Catalana. Va perdre a Horta per errors, però han estat tants en tota la tem-
porada, ara fer miracles ja és difícil, la propera temporada una altra vegada a Segona Catalana, categoria que li co-
rrespon. Ànim, José Mari i jugadors que quedeu d’aquest equip, sou molt bons, però aquest any la pilota no entra.

SEGONA CATALANA - SIS PARTITS EMPATATS. Els millors equips en les últimes 7 jornades, o els que estan en
millor forma. El primer el Vila-seca amb 19 punts, seguit del Morell amb 15, Tortosa i Alcanar, 14. Tots els equips
implicats per al descens Roda, Jesús Catalonia, Perelló, Cambrils, Canonja van empatar, això confirma que ja van
justos a final de temporada o són les casualitats del futbol. Semblava que deu equips s’haguessin posat d’acord, sis
partits amb empat. No veig “tongo” en cap partit. El duel de l’any a Calafell guanyava 4-1 a la Selva, i al final 6-6. El
Jesús Catalonia després d’anar guanyant 2-0 es va tancar a la seva àrea, i ho va pagar molt car amb l’empat del Ro-
da, però l’equip de Santa Creu està gairebé salvat, quinze punts en joc i està a sis i set del Perelló i el Cambrils. L’e-
quip de Molinos va mostrar millor imatge i va jugar la primera part contra vent. Dels tres fitxatges de moment no-
més Toni Enciso va despuntar. No va fallar el Reddis a La Cava, i si el Morell a Tortosa, el segon classificat perd el
segon partit després de 15 jornades, mentre que el Tortosa porta només una derrota a les últimes 9 jornades i a
Valls on va fer un bon partit. Què difícil és guanyar-li a l’Ampolla, només una derrota a les últimes tretze jornades, i
l'Alcanar, malgrat les baixes, va demostrar que té força. Ha marcat en les 29 jornades, i ull és el màxim artiller amb
73 gols, i distanciat del segon, amb 62, que és l’equip de Sergi Navarro. El Gandesa va jugar el diumenge la millor
primera part de la temporada, quatre jugadors de primer any van ser titulars, aquest divendres hi ha reunió secreta
de la directiva amb Enric per decidir si segueix o no.

TERCERA CATALANA, COMENCEN LES COMPRES DE PARTITS PER LA PART BAIXA? Qui va guanyar, Batea o Pi-
nell? doncs depèn de l’hora que es miri. Si van a la federació a les 19,20 h el resultat era 5-2 a favor del Pinell. No
senyors, l’àrbitre va beure aigua i no vi, minuts després van posar el resultat real 2-5, d’aquest fet és testimoni la me-
va persona i la persona vinculada al Batea (Felipe) que m’enviava cada gol al meu mòbil des de seva casa, doncs
estava de baixa per una rinyonada. El Camarles com una moto, sis gols, cadascun d’un jugador diferent, és una ma-
quina aquest equip. Tenen garantida la segona plaça. Si guanyen a la Sènia estaran a només cinc punts de l’ascens,
poden perdre dos partits i ascendiran igual, doncs en tota la temporada solament han perdut 4 partits amb la qual
cosa: “campió, campió Camarles”, tal com vaig dir fa ja molts mesos que ascendiria. El Deltebre té un calendari molt
difícil, Ulldecona i Camarles com a rivals. Però és la meva major aposta per la promoció. Ara, ull amb el Batea. Tot
és possible. Santa Bàrbara (va fitxar a Roger, ex de l’Hospitalet, Gandesa i Perelló), Alcanar, Olímpic, Sant Jaume, Pi-
nell: qui se salvarà? només cal veure la segona volta, Pinell (sis jornades sense guanyar) només 8 punts, Sant Jau-
me 12, Santa Bàrbara 13, Olímpic 15, l’Alcanar 18. Si fa falta arreglar algun partit es farà, doncs a l’alçada actual
del campionat, tot val.

TERCERA CATALANA

El Vilalba es va presentar molt min-
vat d’efectius. Per això, tot i haver
decidit que Alejandro Alonso no
continués (se li va comunicar), va
haver de convocar-lo davant la
manca d’efectius. El jugador va
acceptar. Joan i Moreno van fer el
2-0. Però arran d’un penal molt pro-
testat, que va transformar Magí,
tot es va complicar. Marc Miravete,
inspirat, empatava a la represa. Els
locals continuen en zona de des-
cens. Situació delicada.

VILALBA-MÓRA NOVA 2-2

Partit en festes d’abril a Horta. Els
locals, amb bona proposta i bona
actitud, tot i les baixes, es van
avançar amb el 2-0, gols d’Isaac i
Celma. Però continuen sense deci-
dir els partits i per això fa ja sis jor-
nades que no guanyen (3 punts de
18). L’Alcanar, amb confiança, va
entrar en situació amb el gol de
Sisco Faiges. I Gerard Curto, de
falta, va empatar. Segueix la lluita
per la permanència. 

HORTA-ALCANAR 2-2

El Batea segueix tercer. Amb
opcions. Va golejar al Pinell, amb
gols d’Agustí (2), Cristian, Enric,
Adrià. No va haver-hi història, tot i
el debut de Quique Garcia amb el
Pinell, i de Jordi i Brian a la repre-
sa. L’actitud dels pinellans fou pre-
ocupant. L’equip segueix en zona
de descens. La junta va decidir
buscar un revulsiu. Angel Alvarez
substitueix a Xavi Marrodan.

PINELL-BATEA 2-5

Les poques opcions de lluitar per
la segona plaça passaven per
aquest partit. Ivan va fer el 0-1 molt
aviat, però l’Ulldecona va reaccio-
nar. No obstant, el gol es va resis-
tir. Santi va fallar un penal (75’) i fins
el 80, el mateix Santi no va empa-
tar. Saül, jugada de Yassine, va fer
el 2-1 davant el deliri de l’afició. 
El Flix suma els tres punts del par-
tit a Bítem, segons Apel.lació.

ULLDECONA-FLIX 2-1

El Camarles no va fallar i va guanyar
a casa, la seua assignatura pen-
dent. Es líder i està més prop del
títol. Florin va marcar aviat j al des-
cans, Dani Fluixà i Abraham havien
sentenciat. Marc Prades, Quim i
Francesc van tancar la golejada. El
Santa segueix limitat per les baixes
Roger, nou fitxatge. El davanter
Roger (Perelló) ha fitxat amb el
Santa. Debutarà diumenge.  

CAMARLES-S. BÀRBARA 6-0

El Deltebre segueix en la segona
plaça. La primera meitat fou iguala-
da. Els locals, amb proposta com-
binativa, van estar ben posats. El
Deltebre, espès, li costava tenir flui-
desa i resoldre en els darrers
metres. Fins i tot, Marc Baiges va
fallar un penal que va aturar
Cristian. A la represa, Sergi va fer
el 0-1 i el Deltebre ja va decidir.
Baiges i Agustí van fer el 0-3. 

R. BÍTEM-DELTEBRE 0-3

Partit amb certa tensió i polèmica.
Joan Llambrich va marcar l’1-0
(4’). El Corbera va empatar amb
gol d’Oscar (64’). Gol polèmic per-
què hi havia un jugador del Sant
Jaume a terra, amb molesties, “i
Cornejo va seguir”. Els locals
també han lamentat que el rival “va
jugar al limit en diverses accions”.
Hristo i Joan Marc estan lesionats. 

ST. JAUME-CORBERA 1-1

L’Ametlla va fer un pas ferm cap a
la permanència en guanyar a
l’Aldeana, equip que segueix amb
baixes i que, a més, després de
les tre victòries seguides, ja s’ha
estabilitzat a la taula. Pepe (2’ i 30’)
i Sam (43’) van decidir a la primera
meitat, a favor dels caleros que
van jugar amb més convicció. La
represa va sobrar.

L’AMETLLA-ALDEANA 3-0

L’Olimpic continua compromès des-
prés de no poder guanyar a la Sénia,
un dels equips més forts en la sego-
na volta. Raül, encertat, va marcar el
0-1. Pete, ja a darrera hora, salvava
un punt que és d’or per a un Olimpic
que haurà de patir per mantenir-se. 

OLIMPIC-LA SÉNIA 1-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dijous 

la Galera-Campredó 0-1 
dissabte 

Tivenys-Roquetenc (16 h)
Catalònia-Godall (16 h)

J. i Maria-Muntells (17 h)
diumenge 

Bot- la Cava (17.30 h)
Ebre E-Benissanet (16.30 h)

Ginestar-Xerta (16 h)
Ascó-Arnes (17 h)

RESULTATS

29a jornada 4a catalana

la Cava-S. Jaume   0-0

Campredó-Bot 2-2

Roquetenc-la Galera    4-1

Benissanet-Tivenys   1-1

Xerta-Ebre E 1-1

Ginestar-Godall  1-0

Muntells-Catalònia   2-4

Ascó-J. i Maria 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      27 108 14 76

2. Campredó  28 79 31 65

3. Ginestar    27 75 29 58

4. Roquetenc   27  72 37 54

5. Tivenys      28 72 40 54

6. Catalònia   27 54 39 46

7. Arnes        27 38 34 42

8. Benissanet  26 46 52 42

9. Ascó          27 70 59 42

10. Ebre E     28 32 44 34

11. la Cava    27 43 52 32

12. J. i Maria  27 47 56 31

13. la Galera  29 26 38 30

14. Bot         28 46 63 27

15. Xerta      27 40 86 17

16. S. Jaume 27 12 105 5

17. Muntells   27 22 103 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Esc. Valls-Suburense

F Vilafranca-Sant Andreu

C. Clar-Levante

Tortosa E-Fontsanta

Gladiador-Olerdola

Molins, descansarà

Santboià-Riudoms

S. Cugat-Vilanova

RESULTATS

27a jornada 

Vilanova-Suburense    0-3

Sant Andreu-Es Valls     3-3

Levante-F. Vilafranca     0-0

Fontsanta-C. Clar       1-1

Olerdola-Tortosa E 1-6

Riudoms-Molins   1-1

S. Cugat-Santboià (24 de maig)

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 73 25 70

2. Tortosa E 93 31 66

3. Molins 89 43 55

4. Esc. Valls 66 39 53

5. Camp Clar 93 42 52

6. Vilanova 49 43 42

7. Santboià 58 59 42

8. Vilafranca 45 41 39

9. Levante 36 44 37

10. S. Andreu 51 63 34

11. S. Cugat 51 54 33

12. Suburense 45 53 31

13. Riudoms 41 63 22

14. Olerdola 41 79 16

15. Gladiador 32 114 8

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Montserratina-Begues

la Cava-Icomar

Vallirana-Borges

S. Sadurní-Pla

Mojos-Vinyets

Ulldecona-Quintinenc

Cunit-Gavà

RESULTATS

25a jornada 

BeguesCunit 2-0

Icomar-Montserratina 2-2

Borges-la Cava 3-8

Pla-Vallirana 4-1

Vinyets-S. Sadurní  0-3

Quintinenc-Monjos 5-0

Gavà-Ulldecona 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Ulldecona 135 19 66

2. Montserratina 153 20 63

3. la Cava 143 18 63

4. Icomar 111 19 62

5. Begues 87 48 47

6. Cunit 90 73 38

7. S. Sadurní 48 66 31

8. Pla 60 105 29

9. Quintinenc 48 69 26

10. Monjos 52 74 26

11. Vinyets 53 107 23

12. Vallirana 32 89 14

13. Gavà Mar 17 193 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Vinaròs.Amposta

Rapitenca-Alcanar

Aldeana-la Sénia

Catalònia-Ulldecona

Perelló-Roquetenc

la Cava-F. Rem. Bítem

Tortosa-J. i Maria

Canareu, descansa

RESULTATS

24a jornada 

Roquetenc, descansava

Aldeana-Alcanar  2-2

Amposta-Rapitenca  2-0

Canareu-la Cava    sus

la Sénia-Catalònia    5-0

J.i Maria-Vinaròs    1-2

Tortosa-Filrey R. Bítem   2-3

Ulldecona-Perelló          3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Amposta 68 22 53

2. Vinaròs 56 18 52

3. Aldeana 70 34 36

4. Alcanar 47 41 35

5. Ulldecona 52 29 32

6. Rapitenca 49 43 32

7. la Sénia 61 62 29

8. Tortosa 47 47 27

9. F. R Bítem 48 84 27

10. Roquetenc 36 48 23

11. J. i Maria 34 60 21

12. Catalònia 42 65 18

13. Canareu 31 50 17

14. Perelló 27 65 12

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
divendres

Pinell-Rem Bítem (20.30 h)
dissabte 

S. Bàrbara-Ulldecona (17.30 h)
diumenge 

la Sénia-Batea (17 h)
Vilalba-Olimpic (17.30 h)

Aldeana-Móra Nova (17.30 h)
Flix-l’Ametlla (17 h)

Alcanar-Camarles (17 h)
Corbera-Horta (17 h)

Deltebre-S. Jaume (17.30 h)

RESULTATS

29 jornada, Tercera catalana  

Pinell-Batea 2-5

Olimpic-la Sénia 1-1

Vilalba-Móra Nova 2-2

L’Ametlla-Aldeana 3-0

Ulldecona-Flix 2-1

Camarles-S. Bàrbara 6-0

Horta-Alcanar 2-2

S. Jaume-Corbera 1-1

R. Bítem-Deltebre 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 29 69 29 67

2. Deltebre 29 52 24 57

3. Batea 29 75 51 54

4. Ulldecona 29 60 33 51

5. Corbera 29 61 46 49

6. Flix 29 58 42 47

7. la Sénia 29 59 42 42

8. Aldeana 29 44 47 41

9. Horta 29 39 50 38

10. L’Ametlla 29 57 55 38

11.  Móra Nova 29 51 51 38

12. S. Bàrbara 29 44 49 36

13. Alcanar 29 40 49 36

14. Olimpic 29 59 56 35

15. S. Jaume 29 38 69 33

16. Pinell 29 49 58 31

17. Vilalba 29 32 78 24

18. Rem. Bítem 29 32 90 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 26 

Reddis-Rem. Bítem (17 h)
Roquetenc-Calafell (16.30 h)

la Selva-Catalònia (19 h)
Morell-Ampolla (17 h)

diumenge 27
Perelló-la Cava (17 h)
Valls-Cambrils (16.30 h)

Roda Berà-Alcanar (16.30 h)
Canonja-Vilaseca (11.45h)
Tortosa-Gandesa (17 h)

RESULTATS

29 jornada, Segona catalana

Gandesa-R. Bítem 1-1

la Cava-Reddis 1-2

Cambrils-Perelló 0-0

Alcanar-Valls 1-1

Catalònia-Roda Berà 2-2

Calafell-la Selva 6-6

Vilaseca-Roquetenc 3-1

l’Ampolla-Canonja 1-1

Tortosa-Morell 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 29 60 15 66

2. Morell 29 53 27 57

3. Valls 29 50 37 52

4. Ampolla 29 51 34 51

5. Tortosa 29 52 33 49

6. Alcanar 29 73 52 48

7. Gandesa 29 43 37 48

8. Rem. Bítem 29 62 41 47

9. Vilaseca 29 46 34 46

10. la Cava 29 42 39 42

11. Catalònia 29 46 41 37

12. Canonja 29 39 41 35

13. Roda Berà 29 37 41 34

14. Perelló 29 41 60 31

15. Cambrils 29 38 44 30

16. La Selva 29 37 78 17

17. Roquetenc 29 23 61 15

18. Calafell 29 27 105 13 

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va empatar amb el
Vilassar (1-1) i amb la

victòria del Rubí cau a la
5a. plaça. La Rapitenca

consuma el descens.

Pas enrera
PRÒXIMA JORNADA 

Santboià-Muntanyesa
Cornellà-Gavà

Masnou-Castelldefels
Terrassa-Europa

Rapitenca-Cerdanyola (diu 12 h)
Palamós-Manlleu

Vilafranca-P. Mafumet
Gramanet-Figueres

Santfeliuenc-Ascó (diu 12h)
Vilassar-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 36 20 9 7 52 26 69
2. Muntanyesa 36 19 10 7 58 31 67
3. Cornellà 36 20 7 9 54 38 66
4. Rubí 36 20 6 10 53 34 66
5. Ascó 36 18 11 7 52 38 65
6.  Terrassa 36 18 9 9 51 33 63
7. Palamós 36 16 12 8 60 48 60
8. P. Mafumet 36 15 9 12 40 33 54
9. Santfeliuenc 36 15 9 12 44 35 54
10. Manlleu 36 12 10 14 36 37 46
11. Figueres 36 10 14 12 47 51 44
12. Cerdanyola 36 9 16 11 48 55 43
13. Castelldefels 36 10 12 14 45 47 42
14.  Vilafranca 36 11 8 17 37 44 41
15. Santboià 36 10 10 16 46 51 40
16. Gavà 36 11 6 19 40 49 39
17. Vilassar 36 10 9 17 33 47 39
18. Masnou 36 9 11 16 32 46 38
19. Rapitenca 36 7 10 19 31 64 31
20. Gramanet 36 3 6 27 24 76 15

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió (1 DE MAIG)

Santboià-Cornellà 1-1
Gavà-Masnou 1-0
Castelldefels-Terrassa 0-1
Europa-Rapitenca 1-0
Cerdanyola-Palamós 1-1
Manlleu-Vilafranca 2-0
P. Mafumet-Gramanet 5-1
Figueres-Santfeliuenc 0-3
Ascó-Vilassar 1-1
Rubí-Muntanyesa 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Torreforta

Balaguer-Amposta (diu 17 h)

Andorra-Torredembarra

V. Alegre-Martinenc

Vilanova-Igualada

Marianao-Tecnofutbol

Viladecans-Catllar

J. i Maria-Alpicat (diu 17 h)

Horta-Almacelles 

RESULTATS

29 jornada, Primera catalana

Almacelles-Torreforta 0-2

Amposta-Tàrrega 2-0

Torredem.-Balaguer 1-2

Martinenc-Andorra 5-2

Igualada-Vista Alegre 2-1

Tecnofutbol-Vilanova 1-0

Catllar-Marianao 0-3

Alpicat-Viladecans 1-4

Horta-J. i Maria 4-1

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Vilassar, d’ahir dijous.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 29 61 33 61

2. Viladecans 29 46 30 55

3. Torreforta 29 57 40 51

4. Tàrrega 29 35 34 46

5. Horta 29 45 33 43

6. Almacelles 29 44 37 43

7. Torredembarra 29 46 42 43

8. Igualada 29 41 42 41

9. Catllar 29 34 37 39

10. Tecnofutbol 29 31 33 37

11. Vilanova 29 35 27 37

12. Andorra 29 45 53 35

13. Amposta 29 40 46 34

14. Balaguer 29 30 46 34

15. Marianao 29 33 37 32

16. Vista Alegre 29 37 49 29

17. J. i Maria 29 43 61 27

18. Alpicat 29 27 50 27 
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L’Handbol Tortosa
Hidrocanal ja coneix els
rivals i l’escenari on dis-
putarà la fase d’ascens.
Serà els propers dies 16,
17 i 18 de maig a
Sagunt. Hi ha 6 grups i
passaran a la següent
fase 8 equips: els cam-
pions de cadascun dels
grup i els 2 segons millor
classificats.
L’equip tortosi competirà
en el sector E, amb els
següents equips:
El mostoles, com a pri-
mer classificat (Madrid) i
l’U. de Sevilla (segon del
seu grup andalús). El con-

junt ebrenc arriba com a
tercer classificat del seu
grup.
L’equip ja s’està prepa-
rant per aquest esdeveni-
ment en el que altre cop
lluitarà per poder fer més
història. 
En aquest sentit, el cap
de setmana passat va
disputar un partit amistós
contra el conjunt ara-
gonès del Balonmano La
Jota, guanyant per 25 a
22, en una confrontació
distesa en què les tortosi-
nes van anar de menys a
més. 

Fase Estatal: 16, 17 i 18 de maig
HANDBOL TORTOSA HIDROCANALACABA AVUI

Diumenge 27 d'abril els alde-
ans rebien a les 13.30 h a tot
l'equip integrant del Club Patí
l'aldea que arribava
d'Holanda amb la quarta posi-
ció aconseguida a l'Europeu i
que els dona bitllet directe
classificatori pel Mundial que
es celebrarà al setembre a
Reus.
El divendres, 25 d’abril a les
21 hores, era quan sortia a la
pista del gran pavelló de la
ciutat holandesa d’Almere els
12 patinadors i patinadores
aldeans. Al sentir les paraules
per megafonia : ‘next group,
representing Spain, Club Patí
L’Aldea’, “ens vam emocionar
tant els que estàvem mirant-
los des de casa per Internet
com els acompanyants que
patien a les grades del pave-

lló”. El grup de xou petit aldeà
va competir en dècima posi-
ció i realment va agradar al
públic assistent. Els jutges
van valorar molt la tècnica
però encara més la impressió
artística donant-los el segon
lloc durant molta estona.
Encara quedaven 6 grups a
sortir, entre ells el Blanes que
ja té una gran experiència
internacional. Finalment el pri-
mer i tercer lloc de pòdium
van ser per a Itàlia, la medalla
de bronze va ser per a
Blanes. El quart lloc va ser
per a  l’Aldea. Un èxit més per
al Club Patí L’Aldea.
L’expedició, quan va arribar
d’Holanda, diumenge va tenir
una recepció sorpresa a
l’Ajuntament aldeà (imatge de
la foto) .

Destinació: Campionat del Món
CLUB PATÍ L’ALDEA

La jugadora ampostina de
bàsquet Andrea Pujol
Lucas, s´ha proclamat
campiona de Catalunya
Júnior a la final a quatre
que es va disputar el dia
26 i 27 d´Abril a la Seu
d´Urgell, Ciutat de Bàsquet
Català 2014.
El seu equip el Snatt´s
Femení Sant Adrià va jugar

les semifinals contra el
Arenys Bàsquet amb una
contundent victoria de 108
a 52.
I a la final en un partit molt
igualat, va derrotar, neces-
sitant d’una pròrroga al
Bàsquet Almeda de
Cornellà de Llobregat, amb
una victoria final de 65 a
61.

Andrea Pujol, campiona
BASQUET. JUGADORA DE L’SNATT’S SANT ADRIÀ

La cursa, concebuda com
una activitat familiar per a
participants de totes les
edats, va tenir un recorregut
de quatre quilòmetres que
arrencarà a les 12.30 hores
del Parc Municipal Teodor
González creuant el rehabili-
tat pont del Tren de la Via
Verda del Baix Ebre fent un
recorregut que va acabar a

l’Avinguda Generalitat. El pri-
mer classificat masculí ha
estat GERARD MONTEVER-
DE i la primera noia DYANA
ALEMANY (foto 37).: També
es va fer XI Caminada Ciutat
de Tortosa. En total, van par-
ticipar 1091 persones.
Intersport Fevi va patrocinar
l’esdeveniment, ja força arre-
lat el dia 1 de maig. 

XV Cursa de Tortosa
AHIR DIJOUS

Titan Desert
La Titan Desert, es paregut al
Dakar, en menys etapes i amb
BTT. Són 6 etapes dures, en
les que les inicials són en
terreny pedregós, i les últimes
en dunes. L’ampostí Josep
Betalú l'Amposti forma part
d'un equip preparat, amb diver-
sos corredors: PROGRESS-
PROBIKE-KCNC, al qual pertany
el líder de la prova: Ibon
Zugasti.
Pel que fa a la classificació
Josep Betalú, va el 6è de la
general, i el 4rt de la seva cate-
goría ELIT (això ahir matí).
L’altre representant ebrenc, el
bitemenc Jaume Carles és el
56è de la general i el 36è de la
seva categoria ELIT (ahir).
Jaume va sol, com a particular,
gràcies a una sèrie de col.labo-
radors que l'han ajudat per
poder tirar endavant aquesta
aventura. El motiu principal de
Jaume Carles Tafalla, a part de
l'experiència personal (acabar
les sis etapes), té un caire
benèfic, ja que recollirà els taps
de les ampolles d'aigua que es
gasten a la cursa, d'un total de
40.000 litres i intentarà acon-
seguir-ne per a l'associació
benèfica "El Somriure" que
recolleix fons per a nens/es
amb paràlisis cerebral. I a tra-
vés dels taps és una forma de
fer-ho. Jaume, ahir, en l’etapa
reina, va acabar 41è. “Una

etapa de dunes per excel.len-
cia amb un pas sense senyalit-
zar de 26kms anomenat Garmi
i on es van haver d’aplicar
nocions de navegació. El pas
Garmin fou superat sense pro-
blemes i rodant amb un grup
on anàvem del 30 a la 40a
posició.Malauradament vam
patir una caiguda i una poste-
rior avaria, una punxada me va
fer perdre del grup i els últims
25 kms els vaig fer sol
esforçant-me per perdre el
menys temps possible entrant
finalment el 41. Un dia molt
especial perquè vaig rebre la
visita de la meva familia”. Avui
última etapa de 75kms. “Ja
portem recollits uns 10kg en
taps i hem donat a conèixer
l’Associació Somriure. Estic
força satisfet per tot”, deia ahir
Jaume (imatge de la foto). 

L’Escola de Futbol Delta de l’Ebre informa de les dates
de la V edició del Torneig Delta de l´Ebre.

17 de Maig - Categoria Prebenjami
24 de Maig - Categoria Benjami
25 de Maig - Categoria Patufets (Babys)
31 de Maig - Categoria Infantil
7 de Juny - Categoria Femeni F7
8 de Juny - Categoria Femeni F11

14 de Juny - Categoria Cadet
22 de Juny - Categoria Juvenil 
21 de Juny. III Torneig Memorial Albert Juan. Categ.Alevi

Tornejos Escola Delta de l’Ebre

El líder Godall va perdre el
primer partit de la lliga. Fou
al camp del Ginestar (1-0).
Amb el triomf, els de la
Ribera es consoliden en
zona d’ascens. Els goda-
llencs, que ja han certificat
l’ascens, estan a un punt de
confirmar el títol de cam-
pions.
El filial del Roquetenc no
podrà pujar, degut al des-
cens del primer equip. Per
tant, la lluita està oberta per
la tercera plaça si bé els de
Guiu disposen d’un avantat-
ge important que potser

decisiu. De totes formes,
cal considerar també que la
quarta plaça pot tenir premi
si no baixa el Perelló i el
segon classificat de Tercera
catalana acaba pujant. Pel
que respecta al futbol feme-
ní, el Tortosa Ebre segueix
en la segona plaça a
Primera divisió en golejar a
l’lerdola per 1-6. A Segona,
l’Ulldecona és líder. Va guan-
yar a Gavà (0-2) mentre que
la Cava puja a la segona
posició en vèncer a les
Borges per 3-8. 

Primera derrota del Godall
QUARTA I FEMENI 

SECCIÓ PATROCINADA PER:

                             



DIVENDRES 2
DE MAIG 
DE 2014

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

19www.mesebre.cat

Molts caleros i caleres van
apropar-se a la platja de
Sant Jordi aquest diumen-
ge, 27 d’abril, per celebrar
la 32a Diada al Castell. Així,
moltes colles i famílies cale-
res es van aplegar al voltant
del Castell, repartits entre la
platja, els pinars de la llacu-
na costanera i l’entorn habi-
litat per a pícnic, on van pro-
tagonitzar les habituals
estampes de dinars fami-
liars. A la tarda la Xaranga
Suquet Calero va amenitzar
la festa.
En el marc d’aquesta Diada
tradicional, per tercer any
consecutiu, el castell va
acollir el lliurament del XXIIè
Premi de Narrativa Vila de
l’Ametlla de Mar. Així, Jordi
Romeu, autor de
Riudebitlles, amb l’obra
Petonets pels puestos o a la
recerca de l’amor sincer, va
rebre el reconeixement de
la societat calera i el premi,
dotat amb 3.000 E i la publi-
cació del llibre a càrrec de
l’editorial Cossetània. El lliu-
rament també va comptar
amb la presència del direc-
tor de Serveis Territorials
de Cultura, Ferran Bladé.
“És un dia especial al muni-
cipi en el qual moltes colles
i famílies venen a gaudir d’a-
questa Diada on es conjuga
el menjar popular, els jocs i
on la cultura també té un
paper important amb el
Premi Narrativa de la Vila de
l’Ametlla de Mar”, subratlla
la regidora de cultura i fes-
tes, Eva del Amo.

Per la seva part, el guanya-
dor del premi Jordi Romeu
va remarcar que “m’ha
agradat molt l’enfoc del lliu-
rament del premi. Petonets
pels puestos o a la recerca
de l’amor sincer és una
obra divertida que el seu
principal objectiu és distreu-
re”.
L’activitat, però, començà
amb la caminada popular
des de l’Ametlla de Mar fins
al Castell de Sant Jordi, que
transcorreré pel GR-92 i la
botifarrada. Els més petits
també van gaudir de la
Diada amb jocs populars
que sota el lema Jocs
Gegants Jugantots.
En aquesta nova edició del
Concurs de Paelles hi va
haver 26 participants i els
guanyadors van ser: el 1er
Premi, Guillermo Argentó,
150 euros, 2on Premi, Jani
Garcia valorat amb 125
euros. I el tercer premi va
ser per Dorina Margalef
valorat amb 100 euros. A
més, d’una ampolla de cava
per a tots els participants.
A més, com a novetat
enguany es va realitzar el
primer concurs d’Instagram
amb les millors imatges de
la Diada. Hi van participar
85 fotografies i el guanya-
dor va ser Genís Figueres
que podrà gaudir d’un men-
jar valorat amb 60 euros en
un restaurant del municipi.

Diada al Castell de Sant Jordi
Es va lliurar el 22è Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar que enguany va recaure a mans de Jordi Romeu 

ACTUALITAT

“És un dia molt
especial a la Cala. 

I diumenge també va
ser-ho”
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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

INGREDIENTS:

- 2 kg. de vedella a daus
- 2 cebes grans
- 2 pebrots verds
- 1 pebrot vermell gran
- 4 pastanagues
- 6 dents d`all
- 1 kg. de patates
- 300 gr. de pèsols
- 2 copes de vi
- 1 copa coñac
- sal, pebre blanc, lloré i farina
- Brou de carn

PREPARACIÓ:

Salpebrem la carn i la passem per farina. Seguida-
ment  posem una cassola amb oli d`oliva al foc, un cop
l´oli calent, dourem la carn. Mentre es va douran, pi-
quem les verdures a juliana, i les afegim a la cassola
amb la carn. Un cop fregit tot, afegim la copa  de con-
yac i les dues de vi, i ho deixem bullir uns minuts. Des-
prés posem un brou suau de carn fins cobrir tota la carn
i a meitat de cocció i posem els pèsols. Tallem les pata-
tes a daus grans i les fregim. Un cop fregides les afegim
a la cassola i ho deixem bullir tot uns 20 minuts. Podem
espessar la salsa amb la farina a gust de cadascú. Bon
profit.

«Primentons i Tomates»
Avui: Estofat de vedella  

BAR RESTAURANTE VERDERA - VINAROS

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu. Al quadrant nord-est el
cel estarà entre mig i molt ennuvolat pel creixement de nuvolades, sobretot
al litoral i al prelitoral. A la resta del territori predominarà l'ambient assole-
llat, si bé des de darrera hora del matí es formaran alguns núvols a sota-
vent del Pirineu i el Prepirineu que puntualment deixaran el cel entre mig i
molt ennuvolat, sobretot al nord i est del país.
Precipitacions
S'esperen precipitacions continuades al vessant nord del Pirineu, d'intensi-
tat feble o puntualment moderada. A més, durant la matinada i de nou a
partir de mig matí s'esperen ruixats dispersos al sud del litoral i prelitoral
nord i al nord de la costa i prelitoral central, així com puntualment a punts
de la serralada Transversal durant la tarda. Localment aniran acompanyats
de tempesta i calamarsa. Seran d'intensitat entre feble i moderada i s'acu-
mularan quantitats poc abundants en general i puntualment abundants (fins
a 50 mm) al vessant nord del Pirineu. La cota de neu voltarà els 1400
metres al vessant nord del Pirineu, o puntualment més baixa.
Temperatures
Mínimes en lleuger descens. Oscil·laran entre -2 i 3 ºC al Pirineu, entre 2 i
7 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 4 i 9 ºC al prelitoral, pun-
tualment més elevades al prelitoral sud, i entre 9 i 14 ºC al litoral. Les màxi-
mes baixaran lleugerament o moderadament, tret del litoral central on
seran similars o lleugerament més altes. Es mouran entre 12 i 17 ºC al
Pirineu, si bé seran més baixes al vessant nord, i entre 18 i 23 ºC a la resta
del territori, puntualment més altes al sud del territori.
Visibilitat
Bona en general i excel·lent als dos extrems del país. Amb tot, serà dolen-
ta al vessant nord del Pirineu i dolenta o regular en moments de xàfec.
Vent
Bufarà mestral entre moderat i fort amb cops molt forts a l'extrem sud, i
tramuntana moderada amb cops molt forts a l'Alt Empordà. A la resta el
vent bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest amb cops molt
forts als cims del Pirineu i Prepirineu, si bé a la resta del quadrant nord-est
quedarà fluix i variable amb domini del component sud i est.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110 

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a la
teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa tard i
tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida
sentimental i busca la bona harmonia. Avui és
millor que evitis en la mesura possible tot tipus
de discussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l'ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a
la teva salut, en com funciona la teva ment
està la solució. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els can-
vis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t'aclapari i que sol pro-
dueixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot facili-
tar·te les coses per resoldre els teus problemes
sentimentals. Per no emportar-te sorpreses, fes-
te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et dei-
xis arrossegar per emocions intenses. Respecte a
la teva salut, pensa que una bona forma física et
facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has d'a-
partar de qualsevol situació que et porti a viure
tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar
precedit de la lògica. Respecte a la teva
salut, el teu cansament prové de la teva
indolència i de la teva falta d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i tot
t'anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.
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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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Pregunta: 70 anys de Fira
Expoebre. Què va pensar
quan li van proposar presidir
la inauguració?
Resposta: Quan l’alcalde va
comunicar-m’ho el primer que
vaig pensar fou donar-li les
gràcies. És un honor per a mi
presidir l’acte d’inauguració
d’una Fira tan emblemàtica
com aquesta. Tinc molts vin-
cles i molta relació amb
Tortosa i en general amb una

terra tan dinàmica com aques-
ta ho és. Una Fira ensenya a
la societat la capacitat empre-
sarial i econòmica d’un territo-
ri i això és vital en l’evolució
d’un país. Així mateix, aquesta
Fira arriba a la setentena edi-
ció però que és una Fira recu-
perada perquè ja existia al
segle XIII. Més endavant,  ja
en les darreres décades, amb
la incorporació de les adminis-
tracions, s’ha consolidat fins
el nostres dies i és un bon
apaador per expressar el
dinamisme de Tortosa i les
Terres de l’Ebre. Això referma
un país i per a mi, com he dit,
és una satisfacció poder pre-
sidir eguany la inauguració.
P: L'aprofitament de la bio-
massa per a la producció d'e-
nergia és un dels temes cen-
trals del 9è Saló de medi
ambient i sostenibilitat
Ebreambient. Un dels temes
capitals avui en dia?
R: Exacte. El debat sobre la
producció d’energia, l’eficièn-
cia,  és rellevant arreu del
món. I vinculat a la innovació
que suposa és un tema vitalici
a hores d’ara. I és una bona
notícia que es pugui debatre
com es fa durant aquests
dies, aquí a Tortosa. La bio-
massa és una solució. El cost
de l’energia condiciona la
competitivitat econòmica d’un
país. Tot allò que avanci per
arribar a no ser tant depen-
dent de l’enèrgia, tenir respos-
tes alternatives, buscant solu-
cions diversificades, és el
camí a seguir. Les Terres de
l’Ebre tenen aquesta alternati-
va amb la biomassa i també
en l’àmbit eòlic, el fotovoltaic i
el solar i totes les innovacions
són positives i és molt impor-
tant que siguin un dels temes
que es debatin com es fa a
través d’Ebreambient. 
P: L'emprenedoria torna a
tenir un paper central a la Fira.
R: És importantíssim que
sigui d’aquesta forma. El prin-
cipal problema que tenim és
la creació de llocs de treball.
Es bo que hi hagin jornades

per als emprenedors.
Catalunya sempre s’ha distin-
git per tenir capacitat empre-
sarial. I hem de seguir poten-
ciant-ho. Es una bona notícia
que la Rovira i Virgili organitza
aquestes jornades. I més en
un moment extraordinari quan
s’acaba de fer oficial el ràn-
quing mundial d’universitats
de menys de 50 anys. Es
troba la 66. Això és magnífic.
Comporta un potencial en l’a-
partat del coneixement que,
vinculat a l’ambit empresarial i
amb joves amb idees i empre-
nedors, ha de generar creació
d’empresa. Un dels conduc-
tes  de futur per fer país.
P: L’oferta ebrenca università-
ria s’ha consolidat. Però pot
crèixer encara més, amb més
alternatives?
R: La Rovira i Virgili, amb la
implicació i suport de
l’Ajuntament de Tortosa, va
apostar pel Campus. Això va
equivaldre que Tortosa s’in-
corporés a la xarxa de ciutats

orientades al coneixement.
No és fàcil consolidar-ho i
Tortosa ho ha aconseguit. En
el futur es poden incorporar
nous estudis o treballs de
grups de recerca del clima.
Tot plegat, és interessant. Si
ajuntem el sector econòmic
tradicional amb el de futur que
facilita el coneixement, tro-
bem una barreja sensacional
per a la prosperitat d’un terri-
tori. I Tortosa i l’Ebre es tro-
ben en un moment àlgid en
aquest sentit. Un Campus
aglutina una oferta acadèmica
gran, amb grau i post grau i
estudis de recerca i innova-
ció. I de tot això ja se’n dispo-
sa a l’Ebre. Estem en una
bona direcció. Pel que respec-
ta a ampliar l’oferta, és una
qüestió estratègica de la
Rovira i Virgili. L’aposta és fer
crèixer el Campus de l’Ebre.
Aviat hi haurà eleccions a la
Universitat i hi haurà un nou
rector. L’equip que surti, de
ben segur que apostarà per

seguir creixent perquè ara l’a-
posta ja està consolidada i és
ampliar-la amb el temps sem-
pre segons la línia estratègica
existent per la demanda d’o-
cupació que tenen les Terres
de l’Ebre. I llavors, en aquesta
línia, oferir l’oferta de forma-
ció de més qualitat possible.
P: El redactat del Pla
Estartègic també té un valor
afegit a hores d’ara.
R: Sí, sense cap dubte. I les
Terres de l’Ebre tenen un
paper rellevant. Una bona
oportunitat. Aquesta és la llui-
ta de les administracions
(Ajuntaments, Consells
Comarcals i també sectors
empresarials) a més de la
societat cívil. El territori que
presenti projectes innovadors
i emprenedors tindrà la possi-
bilitat d’atraure més ajudes
del Fons Europeu. I en aquest
sentit es treballa, per plantejar
projectes innovadors. El terri-
tori que disposa de Campus
Universitari, no tots en tenen,

gaudirà d’avantatges en la ino-
vació i l’emprenedoria. I aquí
n’hi ha. Per tant, el Pla
Estratègic és fonamental per
a poder rebre més ajudes i, a
la vegada, poder progressar
com les Terres de l’Ebre, que
estan en una bona situació,
poden fer-ho.
P: Reserva de la Biosfera.
R: Les Terres de l’Ebre sem-
pre han estat un atractiu turís-
tic. La Reserva de la Biosfera,
conjuntament amb el Pla
Estratègic, és una bona oca-
sió per atraure turisme de
qualitat. I les coses, a l’Ebre,
s’estan fent molt ben fetes. Es
un valor afegit per ser compe-
titius. 
P: Per acabar, Duran i Lleida,
va manifestar que s’ha de
saber llegir la sentència del
Tribunal respecte a la consul-
ta. I que la ‘tercera via’ és la
més interessant. Com ho veu?
R: La decisió més rellevant de
la sentència és que posa
sobre la taula que no és un
tema de lleis, és polític. Fins el
9 de novembre, l’Estat espan-
yol ha de demostrar si és ple-
nament democràtic o no.
Serà una fotografia davant el
món. Totes les grans forces
polítiques espanyoles van en
sentit contrari. I segons quina
decisió hi hagi finalment,
penso que serà un ridicul
internacional. L’objectiu és
crear un procès cívic i
democràtic i que una societat
pugui escolir el seu futur, com
a la Gran Bretanya amb
Escòcia. I això reclamem
totes les forces polítiques
catalanes.
P: Totes en la mateixa direc-
ció?
R: Hi ha un denominador
comú en totes les forces poli-
tiques en fer la consulta i el
dia per a efectuar-la. Després,
és legítim que cadascuna tin-
gui estratègies diferents de
com arribar a fer-la. Però l’ob-
jectiu és comú per totes per a
oferir al ciutadà de Catalunya
el dret a decidir.

«És un honor presidir la inauguració de la Fira»

Antoni Castellà, nascut a
Barcelona, el 26 de juny
de 1970. Secretari
d’Universitats i Recerca
del Departament
d’Economia i
Coneixement, des de
gener de 2011. Llicenciat
en Administració i
Direcció d'Empreses i
Màster en Administració i
Direcció d'Empreses
(MBA) per ESADE.
Professor a ESADE des de
1996. Ha desenvolupat la
seva carrera professional
en el món de l’empresa a
IKL, KRUPP I HOESCH
STAHL. Afiliat a Unió
Democràtica de
Catalunya i la seva orga-
nització juvenil Unió de
Joves des de 1992. Ha
ocupat diversos càrrecs.

Ahir la tarda fou l’inici d’Expoebre 2014

ANTONI CASTELLÀ, SECRETARI D’UNIVERSITATS I RECERCA

“Quan l’alcalde va

comunicar-me 

presidir l’acte, el 

primer que vaig

pensar fou donar-li

les gràcies” 

ACTUALITAT

M.V.

L'aprofitament de la biomas-
sa com a combustible, proce-
dent de la gestió de masses
forestals, centra aquest any
el 9è Saló de medi ambient i
sostenibilitat "Ebreambient"
que es fa en el marc de la fira
Expoebre, que ahir  dijous 1

de maig va obrir portes al
pavelló firal de Tortosa.
Dimecres va fer-sela primera
de les dues jornades sobre
biomassa, dedicada al paper
de les administracions locals
en la seva gestió. La segona
jornada, que es farà avui

divendres, estarà dedicada a
la gestió per part de les
empreses. Tecnics d’adminis-
tracions, com el CODE, el
Centre Tecnològic Forestal,
l'Associació d'Entitats Locals
Propietàries Forestals, la
Diputació de Barcelona i el

Departament d'Agricultura
van intervenir en la primera
sessió, inaugurada per l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel,  el
director dels Serveis
Territorials d'Agricultura, Pere
Vidal, i el vicepresident del
CODE, Eduard Robert.

Es va debatre sobre l’aprofitament de la biomassa com a combustible

Primera jornada del Saló Ebreambient

                                                      


