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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. Tortosa presentarà un recurs
contra la decisió de Foment de tirar endavant
amb el traçat de l’A7.                               P4

Esports. L’Ascó es complica la seua presència a
la promoció d’ascens. No depèn d’ell. Camarles i
Godall, campions.                                   P11

Actualitat. La Metro d’Amposta podria canviar
d’ubicació, del poligon Tosses al casc urbà,
darrera el Carrefour.                              P8

Amb l’enganxada de cartells, es dóna el tret de sortida de la campanya electoral per les
eleccions europees. Aquesta mitjanit va començar oficialment la campanya electoral per a
les eleccionsdel proper 25 de maig.
La Plaça de l’Ajuntament de Tortosa va ser el punt de partida, amb els seus candidats.
Ha començat el compte enrera.

Tret de sortida a la campanya electoral
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Nova polèmica. L’equip de govern d’Alcanar ha volgut fer una declaració institucional a la ciutadania arran d’un escrit “ple de falsedats i d’inexactituds sobre el nou Casal
municipal. Lamentem la política sistemàtica d’intoxicació, mentides i confusió de CiU-Alcanar i del seu cap Ivan Romeu. Ni els seus propis votants es mereixen ser enganyats
de manera tan reiterada”. Per la seua part, el portaveu municipal de CiU, Ivan Romeu, aclaria que “tot el que s'ha publicat en el full informatiu de CiU és cert i així es pot con-
trastar amb les respostes que tenim per escrit del Departament. Lamentem que l'esforç de la Generalitat per posar en funcionament l'únic casal cívic des del 2010 a
Catalunya, sigui boicotejat pel govern d'Alfons Montserrat, aprofitant que estem en període electoral i utilitzant la gent gran a la seua conveniència”.  (A la foto, el regidor
de Gent Gran d’Alcanar, Joan Roig i l’Alcalde Alfons Montserrat, durant la roda de premsa).                 P3

«C«CiU-AiU-Alcanar intlcanar intooxica»xica»
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la

secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

El passat diumenge 4 de
maig es va dur a terme la
XXIV Diada de l’Ostra del
Delta, un certament que s’ha
convertit en una referent
turística i gastronòmica a les
comarques de l’Ebre i arreu
del país. L’organització va
distribuir més de 2.500 kgs
d’ostres del Delta entre els
més de 3000 visitants que
van acudir al Port Pesquer.
A les 11’OO es va dur a
terme el concurs “CUINAR
L’OSTRA DEL DELTA”, on res-
taurants adherits a les
Jornades gastronòmiques
van presentar un plat d’os-
tra cuinada. Aquest any els
membres escollits a formar
part del Jurat han estat 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 trajectòria pro-
fessional com a periodísta.
El premi es va atorgar al Sr.
Cristian Steverson cuiner del
restaurant Casa David -
amb el plat presentat
“Bentos”.
A les 11’3O es va iniciar el
show cooking al llarg del
qual els visitants van poder
gaudir de l’art de cuinar tres
plats d’ostra; Tartar d’Ostra
del Delta amb melmelada de
tomàquet, Ostra del Delta
amb all-i-oli suau de gamba i
Ostra del Delta amb salsa
atomatada i crostons d’all.
Aquests plats es van poder
degustar acompanyats del vi
DO Terra alta l’Indià del celler
de Pinell de Brai.
A les 12’00 a la MOSTRA DE
CUINAR L’OSTRA DEL
DELTA. 
Els visitants van poder veure
altres plats cuinats amb
ostres. Els plats presentats
van ser els següents:
-Restaurant Azara “amanida
d’ostra del delta amb “mojo
picon”.
-Restaurant Can Piñana:
Ostra del Delta Confitada
amb escalivada.
-Restaurant Casa David:
Timbal de bacallà, anguila
fumada i Ostra del Delta l’a-
roma suau de wasabi.
-Restaurant Casa Llambrich

–Juani: Suquet tebi d’ostres
del Delta,patata i picada de
fruits secs.
-Restaurant Club Nàutic –
Casa Montero : Ostra del
Delta gratinada amb reduc-
ció de galera.
- Restaurant del Mar –
Flamingo: “Ceviche” d’Ostra
del Delta, verdures cruixents
i coriandre.
-Restaurant L’Ham: Ostres
del Delta amb textures de
cítrics.
-Restaurant Perales:
Paupiettes de llenguado amb
ostra del Delta i veloute de
cava
-Restaurant Sol: Ostra del
Delta en escabetx.
A les 12’30 - 14’00 hores es
va iniciar la Degustació de
2.500 quilos d’ostres del
Delta, acompanyades de
cava.
La Diada va estar amenitza-
da en tot moment per l’ac-
tuació de música en viu.
La Diada de l’Ostra és l’acte
d’inici de les XXIV Jornades
Gastronòmiques de
l’Ampolla, que es duran a
terme fins el 18 de maig.
Els restaurants participants
a llarg de les mateixes són:
AZARA
BOTAVARA
CAN PIÑANA
CASA DAVID
CASA LLAMBRICH - JUANI
CLUB NÀUTIC CASA MONTE-
RO
DEL MAR – FLAMINGO
EL PESCADOR
L’HAM
LA BARRACA
LA ROCA PLANA
PERALES
RAFA
SOL – LLAMBRICH.

Diada de l’Ostra del Delta, a
l’Ampolla

Opinió

Alcanar torna a viure tensió política arran de
l’obertura del nou casal cívic i la seua utilit-
zació. Hi ha punts en comú que són unanims
d’acord però les divergències en quants a la
forma de segons quins punts són clares i
manifestades. 
La realitat, en general, és que és important,
en política i en qualsevol àmbit, que hi hagi
una una resposta, una oposició que examini
al govern. 
Però fins uns limits. Tota aquesta mena d’en-
frontaments dialèctics cal considerar que no

acaben beneficiant i que de ben segur hi
haurà ciutadans d’Alcanar que tampoc ho
veuran amb bons ulls. De ben segur que
pensaran que el que volen és la prosperitat
del municipi, i més en aquesta època actual
amb la conjuntura econòmica tan complica-
da que s’està vivint. De totes formes,
govern i oposició defensen la seua postura,
i amb arguments. La política, en ocasions,
va més enllà i la polèmica torna a estar ser-
vida. Mentre el poble en surti beneficiat, tot
serà per a bé. 

Editorial

Tensió

Molta gent em pregunta per què hem d’a-
nar a votar per les eleccions al Parlament
Europeu, amb l’argument que ‘a natros, no
se mos ha perdut res, a Europa; està molt
lluny’. Però la meva resposta és clara: a
Europa decideixen moltes coses que ens
afecten directament en el nostre dia a dia;
a Europa decideixen des de la tarifa de
mòbil que hem de pagar i que, per cert,
l’Estat espanyol ha votat en contra d’abara-
tir, fins a quina qualitat han de tenir els pro-
ductes que comprem al mercat. Per tant,
els dic, el 25 de maig hem de votar per
poder decidir, per decidir les coses del dia
a dia i, sobretot, per decidir com ha de ser
el nostre nou país, perquè totes les deci-
sions del Parlament Europeu faran que vis-
quem en un nou país més o menys just, en
tots els sentits.
Primer, doncs, cal que tinguem clar que el
nostre vot del 25 de maig farà que
puguem construir una Europa nova, amb
els valors democràtics, de les llibertats,
dels drets socials, de la diversitat, de la
cultura i al servei de les persones en el
punt de mira.
Després, cal que tinguem clar que, si
volem ser un Estat i tenir veu i vot a Europa
i fer-nos escoltar com a nou país, no
podem continuar deixant les decisions que
ens afecten en mans de l’Estat espanyol,
perquè no mira pels interessos de
Catalunya. No ho ha fet mai i no ho farà
ara. La nostra manera de ser i la nostra
força per fer el nou país és l’empenta cata-
lana per fer una Europa nova.
I, en tercer lloc, cal que tinguem clar que,
el proper 25 de maig, com a dones, hem
d’anar a votar, perquè volem una Europa i
un país amb igualtat de tracte i igualtat d’o-
portunitats per a tothom i perquè no volem
compartir el ridícul de l’Estat espanyol
quan els han de cridar l’atenció per aprovar
una Llei de l’avortament que impedeix el
dret de les dones al decidir sobre el propi
cos ni tampoc res a veure amb el paga-
ment de subvencions a dones perquè no
avortin. El país que volem el construirem
entre tots i totes, però aquest nou país ha
de tenir present la manera de fer i de pen-
sar de les dones, la seva manera d’encarar

el món, i Europa és la clau perquè ho
puguem aconseguir. Així mateix, és neces-
sari incorporar el llegat de les dones a la
societat i reconèixer el model participatiu
en el qual la presència femenina es valori
com a contribució al sosteniment d’aques-
ta nova societat que volem construir.
Finalment, i siguem-ne conscients tots,
perquè no és només un problema del nos-
tre territori, sinó un tema que afecta el país
sencer: el proper 25 de maig hem d’anar a
votar perquè a Europa podem salvar el riu
Ebre de les urpes de l’Estat espanyol. Serà
la Comissió Europea que ara surti de les
urnes que determinarà si el nou Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre, i l’hipotè-
tic nou Plan Hidrológico Nacional (PHN),
compleixen la Directiva marc d’aigües.
Si volem ser el proper nou estat d’Europa,
demostrem-ho; si volem fer un referèndum
el proper 9N2014, demostrem-ho: hem de
demostrar que som demòcrates fins al
ossos, hem de superar el 37 % de partici-
pació de les eleccions al Parlament
Europeu de 2009 i hem d’aconseguir que
les forces polítiques favorables al dret a
decidir dels ciutadans, al dret a decidir-ho
tot, obtinguin un resultat majoritari. Som-hi!

Teresa Moreso
Candidata a les eleccions al Parlament

Europeu

Regidora de l’ajuntament de Roquetes
(Baix Ebre)

Votem, perquè som ciutadans, perquè som
dones, perquè volem salvar l’Ebre

Opinió
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Molest pel que considera
una "campanya d'intoxica-
ció" per part de CiU amb
l'objectiu de capitalitzar la
seva posada en marxa, l'al-
calde, Alfons Montserrat, ha
recordat que l'equipament,
que es gesta des del 2007 i
ha costat 2 milions d'euros,
va ser paralitzat pel Govern,
convertint-lo després en un
centre per a totes les enti-
tats del poble. Tot i compar-
tir la idea, ha avisat dels pro-
blemes que pot generar el
fet que la cessió dels
terrenys prevegi la reversió
al consistori si no es com-
pleix la finalitat original.
Considera, així, que el canvi
de parer de Benestar Social
i Família l'any passat, des-
prés que l'equipament es
tramités originalment com
un casal d'avis, inclosa la
llicència d'activitat, pot
arrossegar el consistori i la
mateixa Generalitat a un
"embolic" legal. "No podíem
cedir els terrenys per fer
una cosa diferent. Hi ha una
clàusula de reversió que no
volem que s'executi. Però

fem-ho bé", ha apuntat l'al-
calde. "Ja sabem el que és
ser denunciats per militants
de CiU", ha justificat, tot
recordant la investigació
oberta pel jutjat d'Amposta
per suposades irregularitats
urbanístiques i adjudica-
cions de serveis. "Em poden
tornar a denunciar", ha afe-
git. El govern municipal
republicà assegura que ha
acceptat de bon grat el nou
plantejament de la
Generalitat de construir un
casal cívic -"és bo per a tot-
hom" i "els recursos públics
s'han d'optimitzar"-, amb
voluntat de prestar servei a
totes les entitats del poble i
esdevenir un punt de troba-
da intercomunitari a més
d'intergeneracional. "Però
ha de prevaldre la gent gran
en cas de coincidències o
incompatibilitats", ha adduït
el mateix alcalde, qui ha

reclamat també a Benestar i
Família que mantingui el
nom proposat de Trinitari
Bel, el regidor que el va ini-
ciar.
Montserrat ha lamentat,
però, que al llarg d'aquests
últims temps el grup munici-
pal de CiU, amb la mateixa
Generalitat al costat, "dei-
xant-se emportar per la
dinàmica política local que
confon institució i partit",
hagi desplegat una campan-
ya "d'intoxicació" i difusió de
"falsedats" per atribuir tots
els problemes per obrir l'e-
quipament al mateix
Ajuntament i intentar, ara,
"apropiar-se" políticament
de la seva obertura. "No han
fet res per resoldre els pro-
blemes plantejats, ans al
contrari, han obstaculitzat la
resolució dels mateixos",
sosté en una declaració ins-
titucional feta pública per l'e-
quip de govern. En aquest
sentit, ha recordat que des-
prés d'executar-se el gruix
de les obres, el Govern va
paralitzar les actuacions el
2011.
Per la seva banda, el porta-
veu municipal de CiU, Ivan
Romeu, ha retret a l'equip
de govern que era la seva
responsabilitat comunicar
amb anterioritat a la
Generalitat si existia un pro-
blema legal amb la cessió
dels terrenys, en el moment
que es va plantejar l'amplia-
ció dels usos. "S'ha intentat
posar la gent gran en contra
de la Generalitat i del que

hauríem d'estar molt con-
tents: és l'únic centre que
en els últims cinc anys s'ha
obert a Catalunya", ha apun-
tat Romeu, tot defensant
que el centre “doni cabuda a
les diferents entitats i que,
tot i no poder ser denominat
oficialment, la Generalitat
reconegui la figura del seu
impulsor, Trinitari Bel
Sancho, donant així compli-
ment a la petició que només
CiU d'Alcanar ha traslladat a
la Generalitat. Només el
nostre grup va fer la petició
formal al Departament per
obrir el casal cívic els diu-
menges a la tarde i per
poder fer ball per a la gent
gran. D'altra banda, lamen-
tem que el govern municipal
faci rodes de premsa
expressament per desacre-
ditar el govern de la
Generalitat de Catalunya i al
nostre grup i que utilitzen el
casal cívic per fer campan-
ya política", ha dit Romeu.
“Tot el que s'ha publicat en
el full informatiu de CiU és
cert i així es pot contrastar
amb les respostes que
tenim per escrit del
Departament. Lamentem
que l'esforç de la
Generalitat per posar en fun-
cionament l'únic casal cívic
des del 2010 a Catalunya,
sigui boicotejat pel govern
d'Alfons Montserrat, aprofi-
tant que estem en període
electoral i utilitzant la gent
gran a la seua convenièn-
cia”.

Polèmica a Alcanar per l’obertura 
del nou casal cívic

L'Ajuntament d'Alcanar
vol que el Departament
de Benestar Social i
Família prioritzi l'ús per
a la gent gran del nou
casal cívic que ha obert
portes aquest dimecres.

Ha trigat set anys i ha costat 2 MEUR

El govern municipal remarca a la Generalitat que prioritzi l’ús per a la gent gran, segons preveia originalment el projecte

ACN/MV

ACTUALITAT

Enfrontament

Alfons Montserrat: “El grup municipal
de CiU ha desplegat una campanya

d’intoxicació i difusió de falsetats per
atribuir tots els problemes per obrir 

l’equipament al mateix Ajuntament i

intentar ara apropiar-se politicament de

la seua obertura”.

Ivan Romeu: “Tot el que s’ha publicat

en el full informatiu de CiU és cert i així

es pot contrastar amb les respostes

que tenim per escrit del Departament.

Lamentem que el govern d’Alfons

Montserrat utilitzi a la gent gran a la

seua coveniència”.

xxxDavant de la difusió feta per
Convergència i Unió d’Alcanar
d’un escrit ple de falsedats i d’i-
nexactituds sobre el nou Casal
municipal, l’equip de govern d’a-
questa ciutat vol fer arribar a
tota la població la següent decla-
ració:
1. Lamentem la política sistemà-
tica d’intoxicació, mentides i con-
fusió de CiU-Alcanar i del seu
cap Ivan Romeu. Ni els seus pro-
pis votants es mereixen ser
enganyats de manera tan reite-
rada. Un dels exemples més
descarats el van mostrar en el
tema de la subvenció per al pro-

jecte de restauració de l’ermita
del Remei. 
2. La construcció del Casal
comença arran de la petició rea-
litzada per l’ajuntament d’Alcanar
i l’Associació de Pensionistes i
Jubilats davant el conseller de
Governació, Joan Puigcercós, al
març de l’any 2007.
3. Ha sigut un procés llarg i com-
plicat, que el govern municipal
d’Esquerra ha dut amb total
transparència i rigor, i per
aquest motiu hem de rebutjar i
condemnar les difamacions de
CiU-Alcanar i del senyor Ivan
Romeu.

4. L’Ajuntament d’Alcanar va
acordar en el ple de
25/10/2007 la cessió dels
terrenys, per a la construcció
d’un casal d’avis, i tot i que valo-
rem positivament que puga alber-
gar altres activitats i permetre l’ús
a altres entitats, cal tindre en
compte els termes de l’acord de
cessió, el qual contempla la
reversió a l’ajuntament en el cas
que l’ús no siga el previst. Així
mateix la Generalitat, tant ens els
projectes arquitectònics com en
la sol·licitud de llicència ambien-
tal, ho fa per a Casal de la Gent
Gran, cosa que contradiu les afir-

macions de CiU i d’Ivan Romeu,
que únicament persegueixen con-
fondre i sembrar dubtes per
beneficiar-se’n electoralment.
5. Les obres de construcció del
Casal van començar a finals de
2010, i van estar aturades, per
ordre del Departament de
Benestar i Família, entre novem-
bre de 2011 i abril de 2012.
Posteriorment es van tornar a
reprendre durant un temps, però
es van tornar a aturar a finals de
2012. Durant aquest període l’a-
juntament d’Alcanar, per mitjà del
seu alcalde i del regidor de la
Gent Gran, ha fet gestions per

aconseguir la finalització de les
obres. Entre d’altres, es van reu-
nir amb el conseller Josep Lluís
Cleries, i finalment el passat 23
d’octubre de 2013 amb una tro-
bada al Parlament de Catalunya
amb la consellera Neus Munté,
on aconsegueixen el compromís
de la Generalitat d’acabar les
obres per a l’abril de 2014.
6. Denunciem i deplorem el com-
portament de CiU-Alcanar i d’Ivan
Romeu, que no han fet res per
resoldre cap dels problemes
plantejats, ans al contrari han
obstaculitzat la resolució dels
mateixos, i que ara apareixen -

quan la feina ja està feta- per
apropiar-se de mèrits que no els
corresponen.
7. Rebutgem la política constant
de descrèdit i de difamació con-
tra l’ajuntament i contra ERC, uti-
litzant enganys i falsedats, i que
posen en qüestió també l’actua-
ció de la pròpia Generalitat.
8. Malgrat de tots aquests intents
de CiU-Alcanar i d’Ivan Romeu per
posar pals a les rodes, boicotejar
i impedir l’acció de govern, conti-
nuarem treballant per Alcanar, i
per aconseguir el major nombre
d’equipaments i serveis per a la
ciutadania del nostre municipi.

Declaració Institucional del Govern Municipal d’Alcanar
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EN UN MINUT

-El Consell Comarcal del
Baix Ebre obre el període
d’ajudes al lloguer o hipote-
ca per a aturats L’ens
comarcal, a través de la
Generalitat de Catalunya i
l’Agència de l’Habitatge, ha
iniciat una línia de presta-
cions per tal d’ajudar a les
famílies i persones que
tenen dificultats per a pagar
el lloguer o hipoteca de la
seva residència habitual. En
aquest sentit, existeixen
tres tipus de prestacions
principals. Una primera, per
al lloguer i l’hipoteca, dirigi-
da a les famílies on almenys
un membre hagi estat els
darrers 12 mesos a l’atur,
havent pogut treballar fins a
45 dies durant aquest perío-
de. L’ajuda atorgada és de
170 mensual durant un any.
Una segona, de renovació
de les prestacions sol·licita-
des l’any passat i resoltes
favorablement per
Habitatge i, finalment, una
tercera convocatòria restrin-
gida als expedients presen-
tats el 2013 que, malgrat
complimentar-se correcta-
ment i complir requisits, van
resultar desfavorables per
manca de pressupost (fins
13 de juny).
-El II Concurs Idea’t, organit-
zat pel Consell Comarcal
del Montsià, ha comptat
amb la participació de 43
alumnes que han presentat
un total de 24 projectes.
El premi a la millor idea
comarcal i de centre ha
estat per un microscopi
portàtil per a mòbil o tauleta
presentat l’equip d’alumnes
de l’Institut Els Alfacs, Enric
Rius, Gerard Turon i
Francesc Fumadó.
-L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, va signar els
convenis amb 7 clubs. En
total, 110.000 euros: el
Club de Bàsquet Amposta,
el CF Amposta, el Club de
Tir Montsià, el Club de
Futbol Sala Amposta, la
Unió Atlètica Montsià, la
Sala d'Esgrima d'Amposta i
el Club d'Handbol Amposta.

Més notícies

L'Ajuntament de Tortosa
continuarà presentant bata-
lla contra el traçat de l'A7
aprovat pel Ministeri de
Foment que ‘trenca el poble
de Campredó’. Després
que no s'hagin atés les
al·legacions presentades,
l'alcalde ha anunciat la pre-
sentació d'un recurs de
reposició contra l'aprovació
de l'estudi informatiu del
tram de l'A7 entre La Jana i
El Perelló, on s'inclou el
subtram objecte de polèmi-
ca. Ferran Bel va acordar
en Junta de Portaveus l'a-
provació d'aquest recurs
en un Ple extraordinari que
es farà dins d'aquest mes
de maig. L'alcalde ha recor-
dat que la decisió del
Ministeri és una "estratègia
dilàtoria" per demorar el
procés i es mostra con-
vençut que "no hi ha interès
a redactar el projecte exe-
cutiu".

Ple ordinari
En el Ple ordinari celebrat
dilluns, es va aprovar una
moció del grup municipal
del PSC de suport a les
ramaderies de bous braus
de les Terres de l'Ebre i es
van rebutjar cinc mocions:
dues més del PSC sobre la
reubicació dels mercats
setmanals i sobre les EMD,
una altra del grup d'ERC
sobre les muralles de
Tortosa, i dues de PxC rela-
cionades amb la limitació
horària dels locals d'oci
nocturn i sobre la introduc-
ció de la religió islàmica a
les escoles. En el mateix
Ple es va aprovar la reduc-
ció de la taxa per tenir
nuclis zoològics, amb l'ob-
jectiu d'afavorir la legalitza-
ció d'aquests espais. Si
fins ara estava fixada en
150 euros, la taxa serà ara
de 33. També es va incor-
porar un punt a l'ordre del
dia per donar compte de
l'estat d'execució del pres-
supost del 1r trimestre de

2014. L'alcalde ha indicat
que "anem en la bona línia
tant pel que fa a execució
pressupostària com en
pagament a proveïdors",
que ha establert en 60
dies.
Segons el grup municipal
d’ERC Tortosa “demanà-
vem una millor il·luminació
de les muralles de la ciu-
tat”. La moció deia que
‘l’Ajuntament il·lumini pro-
gressivament les muralles,
començant pel castell de la
Suda, amb un sistema que
permeti ser eficient tec-

nològicament i amb un
horari raonable; i així dotar
la Tortosa del 2014 de la
mateixa imatge nocturna
de la Tortosa de 2010’.
Segons ha afirmat el porta-
veu municipal i regidor
republicà Josep Felip
Monclús, ‘més enllà de
donar un millor servei i
seguretat al ciutadà amb
aquesta il·luminació també
podem oferir una imatge
de la ciutat potent, conver-
tint-la en una de les millors
falques publicitàries que es
pot mostrar’. L’últim punt

de la moció demanava
‘impulsar la neteja de deixa-
lles i males herbes pre-
sents a les muralles, per tal
d'evitar-ne la progressiva
degradació, i fer-ho d'acord
amb els propietaris, en cas
de tractar-se d'espais de
titularitat privada’. Per a
Monclús, caldria tenir la
muralla i els seus voltants
més nets i conservats. El
portaveu republicà ha mani-
festat que ‘no entenem els
arguments del govern muni-
cipal de CiU per rebutjar
aquesta proposta construc-
tiva, que té per intenció
millorar un dels espais més
emblemàtics de Tortosa i
atreure més turisme, argu-
ments que consisteixin en
sempre anar dient que ja
ho estan fent, ni tampoc
la manca d’idees ni d’actua-
cions de cara a potenciar i
millorar les muralles i els
seus voltants’. La moció va
tenir el suport de tots els
grups excepte CiU i PP que
hi van votar en contra.

La Guàrdia Civil ha inter-
ceptat aquest dilluns 2,6
tones d'haixix a la costa
de l'Ametlla de Mar en
una de les operacions
antidroga més importants
a la demarcació en els
darrers anys. La droga,
amb un valor al mercat de
3,9 MEUR, estava reparti-

da en 84 fardells. Els
paquets van arribar a la
costa en dues embarca-
cions, suposadament pro-
vinents del nord d'Àfrica.
Dos dels traficants, de 40
anys i nacionalitat búlga-
ra, van ser detinguts men-
tre estaven descarregant
els fardells, i dos més van

aconseguir fugir. També
s'ha intervingut un vehicle
robat amb inhibidors per
burlar la vigilància poli-
cial. 
L'operació va tenir lloc
dilluns a la matinada a la
punta de l'Àliga, a cavall
dels termes de l'Ametlla i
el Perelló (ACN).

Tortosa presentarà un recurs contra la decisió de
Foment de tirar endavant amb el traçat de l’A7

“El que trinxa Campredó”

La Guàrdia Civil deté dos dels traficants i uns altres dos van fugir

ACTUALITAT

Intercepten 2,6 tones d’haixix a la Costa de l’Ametlla de Mar
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Diumenge 4 de maig el “ron-
queo” d’una tonyina de 200
quilos , és a dir, l’especeja-
ment tradicional d’aquest
peix, a l’aula Balfegó, va
posar la cirereta al pastís a
una Setmana Gastronòmica
de la Tonyina Roja organitza-
da pel Grup Balfegó, amb
una gran afluència de públic.
En aquesta tercera edició,
tots els que es van apropar
als estands al port van
poder tastar el sushi, el
maqui, tataki, entre d’altres
propostes, i el butxi, plat tra-
dicional de l’Ametlla de Mar,
servint-se 8.500 racions de
tonyina en les diverses espe-
cialitats. A més, des del
divendres 2 de maig a
aquest passat diumenge
van tenir lloc diverses con-
ferències entorn de la tonyi-
na roja i on els xefs de la
localitat van tenir un paper
important de difusió i promo-
ció d’aquest túnid. Aquesta

Setmana Gastronòmica neix
dels lligams entre l’Ametlla i
Japó a través de l’activitat
del Grup Balfegó. Dissabte
va visitar al municipi el còn-
sol del Japó, Hidehiro
Makiuchi, i va remarcar la
funció d’apropament cultural
d’aquesta iniciativa.“Tinc
una gran simpatia per
aquest acte i crec que ser-
veix per apropar les nostres
cultures, Tinc ganes de
conèixer més profundament
totes aquestes activitats”.
També va acompanyar la
visita del cònsol, des de la
Generalitat, el conseller
d’Agricultura, Josep Maria
Pelegrí: “Iniciatives com
aquesta són una font de
dinamització econòmica que
beneficia, evidentment a
l’empresa, però també a
l’entorn. I per tant, em com-
plau veure iniciatives com
aquestes a Catalunya, i a
més, que compti amb el
suport del Consolat del
Japó”. Per la seva part, l’al-
calde de l’Ametlla de Mar,

Andreu Martí va subratllar
“en activitats com aquestes
on s’uneix gastronomia,
turisme, comerç es genera
activitat econòmica. A més,
crec que és necessària la
complicitat de l’administra-
ció i les empreses perquè
aquestes activitats comptin
amb el suport necessari per
tirar endavant”. “Estic molt
satisfet amb l’evolució d’a-
questa setmana gastronòmi-

ca que poc a poc s’ha anat
consolidant amb diverses
propostes entorn la tonyina
roja i la cultura japonesa de
la qual hem après tant” expli-
ca Manel Balfegó, president
del Grup Balfegó. A l'espai
market també s'hi va poder
veure una exposició de bon-
sais, i els nens i nenes visi-
tants van poder participar,
entre altres, en un taller de
pintura de ceràmica japone-

sa 'raku', entre moltes d’al-
tres activitats. També es va
poder accedir a l’activitat
del TunaTour.
La III Setmana de la Tonyina
Roja del mediterrani és
només una part de les
Jornades Gastronòmiques
de la Tonyina que acull
l’Ametlla de Mar amb la
implicació pública de
l’Ajuntament i la privada de
diversos sectors de la res-
tauració local,concretament
fins al diumenge dia 11 de
maig per degustar la tonyina
roja a 14 restaurants de
l’Ametlla de Mar que han
preparat els menús gas-
tronòmics, amb el patrocini
de la cervesa Inedit
d’Estrella Damm. Només
durant el primer cap de set-
mana aquests restaurants
van servir 4.200 menús de
la tonyina. A més, 17 bars
de la localitat formen part de
la TAPAROJA , la ruta de
tapes amb la tonyina com a
estrella indiscutible, van ser-
vir més de 10.200 tapes.

Enguany la III Setmana
Gastronòmica de la Tonyina
ha fet un pas endavant amb
el festival Mangatuna. I és
que des de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar i l’Àrea de
Turisme s’afirma que d’a-
questa manera es tanca el
cercle unint dues passions
de la cultura japonesa; la
tonyina roja i el manga.
Durant aquests dies con-
certs, exposicions, cos-
plays, tallers, projeccions,

d’accés totalment gratuït. La
sala de la SCER, el CIP, i el
Poliesportiu han estat els
escenaris del Mangatuna.
Tunarace
A més, el Tunarace Balfegó
va aportar la vessant espor-
tiva en aquesta iniciativa on
hi van participar 300 ins-
crits. Jordi Bosch i Erica
Villaécija van ser els guanya-
dors de la cursa de natació
central de 5km. En aquesta
edició, a causa del vent, es

va haver de canviar de reco-
rregut. Així, els nedadors
van sortir de la platja de Sant
Jordi i no de les granges de
tonyina com estava previst.
També va tenir lloc la cursa
de natació de 2,5km, la de
10km, la qual va guanyar
Víctor del Corral, el RunKids
i el SwimKids. A més, dia 2
de maig, Kiko Hervàs, Erica
Villaécija, i Santi Pellejero van
impartir un clínic de natació
al Cem la Cala.

Aquesta visita és fruit de
les reunions que van man-
tenir els representants de
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar i la seva Àrea de
Turisme a Moscou durant
la fira internacional, la
MITT. Aquest dilluns, perio-
distes de vuit televisions
russes, en el marc d’un
presstrip, han visitat
l’Ametlla de Mar.
D’aquesta manera han
pogut conèixer els seus
actius. Així han estat a les
instal·lacions del Grup
Balfegó i han fet un
Tunatour. A més, també
han visitat la Confraria de
Pescadors i platges i
cales del litoral calero.
“Gràcies a les reunions
mantingudes durant la
MITT 2014, al març,
vàrem aconseguir poder
acordar aquests presstrip
que permetrà donar a
conèixer els atractius de
l’Ametlla de Mar a aques-
tes periodistes que ho
difondran a cadenes de
televisió amb audiències
molt potents”, remarca
Vicent Martí, regidor de
Turisme de l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar.
En aquesta línia, al mes de
juny des de l’Àrea de
Turisme tenen previstes
dos visites de represen-
tants d’agències de turis-
me del Japó i també de
Corea del Sud.

Periodistes rusos
visiten l’Ametlla

Èxit de públic en els actes dedicats a la promoció
Gastronòmica de la tonyina roja a l’Ametlla

4200 menús i 18700 tapes de tonyina són les xifres de la restauració. El Mangatuna ha estat una de les novetats enguany

La III Setmana Gastronòmica ha fet un pas endavant amb el festival Mangatuna

ACTUALITAT

El Manga i l’anime desenbarquen a la Cala
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L' Escola Bressol l'Hortet de
Deltebre ha presentat les
novetats per al curs 2014-
2015. L'Escola, la primera
de caràcter públic que hi ha
a la població, és un centre
educatiu adreçat a infants
de 0 a 3 anys i, més enllà
d'oferir un servei a les famí-
lies de la població, té com a
objectiu el desenvolupament
integral dels xiquets i xique-
tes. El centre, gestionat per
L'Onada Bressol, ofereix
serveis com l'estimulació
sensorial (musicoteràpia i
aromateràpia), estimulació
precoç, educació musical,
psicomotricitat, ludoteca,
atenció psicopedagògica i
escola de pares, entre d'al-
tres. Entre les novetats del
proper curs destaca que es
continuarà oferint el servei
de carmanyola i a més s'in-

trodueix l'opció de la matri-
culació a mitja jornada, de 9
a 13h.
El regidor d'Educació de
l'Ajuntament de Deltebre,
Joan Alginet, feia una crida a
les famílies perquè portin els
seus xiquets al centre
"volem que facin ús d'aquest
servei públic, que és un refe-
rent en l'educació tant per
l'edifici com per les metodo-
logies que s'apliquen" men-
tre recordava "l'Ajuntament
de Deltebre està fent un
esforç amb l'Escola Bressol
com a aposta pel futur dels
nostres xiquets i xiquetes".
La directora general de
L'Onada Serveis, Cinta
Pascual, destacava que
seguint la política de no
renunciar a l'educació "ofe-
rim dues propostes que
intenten rebaixar el cost, per
a que totes les famílies de
Deltebre puguin accedir-hi,
conscients de la situació del
moment". El proper 15 de

maig, coincidint amb el Dia
Internacional de la Família es
faran xerrades formatives
perquè els pares puguin
conèixer la importància de
l'educació dels 0 als 3 anys
i els serveis que ofereix l'
Escola Bressol l'Hortet.

Estudi
Un estudi recent del

Consorci Institut d'Infància i
Món Urbà (CIIMU) confirma
que els adolescents que han
anat a la guarderia abans
dels tres anys tenen millors
notes a l'ESO i més probabi-
litats de cursar batxillerat. 
El IV Informe sobre la situa-
ció de la Infància,
l'Adolescència i la Família a
Catalunya ha entrevistat

més de 4.000 adolescents
de 70 centres educatius de
secundària des del 2006. 
Les conclusions mostren
que haver sigut preescolarit-
zat abans dels 3 anys fa
augmentar 1,65 punts la
nota mitjana de l'ESO (en
una escala de 0 a 5) si la
mare té estudis universita-
ris.

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha posat en fun-
cionament un programa
d’intercanvi solidari amb
l’objectiu de recollir mate-
rial en bones condicions
per a persones o famílies
que ho necessitin.
Es pot col·laborar amb
aquesta iniciativa mit-
jançant material per a nou-
nats (cotxets, bressols...),
electrodomèstics, bicicle-
tes, mobles i material
escolar. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha desta-
cat que “aquest programa

solidari s’emmarca en les
diferents accions que realit-
za l’ens comarcal en la línia
d’ajudar a les persones i
famílies de la comarca més
desafavorides”. Els objec-
tes donats han d’estar en
unes condicions adequa-
des per tal de poder-se uti-
litzar.
És per aquest motiu que
des del Consell Comarcal
del Baix Ebre s’apel·la al
següent eslògan: “No
dones res que tu no faries
servir”. Totes aquelles per-
sones que estiguin interes-
sades en col·laborar i apor-

tar, d’aquesta manera, el
seu gra de sorra, poden
trucar al telèfon
977445308 o bé presen-
tar-se a l’edifici de l’ens
comarcal. Per altra banda,
totes aquelles que necessi-
tin algun dels productes
s’han de posar amb con-
tacte amb el treballador
social del seu respectiu
municipi. A la pàgina web
de l’ens comarcal
(www.baixebre.cat) s’ha
creat un apartat específic
per tal de mostrar el catà-
leg de productes existent.
Aquesta iniciativa sorgeix

del Consell Supramunicipal
de Polítiques Socials, un
òrgan de participació ciuta-
dana de recent creació que
té per objectiu promoure la
participació de la ciutada-

nia i dels agents implicats
en el disseny, l’execució i el
seguiment de les accions
en matèria de serveis
socials i projectes relatius
al benestar social. 

Els Mossos han detingut
aquest dilluns un jove de 24
anys, veí de Roquetes, acu-
sat d'un presumpte delicte
de provocació a la discrimi-
nació, l'odi i la violència con-
tra grups. La investigació
policial ha conclòs que
aquesta persona controlava
un compte de Facebook en
el qual feia comentaris insti-
gant a la xenofòbia contra
els col·lectius musulmà i
jueu, contra persones de
raça negre, així com contra
grups terroristes. A més de
la detenció d'aquest home,
que ha reconegut ser l'u-
suari del perfil de Facebook
en qüestió, els agents han
realitzat una entrada i per-
quisició al seu domicili on
han trobat diversos ele-
ments vinculats amb la
seva presumpta activitat
delictiva.

Pressumpte
delicte de

provocació

Als intents que s’estan
fent per eradicar-lo, s´hi
afegeix ara un nou siste-
ma que pretén evitar l’ac-
cés del gastròpode als
arrossars i la propagació
als canals de reg substi-
tuint les actuals teles
plàstiques. 
Es diu Turbiplag i ha estat
ideat per una família de
Camarles. 
El sistema es comercialit-
za en estructura d’acer o
de plàstic i es pot utilitzar
en altres plagues. Per a
que doni resultats, asse-
guren els seus inventors,
la instal·lació s’hauria de
fer com a més camps
millor.

Nou sistema per a
lluitar contra el

cargol poma

L’Escola Bressol l’Hortet de Deltebre oferirà 
la mitja jornada per al proper curs

Opció de matriculació de 9 a 13 hores

‘Per recollir material en bones condicions per persones o families que ho necessiten”

ACTUALITAT

El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza un intercanvi solidari
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La discoteca Sala Metro,
ubicada els darrers anys
al poligon Tosses
d’Amposta podria canviar
d’ubicació i passar darre-
ra del Carrefour. 
Una afer que està en pro-
cés de negociació i en
fase de diàleg.
Des de l’Ajuntament, s’a-
clareix que “en primer
lloc, s'ha parlat amb els
pubs i bars musicals
d'Amposta que han mos-
trat una posició favorable
a que hi hagi aquesta acti-
vitat al casc urbà ja que
així es facilita l'oportuni-
tat de crear sinèrgies
entre tots els operadors
d'oci nocturn de la ciutat,
entre el centre de la ciu-
tat i les afores. Pel que fa
als partits polítics es va
convocar una junta de
portaveus per tractar el
tema”. El compromís de
l'equip de govern és dur
endavant els tràmits
necessaris sempre que
“hi hagi unanimitat de tots
els partits polítics”, però
segons diu textualment
l'alcalde Manel Ferré "el
portaveu d'ERC, Adam
Tomàs, diu una cosa dife-
rent a cada lloc", de
manera que com que el
que s'ha de fer és una
modificació puntual del
POUM per permetre l'acti-
vitat i això ha de passar

per la comissió informati-
va d'obres i urbanisme,
"constarà en acta la posi-
ció de cadascun dels por-
taveus dels grups munici-
pals, i també constarà
que es tirarà endavant si
ERC no ho utilitza per fer-
ne qüestió política, ja que
sembla que és el que
volen fer donat que ja han
declarat que tant Tosses
com les Galeries
Comercials són un fracàs
i no veuen amb bons ulls
cap dels intents de revita-
litzar-ho".
Segons s’informa des del
consistori ampostí, “els
veïns de la zona són molt
pocs, en un espai de 150
metres de diàmetre

només hi ha un bloc de
vivendes de l'Incasòl tot i
que bastant apartats, ja
que és una zona que es
troba dins de la trama
urbana consolidada però
a l'extrarradi de la ciutat,
a tocar hi ha el Cementiri
Muncipal. Sí que s'ha par-
lat amb els representants
dels comerciants de les
Galeries que ho veuen
com una oportunitat per a
la dinamització de la
zona”.
Per la seua banda, Adam
Tomàs, portaveu del grup
municipal d’ERC, pel que
fa al trasllat de la Metro,
diu que “el més calent
està a l'aigüera. Volem
consens dels veïns i dels

comerciants. I l'equip de
govern encara no ens ha
informat que representa
la modificació urbanística
que és necessària per fer
aquest trasllat. ¿Es farà
una modificació urbanísti-
ca a tot el municipi?. ¿Al
Polígon que ocupa la
zona comercial? ¿A les
parceles on son les naus
on es vol traslladar, que
són propietat de l'empre-
sari Joan Ripollés?
Tomàs afegia que “cal
que ens expliquin que
representarà això per als
veïns i la resta de propie-
taris d'aquella zona.
També hem de tenir en
compte que es va crear la
zona lúdica de Tosses 21

per evitar les molèsties
que es provocaven al
barri de La Torreta. Si ara
el traslladem al barri de
les Quintanes, podríen
generar susceptibilitats.
Aquest és un tema que
demanda molt més que
un simple consens polític,
és necessari també el
consens de la ciutada-
nia”.
Per acabar, Llorenç
Navarro, president de la
Federació de Veins
d’Amposta, considera
que “sabem que han
hagut reunions al respec-
te. Pensem que és una
qüestió que s’ha de con-
sensuar i la ciutadania
també ha de ser escolta-
da. Amb això no vull dir
que no estem d’acord
amb la nova proposta, al
contrari, l’únic que s’ha
de parlar perquè en els
darrers anys ja s’han pres
decisions erronies amb la
zona d’oci i també les
galeries comercials i és
bo apendre i governar
dialogant com en aquest
tema s’ha començat a fer
i poder efectuar-ho amb
totes les parts”.

La discoteca Sala Metro podria 
canviar d’ubicació 

Del poligon Tosses passaria al casc urbà, concretament darrera del Carrefour

ACTUALITAT

L'Ajuntament d'Amposta
ha informat que ha liquidat
el pressupost del 2013
amb un superàvit que
ascendeix a 3.582.394'70
euros, una xifra que tant
l'alcalde, Manel Ferré,
com la regidora d'Hisenda,
Isabel Ferré, han valorat
“positivament com una
mostra de la bona gestió
econòmica que es fa des
de l'equip de govern”.
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha remarcat
que aquestes xifres “ens
permetran accedir a un
nou préstec gràcies al

qual podrem fer les inver-
sions que són tan
necessàries a la ciutat per
poder contractar les
empreses d'Amposta i
reactivar així l'economia”.
D’altra banda, segons
Adam Tomàs, portaveu del
grup municipal d’ERC,  “és
jugar amb el llenguatge.
Això és simptoma de mala
gestió, ja que has fet mala-
ment el pressupost si final-
ment has gastat menys
del que havies previst.
¿L’ideal no seria tenir un
pressupost equilibrat?”.

Tomàs afegia que “la pre-
gunta que s'han de fer els
ampostins és, després de
diversos anys tancant amb
superàvit, com potser que
hagin pujat la contribució,
les taxes de les llars d'in-
fants, etc.”

L’Ajuntament d’Amposta tanca l’any 
«amb més de 3 milions d’euros de romanent»

Adam Tomàs: “la pregunta que

s’han de fer els ampostins és,

després de tancar amb superàvit

els darrers anys, com potser que

hagin pujat la contribució, les

taxes de les llars d’infants...”

Manel Ferré: “Adam Tomàs

diu una cosa a cada lloc.

L’activitat  constarà en acta

que es tirarà endavant si ERC

no ho utilitza per fer política”

L’alcalde remarca que aquestes xifres “ens permetran accedir a un nou prèstec per a poder fer inversions necessàries”

EN UN MINUT

-L'Ajuntament de l'Ametlla va
decidir l'any 2008 la creació
de la Entitat Pública
Empresarial La Cala Gestió i
la creació de la societat mer-
cantil La Cala Serveis
Municipals SL, fet que durant
aquest temps ha possibilitat
que es poguessin aplicar polí-
tiques fiscals que han permès
generar un estalvi per al con-
junt de la Corporació tant a
nivell de gestió com d'inver-
sió, “un estalvi de més de 4
milions d'euros a
l'Ajuntament”.
-L´emprenedoria i la innovació
al territori serà un dels temes
potents de la UETE que
enguany compleix vint anys.
El període dinscripció al curs i
a les jornades estarà obert a
partir de dilluns, 5 de maig.
-Crisi a les ramaderies de
bous ebrenques. La prohibi-
ció judicial de rebre visites
turístiques aboca dues explo-
tacions al tancament de les
instal·lacions. Els propietaris
sostenen que les proves de
bous no són un espectacle.
-L'auditori Felip Pedrell de
Tortosa acollirà avui 9 de
maig la sèptima marató de
donació de sang, sota
l'eslògan Lo goig és donar-ne.
L'objectiu és superar la xifra
de l'any passat, que va ser de
875 donants. Enguany, es
podrà fer reserva d'hora de
donació a través de l'espai
web del Banc de Sang.
-Proves de competències
bàsiques per als prop de
17.000 alumnes de sisè de
primària de les Terres de
l´Ebre. Tot i que els resultats
no tenen trascendència
acadèmica, sí que serveixen
per mesurar el nivell dels
alumnes abans d'accedir a
Secundària. També per conèi-
xer quins són els centre que
fan millor els deures.
-Els municipis que formen part
de la Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya,
Ascó, Garcia, Móra d'Ebre,
Móra la Nova, Riba-roja
d'Ebre, Tivissa, la Torre de
l'Espanyol, Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant i Vilalba
dels Arcs podran beneficiar-
se d'una tarifa elèctrica més
reduïda, en virtut d'un conveni
signat amb la comercialitza-
dora Conecta2.
-Govern i Estat es posen d'a-
cord per activar les depurado-
res de Sant Jaume i Horta de
Sant Joan.
-La Unió Europea preveu ajuts
per a fomentar les inversions
en el sector del vi a Catalunya
en el període 2014-2018.  Els
ajuts que preveu aquesta línia
són de 224 milions d’euros.
Dins de la distribució territo-
rial dels ajuts a Catalunya les
Terres de l’Ebre rebran
597.602 E.

Més notícies
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Aquest proper cap de set-
mana dies 10 i 11 de maig
tindrà lloc el I Concurs de
Cuina obert a estudiants
de cuina, cuiners professio-
nals, i a tots aquells/lles afi-
cionats a la cuina que hi vul-
guin participar. 
Activitats i horaris.
Dissabte 10 de maig
9 h. Inici del Concurs
10.30 a 12.30 h Taller de
Creps.
11h. "El Negoci del Vi".
Xerrada a càrrec del gerent
del Celler Bernaví.
17 a 19 h Taller de Galetes
17 h Presentació vins i deri-
vats de qualitat del Celler
Menescal a càrrec de
Josep Bosch.
18 h Elaboració de caves
a càrrec de Josep Antón
Soria, Delegat de Caves
Torreblanca.
Diumenge 11 de maig
9 h Inici del Concurs

10.30 a 12.30 h Taller de
Pizza.
12 h Elaboració i tradició
del Pa de Sant Jordi a
càrrec de Judith Morales
del Forn Can Coll.
17 h Història de la Xocolata
a càrrec de Xavi Benet de
Xocolates Creo, també ens
farà una petita degustació
18. h La final del concurs.
19 h Entrega de Premis
Durant els dos dies del
Concurs hi haurà servei de
tast de vins i caves i també
tots els bars i restaurants
oferiran degustacions i
plats que ofereixen al seu
establiment. Els actes es
faran tots al pavelló polies-
portiu i els cuiners partici-
pants cuinaran a les cuines
instal·lades al mateix pave-
lló. El Concurs està adreçat
a tothom que li agradi la
cuina i el seu entorn, amb
500 E en premis.

L’alcalde Dani Andreu es mostra satisfet amb la decisió judicial

A l’Aldea, aquest cap de setmana

Eufonic

En voltes del migdia de
dimarts 6 de maig agents de
la Policia Local d’Amposta
van detenir tres dones de 20,
37 i 42 anys d’edat respecti-
vament, a les quals se’ls impu-
ta un delicte de furt per la sos-
tracció de diversos produc-
tes de perfumeria d’un
comerç de la capital del
Montsià. La Policia va rebre l'a-

vís de la dependenta de la
botiga i quan els agents es
van desplaçar al lloc dels fets
van poder observar unes
dones que responien a la des-
cripció que havia donat la
dependenta. En ser intercepta-
des, els agents van compro-
var que portaven gran quanti-
tat de productes de l’establi-
ment en qüestió.

Tres detingudes a Amposta 

Aquest dilluns, la psicòloga
del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones, M.
Josepa Ruiz, ha realitzat un
taller de relaxació a un grup
d’unes vint dones de

l’Associació de mestresses
de casa Dones Planeres de
Santa Bàrbara. L’activitat
forma part del paquet forma-
tiu del Consell Comarcal del
Montsià. 

Associació Dones Planeres

Dani Andreu, alcalde de
l’Aldea, es mostra satisfet
amb la decisió judicial i
expressa que aquesta
mesura permetrà defensar,
de la millor manera possi-
ble, els interessos dels
afectats per la crisi de la
Cooperativa de l’Aldea que
en un moment donat van
confiar els seus estalvis al
paraigua de confiança que
significava el nom de una
entitat com Caja Madrid,
ara Bankia.
L’equip de govern de
l’Aldea té com a objectiu
que els 4,7 milions d’euros
procedents d’estalvis dels
aldeans puguin retornar a la
seva butxaca.
I davant la percepció de

que els interessos dels
afectats han de ser deguda-

ment defensats posa tot el
seu esforç polític i jurídic
per tal de depurar respon-
sabilitats i posar-se al cap-
davant de la defensa dels
seus ciutadans.
En la interlocutòria sembla
desprendre’s que Bankia va
poder utilitzar la secció de
crèdit de la Cooperativa de
l’Aldea per beneficiar-se de
forma irregular i que, com
consta clarament, ha pogut
estar un “cooperador
necessari” per a que els
estalvis dels aldeans esti-
guin avui en dia “engarjo-
lats on no haurien d’estar”.

El Jutjat de Tortosa admet a tràmit la denúncia
de l’Ajuntament de l’Aldea contra Bankia

L'Alcaldia de l'Ajuntament
de l'Aldea informa que el
jutjat de 1ª Instancia i
Instrucció de Tortosa ha
acceptat la personació de
l’Ajuntament de l’Aldea
com a acusació particu-
lar “per depurar possibles
responsabilitats de
Bankia”.

Activitats i horaris del I Concurs de Cuina

ACTUALITAT

Eufònic – Mostra d’Arts
Sonores i Visuals de les
Terres de l’Ebre s’expandix
també a Tortosa i avui diven-
dres 9 de maig hi haurà dos
actuacions programades
dins la setmana cultural que
organitza l’Escola d’Art i
Disseny: a la sala d'exposi-
cions se podrà veure l'ac-

tuació de Nev.Era acom-
panyat de les projeccions
de Xarlene, un espectacle
que es veurà també a Sónar
2014; i a fora, una sessió
de luxe de dj Undo, un dels
noms per respectats de l’e-
lectrònica catalana, produc-
tor i cap del segell Factor
City.

El Parc Natural del Delta de
l’Ebre, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, organitza una troba-
da per netejar espais natu-
rals aquest diumenge, 11
de maig. L’activitat comp-
tarà amb la col·laboració
dels ajuntaments de
Deltebre i d’Amposta, de
l’Associació d’empreses i
activitats turístiques del
Delta i de l’Associació de

turisme rural de les Terres
de l’Ebre, i tindrà el suport
de l’Escola del Parc i de
l’Associació de voluntaris
del Parc. La brossa present
a les platges i altres indrets
del Delta és un dels aspec-
tes candents que afecten
negativament la imatge
turística i social. En la nete-
ja participaran diverses enti-
tats i retiraran deixalles de
la zona de la Marquesa i
Eucaliptus.

L'acte d'entrega de premis de la 7è edició del Premi
Federico Mayor Zaragoza tindrà lloc el proper dissabte
dia 24 de maig de 2014 a les 11h al Saló del Polvorí
del Parador Nacional Castell de la Suda de Tortosa.

Actualitat

El jutjat d’instrucció número
1 de Tortosa ha ordenat en
una interlocutòria del pas-
sat 29 d’abril la intervenció
i decomís de la trentena de
vehicles amb els quals ope-
rava l’Auto Escola
Roquetes-Temple i 4 vehi-
cles dels seus propietaris.
Tota la flota haurà de
romandre aturada i a dispo-
sició dels òrgans judicials a
l’espai que la mateixa auto-
escola té a l’entrada de
Tortosa per la C-12. La
magistrada María Teresa
Hernández atén així la peti-
ció de l’Associació
d’Autoescoles de les Terres

de l’Ebre, personada en el
cas, i a la qual se hi adherit
Fiscalia.
La jutgessa investiga des
de l’estiu de 2012 una
trama, en la qual ja hi ha
imputades 16 persones -
entre els quals propietaris
de l’autoescola, familiars i
funcionaris de la Direcció
General de Trànsit- que pre-
sumptament venia les res-
postes dels exàmens de
conduir a ciutadans estran-
gers, principalment xine-
sos, a canvi d’importants
sumes de diners.
(Sofia Cabanes,
Aguaita.cat)

Decomís a l’Auto Escola Roquetes-Temple

Neteja de Platges al Parc Natural del Delta

L’equip de govern

aldeà té com a

objectiu que els

4,7 milions 

d’euros 

procedents 

d’estalvis dels

aldeans “puguin

retornar a la seua

butxaca”

La titular del jutjat d'ins-
trucció número 1 de Tortosa
ha imputat l'exdirector de
l'oficina de Bankia d'Ampos-
ta, Antonio Fornós, com a
cooperador necessari de
l'exgerent, Daniel Ferré, en
el cas de la fallida de la sec-
ció de crèdit de la Coopera-
tiva de l'Aldea. Considera
que Fornós va ajudar Ferré a
ocultar la situació financera

real de l'entitat, sent cons-
cient de les irregularitats
comptables, tot i que fos in-
directament, per poder be-
neficiar Bankia de la relació
comercial. A l'Ajuntament de
l'Aldea se li ha acceptat per-
sonar-se en qualitat d'afec-
tat en el procediment. 
La denúncia per estafa, de
moment, ha quedat descar-
tada per la jutgessa.

Imputat l'exdirector de Bankia a Amposta 
com a cooperador necessari en la fallida de la

Cooperativa de l'Aldea
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CRAC de la setmana: Surtdecasa.cat
MICHEL VIÑAS

“EL NOSTRE OBJECTIU ÉS REFLECTIR EL TERRITORI, LA IDENTITAT I LES PERSONES”
Surtdecasa.cat va nèixer a
les Terres de l’Ebre l’any
2010 sent un mitjà de
comunicació que fa perio-
disme cultural amb la difu-
sió dels esdeveniments que
tenen lloc a les comarques
ebrenques. Amb el temps,
es va anar expandint a
altres territoris i la previsió
és encara arribar-ne a d’al-
tres en un termini no molt
llunyà de temps.
Surtdecasa.cat, des d’ara,
ja se’n pot disposar per
rebre informació des del
mòbil. Parlem amb els seus
creadors: Neus Barberà,
Anna Zaera i Robert Roig

Pregunta: Nova aplicació.
Un altre pas endavant.
Surt de casa: Sí, l'aplica-
ció per a mòbils
Surtdecasa Ebre, disponi-
ble tant per Android com
per Iphone, permet que els
nostres seguidors puguin
saber en tot moment qui-
nes activitats culturals o
d'oci estan previstes al seu
voltant. Per tant, l'aplicació
suposa un servei més per
apropar la cultura i les acti-
vitats de l'Ebre a tothom..
ME: Era un pas obligat?
SDC: Sí. Surtdecasa.cat
s'ha consolidat com a mitjà
de comunicació de cultura i
també per tenir una agenda
exhaustiva del territori, i
crèiem que l'aplicació com-
plementa molt bé el projec-
te.

ME: Com definirieu que és
Surtde casa.cat per la gent
que encara no us pugui
conèixer?
SDC: Surtdecasa.cat és un
mitjà de comunicació de

proximitat, que fa periodis-
me cultural molt artesanal i
proper a la gent del carrer.
L'objectiu de
Surtdecasa.cat és reflectir
el territori, la identitat i les
persones. Això sí, sempre
potenciant l'esperit creatiu
que mou endavant els terri-
toris. Podem dir que
Surtdecasa.cat, en aquests
moments, és una platafor-
ma de comunicació que
engloba diferents edicions
del projecte al Camp de
Tarragona, Penedès,
Empordà, i properament a
terres de Ponent.

ME: Per la mateixa gent,
què poden trobar a
Surtdecasa?
SDC: Poden trobar tots els
esdeveniments d'agenda
que tenen lloc a les quatre
comarques de l'Ebre.

També interessants entre-
vistes a actors, músics,
ballarins, filòsofs o arte-
sans del territori. Així com
recomanacions d'indrets,
restaurants o activitats.
També poden trobar més
d'una desena de blocs
temàtics de vins, menjar,
sexe, ciència, viatges, filo-
sofia, etc.

ME: Quan i com va sorgir?
SDC: Va sorgir a finals del
2010, amb la idea de difon-
dre les activitats culturals
que es fèien al territori,
aprofitant les noves tecno-
logies. Érem conscients
que hi havia un dèficit a l'ho-
ra de comunicar tot el que
s'estava movent al territori,
i precisament per això, s'a-
rrelava la idea que les
Terres de l'Ebre, eren un
territori mort o sense espe-

rança. Volíem canviar
aquesta percepció donant
valor i difusió a tot allò que
es mou a les Terres de
l'Ebre.

ME: Un projecte que s’ha
expandit?
SDC: Surtdecasa.cat és un
projecte que neix a les
Terres de l'Ebre, i que s'ha
extès a la resta de
Catalunya. Diferents equips
de periodistes s'han fet
càrrec del projecte en
cadascun dels territoris,
convertint-lo en una marca
de qualitat i de confiança.

ME: Quanta gent forma
Surtdecasa?
SDC: Actualment treba-
llem per tirar endavant
Surtdecasa.cat una quinze-
na de persones, si comp-
tem cadascuna de les edi-

cions. Aquestes edicions
territorials funcionen de
forma autònoma, ja que el
model de negoci és una
franquícia, sempre compar-
tint una filosofia de treball i
una línia editorial molt iden-
tificativa.

ME: El vostre objectiu ini-
cial, l’esteu complint?
SDC: La veritat és que el
projecte ha anat prenent
forma al mateix temps que
anàvem caminant. Al princi-
pi, no teníem previst que
puguessin aparèixer edi-
cions més enllà de les
Terres de l'Ebre, però el
moment actual que viu el
periodisme ha afavorit que
neixin aquestes iniciatives
des de sota, treballant cre-
ant aliances, de forma coo-
perativa i horitzontal per
poder crèixer amb menys
costos d'estructura.
ME: Sou un bon aparador,
sobre tot a nivell cultural. 
SDC: Sí, intentem que els
continguts siguin de quali-
tat i interessin a la gent. Per
això, intentem fer una bona
feina de camp, així com
estar molt atents a tot allò
que es programa al territo-
ri. A nivell estètic, cuidem
molt la imatge perquè
sabem que, tot i tenir un
bon fons, Surtdecasa.cat
ha de tenir una bona forma.
ME: Quin són els propers
objectius?

SDC: Seguir treballant per
consolidar les edicions
actuals i, si podem, arribar
a territoris que encara no
tenen un projecte com
aquest

ME: Amb els altres portals
Surtdecasa existents, quina
comparació es pot fer?
SDC: Les diferents edi-
cions de Surtdecasa.cat es
van arrelant al territori amb
el temps. Les arrancades
han estat força bones, i ara
cal temps i constància per-
què es converteixin en refe-
rents en cadascun dels
territoris.
ME: Quin són els propers
objectius?
SDC: Seguir treballant per
consolidar les edicions
actuals i, si podem, arribar
a territoris que encara no
tenen un projecte com
aquest.

ME: Tot plegat, en general,
estem en un bon moment a
l’Ebre. Estem ben infor-
mats.
SDC: Sí, cada mitjà de
comunicació té la seva
identitat i la seva línia, i aixó
sempre és bo. Estem en un
moment en què es barre-
gen tant els formats analò-
gics com digitals. I això,
sense dubte, és un moment
històric, que ens hem de
sentir satisfets d'estar
vivint en primera persona.

Surtdecasa.cat: 

el digital de cultura de proximitat. 

Des d’ara ja està disponible tant per

Android com per Iphone
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Temporada complicada i
marcada per les restriccions
econòmiques que han repre-
sentat nombroses baixes i la
pèrdua de potencial per a un
equip que ja va començar la lli-
ga minvat respecta la passa-
da. El descens es veia venir i ja
és moment de fer balanç. El fa-
rem dilluns a Canal TE, amb el
tècnic, Antoni Teixidó. Un en-
trenador que, tal com vam in-
formar fa tres setmanes, no
continuarà. “Ha acabar una
etapa i només em resta agrair
la confiança i el suport dels afi-
cionats. Hem viscut un final
complicat en una lliga en què
ha prioritzat el tema econòmic
i en la que ens ha estat molt di-

fícil competir, sobre tot en el
seu darrer tram. Hem hagut
d’utilitzar juvenils i fins i tot un
cadet. S’ha fet el que s’ha po-
gut. L’entrenador s’especula
que té ofertes d’equips
ebrencs com l’Amposta o el
Jesús i Maria. Ell ho ha negat.
Com també ho ha fet sobre el
darrer rumor que el situa a la
banqueta del Nou Castàlia, a

Castelló. Dilluns, a Minut 91,
en parlarem.

De la Rapitenca, esmentar
que s’ha comentat que Miquel
Cotaina potser una opció.
Però el tècnic està a l’Ampolla
i pot seguir-hi. Si no s’acaba in-
corporant, es parla de que po-
dria haver-hi altres opcions
com  Nacho Pérez, el canareu
Alfons Royo o ’Tato’ Garcia

Sanjuan (Vinaròs).  Des de la
directiva s’assegura que “fins
el dilluns no ens posarem a tre-
ballar per al futur. Per tant, no
hi ha res oficial. Tot el que es
pugui dir són rumors”. La Rapi-
tenca acaba la lliga demà dis-
sabte a Manlleu.

Per la seua part, l’Ascó va
perdre a Sant-Feliu (2-0) i amb
només un punt de nou possi-
ble, ha sortit de la zona de pro-
moció d’ascens i s’ha compli-
cat la seua presència.
Diumenge ha de guanyar al
cuer la Gramanet i esperar que
Rubí (a casa contra el Santfe-
liuenc) i Terrassa (a Cerdanyo-
la) no ho facin. Carambola a
tres bandes. Una llàstima que
a darrera hora s’ha escapat.

Teixidó diu que no té una oferta del Castelló

La Rapitenca es va aco-
miadar de l’afició i de la
Tercera divisió el diumenge
contra el cerdanyola (0-2).
Un partit intrascedent en
un final ‘etern’ per a l’equip
rapitenc en una temporada
complicada. 

EL TÈCNIC ESTARÀ DILLUNS A CANAL TE, A MINUT 91 (20.30 H)

Són els darrers rumors sobre el seu futur, però l’entrenador aclareix que “no hi ha res”

M.V.

Antoni Teixidó.

Cotaina és una opció.
També sonen Nacho

Pérez, Alfons Royo i el
tècnic del Vinaròs

‘Tato’ Garcia Sanjuan

Relleu

Aquesta setmana, un capità
d’un equip que no es juga ja
res en el seu campionat i que
s’enfronta diumenge a un rival
que necessita els tres punts
em comentava que “mai la vi-
da em deixaria perdre, ni per
tots els diners que em pugues-
sin donar. I si m’assabento que
un company meu accepta di-
ners per no anar a guanyar, tot
i que no tenim res en joc, ja li
dic que deixaria de ser com-
pany”.

La realitat és aquesta. I tam-
bé la teòria. Però les especula-
cions sobre aquest afer són
clàssiques quan arriba el mes

de maig. A
més, al res-
pecte, tam-
bé es diu
que “si la ma-
joria d’equips
no han pagat
en els darrers mesos als seus
jugadors, com poden anar ofe-
rint maletins a altres rivals”.

Clar, en aquesta tesitura es
troben una bona pila de clubs.
I, com es poden posar a parlar
del futur si deuen diverses
mensualitats d’aquesta tempo-
rada. I, a sobre, els jugadors
que tots diuen que s’esperen
que ara estan cansats. 

Maletins, rumors...
L’opinió de Michel

L’Ascó no està en zona de promoció. Necessita
guanyar diumenge a la Grama i esperar que Rubí i

Terrassa no ho facin. Complicat.

Darrera jornada
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Catalònia va vèncer a la Selva (1-3) fent un pas endavant per la per-
manència. No va tenir-ho fàcil. Segons Oscar Rumense, “sobre tot a la
primera meitat, no vam estar ben posats i la Selva va perdonar un pa-
rell d’ocasions per haver marcat. A la represa, “sense jugar del tot bé,
vam estar un xic millor i els gols d’Eugeni i de Cristian ens van donar
més seguretat. Tot i rebre l’1-2, vam sentenciar amb el gol de Jordi
Tomàs”. Leandro i Juanjo van tornar a l’equip. El Catalònia no pot fallar
diumenge, de nou contra un equip que ha baixat: el Roquetenc. El des-
cens directe està a 9 punts (queden 12) però resta allunyar-se de l’a-
menaça de les compensacions. Nacho i Jorge seran baixa. 

El Catalònia supera la final de la Selva i
n’afronta una altra contra el Roquetenc

DIUMENGE 17 HORES

L’Ampolla es jugava les darreres opcions per fer-li ombra al Morell.
Però, tot i avançar-se, va cedir al final quan els morellencs van remun-
tar. Segons Miquel Cotaina, “va ser un partit, en general, de poques
ocasions i que vam tenir controlat. Eric va fer el 0-1 i la veritat és que
vam estar ben situats i no vam passar angúnies davant un Morell que
tenia més la pilota però que no ens creava perill”. Tot això fins el minut
70, quan va arribar l’empat. I quan semblava que l’1-1 seria el resultat,
“una jugada que no vam acabar, ens va suposar una contra, no vam
fer una falta tàctica, i va venir el 2-1”. L’Ampolla rebrà diumenge el Tor-
tosa en el derbi: Robert, Xavi, Regolf i Leo, en principi, seran baixa. 

L’Ampolla cedeix a darrera hora al camp d’un
Morell que es consolida a la segona plaça

DIUMENGE DERBI AMB EL TORTOSA

El R. Bítem va perdre al descompte al camp del líder Reddis,
equip que està molt prop de ser campió (2-1). Joel Crespo va em-
patar el gol inicial del local Gavilan. I ja al 92, una acció emboli-
cada va generar el 2-1. Povill, amb molesties, arran de la juga-
da, va deixar el camp, sent substituït. Amb els canvis exhaurits,
Puig va tornar a acabar sota els pals. El R. Bítem, amb dues de-
rrotes seguides, rebrà demà el Perelló (18.30 h), equip necessi-
tat per la permanència. El club de Bítem, amb la supervisió del
tècnic Sergi Navarro, ja ha començat a parlar amb jugadors per
la renovació de cara a la temporada vinent. 

El R. Bítem ja treballa 
en la renovació de jugadors

VA PERDRE AL CAMP DEL REDDIS, AL DESCOMPTE

El Perelló va perdre contra la
Cava (2-3) i es complica la seua
permanència. De fet, amb l’em-
pat del Cambrils, baixa fins la
zona de descens directe. 

Els perellonencs van estar
força bé al primer temps. Van
jugar amb molta intensitat i van
imposar-se davant d’un CD la
Cava que no es trobava còmo-
de. Marce i Toni debutaven a
casa, davant de l’afició. Un per
la dreta i l’altre per l’esquerra
van fer forat i així el Perelló va
avançar-se amb el 2-0. La juga-
da de Marce va habilitar a Mo-

hedano que va fer l’1-0. I la de
Toni per l’esquerra va significar
el 2-0, obra de Marce. La inten-
sitat defensiva local ofegava a
la Cava que, no obstant, va po-
der entrar en el partit arran d’un
contraatac que va suposar la
única escletxa defensiva pere-
llonenca, amb l’equip sense po-
der replegar-se. La contra fou
d’escola i Jaime va culminar-la
amb el 2-1. Era el minut 44.
Una gerra d’aigua freda per a la
sensible moral del Perelló que,
amb l’obligació a guanyar, va
començar a tenir por de fer-ho.

I això va crear dubtes. I una di-
ferent versió del duel. A la re-
presa, la Cava va sortir amb
molta confiança i fou el Perelló
qui ja no va oferir la mateixa in-
tensitat. Al minut 2, una acció
d’atac de la Cava va culminar-la
Chicho amb el 2-2. La Cava va

passar a tenir el control del par-
tit i, amb espais, va poder con-
traatacar fent el que més li
agrada. Jaime, en posició
avançada, va assistir a Ferran
que va marcar el 2-3. El Perelló,
tot i ser més intermitent, va
gaudir de fins a tres ocasions
per empatar. La Cava, però, al
contraatac va perdonar unes
quantes oportunitats. La derro-
ta fa que el Perelló estigui en
zona de descens. Això, junta-
ment amb les compensacions,
complica la permanència dels
perellonencs.

El Perelló es complica
Es va avançar amb el 2-0 però la Cava va remuntar a la segona meitat

SEGONA CATALANA

L’equip perellonenc ha
entrat en zona de

descens directe. Demà
dissabte (18.30 h) visita

el R. Bítem.

Descens directe

El Tortosa va fer un punt i se-
guit en la seua ratxa de resultats
(1 derrota en 10 jornades) guan-
yant el Gandesa en un partit
obert i que va tenir alternatives.
Joel, de falta, va fer l’1-0. Gu-
miel, de penal, va empatar a la
represa. Borrull fou expulsat
arran del penal. Quan pitjor ho
passava el Tortosa i semblava

que el Gandesa podia fer seu el
derbi, una nova falta executada
per Joel va donar el 2-1. Moha,
de penal, va marcar el 3-1.

Nando Crespo, tècnic del Tor-
tosa, manifestava que “a la pri-
mera meitat ens vam avançar i
vam tenir dues ocasions clares
per a fer el 2-0. Ofensivament,
vam tenir fases en què vam es-

tar bé, però en defensa no va
ser així. No vam estar del tot en-
certats i el Gandesa guanyava
metres”. A la represa, arran de
l’empat i l’expulsió, “vam passar
per una fase  de molts de dub-
tes, però, amb els minuts, tot i
jugar en deu, l’equip va reaccio-
nar i va estar més posat arri-
bant els gols de Joel i de Moha,

que van significar la victòria”. 
Enric Aleixendri, tècnic del

Gandesa, deia que “penso que
vam ser superiors en tots els
aspectes. Era un partit per gau-
dir-ne jugant i així va ser. Però
com en tota la temporada vam
acusar la manca de gol. La re-
solució. No mereixiem perdre.
Però les accions a pilota atura-

da van decidir, mentre que no-
saltres no vam tenir encert”. So-
riano, Dilla i Frede van ser baixa
per al Gandesa. La directiva li ha
proposat al tècnic la renovació:
“ara he demanat una setmana
per pensar-ho i donar la respos-
ta”, deia Enric que es rumoreja
(només són especulacions) que
podria tenir una altra oferta. 

Joel lidera un Tortosa que puja a la quarta plaça
LA JUNTA DEL GANDESA PROPOSA LA RENOVACIÓ A ENRIC ALEIXENDRI. EL TÈCNIC HA DEMANAT UNA SETMANA PER RESPONDRE

L’equip de Crespo va
guanyar el Gandesa en un
duel que va complicar-se

arran del penal i l’expulsió
de Borrull. I amb el gol de

l’empat a un.

Triomf (3-1)

El Perelló es va reforçar
amb tres jugadors, que ja
van debutar a Cambrils. Toni
Enciso (exPinell i exFalset),
Marce (exGramanet i
exTorredembarra) i Joan
(Pinell). Marce va fer el
segon gol diumenge. Però
dimarts va demanar la baixa
indicant que tenia una oferta
del Suburense i que volia
anar a ajudar-lo a pujar. No hi
haurà més fitxatges i, per
tant, s’acabarà la lliga amb
els disponibles actualment. 

El davanter
Marce causa

baixa 

L’Amposta va perdre diumenge
(2-0) al camp del Balaguer, rival
directe. No va estar a l’alçada. I
ara, amb el descens hipotètic
del Prat, la cinquena plaça per
la cua del grup 2 de  primera
catalana és de descens per

compensació. Per aquest mo-
tiu, el partit de diumenge vinent,
a Amposta, contra l’Andorra (17
h) és a cara o creu. No es pot
fallar. El Jesús i Maria, per la
seua part, va vèncer diumenge
passat a l’Alpicat (3-2), amb

gols de Ferreres (2) i un espec-
tacular de Raül Teixidó, arran
d’una jugada del propi Ferreres.
Està en zona de descens direc-
te. Però encara hi ha opcions.
Diumenge, nova final: a El Cat-
llar (12 h). 

Una nova final
L’Amposta, a casa contra l’Andorra, i el Jesús i Maria, a El Catllar, se la juguen diumenge

PRIMERA CATALANA

Tots dos equips, a hores
d’ara, estan en descens.
L’Amposta ho està per

compensació. Diumenge
rebrà l’Andorra (17 h)

Descens

Gustavo, de l’Amposta.

Jaime va marcar el 2-1.

Si el Prat baixés de la
Segona B, comportaria un
descens més de primera
catalana, per compensa-
ció. O sigui, baixarien els
dos cinquens per la cua
dels dos grups. Aquesta
situació, si passa, es
podria equilibrar si puja un
equip català de Tercera
divisió a 2a B en les pro-
mocions d’ascens.  

El Prat
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L’Alcanar va perdre a Roda de
Berà (2-1). Un partit marcat per
les absències. Genís (sancionat)
va ser baixa a més dels jugadors
que no van poder viatjar per mo-
tius laborals i personals (comu-
nions). Només onze de la prime-
ra plantilla disponibles i el tècnic
que va haver d’agafar sis juve-
nils: “Es va fer tot el que es va
poder. La veritat és que a la se-
gona meitat vam marcar el gol i
vam pressionar intensament,

però sense crear ocasions cla-
res, mentre que ells, al final, a la
contra, van tenir-ne. En qualse-
vol cas, van penalitzar-nos molt
dos gols rebuts a la primera mei-
tat en accions a pilota aturada,
el primer espectacular de xilena
i el segon de falta directa per
l’escaire”. L’Alcanar veu frenada
la seua ratxa. D’altra banda, la di-
rectiva actual podria seguir al
capdavant del club la temporada
propera. 

L’Alcanar, amb sis juvenils
VA VISITAR EL RODA, AMB MOLTES BAIXES

Nando Crespo, tècnic del Tor-
tosa, va respondre dilluns quan
se li preguntava sobre si tenia
una proposta per a renovar:
“no hem tingut cap conversa i,
per tant, de moment, no hi ha
cap proposta. Queden quatre
jornades, un mes de competi-
ció i potser en parlarem més
endavant”. Pel que si es veu en-
trenant al Tortosa la temporada
vinent, després d’estar fent una
bona feina, amb nombroses

baixes i jugadors que han mar-
xat i que no han estat compen-
sats amb altes, amb un equip a
més, molt jove, Crespo deia
que “no puc assegurar-ho. Si
arriba el moment, en parlarem.
Però a hores d’ara no puc dir
res més. L’objectiu nostre, tèc-
nics i jugadors, es treballar el
màxim possible per acabar el
millor possible  en una tempo-
rada complicada en la que han
hagut adversitats que, lògica-

ment, han afectat. Però ens
hem sobreposat i així segui-
rem, lluitant fins el final per l’en-
titat que defensem i per nosal-
tres mateixos, sense que ningú
ens pugui recriminar no haver-
ho fet”. Al respecte, el Director
Esportiu del CD Tortosa, Roge-
lio Figueres, aclaria que “la pla-
nificació esportiva començarà
a plantejar-se la setmana vinent
i, a partir de llavors, en parla-
rem”. 

CD Tortosa, compte enrera
EL DIRECTOR ESPORTIU ACLAREIX QUE LA PLANIFICACIÓ ESPORTIVA S’INICIARÀ LA SETMANA VINENT

El Camarles, a manca de qua-
tre jornades, és el campió del
grup ebrenc de Tercera catala-
na. Va guanyar al camp de l’Al-
canar B i es va veure beneficiat
per la derrota del Deltebre con-
tra el Sant Jaume. El partit a Al-
canar es va acabar abans: “hi
havia jugadors que ja havien
marxat quan ens vam assaben-
tar que el Sant Jaume havia
marcat. Vam esperar fins que

es va confirmar la seua victòria.
Llavors, ja als cotxes, tornant a
Camarles, vam saber que érem
campions”, deia Josep Berto-
meu, Director Esportiu. Ja diu-
menge passat es va fer una ce-
lebració improvisada (imatge
de la foto). Serà el vinent quan
es farà de forma oficial amb re-
cepció a l’ajuntament. Més in-
formació a la plana 16 (colum-
na de Celma). 

El Camarles, campió
Diumenge ho celebrarà amb la seu afició

Ha jugat una lliga a banda. Fins
fa poques jornades ho havia
guanyat tot i fins al moment no-
més ha cedit dos empats i una

derrota en tot el campionat. El
Godall és campió de Quarta ca-
talana, a manca de quatre jor-
nades per al final. 

El Godall també ho és

DE TERCERA CATALANA
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Els últims 14 campions d’aquesta Tercera Catalana són: El Perelló, Ampolla (per
dues vegades) Olímpic, Jesús i Maria, La Sènia, Deltebre, Horta, Ascó, Remolins-Bí-
tem, Sant Jaume, Aldeana, Salou i Gandesa. El 25 d’octubre vaig dir que el Reddis
seria campió i així serà, en la meva columna setmanal vaig apuntar que el Camarles
seria nou equip de Segona Catalana, em vaig atrevir amb la meva aposta i el meu
encert és al 100%. La base d’aquest equip parteix d’aquell que va militar en la Pre-
ferent fa cinc campanyes: Florin, Alex, Pau Monllaó, Mikael, Pau Sansaloni i Quim. A
l’equip bàsic ha estat com a porter Juanjo; defensa Florin, Carlos, Pau Monllaó; de
mig camp, Rubén, Mika, Pau Sansaloni; de davanters, Dani Fluixà, Marc Prades, Abraham; i els reserves,
Quim, Roger, Edu, Alex, Jaume, Quim Sansaloni i Dani Badea. Cristian (es va incorporar fa unes setma-
nes). L’ultima vegada que va estar en aquesta categoria (antiga Primera Regional) va ser en les tempora-
des 90/91 que militava equips com l’Amposta, Pobla de Mafumet, Rapitenca, etc. i en la 91/92, era un
futbol de més potencial, doncs no existia ni la Primera Catalana (si Preferent) i la Segona Regional o Ter-
cera Catalana era de només dos grups, avui tres. La clau de l’ascens solament és una: “el treball que por-
tem desenvolupant amb el futbol base al final té el seu premi”, segons el secretari tècnic Bertomeu. En
un article extens ampliaré el perquè ha estat campió amb aquest titular: “Camarles, per saber guanyar
cal saber perdre”. Des de Madrid les meves felicitacions, primer, a la seva directiva i el seu president Gil-
berto Rodríguez, segon, al seu secretari tècnic Bertomeu, tercer, a totes les mares d’uns jugadors que
per ser campions li han posat el que els homes posen “ous i més ous”, quart, als jugadors, cinquè, a l’a-
fició, sisè, a tota la població, seté, a totes les que comparteixen cor i passió (núvies i casades) dels juga-
dors (per cert molt maques) vuitè, especialment a super Bartolo, l’autèntic mag d’aquest equip. No em
vull oblidar del gran president que va morir fa dos anys, Joan Fortunyo que va fer una gran labor durant
el seu mandat. Els avanço que l’entrenador continuarà, hi hauran unes cinc altes per al nou projecte, con-
tinua Bartolo i també Cristian (tot i tenir ofertes ja aquesta setmana) i les possibilitats de que no baixi de
categoria són el 70%. Des de la meva humilitat avui faig un mini homenatge al campió, mentre en el dia-
ri Sport, en l’edició del dimarts, fan llenya i foc, diuen que el Camarles militarà per primera vegada en
aquesta categoria. Mare meua, ¿és que no poden mirar l’hemeroteca i veure que ha militat 10 vegades
en la Preferent entre el període (50/60), i que va fer la promoció a Tercera Divisió amb el Gavà; 2 vega-
des en Primera Regional; 33, en Segona Regional i 6 a Tercera Regional? 50 anys de futbol en competi-
cions oficials d’un club que en 1930 ja jugava en competicions d’aficionats. VISCA CAMARLES, VISCA, VIS-
CA.

ULLDECONA, AMB UN PARELL D’OVARIS. Només he corregut una vegada una marató i ho vaig fer
amb un noi i dues noies, junts fins al quilòmetre 35, després cadascun va acabar com va poder. Recor-
do una frase d’unes espectadors a les dues fèmines: “Amb un parell d’ovaris, valentes”. Aquest és el cas
de l’equip campió, l’Ulldecona, són maques, belles, juguen al futbol de meravella, millor que alguns ho-
mes, són l’equip campió de la Segona Divisió de categories fèmines, i el proper any a la Primera Divisió.
El més gran d’aquest equip és que han debutat aquesta temporada en el futbol onze per primera vegada
i han estat campiones, i les jugadores que han jugat més minuts han estat Jasmina, Mim, Laia, Ana Car-
les, Inés, Sandra, Lorena, Núria, Cristina, Nurieta, Marina i Judit Escribano amb una mitjana d’edat de 25
anys, i els seus entrenadors Alex Estellé i Marc Cèsar.

TORTOSA TOP SECRET. Abans de fer-se oficial la nova junta, alguns del seus membres es van plante-
jar començar des de zero des de Quarta Catalana. Per a mi no és cap bogeria, els projectes actuals de
molts equips que han arribat fins a Tercera Divisió, Primera Catalana o Preferent parteixen des del més
baix, l’ultima categoria la Quarta Catalana o Tercera Regional denominació antiga. El Torredembarra esta-
va en 1997 en aquesta categoria, Jesús i Maria en 1999, Morell en 1990, la Pobla de Mafumet en 1982,
La Sènia en 1987, Jesús Catalònia en 2000 i el Roquetenc en 1983. La idea no era desgavellada per co-
mençar de zero i que la plantilla tingués cost zero durant dues campanyes, és més, el seu president no
descarta descendir a aquesta categoria: “si no complim objectius i no es baixa el dèficit i la massa social
no ens recolza igual la ciutat mereix la Quarta Catalana”. Hi ha clubs que estan en aquesta direcció, el
Castelló a prop del Regional, o un Mallorca o Saragossa amb perill d'anar per a la Segona Divisió B.

PODEN JUGAR DOS PORTERS DE TITULARS? SI. Partit Camarles - La Sènia que es va jugar el dia 1
de maig i que estava ajornat. L'equip senienc presentava un equip de circumstàncies amb quatre juvenils
i dos cadets, i com a porter jugava Edu Corbaton, i el gran porter Raimon va jugar els primers 46 minuts
de jugador de camp. El diumenge un altre equip de circumstàncies i en la banqueta jugadors del futbol
base, Miquel Fonollosa, Iu Callarisa, Julen Marin, Jordi Escobedo, Ivan Capitán. Aquests jugadors haurien
de jugar de titulars el diumenge i els que no són de la pedrera que estiguin a la banqueta.

LA CAVA I AMPOSTA, EN LA PUGNA. En el play off per l’ascens a Preferent, el líder en categoria de ju-
venils i cadets són l’Amposta seguit de La Cava. Feia anys que no es veia aquesta rivalitat i més La Cava
potenciant el futbol base, veure per creure.

VISCA EL FUTBOL CATALÀ. Nàstic, Lleida, Llagostera i Hospitalet a les primeres places de la Segona
Divisió B, en Segona Divisió el Girona es pot salvar i el Sabadell i Barcelona B, salvats.

ASCÓ, ES VAN ACABAR ELS SOMNIS. Que l’Ascó s’hagi quedat gairebé sense promoció per a mi és
normal. Sinó mirin la dada de la segona volta que és l'equip número deu a la classificació. L'equip de Ru-
bio no va aguantar la pressió i porta tres jornades sense guanyar, l'important és que la meta es va com-
plir, es va mantenir la categoria.

AMPOSTA - JESÚS I MARIA, CAMINS PARAL·LELS. Nou equips implicats en el descens, el mai vist, si
algú hagués dit en la jornada 30 que l'Amposta i el Jesús i Maria estarien implicats en el descens pocs l'-
haguessin cregut. Aquesta Primera Catalana està molt igualada. L'Amposta va fer un mal partit a Bala-
guer, el pitjor de l’època Gerard, mentre el Jesús i Maria creu encara en els miracles, va remuntar el 0-1
i el 2-2 i va guanyar contra l'Alpicat. Ara quatre finals, el diumenge al Catllar, mestre contra deixeble. An-
gel Garcia, mister del rival del següent partit, va ser primer entrenador de l’Ampolla, i José Maria, el se-
gon. Jo crec en els miracles que se salvin Amposta i Jesús i Maria, però també sóc realista, toquem a te-
rra perquè els dos poden baixar.  si l'Amposta el diumenge guanya se salva, si perd camí de Segona
Catalana; el Jesús i Maria si guanya se salvarà, si perd anirà pel mateix camí que l'Amposta. Per desgrà-
cia un dels dos baixarà segur, és la llei del futbol.

El Camarles és equip de Segona, des del 8 de novembre

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

SEGONA CATALANA – TOT SENTENCIAT, SOLAMENT UN ENIGMA. A aquest Reddis no el coneix ni el seu en-
trenador, aquesta segona volta és un equip més, el setè classificat. Tot sentenciat i res ha canviat els meus pa-
rers de fa ja molts mesos. El Reddis campió, Morell promoció, els equips de les Terres de l’Ebre aquest any no
toca collita i potser hi hagi borrasca si baixen Amposta i Jesús i Maria. Mala jornada pel Perelló que no va sa-
ber aguantar el 2-1 contra La Cava.  L'equip de Molinos no té fàcil la salvació, en la segona volta, quart pitjor
equip i només una victòria a les últimes 9 jornades. Ja és l’únic enigma que ens queda dels equips ebrencs. El
Remolins-Bítem i l’Ampolla van caure en el mateix minut en el 87 en camp dels dos primers classificats. L’Alca-
nar va perdre, però segueix amb el seu gran Record Guinness, 30 jornades marcant. Gran imatge del Gande-
sa en actitud a Tortosa, van ser el millor equip en la segona part sobre el camp, però el local aquesta segona
volta té l’encert de cara. El Jesús Catalonia va baixar de l'autocar amb una mica de por per jugar contra la Sel-
va, ‘aquí quatre equips ebrencs han caigut’, però en la segona part va anar a per el partit, estan gairebé ja sal-
vats del descens directe, però a expenses d’evitar compensacions. Qui se salvarà el Cambrils o El Perelló? O
baixaran els dos? L'equip de Toni Oruj té un calendari súper fàcil: Roquetenc i Selva. El diumenge partit contra
un implicat, el Roda, i a la jornada 34 derbi contra la Canonja que estarà salvat i haurà una costellada. Al calen-
dari del Perelló té desplaçaments a Bítem i Valls, visites del Gandesa i Reddis. Què difícil! El dissabte gairebé ja
són equip de Tercera Catalana, almenys que el mister del Remolins-Bítem, Sergi, sigui una mica samarità.

TERCERA CATALANA, BATEA I DELTEBRE, DUEL EN EL CIM. Sorpresa a Deltebre que va perdre enfront del
Sant Jaume. Per a mi resultat normal, el Deltebre ja fa moltes jornades que estan molt espessos en el joc “no
estem fins en davantera, jo no treballo molt la defensa i això que som el menys golejat. Treballo més ofensiva-
ment, però no estem encertats, només cal veure els penals 6 tirats, 4 fallats”, em diu el seu mister Robert Can-
to. Qui serà subcampió Deltebre o Batea? L'equip de Canto té un calendari complicat, desplaçaments a Horta
(el seu ex equip), Ulldecona i a casa Camarles i Ametlla, equips que juguen molt bé en camp aliè. Batea en el
seu feu, Flix i Vilalba, fora, Aldeana i Santa Bàrbara, el meu punt de vista és que un dels dos promocionés, però
igual en el play off queden eliminats per l'equip de Tarragona. Quatre equips implicats per al descens Sant Jau-
me i Pinell van treure petroli aquesta setmana encara que l'equip de la Terra Alta no va guanyar fins al 84, Olím-
pic i Alcanar B van perdre. El Pinell s'ha d’enfrontar al Sant Jaume, l'Alcanar a l’Olímpic. Calendari, a priori, fàcil
per al Sant Jaume, complicat per l'Alcanar B i Olímpic. El Pinell diumenge guanyarà al meu equip de La Sènia.
Gran l’Ametlla que és el cinquè millor conjunt en la segona volta i porta deu jornades sense perdre en el seu
feu, i el diumenge arriba el Santa Bàrbara per puntuar. El Sant Jaume que és el quart millor equip en les últimes
sis jornades, només superat per Camarles, Batea i Aldeana.

ICOMPETICION, DISCULPES. Portem dos caps de setmana dolents en Icompeticion, en hora punta de par-
tits estem al col·lapse per culpa de la informàtica i en alguns minuts no es veuen els resultats, aquest serà l'úl-
tim cap de setmana que estiguem a la vora d'un atac de nervis, però malgrat tot som l’únic mitjà d'aquestes
comarques que cobreix totes les categories, des dels patufets, prebenjamins, benjamins, futbol base, fèmines,
etc. i tot el futbol català, nacional.

CAMPREDÓ, GODALL I GINESTAR NOUS EQUIPS DE 3 CATALANA. Mancant 4 jornades, el Godall ja és cam-
pió. l’ultima vegada que va estar a Tercera catalana va ser la temporada 05/06. Torna també el Campredó una
temporada després d'estar ella, i Ginestar amb un 99% de ser equip també d'aquesta categoria, va estar en
07/08 l’últim cop.

TERCERA CATALANA

Partit avançat al divendres per la
romeria. Molt de vent que va impe-
dir veure un bon partit. El Pinell,
amb moltes urgències, va lluitar
però sense gaire precisió. Era difí-
cil pel vent. El 0-0 no servia i no va
ser fins el minut 85 quan Sisco
Mendez va marcar un gol que val
tenir esperances de permanència.
Va debutar Àngel Alvarez a la ban-
queta. Ha fitxat a J. Diego, Karim
(Tivenys), Fouat (Roquetenc),
Bertolin i Cristian Alvarez.

PINELL-R BÍTEM 1-0

L’Aldeana apuntala la permanència,
allunyant-se de la plaça que potser
de compensació. En aquesta
queda encara immers el Móra la
Nova. Narcís va fer el 0-1 en un pri-
mer temps que fou dels visitants,
amb altres opcions clares. A la
represa Lluc va empatar, ‘en fora
de joc’ segons els moranovencs i
Rallo va marcar el 2-1. El Móra
Nova va marxar ‘indignat’ per l’acti-
tud de l’àrbitre i la seua actuació.

ALDEANA-M. NOVA 2-1

El Batea segueix fent història. Es
segon i depèn d’ell per a poder
pujar. L’equip està crescut i és
efectiu. Enric i Agustí van ficar el
0-2. Un penal (42’) va posar al par-
tit a la Sénia amb l’1-2 (Raül).  La
represa fou de més iniciativa dels
locals que van empatar a través
de Didac. Però el Batea va tenir
resposta i un gol de bandera de
Cristian va ser el 2-3 i l’euforia. 

LA SÉNIA-BATEA 2-3

Victòria important del Santa.
L’Ulldecona s’allunya de la segona
plaça. Roger, que debutava (així
com el porter Xavi), va marcar l’1-
0 (2’). Ell va poder obtenir el 2-0. El
Santa es va fer enrera, i l’Ulldecona
va empatar (Santi) i va tenir 2
opcions. Però va ser el Santa qui
va marcar el 2-1 (Ferran). A la
represa, partit travat fins que
Gilabert va sentenciar, de falta. 

S. BÀRBARA-ULLDECONA 3-1

Camarles, campió!!! El Camarles
ja és campió. Des de l’any 89 no se
n’assolia cap. A Alcanar, els locals
es van avançar amb gol de Joan.
Però un penal protestat va significar
l’1-1 (Marc Prades). A la represa,
Marc Prades va marcar l’1-2. El
Camarles, fort físicament, va anar
pel partit. Els locals no van quedar
d’acord amb l’arbitratge. La derrota
del Deltebre va anticipar el títol. 

ALCANAR-CAMARLES 1-2

El Deltebre es va veure sorprès per
un S.Jaume necessitat per salvar-
se i que, tot i estar minvat, va fer un
bon plantejament i aquest va sortir-
li a la perfecció. El Deltebre no va
tenir claredat i va tornar a fallar oca-
sions. Toni, porter del S. Jaume, va
estar encertat. Així com Coto que
va culminar la feina amb els gols.
Gols que premien la seua recupera-
ció.  El Deltebre és ara tercer. 

DELTEBRE-ST JAUME 0-2

El Corbera manté opcions de lluitar
per la segona plaça amb la treballa-
da victòria contra el Corbera en un
partit tens. Marc va fer l’1-0 i Josep
va empatar (23’). Fidel, que ha tor-
nat de Nigèria, va marcar distàn-
cies amb dos gols, a la represa.
Miquel va reduir distàncies per a
l’Horta que haurà de patir i és que
només ha sumat 3 punts de 21. 

CORBERA-HORTA 3-2

L’Ametlla es va presentar amb nom-
broses baixes: Mikel, Dani, Andrei,
Bonachi a més d’Oriol i Waka.
Malgrat això, va poder sumar un
punt d’or en la seua visita al camp
d’un Flix que ha anat perdent força i
que ja ha quedat distanciat dels pri-
mers llocs. Els locals van dur més la
iniciativa però l’Ametlla va saber
defensar-se. Resultat just. 

FLIX-L’AMETLLA 0-0

El Vilalba va sumar tres punts contra
un Olimpic que està condemnat a
sofrir per salvar-se. El triomf pot no
va valdre als locals però els fa tenir
algunes possibilitats. Darrer cartutx.
Rafel Castellví ha deixat de ser el
tècnioc. Paco Muñoz és el relleu.

VILALBA-OLIMPIC 1-0
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

la Cava-la Galera (16 h)
Campredó-Tivenys (17 h)

Roquetenc-Ebre E (16.30 h)
Xerta-Catalònia (17 h)

Jesús i Maria-Godall (17 h)
Muntells-Ascó (16 h)

diumenge 
Arnes-S. Jaume (18h)

Benissanet-Ginestar (16 h)

RESULTATS

30a jornada 4a catalana

Bot-la Cava 5-3

la Galera-Campredó   0-1

Tivenys-Roquetenc   2-2

Ebre E-Benissanet     sus

Ginestar-Xerta 6-0

Catalònia-Godall   1-1

J. i Maria-Muntells    6-2

Ascó-Arnes 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      27 109 15 77

2. Campredó  28 79 31 65

3. Ginestar    28 81 29 61

4. Roquetenc  28 74 39 55

5. Tivenys     29 74 42 55

6. Catalònia   28 55 40 47

7. Arnes       28 41 37 43

8. Ascó        28 73 62 43

9. Benissanet 27 46 55 42

10. Ebre E     28 32 44 34

11. J. i Maria  28 53 58 34

12. la Cava    28 46 57 32

13. la Galera  29 26 38 30

14. Bot        29 51 66 30

15. Xerta     28 60 92 17

16. S. Jaume28 15 105 8

17. Muntells  28 24 109 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Esc. Valls-Vilanova

Suburense-Vilafranca

S. Andreu-C. Clar

Levante-Tortosa E

Fontsanta-Gladiador

Olerdola-Molins

Riudoms-S. Cugat

RESULTATS

27a jornada 

E. Valls-Suburense  1-1

Vilafranca-S. Andreu      3-1

C. Clar-Levante   sus

Tortosa E-Fontsanta     2-1

Gladiador-Olerdola   3-3

Molins-Catalunya   3-0

Santboià-Riudoms    2-3

S. Cugat-Vilanova           2-0  

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 74 27 70

2. Tortosa E 95 32 69

3. Molins 92 43 58

4. Esc. Valls 67 40 54

5. C. Clar 93 42 52

6. Vilanova 49 45 42

7. Vilafranca 48 42 42

8. Santboià 60 62 42

9. Levante 36 44 37

10. S. Cugat 53 54 36

11. S. Andreu 52 66 34

12. Suburense 46 54 32

13. Riudoms 44 65 25

14. Olerdola 44 82 17

15. Gladiador 35 117 9

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

26a jornada 

Montserratina-Begues  5-0

la Cava-Icomar     3-1

Vallirana-Borges  2-2

S. Sadurní-Pla sus

Monjos-Vinyets 0-3

Ulldecona-Quintinenc  3-0

Cunit-Gavà                      9-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Montserratina171 21 69

2. Ulldecona 138 19 69

3. la Cava 146 19 66

4. Icomar 112 22 62

5. Begues 87 53 47

6. Cunit 99 73 41

7. S. Sadurní 48 66 31

8. Pla 60 105 29

9. Quintinenc 48 69 26

10. Vinyets 56 107 26

11. Monjos 52 77 26

12. Vallirana 34 91 15

13. Borges 60 201 14

14. Gavà 17 202 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

la Sénia-Rapitenca

Ulldecona-Aldeana

Alcanar-Vinaròs

Amposta-Tortosa

J. i Maria i Perelló, desc.

Filrey R. Bítem-Canareu

Roquetenc-Catalònia

Canareu, descansa

RESULTATS

25a jornada 

Canareu i  F. R. Bítem, desc

Catalònia-Ulldecona 2-5

Perelló-Roquetenc  2-4

Rapitenca-Alcanar  2-2

Tortosa-Jesús i Maria   3-3

Vinaròs-Amposta  1-3

Aldeana-la Sénia    6-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Amposta 71 23 56

2. Vinaròs 57 21 52

3. Aldeana 76 36 39

4. Alcanar 49 43 36

5. Ulldecona 57 31 35

6. Rapitenca 51 45 33

7. la Sénia 63 68 29

8. Tortosa 50 50 28

9. Filrey R. Bítem 48 84 27

10. Roquetenc 40 50 26

11. J. i Maria 37 63 22

12. Catalònia 44 70 18

13. Canareu 31 50 17

14. Perelló 29 69 12

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Móra Nova-Flix (17h)
Horta-Deltebre (17.30 h)

diumenge 
Pinell-la Sénia (17.45 h)
Batea-Vilalba (17.45 h)
Olimpic-Aldeana (17 h)

L’Ametlla-S. Bàrbara (16.45 h)
Ulldecona-Alcanar (17.30 h)
Camarles-Corbera (17.30 h)

Sant Jaume-R. Bítem (16.30 h)

RESULTATS

30 jornada, Tercera catalana  

la Sénia-Batea 2-3

Vilalba-Olimpic 1-0

Aldeana-Móra la Nova 2-1

Flix-l’Ametlla 0-0

S. Bàrbara-Ulldecona 3-1

Alcanar-Camarles 1-2

Corbera-Horta 3-2

Deltebre-S. Jaume 0-2

Pinell-Rem. Bítem 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 30 71 30 70

2. Batea 30 78 53 57

3. Deltebre 30 52 26 57

4. Corbera 30 64 48 52

5. Ulldecona 30 61 36 51

6. Flix 30 58 42 48

7. Aldeana 30 46 48 44

8. la Sénia 30 61 45 42

9. S. Bàrbara 30 47 50 39

10. l’Ametlla 30 57 55 39

11. Horta 30 41 53 38

12. Móra Nova 30 52 53 38

13. Alcanar 30 41 51 36

14. S. Jaume 30 40 69 36

15. Olimpic 30 59 57 35

16. Pinell 30 50 58 34

17. Vilalba 30 33 78 27

18. Rem Bítem 30 32 91 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

R. Bítem-Perelló (18.30 h)
Calafell-Canonja (17 h)

diumenge 
Gandesa-Reddis (17.30 h)

la Cava-Valls (16 h)
Cambrils-Roda (12 h)

Alcanar-la Selva (17 h)
Catalònia-Roquetenc (17 h)

Vilaseca-Morell (17 h)
l’Ampolla-Tortosa (17 h)

RESULTATS

30 jornada, Segona catalana

Reddis-Rem. Bítem 2-1

Perelló-la Cava 2-3

Valls-Cambrils 2-2

Roda Berà-Alcanar 2-1

la Selva-Catalònia 1-3

Roquetenc-Calafell 2-0

Canonja-Vilaseca 2-1

Morell-Ampolla 2-1

Tortosa-Gandesa 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 30 62 16 69

2. Morell 30 55 28 60

3. Valls 30 52 39 53

4. Tortosa 30 55 34 52

5. Ampolla 30 52 36 51

6. Alcanar 30 74 54 48

7. Gandesa 30 44 40 48

8. Rem-Bítem 30 63 43 47

9. Vilaseca 30 47 36 46

10. la Cava 30 45 41 45

11. Catalònia 30 49 42 40

12. Canonja 30 41 42 38

13. Roda Berà 30 39 42 37

14. Cambrils 30 40 46 31

15. Perelló 30 43 63 31

16. Roquetenc 30 25 61 31

17. la Selva 30 38 81 17

18. Calafell 30 27 101 13

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va perdre al camp
del Santfeliuenc (2-0) i, a

manca d’una jornada, surt
de la zona de promoció. No

depèn d’ell.

Complicat
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Santboià
Castelldefels-Cornellà

Europa-Masnou
Cerdanyola-Terrassa

Manlleu-Rapitenca (dissa 17 h)
Pobla Mafumet-Palamós

Figueres-Vilafranca
Ascó-Gramanet (diu 12 h)

Rubí-Santfeliuenc
Muntanyesa-Vilassar

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1.Cornellà 37 21 7 9 56 39 70
2. Muntanyesa 37 20 10 7 59 31 70
3. Europa 37 20 9 8 52 27 69
4. Rubí 37 20 6 11 53 36 66
5. Terrassa 37 19 9 9 52 33 66
6. Ascó 37 18 11 8 52 40 65
7. Palamós 37 16 13 8 62 50 61
8. Santfeliuenc 37 16 9 12 46 35 57
9. Pobla Mafumet 37 15 9 13 42 37 54
10. Manlleu 37 12 11 14 38 39 47
11. Cerdanyola 37 10 16 11 50 55 46
12. Vilafranca 37 12 8 17 41 46 44
13. Figueres 37 10 14 13 47 52 44
14. Castelldefels 37 10 12 15 45 49 42
15. Vilassar 37 11 9 17 35 47 42
16. Masnou 37 10 11 16 34 46 41
17.  Santboià 37 10 10 17 46 52 40
18.  Gavà 37 11 6 20 41 51 39
19.  Rapitenca 37 7 10 20 31 66 31
20. Gramanet 37 4 6 27 76 18 18   

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió (1 DE MAIG)

Santboià-Muntanyesa 0-1
Cornellà-Gavà 2-1
Masnou-Castelldefels 2-0
Terrassa-Europa 1-0
Rapitenca-Cerdanyola 0-2
Palamós-Manlleu 2-2
Vilafranca-P. Mafumet 4-2
Gramanet-Figueres 1-0
Santfeliuenc-Ascó 2-0
Vilassar-Rubí 2-0

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Tàrrega

Torreforta-Balaguer

Amposta-Andorra (diu 17h)

Torredembarra-V. Alegre

Martinenc-Vilanova

Igualada-Marianao

Tecnofutbol-Viladecans

Catllar-Jesús i Maria (diu 12 h)

Alpicat-Horta

RESULTATS

30 jornada, Primera catalana

Tàrrega-Torreforta 0-0

Balaguer-Amposta 2-0

Andorra-Torredemb. 3-1

V. Alegre-Martinenc 2-1

Vilanova-Igualada 3-4

Marianao-Tecnofutbol 1-1

Viladecans-Catllar 1-1

J. i Maria-Alpicat 3-2

Horta-Almacelles 4-4

Primera catalana

Una acció del partit Santfeliuenc-Ascó, diumenge.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 30 62 35 61

2. Viladecans 30 47 31 56

3. Torreforta 30 57 40 52

4. Tàrrega 30∫ 35 34 47

5. Igualada 30 45 45 44

6. Horta 30 49 37 44

7. Almacelles 30 48 41 44

8. Torredembarra 30 47 45 43

9. Catllar 30 35 38 40

10. Andorra 30 48 54 38

11. Tecnofutbol 30 32 34 38

12. Balaguer 30 32 46 37

13. Vilanova 30 38 31 37

14. Amposta 30 40 48 34

15. Marianao 30 34 38 33

16. Vista Alegre 30 39 50 32

17. Jesús i Maria 30 46 63 30

18. Alpicat 30 29 53 27
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Demá dissabte 10 de
maig és durà a terme a
l’Ampolla una de les pro-
ves més dures que exis-
teixen, l’IRONCAT- COPA
DE LES NACIONS, que
celebra enguany la seva
onzena edició. 
Durant tot el dia, els

esportistes s’enfrontaran
a 3.200 m nedant,a 180
Km de recorregut amb
bicicleta i a els 42Km
d’una marató.
Aquest any, amb rècord
de participants, la prova
promet ser tot un espec-
tacle de força i superació.

Ironcat
A L’AMPOLLA, DEMÀ DISSABTEBETALÚ I CARLES JA ESTAN A CASA

L’Ulldecona, de la Segona divi-
sió femenina, no va jugar el
darrer partit de lliga perquè el
Quintinenc només va presen-
tar-se amb el delegat i una
jugadora, per manca d’efec-
tius. 3-0 per a les ulldeconen-
ques que pugen a Primera
sent segones a la taula. El CD
la Cava, per la seua part, va
vèncer 3-1 l’Icomar i és tercer. 
I de Primera divisió, dir que el
Tortosa Ebre, segon, en un
partit amb gran ambient, va
guanyar el Fontsanta (2-1), el
líder. Redueix les distàncies (a
un punt) i té opcions de lluitar
pel primer lloc i per l’ascens.
Gran partit, amb emoció i
amb molta afició.
Quarta catalana
De la Quarta catalana, dir que
el Godall és campió amb l’em-
pat al camp del Catalònia, a
manca de quatre jornades. El

Campredó ja confirma l’as-
cens (el Roquetenc B no pot
pujar i al Tivenys li queden
tres partits). I al Ginestar li
manquen tres punts per a
també confirmar l’ascens.
El partit entre l’Ebre Escola i el
Benissanet no es va jugar.
Fonts de l’Ebre Escola explica-
ven que “tal com ja ho tenim
establert, quan el Tortosa
juga a casa hem de jugar en
dissabte. Fa tres setmanes
vam comunicar-ho a la
Federació. Per una confusió
no se li va dir a temps al
Bneissanet que, quan va
saber-ho dilluns de la setmana
passada, va manifestar que
no podia jugar en dissabte. A
nosaltres en diumenge no ens
anava bé i vam fer el que ens
van dir, anar un jugador i dele-
gat a signar”. El Benissanet va
presentar vuit jugadors.

L’Ulldecona femení puja
QUARTA CATALANA I FEMENÍ

Titan Desert

L’ampostí Josep Betalú fina-
litza la prova (més de 700
kilòmetres damunt la bicicle-
ta en sis etapes) en una
excel·lent quarta posició i
Jaume Carles va acabar en
el lloc 49 i la satisfacció d’ha-
ver recollit 10 quilos de taps
per a l’associació El
Somriure, el seu repte solida-
ri. Carles deia que “objectiu
complert, Top 50 a la Titan
Desert. Agrair els ànims de
tanta gent que m'ha seguit
per Facebook dia a dia. Però
sobretot gràcies a la meva

parella Sandra i a la meva
família pel suport incondicio-
nal, la paciència durant
aquests mesos i per la rebu-
da a casa, mai vaig imaginar
que em rebrien amb una pan-
carta i samarretes al carrer
del poble que m'ha vist créi-
xer -imatge de la foto-. En
resum una setmana plena
d'emocions que són difícils
d'explicar però que han fet
que un ciclista de a peu com
jo se senti com un guanya-
dor d'un Tour de França,
Moltes gràcies”.

El sènior femení va rebre al
Frederic Mistral. 
0-3 amb parcials 11-25,
21-25 i 21-25. 
D'aquesta manera l'equip
roquetenc rep la primera
derrota en la fase d'as-
cens.
Per altra banda, el sènior
masculí "B" es va des-
plaçar al camp de
l'Igualada, 0-3 amb par-
cials (18-25, 19-25 i 21-
25).

Aquesta pròxima jornada
només juga l'equip femení,
que es desplaça al camp
del Torelló. 
A l'equip sènior masculí, en
teoria li tocava rebre al
Vilafranca però s'aplaçarà
el partit per al 24 de maig
ja que aquest cap de set-
mana, el pavelló de
Roquetes estarà ocupat
per la fase final del
Campionat de categoria
Cadet masculí.

El sènior femení perd

CLUB VOLEI ROQUETES

Banyoles va acollir el IX
Open Internacional de
Catalunya, en què es va
imposar el Real Circulo de
Labradores, per davant
del Club Nàutic Sevilla, el
Club Nàutic Amposta i el
Club de Rem Tortosa. La
Ràpita fou onzena. Els
remers provincials van
aconseguir primers llocs,

en sènior Pau Vela i Àlex
Sigurbjörnson; Verònica
Garcia, Laura Montesó,
Anna Boada i Mireia Ros; .
En juvenils, es van signar
aquests primers llocs pro-
vincials: Aida Bonfill,
Victòria Cid, Iris Castell i
Aina Mateu (Amposta) i en
skiff Natàlia Arasa
(Tortosa).

IX Open Internacional
REM

Contundent derrota del pri-
mer equip del Cantaires a la
pista del S. Joan Despí (75-
49). Al descans es va arribar
amb un (34-22). A la repre-
sa, els ebrencs van recupe-
rar distàncies la distància
(41-33, minut 25). En aquest
punt, però, es va produir la
jugada que marcaria la resta
de partit: en la mateixa
acció, una falta antiesportiva
i una tècnica molt rigoroses.

Els locals van aprofitar els
quatre tirs lliures i la posses-
sió per tornar a agafar altra
vegada distancia al marca-
dor i el que és pitjor, un cop
moral que va decidir.  Al
final, “un enganyós 75-49”.
Benito (2), Ferrer, P (0),
Romeu (9), Padilla (9),
Ferrer, J (0), Giménez (2),
Pitarch (3), Valldepérez (2),
Fornós (3), Fortuño (9), Díaz
(10) i Guill (0)

Contundent derrota del Cantaires

BASQUET (75-49)

La 14a Cursa de la UEC
Tortosa tindrà lloc el proper
11 de maig. Abans, el dia
10, es farà també una xerra-
da referent a aspectes de
salut relatius a la pràctica de
la marxa esportiva i les cur-
ses. Aquesta activitat està
organitzada per la UEC
Tortosa / CMT (Cursa de
Muntanya de la UEC
Tortosa), i compta amb el

suport de l'Ajuntament de
Tortosa / Tortosaesport.

Cursa de la UEC
DIUMENGE A TORTOSA
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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

«Primentons i Tomates»
Avui: Rollet de carn gratinat
CAFE/TASCA L’ESQUELLA D’ENGAUDI - ALCANAR

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Pasta de full

300grs de carn picada 70/30 vedella.porc

Una ceba picada brunoise

Un rovell d'ou

Formatge a lonxes

Sal i pebre

PREPARACIÓ:

Sofregir la ceba sense, fins poxarla. Agregar la carn pica-
da saltejar-la fins que solte l'aigua. Ficar-la a escòrrer després
de salpebrar-la. 

Estirar la pasta de full.  Tallar per a fer 4 rollets.
Omplir cada rollet amb la carn picada. Pintar-lo en l'ou i fi-

car-lo al forn calent. Temperatura de 180º uns 10 minuts ( de-
penent del forn quan comença a dorar-se deixar-li coure el for-
matge fins que es fongui). 

I ja ho tenim. Li fem un  bon acompanyament i a menjar.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada el cel estarà poc ennuvolat per núvols alts i mitjans, si bé al
terç sud estarà entre mig i molt ennuvolat. Al llarg del matí la nuvolositat
minvarà i a partir de migdia, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, pre-
litoral i quadrant nord-est que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en
aquest punts. Independentment, fins a primera hora del matí hi haurà inter-
vals de núvols baixos a l'extrem sud.

Precipitacions
A la tarda no es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu i Prepirineu. Seran
d'intensitat feble i acumularan quantitats minses en general.

Temperatures
Mínimes semblants; oscil·laran entre 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 13 i 18 ºC al
litoral i entre 9 i 14 ºC a la resta. Les màximes seran semblants; es mouran
entre entre 21 i 26 ºC al litoral, entre 25 i 30 ºC a ponent, i entre 23 i 28 ºC
a la resta. Ambient càlid al centre del dia.

Visibilitat
Bona en general, si bé fins a primera hora del matí serà regular a l'extrem
sud.

Vent
De matinada i a la nit serà fluix i variable en general, si bé fins a mig matí
bufarà tramuntana fluixa amb cops moderats al nord de l'Alt Empordà. Al
llarg del matí s'imposarà el component sud i oest a l'interior de la meitat
oest i el component sud a la resta.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 12°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Borges Ayats, Joan    

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons 

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

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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I s’ha presentat aquesta
setmana a la seu d’una de
les màximes institucions
culturals del país, la
Institució de les Lletres
Catalanes, en un acte presi-
dit pel director general de
Creació i Empreses
Culturals, Jordi Sellas, i la
directora de la Institució de
les Lletres Catalanes,
Laura Borràs, i en el qual
han intervingut l’alcalde de
Móra d’Ebre, Joan Piñol, i el
director de Litterarum i la
Fira del Llibre Ebrenc,
Albert Pujol. A més, també
hi han estat presents
alguns dels artistes i les
companyies que participa-
ran a Litterarum.
Litterarum i la Fira del
Llibre Ebrenc se celebrarà
els dies 30, 31 de maig i 1
de juny a Móra d’Ebre i
enguany estarà marcada
per diversos actes histò-
rics i literaris que un esde-
veniment com aquest no
podia obviar: l’Any Vinyoli,
la celebració del
Tricentenari 1714-2014 i la
mort del poeta tortosí
Gerard Vergés, que ens va
deixar el passat 23 d’abril.
En total s’han programat

20 espectacles de 15 com-
panyies diferents provi-
nents de Catalunya, les
Illes Balears i Andorra.
Entre les propostes, desta-
ca el recital historicomusi-
cal Victus: del mal que van
fer aquells soldats, inter-
pretat per Sílvia Bel, Carles
Beltran i Llúcia Vives, el
qual comptarà amb la
presència i participació
especial de l’escriptor
Albert Sánchez Piñol; així
com dues estrenes lligades
a l’Any Vinyoli: Cremades
d’últim grau, d’Aina Huguet,
i Esperit de Vinyoli, amb
Sílvia Comes i Sílvia Bel
Fransi.
També cal remarcar que
per primera vegada es
representarà un espectacle
navegant pel riu. Es tracta

de la proposta de teatre i
dansa Empremtes, de Valer
Gisbert, a partir de textos
de l’obra Camí de sirga de
Jesús Moncada i que s’es-
cenificarà dalt d’un llagut
convertit en escenari
enmig del riu.
El director de la fira, Albert
Pujol, ha destacat que
“durant aquests anys hem
aconseguit augmentar la
programació d’espectacles
literaris a molts llocs del
país”. L’Alcalde de Móra
d’Ebre, Joan Piñol, per la
seua banda ha assenyalat
què “cada vegada estem
més orgullosos d’haver
apostat per aquesta fira i
sorpresos de la repercus-
sió que té fora”. Laura
Borràs, directora de la
Institució de les Lletres

Catalanes ha apuntat que
“Litterarum és la història
d’una aliança creativa entre
literatura i arts escèni-
ques”. I finalment, Jordi
Sellas, director general de
Creació i Empreses
Culturals ha afirmat que
aquest fira d’espectacles
literaris “connecta discipli-
nes artístiques, professio-
nals, programadors i tot el
país”.
Per una altra banda, entre
les novetats més impor-
tants d’aquesta setena edi-
ció de Litterarum hi ha la
creació de paquets turís-
tics amb l’objectiu de vincu-
lar encara més la fira amb
el turisme de les Terres de
l’Ebre. En aquest sentit,
s’han preparat ofertes que
per 48 euros inclouen allot-

jament, més l’assistència a
cinc espectacles progra-
mats, més una ruta guiada
per Móra d’Ebre.
Una altra novetat és la cre-
ació d’una aplicació gratuï-
ta per a mòbil que per-
metrà consultar els horaris
i la programació i que vol
ser una base de dades de
tots els espectacles litera-
ris existents i els festivals
on es programin.
Els organitzadors de
Litterarum també han arri-
bat a un acord perquè
Estrella Damm sigui patro-
cinador principal de la fira.
Amb aquest acord es
donarà un impuls promo-
cional important d’àmbit
nacional a l’esdeveniment.
Sota el lema “Els plaers, de
dos en dos”, es posa en

marxa ja aquesta setmana
a les xarxes socials una
campanya que lliga el plaer
de la lectura i el plaer de
beure una bona cervesa. A
més, la vinculació d’Estrella
Damm a la fira també aju-
darà a millorar l’espai gas-
tronòmic Tapa Fira.

Homenatge a Vergés
Enguany la Fira del Llibre
Ebrenc portarà a Móra
d’Ebre una trentena d’es-
criptors i s’hi presentaran
una trentena de novetats
literàries, mentre que a la
carpa de la fira es podran
trobar més d’un miler de
títols d’autors de les Terres
de l’Ebre o de temàtica
ebrenca. De manera espe-
cial, la Fira retrà homenat-
ge al poeta i humanista tor-
tosí Gerard Vergés, tras-
passat el passat 23 d’abril.
Així, a banda de l’estrena
de l’espectacle musical Les
paraules cantades de
Vergés, del grup ebrenc Riu
en So, també es farà un
acte simbòlic amb l’escrip-
tura d’uns versos que par-
len del riu, del poemari
Long play per a una ànima
trista (1986), en una de les
pilastres del pont d’arca-
des de Móra d’Ebre.

Litterarum - Fira del Llibre

La programació de la que
serà la setena edició de la
fira d’espectacles litera-
ris, Litterarum, i de l’on-
zena Fira del Llibre
Ebrenc ja està pràctica-
ment enllestida.

Enguany, marcada pel Tricentenari i per Gerard Vergés

ES PRESENTEN LES NOVETATS

Se celebrarà els
dies 30, 31 
de maig i 

1 de juny a
Móra d’Ebre

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                                     


