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

10.000
EXEMPLARS

ESPECIAL
PÒSTER C.F. CAMARLES

PPLLAANNAA 1122 ii 1133 

Terres de l’Ebre. Es reforça l’actuació de
vigilància contra l’expansió de la plaga del cargol
poma del Delta de l’Ebre.                               P5

Esports. ‘Tato’ Garcia-Sanjuan, entrenador del
Vinaròs, una de les opcions per ser el tècnic de
la Rapitenca .                                         P11

Actualitat. Ascó acollirà aquest cap de
setmana la VII Mostra d’Arts i Oficis i la 
II Intercomarcal Tastavins.                     P9

la Fundació per l’Educació Ambiental ha premiat una vegada més la qualitat de les seves platges
renovant les 5 Banderes Blaves a les platges de Cala Calafató, Sant Jordi d'Alfama, Calaforn,
Pixavaques i l'Alguer, on onejaran de nou aquests distintius durant l’estiu. A més de les cinc
Banderes Blaves per les platges, el Port del Club Nàutic de l'Ametlla repeteix també la distinció.
D'altra banda, si parlem de vies blaves o senders, el camí de Ronda de la Cala també ha estat
guardonat amb la distinció 2014.  P4

L’Ametlla renova els 8 distintius blaus
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El crit és unànim per al tancament de la planta de gas Castor. La sensació d’engany, també. Es vol saber la veritat i perquè es coneix ara un informe ja redactat
al desembre, sobre la vinculació dels sismes amb la planta. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, va demanar ahir ”el tancament definitiu de l'activitat de
Castor. Hem passat de la preocupació a la indignació per la deslleialtat cap al Govern de la Generalitat i el món local” i va exigir al Ministeri d’Indústria “que
lliuri la informació corresponent a la Generalitat i als ajuntaments”. El conseller va declarar que “si vàrem ser capaços de mantenir la unitat per damunt
d’administracions i Governs de signes polítics ben diferents, continuarem mantenint aquesta unitat d’ara endavant pel que, ja no és només una voluntat dels
ajuntaments o del Govern de la Generalitat, sinó un clam del conjunt de la ciutadania”. P3 i 10

Projecte Castor. El clam és popular:
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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 dimarts, 13 de maig, a les
12 del migdia, l’Ajuntament
de Tortosa va fer un minut
de silenci com a mostra de
respecte, condol i rebuig a
l'assassinat de la Presidenta
de la Diputació de Lleó,
Isabel Carrasco, expressió
de condol a la qual ens
sumem. La convocatòria,
que considerem oportuna,
per enèsima vegada, malau-
radament, no va ser ni infor-
mada als portaveus dels
altres grups municipals ni
tampoc comunicada a la
resta de regidors a l’oposi-
ció, i en particular, donades
les circumstàncies, ni al
representant del PP.
Lamentablement, però, i
això ens obliga a denunciar-
ho davant la ciutadania,
aquesta no és la primera
vegada que des de l'Alcaldia
es manté una actitud de
menyspreu a la condició dels
regidors a l’oposició, regi-
dors que ocupen el seu
càrrec en representació
democràtica de la ciutadania
de Tortosa. Els diferents
grups hem dut reiterada-
ment al ple la manca d’infor-
mació per part de l’alcaldia i
el sectarisme en no fer-nos
arribar moltes de les convo-
catòries a assistir
a les diferents activitats que
es fan al municipi per part de
les associacions i entitats,
en què ens consta que molts
cops els convocants havien
demanat a l’alcalde fer-ne
extensiva la invitació a la
resta de la corporació. Són

moltes les vegades en què
ens han preguntat perquè no
hem assistit a un acte que
desconeixíem perquè l’alcal-
de no n’havia informat, però
que paradoxalment sí que
n’eren sabedors els regidors
de CiU. Un fet que no havia
passat mai a l’Ajuntament de
Tortosa. El que pot semblar
un tema menor no deixa de
ser simptomàtic d’unes for-
mes i una actitud que s’estén
a la manera de governar la
ciutat que no és positiva per
als tortosins i tortosines.
És per aquest motiu que
emetem aquest comunicat
de protesta per l'actitud rei-
terada de l'alcalde, Ferran
Bel, quant a la manca de
comunicació en el context
de la bàsica relació de lleial-
tat institucional.

Els portaveus dels grups:
Antoni Sabaté

Grup Municipal PSC
Josep Felip Monclús
Grup Municipal ERC

Jordi Jordan
Grup Municipal ICV-Entesa

Xavier Dalmau
Grup Municipal PP

Comunicat de premsa dels grups 
polítics a l’oposició a 

l’Ajuntament de Tortosa

Opinió

Opinió

Malestar? Indignació? Traició? El libre de
Jordi Marsal ‘Castor, la bombolla sísmica’ ja
ho indicava. I en la bona direcció. L'informe
de l'Instituto Geográfico Nacional s’ha cone-
gut aquesta setmana quan ja estava redac-
tat des del desembre. Enganys un darrera
de l’altre. I, tot plegat, ho detalla encara
més el propi Marsal en l’entrevista de la
plana 10 de Més Ebre. La veritat és que el
crit és unànim així com les mostres de que
es tanqui d’una per totes la planta de gas,
sense indemnitzar.  

Una forma diplomàtica de manifestar l’en-
gany actual és que hi ha una deslleialtat ins-
titucional amb la falta de transparència del
Ministeri d'Indústria, que no ha comunicat ni
al govern català ni als ajuntaments de l'Ebre
el contingut de l'informe que  relaciona
directament els terratrèmols dels mesos de
setembre i octubre.
Fins aquí hem arribat. El poble vol
tranquil.litat i si analitza que ha existit molt
perill quan algú ho sabia, es pot alarmar
encara més. Simplement, ja n’hi ha prou!!!

Editorial

Prou!

El proper dia 20 de maig és compliran anys de
l’aniversari de la segregació de la Cava i Jesús
i Maria de la ciutat de Tortosa. Unes dates que
com sempre són significatives per a totes i
tots ja que de tot aquell somni il·lusionant ja
han passat trenta-set anys. Pareix que quedin
en el record aquells anhels, aquella voluntat de
construir un municipi i ser amos dels nostres
propis destins. No seria just oblidar aquella
gesta i les dificultats que van trobar els nos-
tres avantpassats per aconseguir el seu objec-
tiu final. Per això celebrem les Festes de la
Segregació, per això desconnectem de la ruti-
na diària disposats a viure tres dies de troba-
da, de poder gaudir plegats de tot allò que ens
uneix i amb la ferma voluntat de seguir
avançant com a col·lectivitat.
Els pobles tenen dret a decidir el seu futur, els
pobles tenen dret a ser i Deltebre n’és un bon
exemple que es pot extrapolar a la realitat
nacional que estem vivint. Sempre pacífica-
ment, sempre respectant les pluralitats i ente-
nent les singularitats de la seua gent.
Uniformitzar, renunciar, menystenir.. són subs-
tantius del passat. Avui el futur es basa en el
diàleg, el pacte, l’acord i per damunt de tot la
democràcia.
Cada any, quan arriben aquestes dates convé
que fem balanç. De lo que érem i de lo que
som, de lo que hem estat capaços de cons-
truir amb molt d’esforç i tenacitat moltes per-
sones, entitats i institucions. Enlloc estava
escrit que seria fàcil, però no hem renunciat a
res que suposes fer retrocedir el municipi.

Sempre respec-
tant al que no
pensa com
natros. Perquè
la riquesa de
Deltebre es pre-
cisament la que
permet mirar
des de diferents
perspectives el
nostre compro-
mís municipal,
tots amb un
denom inado r
comú, el pro-
grés de la nos-
tra gent i donar garantia de futur als nostres
fills i filles.
La il·lusió de fa trenta-set anys ha de mantenir
viva als nostres cors, veient a cada dificultat
un repte, a cada pas una oportunitat per
avançar. Deltebre avança, Deltebre està
situant-se dintre del mapa de la globalitat com
un municipi actiu, divers, inquiet i sobretot pro-
fundament democràtic.
Serem grans en la mesura que siguem solida-
ris en els que s’ho passen malament i en els
que necessiten de la nostra ajuda, i no en tin-
gueu cap dubte que com alcalde vostre n’estic
convençut que ho farem possible.

José Emilio Bertomeu i Rio
Alcalde de Deltebre

Trenta-set anys d’identitat pròpia, de dret a ser!

Opinió

En relació al comunicat
enviat per diversos grups
municipals de l’oposició
sobre la convocatòria
d’un minut de silenci per
condemnar l’assassinat
de la presidenta de la
Diputació de Lleó,
l’Ajuntament vol manifes-
tar que l’avís es va efec-
tuar amb molt poc marge
de temps perquè la pro-
posta de fer la concentra-
ció de les associacions
municipalistes es va rebre
durant el mateix matí. De
fet, la urgència de la con-
vocatòria també va impe-
dir la presència de més
regidors del govern muni-
cipal, que va estar repre-
sentant per un sol regi-
dor. 
Des de l’Ajuntament es

“lamenten les acusacions
absurdes i malintenciona-
des” llençades per aques-
tes formacions polítiques
i es rebutja l’intent de
generar polèmica amb
aquesta qüestió.

L’Ajuntament respon

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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xxxComunicat de l’Ajuntament
d’Alcanar davant la informació
publicada sobre els terratrè-
mols del projecte Castor. 
1.- MANIFESTAR la nostra quei-
xa per la deslleialtat institucio-
nal del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, per no
haver tramès als ajuntaments
afectats pel projecte Castor
d’emmagatzematge de gas
l’informe de l’Institut Geogràfic
Nacional (IGNE), atès que
s’han conegut les seues con-
clusions per la premsa.
2.- REQUERIR la informació
disponible per part dels dife-

rents ministeris i organismes
públics, d’acord amb les
seues competències, en rela-
ció amb aquest projecte i la
relació causa-efecte entre els
treballs d’injecció de gas de
l’empresa ESCAL UGS i els
terratrèmols produïts al
setembre de 2013 en la plan-
ta marina.:
3.-MOSTRAR LA
PREOCUPACIÓ davant el
dubte existent sobre la posada
en marxa d’activitats en la
planta marítima, que puguin
posar en risc la imatge del
municpi davant la propera

campanya turística, en previ-
sió de qualsevol moviment sís-
mic derivat dels treballs que
s’hi puguin estar realitzant,
tant de manteniment com d’un
altre tipus.
4.- DEMANAR al Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme
una visita -amb l’assistència de
representants de cadascun
dels municipis afectats-, així
com la designació d’una per-
sona de contacte que faciliti la
informació i la documentació
disponible pels diferents orga-
nismes estatals, per bé que en
aquests moments es coneix

l’existència dels següents
informes que, tot i no ser de
coneixement públic, han apa-
regut en premsa
5.- DEMANAR que el govern de
l’Estat, a través del Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme,
faci totes les accions que
legalment estiguin al seu abast
en defensa dels interessos
generals; i per evitar que s’as-
sumeixi el sobrecost derivat
del projecte Castor d’emma-
gatzematge de gas, per ser
l’empresa ESCAL UGS, res-
ponsable dels terratrèmols de
l’any 2013 a les Terres del

Sénia, donat que ha actuat
amb negligència.
6.- SOL·LICITAR al Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme
que no es faci efectiva la
indemnització fixada mit-
jançant el Reial Decret
855/2008, de 16 de maig,
pel qual s’atorgava a ESCAL
UGS la concessió d’explotació
per a l’emmagatzematge sub-
terrani, donat el projecte no
s’ha posat en marxa per la
conducta dolosa de l’empresa
promotora, en no haver efec-
tuat els estudis geològics
necessaris i per no empitjorar

la situació econòmica actual.

7.- EXIGIR al Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme
que, vista la falta d’estudis
geològics especialitzats, la
qual cosa es confirma per
l’Institut Geogràfic Nacional -
que fins i tot indica l’existència
de falles no cartografiades en
el subsòl marí del projecte
Castor-, l’aturada definitiva d’a-
quest projecte i el desmante-
llament de les instal·lacions
associades, com a garantia
de seguretat absoluta per a la
ciutadania.

L’Ajuntament d’Alcanar exigeix al govern espanyol que tanqui i desmantelli les instal.lacions del projecte Castor

Bosch, a la foto amb l’alcal-
de d’Alcanar Alfons
Montserrat, ha denunciat la
‘passivitat i opacitat del
govern ja que l’informe està
datat de 17 de desembre i
mentrestant el govern
espanyol no ha fet res de
res’. D’altra banda el diputat
republicà s’ha mostrat satis-
fet de que ‘malgrat l’opaci-
tat i els entrebancs posats
pels governs del PSOE i el
PP a tots aquells que hem
lluitat des del primer dia per
aturar el projecte Castor, al
final els estudis ens han

donat la raó del perill que
representava per la gent de
les terres del Sénia’. Pel
diputat 'el Castor és un
monstre, és l'hora d'acabar
amb ell'
El diputat independentista
ha recordat que ‘són mol-
tes les incògnites tant de
tipus econòmic i financer,
com de procediment, que ni
PSOE ni PP han volgut des-
vetllar del projecte Castor’.
D’aquí que el diputat hagi
afirmat que ‘el projecte
Castor és el millor exemple
de la gran coalició entre
PSOE i PP que proposava
Felipe González aquest cap
de setmana passat.’
Cal tenir present que aquest
magatzem de gas submarí
és l'únic jaciment d'aquest
tipus al qual s'ha introduït
una clàusula d'indemnització
per a les empreses explota-
dores en cas que el projecte

no es pugui tirar endavant.
Segons Bosch, aquesta
clàusula de 1.700MÛ ha tin-
gut un 'efecte pervers’, i
mostra ‘la subordinació
dels Governs espanyols al
poder econòmic de les
empreses implicades’. Per
acabar Alfred Bosch ha vol-

gut destacar ‘la lluita serio-
sa i compromesa des de la
mobilització social de la
Plataforma en Defensa de
les Terres del Sénia, i de l’al-
calde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, des de l’àmbit
institucional; dos puntals
claus per aturar aquest

atemptat a les Terres de
l’Ebre i que porta per nom
projecte Castor’.
Francesc Homs, portaveu
del govern, també ha valorat
l'informe i ha estat el qui ha
dit que la Generalitat farà tot
el que estigui al seu abast
per estar al costat del terri-
tori: “és una actuació molt
maldestra del govern de
l'Estat perquè és evident
que hi ha una causalitat
entre els tremolors que pro-
vocaven angoixa i el magat-
zem de gas”. La Generalitat
considera una deslleialtat
institucional la falta de trans-
parència del Ministeri
d'Indústria, que no ha comu-
nicat ni al govern català ni
als ajuntaments de l'Ebre el
contingut de l'informe de
l'Instituto Geográfico
Nacional. En aquest sentit,
el conseller Espadaler es va
reunir ahir a la delegació de
Govern amb els alcaldes de
les Terres de l’Ebre per valo-
rar el contingut de l’informe
de l’Instituto Geográfico
Nacional (IGN) sobre el pro-
jecte Castor, fet públic
aquesta setmana. I que ja
existia al desembre:  “hem
passat de la preocupació a
la indignació per la deslleial-
tat cap al Govern de la
Generalitat i el món local”.
Els alcaldes del Montsià i el
Baix Maestrat es reunien
també ahir a Benicarló per
analitzar l'informe que rela-
ciona directament els
terratrèmols dels mesos de
setembre i octubre del

2013 amb la injecció de gas
al Castor. Els sis ajunta-
ments afectats van crear un
front institucional fa un mes.
Per la seua part, el ministre
d'Indústria, José Manuel
Soria, no en té prou amb les
conclusions de l'informe de
l'Instituto Geográfico
Nacional, que apunten direc-
tament a la injecció de gas
al Castor com la causa dels
sismes a la costa de l'Ebre.
No prendrà cap decisió
sobre el futur del magatzem
de gas fins que dispose dels
informes encarregats a
experts internacionals, con-
cretament de la Universitat
de Stanford i de l'Institut
Tecnològic de
Massachusetts. “A l'informe,
hi havia una remissió a la
necessitat de comptar amb
alguns experts internacio-
nals per poder completar la
visió del mateix institut”, va
manifestar Soria, en decla-
racions a l'agència Efe. En el
cas que els experts confir-
men que hi ha una relació
directa entre el magatzem
de gas i els sismes, Soria va
assegurar que es tancarà la
instal·lació. Isabel Borrego,
secretària d'Estat de
Turisme, ha manifestat que
"si existeix algun perill" l'acti-
vitat al magatzem de gas no
continuarà. Malgrat tot l'en-
renou generat per l'activitat
sísmica a la zona,  ha afegit
que el projecte Castor no ha
afectat pas al turisme sinó
que "les xifres han augmen-
tat".

«El Castor és un monstre.
Es l’hora d’acabar amb ell»

Després de saber que
l’Informe encarregat pel
Ministeri d’Indústria a
l’Institut Geogràfic
Nacional i l’Institut
Geològic i Miner sobre
els terratrèmols patits
davant la costa d’Alcanar
i Vinaròs afirma que ‘tot
indica que l’origen de la
sèrie sísmica té una rela-
ció directa amb la injec-
ció de gas del projecte
Castor’, el portaveu
d'ERC-Catalunya Sí al
Congrés, Alfred Bosch,
ha demanat al Govern
espanyol ‘la paralització
definitiva immediata i el
desmantellament urgent
i total de les
instal·lacions marines i
terrestres del projecte
Castor’.

ERC denuncia “la passivitat del govern del PP i la manca d’interès per aclarir responsabilitats en l’afer”

La Generalitat considera una “deslleialtat institucional” la falta de transparència del Ministeri d'Indústria

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Alfred Bosch: “demanem la
paralització definitiva 

immediata i el desmantellament
urgent i total de les

instal.lacions marines i 
terrestres del projecte Castor.
Un projecte que és el millor
exemple de la gran coalició

entre PSOE i PP que proposava
Felipe Gonzalez”
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EN UN MINUT

-La Generalitat presentà ahir
dijous un recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem
(TS) contra l'aixecament de
les suspensions dels actes
per a l'aplicació d'un 25% de
matèries en castellà en cinc
grups de cinc centres cata-
lans. Així ho va confirmar
aquest dimecres a Tortosa la
consellera d'Ensenyament,
Irene Rigau. Durant la visita
a la capital del Baix Ebre,
Irene Rigau es va adherir a la
campanya per a reclamar l’a-
lliberament de les nenes
segrestades a Nigèria en una
concentració al pati de
l’Institut Escola Daniel
Mangrané de Jesús i va clou-
re la Trobada de Corals d’e-
ducació de secundària i va
oferir una conferència sobre
l’FP dual a la Cambra de
Comerç 

-En la seva visita a les comar-
ques de la Terra Alta i de
Ribera d’Ebre, el candidat
número dos de CiU,
Francesc Gambús, s'ha
mostrat convençut que hi
haurà una gran participació
en les eleccions europees:
"estem fent una campanya
cridant a la participació i
volem transmetre la
importància d'aquestes elec-
cions tant pel que fa a
Europa i pel que fa a
Catalunya dins d'Europa".

--En la seva aposta per incre-
mentar el número de visi-
tants a la ciutat,
l'Ajuntament de Tortosa
ha impulsat un seguit d'ac-
cions en els últims mesos
que en els properes setma-
nes agafaran encara més
força gràcies a la represa de
la campanya "Tortosa, Ciutat
del Renaixement. Cultiva l'art
de viure!", que novament es
podrà veure a les principals
televisions d'àmbit nacional.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i el regidor de Turisme,
Alfredo Ferré, han informat
d'aquestes accions i han fet
una valoració de l'evolució
del turisme a Tortosa durant
els primers mesos de 2014.

-El Consell Comarcal de la
Terra Alta organitza el curs
d'història "Catalunya contem-
porània. Des de la Guerra de
Successió fins a l'actualitat",
els dies 17, demà dissabte, i
31 de maig de 9 a 14 hores
a càrrec de Josep Segarra,
licenciat en història. 

-Des de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, l’alcalde
del municipi, Andreu Martí, i
des de l’Obra Social la Caixa,
Tatiana Caro, han signat un
conveni, aquest passat
dilluns, que permetrà que l’À-
rea de Benestar Social de
l’Ajuntament calero disposi
de 15.000 euros. 

Més notícies

L’Ametlla de Mar està d’en-
horabona. I és que la
Fundació per l’Educació
Ambiental ha premiat una
vegada més la qualitat de
les seves platges renovant
les 5 Banderes Blaves a
les platges de Cala
Calafató, Sant Jordi
d'Alfama, Calaforn,
Pixavaques i l'Alguer, on
onejaran de nou aquests
distintius durant l’estiu. A
més de les cinc Banderes
Blaves per les platges, el
Port del Club Nàutic de
l'Ametlla repeteix també la
distinció. D'altra banda, si
parlem de vies blaves o
senders, el camí de Ronda
de la Cala també ha estat
guardonat amb la distinció
2014. Finalment, per
segon any any, el Centre
d'Interpretació de la Pesca
de l'Ametlla de Mar també
formarà part dels centres

blaus.
En total l’Ametlla de Mar
aglutina 8 distintius de
qualitat que posen de
rellevància la qualitat de
les aigües, de l’entorn, de
la seguretat i dels serveis
pels usuaris i l’aplicació de
criteris de manteniment,
sostenibilitat i gestió
ambiental.
Segons Andreu Martí,
alcalde de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, “no ens
sorprenen aquests resul-
tats, donat que ningú
millor que nosaltres coneix
la feina que s’està fent per
part de moltes àrees i la
dedicació de moltes per-
sones per assolir aquests
objectius. La qual cosa no
vol dir que sigui fàcil arri-
bar i molt menys mantenir-
se. Portem molts anys
com a referents en platges
a Catalunya i seguirem
esforçar-nos per millorar,
ja que cada any les condi-

cions per tenir accés a les
banderes són més exi-
gents”.
I és que l’Ametlla de Mar
amb 5 banderes blaves a
les seves platges és el
segon municipi amb més
banderes blaves de tot
Catalunya, només per
darrera de les 8 de la ciu-
tat de Barcelona. La Cala
també és la 13a vila de tot

el mediterrani espanyol i la
20a de totes les costes de
l’estat, incloent les Illes
Canàries i les Illes Balears
en nombre de banderes
blaves.
D’altra banda, l’Ametlla és
l’únic municipi de l’estat
amb una quantitat superior
a quatre banderes blaves a
les platges, que també
n’ha rebut almenys una, en

la modalitat de ports, de
centres blaus i de sen-
ders.

L’Associació de Jubilats,
Pensionistes i Protectors
d’Alcanar s’ha sumat al
Govern municipal en el
rebuig a les declaracions
del portaveu de CiU Ivan
Romeu en referència al
Casal Cívic.
En un comunicat, els jubi-
lats qualifiquen l’escrit de
CiU Alcanar de “demagò-
gic, oportunista” i assegu-
ren que “falta a la veritat”.

CiU Alcanar 
“El nostre grup vetlla per
defensar els interessos del
conjunt dels ciutadants, no
per crear conflictes, i
menys encara amb la gent
gran del municipi. Hem
defensat el fet de poder
obrir el Centre Cívic els
diumenges per fer ball i
també hem demanat a la
Generalitat un reconeixe-
ment al senyor Trinitari
Bel. En aquest sentit, el
nostre grup seguirà insis-
tint per a que la Generalitat
pugui reconsiderar l’opció
de que el nou equipament
porti el seu nom. Aquest
escrit de l’associació de la

gent gran demostra la
incapacitat del govern
d’Alfons Montserrat per
resoldre aquest tema
d’una forma normal i pacífi-
ca, simplement perquè no
li interessa que es resol-
gui. Davant la polèmica
que ha creat ERC
d’Alcanar, l’alcalde no ha
demanat cap reunió amb
els responsables del
Departament de Benestar i
Família per arribar a algun
acord. Ni tan sols ha con-
vocat als portaveus dels
grups municipals per infor-
mar i unificar criteris pel
bé d’Alcanar. Amb això
demostra que és partidari i
li interessa que hi hagi
enfrontament i divisió.
Davant de l’allau d’atacs
frontals contra CiU i que
l’alcalde no fa res per
resoldre aquest tema, el
nostre grup li ha demanat
la convocatòria d’una junta
de portaveus, així com una
reunió amb el Director
General, per arribar a un
acord el més ampli possi-
ble amb tots els grups polí-
tics de l’Ajuntament i resol-

dre, d’una vegada per
totes, aquesta polèmica
que sembla que ERC
d’Alcanar està disposada a
alimentar, aprofitant les
festes de maig i la cam-
panya electoral. D’altra
banda, aquest escrit ens
dóna la raó, quan diem
que ERC d’Alcanar ha por-
tat enganyats a la gent
gran per no haver-los
comunicat que el nou equi-
pament seria un Casal
Cívic, ja que el govern
d’Alfons Montserrat ja
n’era coneixedor des de fa
temps, mentre que l’asso-
ciació diu que se’n va assa-
bentar en la reunió del pas-
sat 24 d’abril. No deixa de
ser curiós també, que a la
petició que fa l’Associació
de la Gent Gran a la
Generalitat, el 7 de setem-
bre de 2010, el llavors
conseller Jordi Ausàs
(ERC) no els respongués
fins a l’1 de desembre de
2010, tres dies desprès
que ERC pergués les elec-
cions autonòmiques i, pos-
teriorment, el govern de la
Generalitat. CiU d’Alcanar

seguirà estant al costat
del conjunt de la ciutadania
per defensar els seus inte-
ressos, tal i com ho ha
estat fent fins ara”.
Alfons Montserrat
L’alcalde ha aclarit que
“penso que repartint un full
com el que va repartir CiU,
parlar de qui ha creat divi-
sió és complicat. A més,
reflectint falsetats que han
comportat que
l’Associació de Jubilats
hagi fet un comunicat en
resposta. I que cal dir que
és del tot objectiu, en tots
els apartats, començant
pel tema del nom. La ciuta-
dania ja veu qui està cre-
ant el conflicte. I per aca-

bar, avui (ahir pel lector) no
tinc constància de que
s’hagi demanat una reunió,
però si que puc aclarir
que, de tot plegat, la
Consellera té una carta
per escrit des del dilluns.
Potser és que no l’han
informat bé a Ivan Romeu
que, no obstant, confon
institució en partit”. 

L’Ametlla de Mar renova els 
8 distintius blaus a la seva costa

El Centre d’Interpretació també repeteix reconeixement de Centre Blau i el Carril de Ronda, el de via blava

CiU Alcanar creu que aquesta polèmica l’ha creat ERC

ACTUALITAT

Jubilats d’Alcanar s’afegeixen a la polèmica pel Casal Cívic

Alfons Montserrat: “el
comunicat de

l’Associació de
Jubilats és una

resposta clara a qui
està creant el

conflicte”

“L’Ametlla és el segon
municipi amb més
banderes blaves de

Catalunya (5), només
per darrera de les 8 de
la ciutat de Barcelona”
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El director general de
Desenvolupament Rural i
coordinador de
l’Estratègia del
Departament d’Agricultura
en la lluita contra la plaga
del cargol poma, Jordi
Sala, acompanyat del
director dels Serveis
Territorials del
Departament a Terres de
l’Ebre, Pere Vidal, s’ha reu-
nit aquesta setmana amb
els responsables territo-
rials del Cos Agents Rurals
d’Agricultura, Mossos
d’Esquadra i Seprona amb
l’objectiu de reforçar i
ampliar les actuacions de
vigilància contra l’expansió
de la plaga del cargol
poma del Delta de l’Ebre.
En aquest sentit, el direc-
tor general ha demanat als
tres cossos que intensifi-
quin el treball coordinat
que ja venen fent durant el
darrer any per incrementar
el control de qualsevol
activitat o actuació que
pugui suposar un risc d’in-
troducció de la plaga, sigui
de manera accidental o
intencionada, en els arros-
sars sense presència del
cargol poma, i també en
aquelles parcel·les on
s’han executat les mesu-
res d’eliminació i conten-
ció de la plaga i que ja han
demostrat ser efectives,
com és el cas de la inunda-
ció amb aigua salada. 
Així mateix, la vigilància
s’estendrà a altres activi-
tats que puguin suposar el
transport accidental de la
plaga fora del Delta de
l’Ebre i també a campan-
yes informatives i de sensi-
bilització sobre les condi-
cions de neteja i desinfec-
ció de maquinària agrícola
o altres vehicles de trans-
port que puguin suposar
un risc de trasllat acciden-
tal.

Vigilància del
cargol poma

El cap de llista d'Esquerra
R e p u b l i c a n a - N E C a t -
Catalunya Sí, Josep-Maria
Terricabras, va obrir la seva
intervenció a Amposta
davant de 500 persones
amb una afirmació contun-
dent i clara: 'això de Lo riu
és vida, no només m'ho sé,
sinó que m'ho crec. Seré el
diputat de les Terres de
l'Ebre. És la tercera envesti-
da forta, primer va ser
Borrell el 95, després
Matas i Cañete al 2001 i
ara hi tornen. Ens hi vam
oposar i Europa va donar
suport a la nostra lluita.
Tornarem a lluitar i Europa
ens tornarà a donar suport,
amb nosaltres teniu la
garantia absoluta de la
defensa del riu i del territo-

ri'. 'El futur de l’Ebre es
jugarà a Europa. Ens calen
les eines d’un Estat per
poder defensar l’Ebre i ens
cal molta força al Parlament
Europeu. Serem els homes
de l’Ebre al Parlament
Europeu!' va reblar. ‘Amb el
Pla Hidrogràfic de la Conca
de l’Ebre (PHCE) estem par-
lant d’un greu atemptat
ambiental sobre el Delta de
l’Ebre però sobretot estem
parlant de geopolítica, d’un
vell conflicte present arreu
del món entre els territoris
que comparteixen cursos
d’aigua transfronterers.
Estem parlant del darrer
intent de l’Estat espanyol de
comprometre de cara al
futur un dels recursos més
estratègics del nostre país:
l’aigua. Aquest PHCE con-
solida reserves d’aigua per
a suposats nous regadius a
totes les comunitats autò-

nomes aigües amunt, hipo-
tecant el 80% dels recursos
hídrics disponibles, i deixant
buit l’Ebre a la seva desem-
bocadura, contravenint
frontalment la Directiva
Marc d’Aigües’. 
El cap de llista d'Esquerra-
R e p u b l i c a n a - N E C a t -
Catalunya Sí, ha deixat ben
clar que el problema NO

són els nostres pagesos
que ‘legítimament volen
regar al Montsià o a les
Garrigues, el problema són
els regadius sense terra i el
Delta sense aigua. El pro-
blema són unes reserves
especulatives per a uns
regadius que no existiran
mai, i que l’anunciat Gran
Pacto Nacional del Agua del

Ministre Cañete, ens durà al
mercadeig de l’aigua de
paper, als transvasaments
entre conques i a la privatit-
zació de l’aigua per assolir
los mateixos objectius que
el PHN del 2001. Anirem a
Europa i defensarem el
territori, i Europa, un cop
més ens donarà suport’. 

L’Ajuntament d’Amposta ha
comunicat que el patronat
de la FUSSMONT ha adjudi-
cat les obres de construc-
ció de la nova residència
d'avis d'Amposta a l'empre-
sa gironina Construccions
Rubau, per un import de
gairebé 7 milions d'euros
(6.947.472'54), més IVA; i
un termini d'execució de 8
mesos. Les tasques de
direcció de l'obra s'han
adjudicat a una UTE (Unió
Temporal d'Empreses) for-
mada per dos despatxos
d'arquitectes d'Amposta:
Àrea 55 i Ferran i Òscar
Arquitectes Associats. La
residència es construirà al

carrer Sant Cristòfol, en
una parcel·la de més de
18.000 metres quadrats,
dels quals l'edifici n'ocu-
parà 7.430.
‘No ha hagut consens’
Adam Tomàs, portaveu del
grup municipal d’ERC, con-
sidera que “l'alcalde no ha
buscat el consens de l'opo-
sició perquè això represen-
ta aplaçar un temps el pro-
jecte fins tenir el compro-
mís de places concertades
per part de la Consellera de
Benestar i família. Aquest
és un projecte importantís-
sim i molt necessari per a
Amposta com per a fer-lo
ràpid i amb presses simple-

ment perquè venen unes
eleccions municipals. ¿Per
què s'ha de fer en 8 mesos
sense esperar a signar un
conveni amb la
Generalitat?”. Tomàs afe-
geix que “estem molt a
favor de la nova residència
de gent gran, ho estem tant
que no volem que ens passi
com li ha passat a l'Ametlla
de Mar, a Tortosa o a
L'Ampolla, que tenen resi-
dencies acabades  i buides
perquè la Generalitat no pot
pagar les places concerta-
des, igual que passa amb
moltes més a Catalunya.
Les Residencies de Gent
Gran, com els hospitals,

són serveis bàsics per a la
ciutadania, però que
demanden d'un consens i
convenis entre administra-
cions per poder-les tirar
endavant, si no, poden aca-
bar sent edificis buits que
s'han fet per motius electo-
ralistes, com ha passat, per
exemple, amb l'aeroport de
Castelló”. 
Des d'ERC “lamentem la
poca voluntat de diàleg de
l'equip de govern de CiU i
de l'alcalde, que ha tirat pel
dret pensant més en les
properes eleccions que en
les properes generacions
d'ampostins, tal com ja ens
tenen acostumats”.

Terricabras: «En nosaltres teniu la garantia
absoluta de la defensa del riu Ebre i del territori»
El cap de llista d’ERC-NECat-Catalunya Sí va realitzar un míting a Amposta

Adam Tomàs considera que ”l’alcalde no ha buscat el consens de l’oposició perquè això representa aplaçar un temps el projecte”

ACTUALITAT

Adjudicades les obres de construcció de la nova residència d'avis d'Amposta
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El candidat de CiU a les
eleccions europees, Ramon
Tremosa, va demanar dis-
sabte als votants ebrencs
que no converteixin el candi-
dat del PP, Miguel Arias
Cañete, en el comissari
europeu del transvasament
de l'Ebre. 'Que no hi vagin
vots del delta de l'Ebre cap
a Arias Cañete, perquè pot-
ser vol ser el comissari del
transvasament. Nosaltres
hem de ser molt fots per
impedir això', va advertir
des de Tortosa, on va recri-
minar al govern espanyol el
seu 'doble discurs fariseu'
quan esgrimeix la llei per no
celebrar la consulta del 9 de
novembre però en canvi
incompleix desenes de
directives europees, entre
elles la directiva marc de l'ai-
gua. Tremosa va escollir
Tortosa per parlar del trans-

vasament de l'Ebre i va cele-
brar un acte tot just al cos-
tat del riu, acompanyat per
l'alcalde tortosí, Ferran Bel, i
el candidat de les Terres de
l'Ebre, Joan Pere Gómez.
El cap de llista de CiU va
recordar que el mateix Arias
Cañete va dir fa deu anys
que aquest transvasament
seria un 'passeig militar', i
ara aquest mateix senyor
torna a Europa per ser euro-
diputat i per aspirar a ser
comissari. A més, va denun-
ciar que l'estat espanyol fa
sis anys que està incomplint
la directiva marc de l'aigua,
que és la que marca el cabal
ecològic dels rius, una direc-
tiva que compleixen pràcti-
cament tots els països
menys Espanya, va dir. Fins
i tot, va recordar que fins i
tot va ser condemnada pel
Tribunal Europeu per aques-
ta qüestió. D'altra banda, en
la línia d'un argument que
CDC va fer servir fa unes
setmanes contra el transva-
sament, Tremosa va plante-

jar que per salvar el delta de
l'Ebre cal que Catalunya tin-
gui la mateixa autonomia
que Portugal, on desembo-
ca el riu Tajo i Espanya no
pot plantejar cap transvasa-
ment perquè hi ha un tractat
internacional que prohibeix
tocar aigües d'un riu que
desemboca en un altre país.
I el mateix ha dit sobre el
Projecte Castor, ‘un projecte
del PSOE’. Per la seva part,
l'alcalde de Tortosa, Ferran

Bel, va recordar que
Tremosa sí que s'ha preocu-
pat per l'Ebre, i fins i tot va
participar en la gran mani-
festació en contra del trans-
vasament que planteja el
govern espanyol. Bel també
va aprofitar per criticar que
l'únic argument del PSC
sigui anar en contra de
Rajoy perquè PP i PSOE, va
dir, ‘representen el mateix
pel que fa als interessos de
Catalunya’. Joan Pere

Gómez, candidat ebrenc a
les eleccions europees (a la
foto amb Tremosa), va mani-
festar que ‘Europa no enten-
dria que un país que es pro-
posa sortir massivament a
votar el 9 de novembre per
decidir el seu futur, es quedi
a casa el 25 de maig. Les
eleccions al Parlament
Europeu són una oportunitat
perquè Catalunya alci la veu
a Europa i deixi clar que la
voluntat del nostre poble és
clara i inequívoca. Volem
votar. I volem votar el 9 de
novembre i el diumenge 25
de maig. Una gran participa-
ció en aquestes eleccions
europees ens permetria
carregar-nos encara més de
raons davant d’aquells que
volen deslegitimar el procés
sobiranista. CiU i el nostre
eurodiputat Ramon Tremosa
són la millora garantia per
assolir una Catalunya econò-
micament pròspera, política-
ment lliure, socialment justa
i mediambientalment soste-
nible’.

En aquest cas, el seminari
de Millora de l’estratègia
empresarial té la finalitat d’a-
conseguir una adequació i
creixement de l’acció
comercial de les empreses
del sector agroalimentari.
La realització del seminari
permetrà, a tots els partici-
pants, indagar noves
estratègies i canals de
comercialització i promoció,
així com alinear el pla d’em-
presa i el pla de màrketing.
En aquest sentit, el presi-
dent de l’ens comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, ha

subratllat que “la finalitat del
seminari és, en primer lloc,
generar valor a totes aque-
lles empreses que cada dia
treballen durament per man-
tenir el seu negoci i, en
segon lloc, crear sinergies
positives entre els partici-
pants que generin noves
oportunitats d’èxit”.
El president ha realitzat
aquestes declaracions
durant la presentació del
curs en la qual també han
participat el vicepresident
de Dinamització Econòmica,
Xavier Royo, el conseller de

Turisme, Alfredo Ferré, el
delegat del govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, i el gerent de l’ens
comarcal, Kilian Franch.
El delegat del govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha detallat que
“unir el turisme amb els pro-
ductes agroalimentaris és
una combinació perfecta
per atraure nous turistes a
les nostres terres i, al
mateix temps, obrir i buscar
nous mercats”. Alhora,
Pallarès ha subratllat que
“l’Ebrebiosfera esdevindrà

una oportunitat que ens aju-
darà a potenciar encara
més el nostre producte i
donar a conèixer el nostre
territori”. El semi-
nari consta de 64 hores de

formació. El seminari de
Millora de l’estratègia
empresarial s’engloba en el
projecte de les 7 comar-
ques, impulsat pel Consell
Comarcal del Baix Ebre.

La Generalitat ha adjudicat a
l'empresa Dravosa el dra-
gatge del canal d'entrada
del port d'Alcanar per 3
MEUR. Les obres perme-
tran establir un calat de fins
a dotze metres d'acord amb
el compromís que el Govern
va assumir amb l'empresa
propietària de la cimentera
d'Alcanar, Cemex, que
garantia l'operativitat de la
fàbrica durant els propers
deu anys si es feia el dragat-
ge. El fet que s'incrementi el
calat permet obrir una nova
estratègia comercial amb
l'arribada de vaixells més
grans i l'aposta per nous
mercats exportadors, con-
vertint el port en una infraes-
tructura més competitiva. El
termini d'execució de les
obres és de set setmanes i
la inversió va a càrrec de
Ports de la Generalitat.

Dragatge del canal
d’entrada del port

d’Alcanar

Vint-i-unena edició del
Concurs de Vins que
s’emmarca un any més en
la Fira de Móra la Nova.
Es va celebrar dimecres
al mateix Pavelló, dia en
què també es donaran a
conèixer els guanyadors.
El regidor i director de la
Fira, Ivan Vilanova, recor-
dava que el Concurs “ha
anat agafant embranzida
ja que serveix d’aparador
i de promoció als vins que
donen renom a les nos-
tres comarques”. Els
cellers i productors parti-
cipants també estaran en
la pròxima Fira del Vi que
es celebrarà a la tardor
en el marc de la Fira de
Móra la Nova.

XXI Concurs de
Vins de Móra la

Nova

Tremosa demana als votants de l'Ebre que «no 
converteixin Cañete en el comissari del transvasament»
El candidat de CiU a les eleccions europees critica el 'doble discurs fariseu' de l'estat espanyol

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat el tercer i últim, dirigit a empreses del sector turístic i agroalimentari

ACTUALITAT

Seminari de Millora de l’estratègia empresarial
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EN UN MINUT

-Aquells que no puguin espe-
rar a la Festa del
Renaixement, avui diven-
dres 16 i demà dissabte 17
podran fer un tast avançat
d'alguns dels principals atrac-
tius de la Festa. "Despuig,
vivint el Renaixement", és el
nom de les jornades de recre-
ació històrica i ambientació al
segle XVI que l'Ajuntament ha
organitzat per a aquest cap
de setmana i que justifiquen el
lema de la campanya de pro-
moció "Tortosa, ciutat del
Renaixement. Cultiva l'art de
viure!", que precisament
busca posicionar el municipi
com a destinació patrimonial
tot l'any, més enllà de l'esta-
cionalitat dels quatre dies de
juliol en què se celebra la
Festa del Renaixement. Els
regidors de Festes, Domingo
Tomàs, i de Turisme, Alfredo
Ferré, han presentat aquesta
setmana el programa.

-El Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre i els equi-
paments de la xarxa ‘Ebre,
Natura & Cultura’, participen
d’aquesta iniciativa impulsada
per l’ICOM amb l’organització
de diverses activitats i jorna-
des de portes obertes el pro-
per cap de setmana, dies 17
i 18 de maig a Alcanar,
Amposta, Masdenverge, Sant
Carles de la Ràpita i Santa
Bàrbara.

-Demà dissabte 17 de maig el
secretariat nacional de
l’ANC es reunirà a Tortosa.
En aquesta reunió entre altres
coses, es constituirà el nou
secretariat de l’ANC i en sorti-
ran els nous càrrecs. La reu-
nió es realitzarà a l’aula didàc-
tica del Museu de Tortosa
(antic escorxador, Rambla
Felip Pedrell 3) de les 9 fins a
les 15 hores.

-El coordinador nacional d'ICV,
Joan Herrera, va visitar
aquest dilluns les Terres de
l'Ebre en el marc de la cam-
panya per les eleccions euro-
pees i realitzarà una roda de
premsa, conjuntament amb la
candidata Montse Castellà i el
coordinador a l'Ebre Jordi
Jordan, a Tortosa. Tot seguit
visitarà diversos espais de la
ciutat per poder donar a
conèixer a la gent les propos-
tes europees d'Iniciativa.

-El guanyador del concurs de
disseny de cartells de la XXI
MOSTRA DE JAZZ DE TOR-
TOSA ha estat Joan Pau
Casado Garcia sota el
pseudònim Tarí Turí, amb una
imatge suggerent del senti-
ment que envolta el jazz . El
jurat ha valorat tant l’aspecte
artístic com el tècnic.
.

Més notícies

Francesc Barbero, candi-
dat al Parlament Europeu
per les Terres de l’Ebre
dins la coalició Esquerra
R e p u b l i c a n a - N e C AT -
Catalunya Sí, acompanyat
del president de la
Federació de l’Ebre d’ERC,
Gervasi Aspa, ha demanat
des de l’estació de tren de
Tortosa un millor encaix de
les Terres de l’Ebre en el
corredor mediterrani i la
Xarxa Transeuropea de
Transports. Barbero s’ha
mostrat ‘molt amoïnat
sobre la incertesa que hi
ha en el tram ebrenc de
corredor mediterrani arran
del desgavell que hi ha
sobre l’ample de via ferro-
viària que es vol instal·lar
al Camp de Tarragona’. El
candidat republicà ha insis-
tit que ‘encara no està clar
quin ample de via es
posarà al Camp de
Tarragona, i de l’Ametlla
de Mar cap a Castelló
encara no hi ha una planifi-
cació clara de quan s’es-
cometran la millora i l’ade-
quació de la via’. Barbero
ha recordat que, per més

que hi hagi travesseres
mixtes de via des del
Camp de Tarragona fins a
les Terres de l’Ebre, ‘no
podrem donar continuïtat
a l’ample de via internacio-
nal si al final no s’acaba
reconvertint o si no s’hi
instal·la un intercanviador
d’ample de via al voltant
de l’estació de tren de
l’Aldea o de la futura plata-
forma logística del Port
dels Alfacs’. Es per aquest
i altres casos semblants
que el candidat republicà
ha anunciat que ‘demana-

rem a Europa que es faci
coresponsable de com
s’inverteixen als estats els
Fons econòmics europeus
en infraestructures’.
Barbero ha recordat que
‘la Unió Europea dóna
molts diners en Fons de
cohesió però després es
desentén de com es gas-
ten, i això ens ha portat al
desgavell actual d’infraes-
tructures del Govern
espanyol, on s’han malgas-
tat sistemàticament’. Per
això, el candidat ebrenc ha
proposat ‘que la Unió

Europea tingui un paper de
garant, com a finançador
de les obres, que el corre-
dor del mediterrani tingui
l’ample de via internacional
garantit al llarg de tot el
recorregut i que es con-
necti amb culs-desac com
l’estació de Tortosa’.
Barbero s’ha compromès
a ser ‘molt exigent amb el
Govern espanyol, però
som pessimistes perquè la
seva actitud, independent-
ment que mani el PP o el
PSOE, cap a les Terres de
l’Ebre en temes ferroviaris
ha estat sempre nefasta’.
El candidat republicà ha
advertit que es podria aca-
bar fent bo ‘aquell triangle
de les Bermudes’, un buit
d’ample internacional, que
aniria des de València fins
a Madrid i de Tarragona
cap a la frontera francesa,
amb un bypass per Madrid
i Saragossa. Si això pas-
sés, segons Barbero, ‘les
Terres de l’Ebre hauríem
perdut un altra vegada el
tren de l’ample internacio-
nal i, per evitar-ho, posa-
rem tots els nostres
esforços a Europa perquè
puguem estar connectats
adequadament al corre-

dor’. Sobre les protestes
dels usuaris del tren per
denunciar el servei que
RENFE presta a l’Ebre,
Barbero ha acusat RENFE
de ‘perdre els papers en la
seva resposta’. Segons
Barbero, ‘manca diàleg i
voluntat per atendre algu-
nes peticions molt raona-
bles que no necessiten de
grans inversions per por-
tar-se a terme, com ara la
integració tarifària o la
millora de les freqüències
de pas dels trens’. 
El candidat també ha cul-
pat de la situació la mane-
ra com el Govern espanyol
ha fet les transferències i
els traspassos de com-
petències a la Generalitat,
que en té la titularitat del
servei però no la com-
petència operativa.

Barbero: «Europa ha de garantir que tot el 
corredor del Mediterrani tindrà ample de via»

“I que podrà connectar amb culs-de-sac com l’estació de Tortosa”

Candidat al Parlament Europeu de la colació ERC-NECat-Catalunya Sí

ACTUALITAT

Avui divendres, 16 de
maig i fins al diumenge, 18
de maig es celebren les
Festes de la Segregació a
Deltebre amb actes espor-
tius, culturals i institucio-
nals. Un programa d'actes
divers, obert a la ciutada-
nia on l'acte central serà la
commemoració de la
Segregació del municipi
amb el discurs institucio-
nal de l'alcalde el diumen-

ge a la tarda, a més de l'e-
lecció de la Reina i les
Dames de Deltebre 2014 i
les pubilles que represen-
taran les diferents entitats
locals en el tradicional
sopar popular d'entitats,
exposicions, el concurs de
dibuix infantil i juvenil, la
presentació de l'especta-
cle La Jota+Bella i un
important gruix d'activi-
tats.

A Deltebre, Festes de la Segregació

“Posarem tots els

nostres esforços a

Europa perquè puguem

estar connectats

adequadament al

corredor”

Des d’avui i fins diumenge

El president de la Federació de l’Ebre d’ERC, Gervasi Aspa, en la roda de premsa conjunta amb Francesc Barbero, va expressar també: ‘la repulsa total i ab-
soluta al magatzem submarí i la planta de gas Castor, i a com el Govern espanyol n’està gestionant l’aturada i el possible tancament’. Aspa va recordar com els
darrers estudis fets públics han determinat que la injecció del gas al magatzem submarí és el responsable dels terratrèmols i, per tant, ‘ens han donat la raó
als que ens havíem oposat a aquesta instal·lació i havíem advertit del perill que comportava per a les Terres de l’Ebre i del Sénia’. El president republicà ha de-
nunciat ‘opacitat del projecte Castor, tant a l’hora de redactar-lo com d’implementar-lo’. Aspa ha estat molt clar quan ha afirmat que no entén que ‘d’una vega-
da per sempre no s’acabi amb aquesta inseguretat’ que genera el Castor i que ‘ni el Ministre Soria ni el Govern espanyol no acabin tancant de manera definiti-
va aquests pous, perquè les injeccions de gas són un perill per a les Terres de l’Ebre, i no podem viure més en la inseguretat en què ens trobem’.

Aspa: ‘Que tanquin per sempre el Castor i acabem amb el malson de la inseguretat que provoca’

El proper cap de setma-
na, en motiu de la cele-
bració del Dia
Internacional dels
Museus, i en el marc de
les Festes de Maig que
acaben diumenge, s’han
organitzat les següents
activitats gratuïtes al
poblat ibèric de la
Moleta del Remei i al
Centre d’Interpretació de
la Cultura dels Ibers-

Casa O’Connor:

Dissabte, 17 de maig,
d'11 a 14 h.: Jornada de
Portes Obertes al poblat
ibèric de la Moleta del
Remei.
Diumenge, 18 de maig,
de 17 a 20 h.:Jornada
de Portes Obertes al
Centre d'Interpretació de
la Cultura dels Ibers-
Casa O'Connor.

Dia Internacional
dels Museus

A les festes de maig, a Alcanar
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L’Ajuntament d’Ascó
enllesteix els preparatius
per acollir durant aquest
cap de setmana la VII
Mostra d’Arts i Oficis i la II
mostra intercomarcal
Tastavins. Tècnics munici-
pals treballen en els guar-
niments i els serveis d’ai-
gua i d’electricitat als
carrers Hospital, Major,
plaça de l’Església, plaça
Nova i Pla de Vallxiqué, on
s’instal·laran la vuitantena
d’artesans que hi seran
presents i els 30 cellers
de les denominacions d’o-
rigen més properes que hi
participaran.
La Mostra d’Arts i Oficis té
com a una de les seves
finalitats la difusió de l’ar-
tesania catalana i, epecial-
ment, la que es fa a Ascó
i el seu entorn. Així, cera-
mistes de Miravet i

Benissanet, artesans de la
cera d’abelles d’Arnes, de
la fusta del Pinell de Brai o
del cuir de Móra d’Ebre,
entre d’altres, tindran el
seu espai. Del poble
d’Ascó hi prendran part
dos mestres artesans, un
canyisser i un picapedrer.
En total, participaran a la
mostra asconenca una
vuitantena d’artesans d’a-
rreu de Catalunya, l’Aragó
i el País Valencià. A banda,
la Mostra d’Arts i Oficis es
nodrirà d’estands d’enti-
tats i organitzacions
sense ànim de lucre.
D’altra banda, la mostra
intercomarcal de vi
Tastavins arriba enguany
a la seva segona edició
incrementant el nombre
de cellers que hi partici-
pen. 
Trenta cellers de les qua-

tre denominacions d’ori-
gen vinícoles que envolten
Ascó (Montsant, Priorat,
Terra Alta i Tarragona) hi
seran presents. 
La finalitat d’aquesta mos-

tra, que compta amb vins
de reconegut prestigi
internacional, és donar a
conèixer precisament a la
zona aquests productes.

El volum explica els principals fets succeïts al municipi a partir del 1936

Aquest cap de setmana. També segona edició de la Mostra intercomarcal Tastavins

Assemblea Estació Nàutica

El proper dilluns  19 de maig
tindrà lloc la V Jornada de
Turisme AT, que se celebrarà a
l'Hotel Flamingo de l'Ampolla,
on analitzarem les accions i
inspeccions dels establiments
il·legals. 
La jornada, que serà inaugura-
da pel president de
l'Associació, Josep Graset, i
l'alcalde de l'Ampolla,
Francesc Arasa, comptarà
amb la intervenció del subdi-
rector general d'Ordenació
Turística de la Generalitat de
Catalunya, Joan Domènech
Abad, que tractarà "Accions i
Inspeccions dels establiments
il·legals" i el "Procediment de
Categorització HUT’s i AT
registrats". 

A les 11.45h tindrà lloc la
segona ponència "Vendre sen-
sacions positives. Descobreix
les lleis de la persuasió per a
vendre més en el sector turís-
tic", a càrrec del coach i con-
ductor del Màster en
Persuasió per la UB, Oscar
Fernandez. El president de
l'Associació i el gerent del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
Octavi Bono, tancaran la jorna-
da a les 13 hores. La inscrip-
ció per participar a la jornada
té un cost de 10 euros i cal
realitzar-la abans del 12 de
maig. 
Per a més informació:
info@atcostadaurada.org o
telèfon: 977237316

V Jornada de Turisme, a l’Ampolla

La presentació anirà a
càrrec de Núria Reverter
Pellicer, estudiant de filolo-
gia i col·laboradora de la
premsa local, i tindrà lloc a
l’Església Nova a partir de
les 21 hores.
Es tracta d’un estudi dividit
en dos parts. En la primera
es relaten els principals
fets esdevinguts al municipi
mariner des del 1930 i fins
més enllà del 1940. Des de
l’adveniment de la II
República fins als afusellats
als camps d’extermini nazi;
passant pels fets d’octubre;
l’esclat de la guerra i la
revolució; les quintes; la
retirada republicana, i l’en-
trada dels nacionals. Per a
la seua elaboració s’han
pogut consultar diversos
arxius i documentació.
En la segona part, s’han
destacat desenes de perfils
biogràfics, d’homes i dones
que foren protagonistes
dels esdeveniments. A tra-

vés d’entrevistes amb els
familiars i d’informació
recollida al llarg d’anys de
treball.
La col·laboració ciutadana
ha estat notable, aportant
centenars i centenars de
fotografies, documents par-
ticulars i objectes. 
Per això és una obra
col·lectiva que pretén fer un
reconeixement a totes les
víctimes de la barbàrie d’a-
questa guerra fraticida.
A la part final, s’han adjun-
tat un seguit d’annexos,
amb una petita tria de
fotografies, documents,

plànols, cronologia...Els
autors han manifestat que
“una obra d’aquestes
característiques no té final i
sempre aniran sortint
noves coses: és inevitable,
donat que cada persona
té la seua pròpia història
personal per contar i així hi
ha pàgines i pàgines enca-
ra per escriure i memòria
per desenterrar”. 
En aquest sentit i amb l’à-
nim de rebre suggerències,
comentaris o noves aporta-
cions de cara a futurs
volums, els autors han habi-
litat el correu guerracivilra-

pita@gmail.com. “Estem
convençuts que les genera-
cions que ens vénen al
darrere, completaran
aquest primer treball que
natros hem iniciat”, han
sentenciat Carles i Pitarch
Tanmateix, el llibre “La
Guerra Civil a la Ràpita”
constitueix el tercer volum
de la col·lecció bibliográfica
“La Ràpita en el temps”,
impulsada pel senyor
Inocent Dassoy, amb un
volum 0 titulat “San Carlos
de la Ràpita en el tiempo”
(1981) al que van seguir
“La Ràpita en el temps”
(1996) de Paco Carles i
Lluís Millan i “Pescadors i
navegants als Alfacs: cróni-
ca de la Ràpita Marinera”
(2003) de Lluís Millan en
solitari.

Avui divendres es presenta el llibre 
«La Guerra Civil a La Ràpita»

Avui divendres dia 16
tindrà lloc la presentació
del llibre, “La Guerra
Civil a la Ràpita”, dels
historiadors locals Paco
Carles Guàrdia i Josep
Pitarch López.

VII Mostra d’Arts i Oficis a Ascó

ACTUALITAT

L’Assemblea General de
l'Estació Nàutica de la
Ràpita serpa dilluns 19 de
maig a les 11hen  primera
convocatòria. al Complex
l'Alberg.  
La trobada també vol ser

una Celebració dels 5 anys
de l'Estació Nàutica, i una
oportunitat per plantejar
els reptes i oportunitats de
futur. Es coneixeran el Pla
Acció 2014 i es presentarà
el nou portal web. 

La Festa del Mercat a la Plaça
d'aquest 2014 arriba plena-
ment consolidada a la seva
sisena edició, però també
plena de novetats, de manera
que la mateixa festa es rein-
venta i es renova dins la pre-
missa de recrear l'Amposta
de principis de segle. Han
esdevingut les festes de la pri-
mavera, on ciutadans
d'Amposta, entitats i els vin-
guts de fora, des dels arte-
sans que omplen els carrers
del nucli antic fins els actors
dels espectacles en locals de
la ciutat, han aconseguit crear

un pols vital festiu on s'han
unit treball, il·lusió i complici-
tat, per recrear en múltiples
activitats l'Amposta de fa 100
anys. La festa arrenca de
l'any 2008, quan entre la pro-
gramació d'activitats per
commemorar el Centenari de
l'obtenció del títol de ciutat
mercat tradicional que tenia
lloc a Amposta a la Plaça
Major. Les activitats previstes
en el programa de la Festa es
realitzaran el divendres 16 de
maig a la tarda, dissabte 17 i
diumenge 18 de maig de
2014. 

Fins al 18 maig, Exposició a Móra la Nova sobre el pont de
les arcades. Lloc: Móra la Nova, sala d'exposicions, en
dies laborables de les 18.30 h a les 20.30 h i dissabtes i
diumenges de 12 h a 14 h. I avui a Flix, presentació de
'Col·lecció de cartes del general Prim’.

Actualitat

L'Ajuntament de Falset expli-
ca que no ha pogut localitzar
la persona que els va oferir
portar el 12 de juliol els
Rolling Stones a la capital de
la comarca del Priorat, i per
tant descarta la possibilitat. 
La sol·licitud per fer un con-
cert de rock al municipi es
va fer el passat dia 5, i una
setmana més tard la mateixa
empresa va informar que el
grup en qüestió eren els
Rolling Stones. 
L'alcalde, Jordi Puxeu, asse-
gura que hi havia cert recel:
"érem relativament escèp-
tics, però vam iniciar els trà-
mits per estudiar-la, tenint en

compte que
la persona
sol·l icitant
és veïna del
municipi i
havia tingut
relació amb
el món de
l ' espec ta -
cle". 
La promotora barcelonina
Doctor Music ja va desmen-
tir ahir que els Rolling Stones
poguessin fer un concert
aquest estiu al camp de fut-
bol de Falset, i ha assegurat
que l'única actuació del mític
grup a Espanya serà la del
25 de juny a Madrid.

El culebró dels Rollings Stones a Falset

Festa del Mercat a la Plaça, a Amposta

Amb documents,

imatges i 

testimonis orals.

Treball realitzat

pels historiadors

rapitencs Paco

Carles i Josep

Pitarch
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CRAC de la setmana: Jordi Marsal, periodista
MICHEL VIÑAS

“CASTOR: UN VERITABLE FESTÍ DE DINER PÚBLIC EN SAFATA DE PLATA”
El periodista Jordi Marsal és
l’autor del llibre ‘Castor, la
Bombolla Sismica’. Nascut al
Perelló el 1976 actualment
treballa a l’ACN i, anterior-
ment, a Diari de Tarragona,
La Vanguardia, El País, la
productora de televisió
Seqüència o la Cadena Ser,
entre d’altres. Més Ebre ha
volgut parlar-ne amb l’autor
d’un treball que està sent tot
un èxit de vendes i que ha
acostat la problemàtica exis-
tent sobre la polèmica planta
de gas. I més aquesta set-
mana, quan ha estat més
notícia.
Pregunta: Quan va pensar
en escriure sobre el Castor?.
Què és el que va impulsar?
Jordi Marsal: Doncs més
que pensar-ho m’ho van pro-
posar. Edicions Saldonar i el
Grup de Periodistes Ramon
Barnils, del qual en formo
part, em van plantejar
escriure un llibre sobre un
tema que llavors estava
desapareixent dels grans
titulars dels mitjans i que,
pensaven, requeria un trac-
tament més profund, no
només que expliques la
història i la trama econòmica
que s’amaga al darrere, sinó
també què hi ha més enllà
dels terratrèmols que van
sacsejar les Terres del
Sénia. Havia estat seguint
l’afer des de 2007 a l’ACN i
em va semblar interessant la
proposta. És el segon llibre
de la Col.lecció Periodistes
que impulsa el Grup Barnils i
Saldonar, després del que
Sònia Bagudanch va dedicar
la cara fosca del jutge
Baltasar Garzón. A partir d’a-
quí va començar tot.
ME: Per a un lector que
encara no tingui el seu llibre,
quina seria la recomanació
que li farieu?
JM: La meva obsessió amb
aquest treball no ha estat
només arribar al fons de
molts dels aspectes que no
ens van (voler) explicar
sobre el projecte Castor. He
intentat fer un relat que sigui
entenedor per a tothom.
Quan tractes un tema tan
polièdric, amb tantes impli-
cacions polítiques, econòmi-
ques i d’una complexitat
geològica tan gran és fàcil
caure en un laberint discur-
siu que pot resultar difícil
d’entendre i de pair per als
lectors. Vet aquí el repte:
posar en ordre tota la infor-
mació, la nova i la no tan
nova, per poder oferir una
història coherent i entenedo-
ra. El llibre intenta explicar
què hi ha darrere dels

terratrèmols, des d’un punt
de vista tècnic, però també
econòmic i polític: l’ambició
sense límits de Florentino
Pérez i els seus socis cana-
dencs, els polítics que van
aplanar-los el camí per a un
negoci blindat amb diners
públics. Però també deixa
constància la lluita d’un movi-
ment social que des d’un
principi va veure una ame-
naça i va denunciar reitera-
dament en un projecte amb
foscos interessos al darrere,
sense cap tipus de previsió
en matèria de seguretat ni
rigor tècnic.
ME: Dificultats per publicar-
lo? Pressions?
JM: Tenint en compte que
he comptat amb un relativa-
ment escàs marge de temps
per investigar i escriure, la
dificultat ha estat grandíssi-
ma. El suport de la gent que
tinc al meu costat ha estat
fonamental en aquest aspec-
te. D’altra banda, si vols gra-
tar la superfície i treure a la
llum determinats draps bruts
sempre n’acabes trobant de
pressions. Lamentablement,
en una professió tan aparent-
ment degradada com la nos-
tra, això és cada cop més
habitual. Però potser més
que pressions, el que més
m’ha molestat de tot plegat
és tornar a topar contra les
parets de sempre: l’opacitat,
obscurantisme, l’hermetis-
me del Ministeri d’Indústria,
que es va tancar en banda,
com així ho va fer l’empresa.
La meva obligació era pre-
guntar-los i contrastar. Ells
s’hi van negar. Quan ja aca-
bava el llibre, vaig coincidir
en un acte a Barcelona amb
Recaredo del Potro, presi-

dent d’Escal UGS,l’empresa
promotora del Castor, i li
vaig demanar per què s’ha-
via negat a parlar amb mi,
quan inicialment s’havia mos-
trat obert. Em va fer saber
que estava al corrent dels
contactes que havia fet amb
gent del seu entorn i que
estava indagant en els seus
negocis turbulents. Llavors,
em va acusar de voler
escriure un “pamflet”. I es va
quedar tan ample…
ME: Aquesta setmana s’ha
conegut l’informe que es veu
que feia mesos que estava
redactat. Vosté ho sabia.
JM: L’informe estava a la
taula del ministre des del
passat mes de desembre
però no apareix fins la cam-
panya de les eleccions euro-
pees. Quina coincidència!!!
Certament, l’IGN ratifica la
tesi principal que ja apuntava
el llibre sobre els terratrè-
mols i la seva causa: les
injeccions de gas. Però
també avanço algunes
coses de les quals el
Ministeri encara no s’atreveix
a parlar: a principis del mes
de setembre, segons corro-
boren dades del mateix
govern espanyol, Escal UGS
va incrementar sobtadament
en prop d’un 150% el cabal
de les injeccions de gas que
havia efectuat fins llavors al
Castor per fer una prova de
càrrega durant dos dies que
li permetés obtenir els per-
misos estatals. La prova va
fallar estrepitosament: el
mateix dia que s’injectaven
els 8 milions de metres
cúbics diaris –la xifra que
per contracte la promotora
havia de ser capaç d’injectar
de forma segura- van

començar els terratrèmols a
la zona. Fins aquell moment,
durant tot 2013 no s’havia
registrat cap moviment sís-
mic. Assessorat per geòlegs
experts com el professor de
la UB, Josep Giner, i el
catedràtic de la
Complutense, Luis González
de Vallejo, vam constatar un
fet força concloent: els aug-
ments sobtats de cabal de
gas injectat es correspo-
nien, de forma diferida, dos
setmanes després, amb la
intensitat dels terratrèmols
de més de 3,5 graus a l’es-
cala de Richter registrats.
ME: Pot haver influit també
el seu llibre amb què s’hagi
conegut l’informe.
JM: No ho se. M’inclino més
a pensar que l’aparició d’a-
quest informe en escena res-
pon a una estratègia preme-
ditada i estudiada del govern
espanyol del PP a l’inici d’un
nou cicle electoral. Tiren la
pedra i amaguen la mà, pot-
ser? On són la resta d’infor-
mes, com el de l’Institut
Geològic i Miner, que està ja
fet i hauria d’explicar moltes
coses? Per què ens l’ocul-
ten? Ara seran els del MIT i
els de la Universitat
d’Stanford els que decidi-
ran? És evident que l’empre-
sa està pressionant per reini-
ciar les injeccions o, si més
no, aconseguir una indemnit-
zació en cas de tancament,
tal i com li reconeix la con-
cessió de l’any 2008 aprova-
da pel govern del PSOE.
Estem parlant d’una obra
que ha costat més de 1.700
milions (sense comptabilit-
zar els 300 que costaria
desmantellar-la), d’un negoci
de més de 4.800 milions

d’euros en 25 anys. Tot ple-
gat, finançat amb 1.400
milions d’euros d’una emis-
sió de bons del Banc
Europeu d’Inversions (que
aporta 500 milions de fons
públics europeus). Un verita-
ble festí de diner públic en
safata per a una de les
empreses més prominents
de l’oligarquia del totxo
espanyola. 
Lamentablement, ja no
sorprèn que projectes supo-
sadament estratègics
finançats amb diners públics
s’autoritzin i es planifiquin
tant a la lleugera: hem vist
aeroports que no tenen
avions, trens d’alta velocitat
amb destinació al no res, o
autopistes que es moren de
fàstic a l’espera del rescat
amb els recursos de tots,
com en el cas dels bancs
que van inflar la bombolla de
la totxana. En el cas del
Castor, a sobre, els tècnics i
experts ho tenen clar: tal i
com està concebut és inse-
gur i inviable. Però la parti-
da, amb farols i cartes mar-
cades per tot arreu, conti-
nua...
ME: Tot plegat, un perill.
JM: Si. Jo crec que és molt
difícil que es torni a posar en
marxa, vistos tots els ante-
cedents. Com han apuntat
els experts que he consultat,
l’empresa podria estar dis-
posada a rebaixar les seves
pretensions a l’hora d’injec-
tar gas, fer-ho a ritme molt
més lent per intentar evitar
nous sismes, cosa extrema-
dament difícil atesa la dis-
bauxa, el nyap que és el dis-
seny del projecte. Però en el
cas que això fos possible,
¿seria llavors viable econòmi-
cament el magatzem de
gas? Molt difícil... Ara el perill
el podem trobar, precisa-
ment, en el terreny econò-
mic. Qui paga la festa? ¿Qui
és el responsable de tota
aquesta xarxa de seguretat
financera per a Florentino
Pérez, un ésser tan superior
que és incapaç de percebre
el patiment, de mostrar
empatia amb l’angoixa de la
gent quan li ballaven els
mobles i tota la casa a les
fosques? 
El govern del PP ha mantin-
gut la seva habitual actitud
erràtica en tot aquest afer,
fent i desfent segons el
moment i l’interès polític
conjuntural. Ara posposa la
resolució del dilema: tancar i
pagar a compte de tots, o
bé enfrontar-se a una batalla
legal extremadament com-
plexa, de conseqüències

imprevisibles per demostrar
la negligència i males praxis
dels promotors.
ME: Li ha trucat Florentino?
JM: Doncs no. Tot i que, tinc
entès que, sovint, sol trucar
personalment a alguns perio-
distes de Madrid per renyar-
los pel que publiquen. Dubto
molt que ho faci després
que els seus subordinats em
neguessin d’una forma molt
poc elegant qualsevol entre-
vista o accés a la informació
amb responsables de la
seva empresa. “Los valores
del palco del Bernabéu”, el
suposat “señorío”, no es dei-
xen veure gaire en el
moment de tractar amb ells.
ME: Creu que deu tenir el lli-
bre?. Li signaria?
JM: Corre la brama que en
el cas d’una de les seves bio-
grafies “no autoritzades” va
acabar comprant tots els
exemplars per evitar que
s’escampessin i es llegissin
massa. El mateix periodista
així ho sospitava quan li vaig
comentar que el seu llibre
estava descatalogat des de
feia anys. Seria la prova evi-
dent del profund afecte que
aquest tipus d’éssers supe-
riors, per sobre del bé i del
mal, tenen pel periodisme
independent, pel món de la
cultura i la lliure expressió en
general. Allò que no poden
controlar, ho compren i s’ha
acabat el problema.
Lamentable, però real.
ME: Per acabar. Ens han
enganyat. Responsabilitats.
JM: No només ens han
enganyat sinó que ens ho
intenten encara ocultar
sense cap tipus de rubor.
Ens van vendre com estratè-
gic, segur i necessari negoci
blindat a càrrec dels impos-
tos de tots, materialitzat en
forma de nyap que no com-
pleix les mínimes garanties
de seguretat i que tampoc té
garantidatècnica i econòmi-
cament la seva viabilitat. La
llista de càrrecs polítics,
empresarials i tècnics que
han intervingut en el procés
és llarga i abasta les habi-
tuals famílies que han domi-
nat el poder polític i econò-
mic durant les últimes dèca-
des a l’Estat espanyol, inclo-
sos exministres i expresi-
dents, de la Generalitat fins i
tot. Veurem on desemboca
l’anunciada querella de
Fiscalia al respecte i si la jus-
tícia acaba atribuint les res-
ponsabilitats que pertoquen.
Un concepte, el de la res-
ponsabilitat, que sol brillar
per la seva absència en la
nostra societat. Així ens va.
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Contra el Palamós (3-0)

Sergi Serret debuta amb la Pobla
PORTER JESUSENC

Sergi Serret, porter juvenil del
Nàstic, va tenir el premi a la
seua constància amb la titulari-
tat amb la Pobla, a la Tercera di-
visió, diumenge. El jesusenc va
destacar, no rebent cap gol.
Ivan Moreno, tècnic que no se-
guirà, li va donar la confiança.

Amposta i Jesús i Maria afronten els 270 minuts decisius per evitar el descens

3 darreres finals
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va golejar (4-0)
un Andorra que, no obstant,
va començar millor el partit,
tenint les primeres opcions.
Però un gol de Gustavo de fal-
ta va canviar-ho tot. Becerra i
Dani Bel van posar el 3-0 al
descans. A la represa, un gran
gol de Víctor, jugador amb

projecció, va significar el 4-0.
L’Amposta, amb el descens
del Prat, a hores d’ara està en
zona de descens (cinquè per
la cua). Afronta tres finals,
amb el Vista Alegre i Marianao
(darrera jornada), fora de ca-
sa, i amb el Vilanova a casa.
Tres rivals directes. S’ha de

sofrir. 
El Jesús i Maria, per la seua
part, va golejar el Catllar (1-4).
Està en zona de descens di-
recte i també es veu afectat
pel descens del Prat. Però té
opcions. Ha de buscar sumar
els 9 punts que falten i amb
42 esperar esdeveniments.

Demà rep el Tecnofutbol (16
h). Només val guanyar. Tot el
que sigui no fer-ho, abocaria
al descens. Després, visita a
Igualada i final a casa amb el
líder Martinenc. Al Catllar, Jo-
se Mari (2), Víctor i Esmel van
signar els gols d’una brillant
victòria.  

Antoni Teixidó va estar di-
lluns a Canal TE en una entre-
vista que va servir per fer ba-
lanç. El tècnic va incidir en què
“s’ha prioritzat el tema econò-
mic i cal entendre-ho perquè és
preferible arribar al màxim que
es pugui amb els compromi-
sos, hem cobrat fins el mes
d’abril, que no pas no complir
amb les obligacions i quedar
tota la plantilla sense cobrar
els darrers mesos”. Sobre si
han hagut jugadors que han
abandonat el barco, el mister
aclaria que “no ho veig així.
Penso que també s’han d’en-
tendre els casos de baixes que
hagin pogut ser per un tema
esportiu o fins i tot personal,
com ha passat”. El tècnic, en

un moment emotiu de l’entre-
vista, lamentava “no haver po-
gut salvar l’equip. Visc a la Rà-
pita i em sento rapitenc i estic
trist pel descens. L’afició, el po-
ble, no s’ho mereixia. Però la
realitat ha estat aquesta”. El
tècnic assumia la seua respon-
sabilitat i desitjava el millor per
a la Rapitenca. “L’afició m’ha
respectat, tot i l’estat de l’e-
quip, i no m’he sentit sol en cap
moment; a nivell directiu també

he tingut suport”. I declarava
que amb el director esportiu,
Fernando Garcia, “com és lògic
per la situació, hem tingut mo-
ments en què ens hem enfa-
dat, sempre perquè estimem la
UE Rapitenca, però la nostra
relació es podria dir que és d’a-
mor-odi i que demà anirem a
fer el cafè junts”. Teixidó va in-
sistir en què no té cap oferta
ferma, tot i que tampoc va ne-
gar que hi hagués alguna pos-

sibilitat embrionària. 
Com potser, per exemple, la

del Castelló, tot i que cal dir
que la premsa de la capital de
la Plana apunta, els darrers
dies, en altres direccions, amb
altres noms. Tot, però, són ru-
mors. Com també ho són les
opcions del relleu de Teixidó a
la Rapitenca. Es mantenen les
que vam avançar divendre pas-
sat, si bé es possible que ja
han pogut existir converses
amb Garcia-Sanjuan, tècnic del
Vinaròs.

L’Ascó, per la seua part, s’ha
quedat en portes de jugar la
promoció d’ascens. Una de-
cepció, tal com havia anat la lli-
ga. Al final, s’ha escapat el pre-
mi. 

‘Tato’ Garcia-Sanjuan, una opció

La Rapitenca va tancar el
campionat al camp del
Manlleu, on va perdre per
1-0 en un partit intrascen-
dent. Fou el comiat a una
temporada en la que s’ha
produit un descens anun-
ciat. 

UE RAPITENCA. TOT SON RUMORS

Però encara no es poden descartar les altres que Més Ebre va informar la setmana passada

M.V.

Una acció d’un partit de la Rapitenca.

La directiva només diu
que no hi ha res

concretat i que poden
haver-hi  tres
possibilitats.

Rumors

Un president d’un club
ebrenc de Tercera catalana
que estava indignat aquesta
setmana: “el partit Barça-
At. de Madrid ha canviat va-
ries vegades de dia i hora
de disputar-se. Finalment,
decideixen el dissabte a les
18 hores. Hem hagut de
canviar el nostre partit tres
vegades. Es lamentable”. 

Però és la realitat. I no és
una circumstància nova. Ja
fa dies que va. Demà dis-
sabte es jugaran partits pel
matí, per no coincidir amb
la resolució de la Liga BB-

VA. L’horari
del Barça-At.
de Madrid
és xocant,
tot i que cal
pensar que
és per interessos televisius
d’altres països als que
aquest horari els suposa
encara una bona audiència.
No sé, en qualsevol cas,
una vegada més, l’esport
modest que es veu perjudi-
cat. Un conflicte de difícil
solució (gairebé impossible)
però que necessita reflexió.

A quina hora jugueu?

L’Ascó guanya però Terrassa i Rubí no van fallar.
Sisena plaça amb gust agredolç. L’equip ha estat

en moltes jornades en zona de promoció i al final
s’ha quedat fora

En portes

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Harri Arraut va arribar al Ro-
quetenc poc abans de Na-
dal, una vegada Talarn va
deixar de ser el tècnic. L’e-
quip, ja molt minvat i havent
sofert més baixes, no ha po-
gut sortir de la zona de des-
cens directe, sumant pocs

punts en el que portem de
segona volta, tot i que ha
ofert coratge i fases de bon
joc en partits en els que me-
reixia més.

La temporada propera,
després de 18 anys entre la
Preferent i la Primera regio-

nal), el Roquetenc jugarà a
Tercera catalana (antiga Se-
gona regional). S’ha acabat
una etapa daurada i carrega-
da d’èxits. Per la nova tem-
porada, Harri no seguirà
com a tècnic i la junta té uns
altres plans, amb un nou en-

trenador. S’han començat a
fer gestions però res hi ha
en concret. Tot són rumors i
especulacions, el normal a
hores d’ara. Un dels noms
que, dins dels rumors, s’ha
sentit és el de Fernando Gar-
cia, que va estar al cos tèc-

nic del R. Bítem i ara al del
Tortosa. Només és un ru-
mor. Res confirmat de la di-
rectiva que ja va informar
que el filial seguirà compe-
tint a Quarta. 

Harri no continuarà al Roquetenc
La directiva ja treballa per la temporada vinent, a Tercera catalana

ACTUALITAT

El Roquetenc, com altres
clubs, ha viscut un calvari
aquesta temporada. Una
fallida important en la par-
tida d’ingressos ha estat el
motiu. Per això els enda-
rreriments amb els paga-
ments als jugadors. No
obstant, el president, J.
Antonio Vilchez, aclaria
que “esperem la subven-
ció i, entre aquesta, i, com
sempre, els ingressos de
festes majors, ens posa-
rem al dia”. 

Tema econòmic

El Perelló va guanyar dissabte al
camp del R. Bítem (0-1). Aquell
dia va dormir fora del descens
directe. Diumenge matí va tor-
nar-hi amb la victòria del Cam-
brils contra el Roda de Berà.
Queden tres jornades, i ha de
buscar guanyar el màxim nom-
bre de punts i evitar la quarta
plaça per la cua (no depèn d’ell
només). I després esperar tenir
sort i que no hi hagin compensa-
cions. O que només n’hi hagi
una i llavors confiar amb l’as-
cens del segon classificat, ara el

Morell.
A Bítem, el Perelló va presen-

tar més limitacions: Tudela va
estar a la banqueta, Cristian
també era baixa així com Marce,
un dels fitxatges, i que va dema-
nar-la. El tècnic perellonenc va
haver de recomposar l’equip. I
va fer un plantejament adaptat a
la situació i al partit. I li va anar
bé. El Perelló va treballar sabent
el que volia. El R. Bítem també
va ajudar. L’equip local, ja en te-
rra de ningú a la taula, fa setma-
nes que ha perdut pistonada. Va

dur la iniciativa però sense la in-
tensitat adequada. Tot molt pre-
visible. Malgrat això, Víctor i Àn-

gel van tenir dues opcions. El
Perelló, amb els minuts, també
va crèixer i Narcís i Mohedano
van gaudir-ne de dues poc
abans del descans. A la represa,
més del mateix. Iniciativa infruc-
tuosa d’un Bítem espès i el Pere-
lló que jugava amb la serietat ne-
cessària per creure que podia
guanyar. Una centrada magistral
de Jordi des de la dreta va rema-
tar-la Narcís amb el cap fent el
0-1. Rematada de manual com
un davanter centre. Fins el final,
el Rem. Bítem que va intentar-ho

però sense ritme ni claredat. Tot
i que Joel va disposar d’una gran
oportunitat, però la pilota va lle-
par el pal. El Perelló, amb corat-
ge i amb el porter Marc molt se-
gur, fent de lliure quan calia, va
endur-se tres punts per l’espe-
rança.  No ho té fàcil. No depèn
d’ell i ara rep el campió Reddis i
el Gandesa. I acaba a Valls. 

El R. Bítem, després d’una pri-
mera volta exitosa, s’ha enso-
rrat. Caldrà veure si aquest final
afecta en la planificació de la
propera temporada. 

El Perelló agafa aire
Va guanyar al camp del R. Bítem i, tot i seguir en zona de descens directe, recupera confiança

SEGONA CATALANA. 0-1

El R. Bítem, jugant amb
poca intensitat, va

reflectir que el final del
campionat s’està fent
llarg. Caldrà veure si

aquest final afecta en la
planificació de la

propera temporada.

Poca intensitat

Narcís va fer el 0-1.

L’Alcanar va golejar la Selva, equip que va presentar-se amb 11 juga-
dors. Però fou qui va començar millor el duel davant d’un Alcanar aco-
modat fins que Adrià i Romero van posar el 2-0. A la sortida d’un cór-
ner, un autogol local va significar el 2-1 però abans del descans tot
quedava finiquitat amb el 4-1, amb els gols d’Adrià i de Jan. A la re-
presa, sense més història, Adrià va culminar el hat-trick amb el 5-1.
La Selva va tancar el resultat amb el 5-2. L’Alcanar, l’equip més gole-
jador del grup, visita el Roquetenc, demà. Rebrà la Canonja i acabarà
la lliga al camp del Morell. L’objectiu és la tercera plaça, com un al.li-
cient i un final triomfant per una temporada amb moltes dificultats.

L’Alcanar no falla davant la Selva, equip
que es presenta amb 11 jugadors

HAT TRICK D’ADRIÀ (5-2) 

El Catalònia va superar el Roquetenc en el derbi (4-2). Un derbi en
què els locals van perdonar la possibilitat d’encarrilar-lo i després van
passar a tenir incertesa quan amb el 2-2 el porter Fran, encertat, va
evitar les ocasions visitants. Poc després, una passada a l’espai cap
a Toni Ondazabal va comportar el 3-2 i la sentència quan el Roque-
tenc ja va baixar els braços. Una altra passada a l’esquena de la de-
fensa visitant, de Cosido, va aprofitar-la Eugeni per fer el 4-2. Toni i
Eugeni van fer doblet. El jove Bautista, amb projecció, va destacar
pel Roquetenc. El Cata s’allunya del descens directe i està a tres punt
de també fer-ho de qualsevol compensació que pugués existir. 

El Catalònia s’allunya del descens directe i
està a tres punts de la tranquil.litat total

PER EVITAR QUALSEVOL COMPENSACIÓ

David Callarisa va causar baixa de la Cava. La junta ha manifestat que
“les circumstàncies actuals, malauradament, són les que són amb el
tema econòmic i així vam comunicar-li. En l’aspecte deportiu no ha tin-
gut sort amb les lesions durant la temporada. Però s’ha de remarcar
que ha deixat una bona emprenta en l’aspecte personal. S’ha portat
molt bé i cal destacar-ho”. D’altra banda, la Cava va empatar amb el
Valls: “un partit en el que “la primera meitat va ser travada, mentre que
la represa fou molt oberta, amb més domini nostre, sense crear grans
ocasions, davant d’un Valls fort,que em va agradar  i que al contraatac
va fer més sensació de poder marcar”, deia Camarero. 

David Callarisa causa baixa 
al CD la Cava

JA NO VA JUGAR CONTRA EL VALLS (0-0)

El Tortosa, a la represa, va decidir
el partit a l’Ampolla (0-3). Miquel
Cotaina, tècnic local, deia que
“després de perdre al Morell, l’e-
quip va baixar la intensitat i no va
jugar amb l’atenció d’altres jorna-
des. I no va estar ben posat. Ne-
cessitem jugar amb intensitat i
amb molta concentració. I si no
tenim això, perdem possibilitats.
Amb tot, aclarir que el Tortosa va
merèixer guanyar. A la segona
part es va imposar i fou superior”.

L’Ampolla tenia baixes: Xavi, Re-
golf, Robert i Obi. També les tenia
el Tortosa, fins a set. I per això
van ser convocats quatre juvenils.
Nando Crespo, del partit, comen-
tava que “la primera meitat, dins
de la igualtat, ja vam tenir la pilota
i el control, però vam jugar massa
precipitats i per això no podíem
arribar amb claredat. A la represa,
vam estar molt bé. Va ser molt
completa. Vam tenir més pacièn-
cia, millorant en les darreres pas-

sades. Així vam crear opcions, i
els gols”. Pau, Joel i el juvenil Aleix
van marcar. Lamentar la lesió de
Pau. Té una fisura a la tibia. El Tor-
tosa, en ratxa, és tercer. Està a
sis punts del segon, el Morell.
Hauria de guanyar els tres partits
i que el Morell en pergui dos. Els
morellencs reben el Calafell, visi-
ten el Cata i reben a l’Alcanar.
Complicat però....

Aquesta setmana el director es-
portiu estava previst que parlés

amb el tècnic Nando Crespo. La
nova junta, que presideix Arturo
Llorca (a la foto), va visitar el ves-
tidor dijous passat. Treballa per in-
tentar pagar una de les diverses
mensualitats pendents d’enguany.
Per tot plegat (moltes baixes i
amb un equip molt jove) encara té
molt mèrit l’estat actual. Final-
ment, dir que Javi Cid, tècnic del
juvenil, ha decidit no entrenar la
temporada vinent. ‘Un any sabà-
tic’.    

El Tortosa pot somiar encara amb la segona plaça
VA GUANYAR A L’AMPOLLA (0-3). HAURIA DE GUANYAR ELS TRES PARTITS I QUE EL MORELL EN PERDI DOS
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El Camarles va celebrar diumen-
ge l’ascens de categoria. 25
anys després, un altre ascens.
Els jugadors van rebre el passa-
dís i van gaudir-ne amb la seua
afició, al camp. Com és habitual
en aquesta mena de celebra-
cions, el tècnic fou mantejat. En
aquest cas amb el crit d’ “ole,
ole, ole...Bartolo Simeone”. 
La comitiva, formada per juga-
dors, tècnic i directiva van visitar

l’ajuntament, on van tenir una re-
cepció oficial. En els parla-
ments, va haver-hi un emotiu re-
cord per l’expresident Joan
Fortunyo que ens va deixar l’any
passat. ‘Ascens dedicat a ell’. 

També va efectuar-se una rua
per la població. Tot plegat, un
gran moment del CF Camarles,
que ha fet i està fent una bona
feina. I que ara espera poder te-
nir el premi de la gespa artificial.

‘Ole, Ole, Bartolo Simeone’
Es va fer un record emotiu a Joan Fortunyo

CELEBRACIONS DEL CAMARLES CAMPIÓ

La setmana passada in-
formàvem que la directiva del
Gandesa havia proposat al
tècnic Enric Aleixendri la reno-
vació. Dimarts va haver-hi una
reunió entre el president, el
director esportiu, Rafel Nava-
rro, i el propi tècnic. I Enric va
transmetre la decisió. No se-
guirà a Gandesa. El tècnic
creu que ha acabat una eta-
pa: “he estat força bé a Gan-
desa. M’emporto un gran re-

cord, del president, directiva,
director esportiu, afició, juga-
dors...però crec que hem fet
un cicle. I és moment, per al
Gandesa, de començar-ne un
altre. I a nivell particular, tot i
que no tinc cap oferta, també
penso que és moment de
nous reptes que, si arriben,
estudiaré”. El gandesà Rafel
Navarro, director esportiu,
molt probablement, serà l’a-
posta com  a nou tècnic. 

D’altra banda, el Gandesa
va perdre a casa amb el Red-
dis (1-2), equip que va cele-
brar el títol de campió: “en la
línia de les darreres setma-
nes, vam jugar bé però sense

resolució davant. I, tot i la de-
rrota, estic molt satisfet del
treball dels jugadors”, deia
Enric. El Reddis va fer el 0-1
arran d’una acció embolicada
després d’una sortida de Ro-
jas. Gumiel empatava de pe-
nal, a la represa. I quan sem-
blava que podia arribar el 2-1
es va passar, en el llança-
ment d’una falta, amb un re-
bot parabòlic, a l’1-2. 
El Gandesa, després d’una

primera volta sensacional, no
ha estat a la mateixa altura en
la segona en la que des del
club s’ha lamentat no tenir un
home gol per definir. L’equip
s’ha allunyat de les primeres
places. 

Però el bagatge d’Enric
Aleixendri, passi el que passi
fins el final, és positiu. Des de
la directiva també s’ha de
destacat la feina i la serietat
del tècnic. 

Enric Aleixendri no renova amb el Gandesa
DIMARTS VA COMUNICAR-HO A LA JUNTA. RAFEL NAVARRO, DIRECTOR ESPORTIU, PODRIA SER EL RELLEU

El Gandesa va perdre amb
el Reddis, equip que amb
el triomf ja és el campió

Derrota
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Per saber el campió de Tercera Catalana és molt ‘fàcil’, solament cal veure el ca-
lendari a la  pretemporada i saber qui juga l’última jornada a Sant Jaume. El campió,
darrerament, en l’última sempre ha visitat aquest camp: l’Ampolla, Perelló i aquesta el
Camarles. Es màgic. El que no sabrem aquesta temporada el que li passarà al Barça
l’ultima jornada perquè el que ha ocorregut en aquestes dues dels tres implicats At.
Madrid, Barça o Reial Madrid és per a ser Rècord Guiness. Si el campionat dura 34
jornades més la guanya el Betis. Aquest Barça no és capaç ni de guanyar al Getafe
ni a l’Elx. Jo els asseguro que si Tata hagués jugat solament amb reserves contra l’e-
quip d’Edu Albacar el guanyen. Si hagués estat president del Barça li dono vacances al Tata, i poso en el
seu lloc Roura. Però els vaig a donar una notícia, el Barça serà campió de lliga. Vaig dir que no la guan-
yaria fa mesos, però la guanyarà sense merèixer-se-la. Això si que es batrà en un gran rècord. Els que
guanyen lligues com Vicente del Bosque en el Reial Madrid i Tata si la guanya, els dos bon homes seran
acomiadats: increïble. Però continuem amb la màgia del futbol ebrenc. Vostès veuen normal que de la
Primera Catalana on militen Jesús i Maria i l’Amposta, en aquesta jornada els últims deu classificats, sola-
ment hagi perdut un. Quatre han empatat i els cinc últims tots han guanyat. És la màgia del futbol. Ningú
ho hagués cregut a principi de temporada, el descens de la Rapitenca, ni que el Godall faria el Rècord Gui-
ness de Catalunya d’imbatibilitat, ni de la gran temporada del Corbera, Batea i equips recent ascendits de
Quarta Catalana. I el Batea camí de Segona. El futbol és màgic. ¿Per què és màgic? Perquè aquí qualse-
vol equip de poca població que milita en Quarta Catalana pot arribar gairebé a Segona Divisió B en un tres
i no res, com li ha ocorregut a l’Ascó aquesta temporada, conjunt que en 1990 estava en l’última catego-
ria, la Quarta Catalana. Aquí a l’Ebre cada temporada ocorre un culebró, sinó és a Tortosa, és a Ampos-
ta, Rapitenca o La Cava. Per això el futbol d’aquestes comarques és màgic en esperit, essència i passió,
i cada setmana els explico des d’aquesta tribuna coses que a mi mateix em sorprenen. Si jo els pogués
explicar el que sé, potser alguna setmana es trobarien aquesta columna buida, absent no per publicar-les,
sinó per sentir-me ferit de dir el que sento i penso. Com el futbol és màgic demano tres coses: que se
salvin Perelló, Jesús i Maria, i Amposta. Demano massa? 

ENRIC DEIXA EL GANDESA - Se'n va un cavaller, se'n va una gran persona. Els jugadors, directiva i
president l’aprecien. Discret total, el diumenge m'hagués pogut comunicar que no seguia en privat i ni això:
"Primer l'hi he de dir al president". No em va dir ni pio. Se’n va un del millors entrenadors d'aquesta co-
marca. No perquè no el vulguin renovar, creu que la seva etapa acaba i ho entenc. De moment a descan-
sar, té una oferta oficiosa no diré el club però si l'Amposta o la Rapitenca no tenen entrenador per prope-
ra temporada aquest és l'ideal. No cobro comissió, no sóc el seu representant, els que el que els coneixen
com treballa saben de que parlo, amb quatre xavals d'una comarca ha demostrat estar gairebé sempre
entre els primers de la 2 catalana.

RAPITENCA, SET ENTRENADORS EN CÀSTING. L’altre dia deien al Mundo Deportivo que Cotaina era ja
mister de la Rapitenca, ¿culebrons d’estiu?. La Rapitenca no ha dit res, solament puc opinar que està fent
el càsting: Nacho, Delfín, Angel Garcia, del Catllar, Garcia Sanjuan, del Vinaròs, Alfons de l'Alcanar i els en-
trenadors del futbol base, Albert Bel i Agustí Zaera. Crec que l’entrenador al final serà el mister del cadet,
Agustí Zaera, aposto per un home de la casa.

RAPITENCA, COTAINA ES QUEDA A L’AMPOLLA. Va ser la decisió més difícil gairebé de la seva vida, Mi-
guel va dir “no” a la Rapitenca. “És com si passa una rossa fabulosa i tens una dona que t’estima, doncs
et quedes a la que estimes i t’acompanya cada dia”. Té afecte a l’Ampolla, agraït al club, al seu president,
“en aquest club em sento molt agust, m’han tractat molt bé i ho he considerat i valorat”. Ell va prendre la
decisió el dilluns, però la meva intuïció era fa una setmana que es quedava. Potser Cotaina es va equivo-
car de no acceptar aquest repte, però en la vida de vegades un encerta i unes altres s’equivoca. L’any
passat estava en l’agenda del Tortosa, aquesta a la de Rapitenca.  A punt de caramel.  17 anys entrenant,
ni un any a l’atur i dos ascensos, l’Ampolla i Ascó, queden pocs entrenadors com ell, de la vella escola.
QUI ENTRENARÀ AL TORTOSA? Jo els asseguro cent per cent que si Guardiola estigués lliure i a preu de
saldo i jo posés la meva recomanació, mai el fixarien. Mai fitxen als que poso jo. Per què serà? La passa-
da temporada quatre entrenadors, quatre van dir que no. Per què serà? La meva aposta dels entrenadors
ja els hi vaig dir fa dos anys. Enric del Gandesa o Nacho, cap dels dos va ser fitxat i quan es va contac-
tar-hi  no va haver-hi entesa. L’entrenador serà Nando, que compta amb el recolzament del secretari tèc-
nic, Rogelio, però a algun membre de la directiva li agradaria més Teixidó, gent de la cantera o altres en-
trenadors. El curiós és que si Nando és l’entrenador potser el president s’assabentarà per la meva
persona, doncs el secretari tècnic no ha dit qui serà de moment a nivell oficial.

S'ACABA LA TERCERA DIVISIÓ. L’Ascó té desil·lusió per no aconseguir el play off i la Rapitenca pel des-
cens, conclou una tercera on dos equips repeteixen en el play off final de la passada temporada: Europa
i Cornellà. Tots els ascendits de Primera Catalana, Ascó, Masnou, Vilassar i Sanfeliuenc van mantenir la
categoria mentre Muntanyesa i Terrassa s’han sumat per a la promoció. Els classificats la passada tem-
porada, Rapitenca en vuitè lloc, Gramanet en novè lloc, i Santboià, quinzè, han descendit.

TOP SECRET ULLDECONA. Un membre de la junta de l'Ulldecona li va dir a Sansano quan el van ces-
sar: “si ens equivoquem ja ho veurem en la jornada 34”. I Sansano ha respòs: “no cal esperar la jornada
34, mancant 4 jornades ja està tot decidit”. Mai sóc partidari de cessar a un entrenador, però sempre pa-
guen els plats trencats ells i al final de la pel·lícula, gairebé sempre, es veu que ells no eren els culpables.
Les dades són aquestes fins a la jornada 23. Sansano aconsegueix per partit 1,82 punts. Sense Sansa-
no un punt per partit i em consta que el nou mister, Pedro García, no és el culpable, ni la directiva, ni els
jugadors. Ho són tots, fins i tot Sansano, el mister que mai va haver de ser cessat. Una bona notícia per
a Pedro García, exmister del Godall, Aldeana, La Cava i La Sènia ja està renovat per a propera campan-
ya, felicitats!! ¿I la meva pregunta és, perquè no fitxar una altra vegada a Sansano?:

PRIMERA CATALANA – AMPOSTA I JESÚS I MARIA ES VAN POSAR D’ACORD. Jo vaig dir que els dos
guanyarien cadascun per 4 gols. Sembla que es van posar d’acord en fer quatre gols. Bons resultats, però
no els van afavorir els altres en aquesta jornada, doncs dels implicats per al descens, Marianao, Alpicat i
Vista Alegre van guanyar i Balaguer, Vilanova i Tecnofutbol van empatar, dos fora de casa. L’Amposta, mal-
grat la victòria, està en posicions de descens i la pèrdua del Prat de Segona Divisió B no l’afavoreix. El
diumenge un recital enfront de l'Andorra, però no podran tocar molt el piano en els dos desplaçaments a

El futbol ebrenc és màgic

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Vista Alegre i Marianao. Allí cal anar a guanyar si o si encara que sigui amb tancs. Solament un partit a casa a Vi-
lanova, i si aquest no guanya el diumenge a Torredembarra, que així es salvaria, és una altra final per a dintre de
quinze dies. El Jesús i Maria tenen més fe que l'Alcoià, a les últimes 4 jornades, tres victòries i dotze gols, i el
diumenge a El Catllar van fer una primera part fantàstica. Guanyaran al Tecnofutbol, moriran a Igualada si és ne-
cessari, i convidaran al Martinenc a una paella de germanor. Una dada bestial, és el tercer equip més golejador,
superat pel Martinenc, Torreforta i empatat amb l’Horta.

SEGONA CATALANA – PLE Al QUINZE. Porto encertant sis anys els ascensos: Camp Clar, Morell, Valls, Jesús
i Maria, i per dues temporades el Reddis. No és casualitat, és treball jornada a jornada i el mèrit si ho encerto és
el de menys, el mèrit és encertar-ho sempre des de novembre. El Morell malgrat l’empat, promocionarà. El Tor-
tosa ha fet una gran segona volta, i set jornades invicte des que es va presentar Don Arturo com a president. Ha
donat sort. En la segona part va ser el millor equip que ha passat pel camp d’una Ampolla que tènia 4 baixes.
Aquest equip ha baixat una mica el llistó, els nois de Cotaina més no poden donar, són ja 31 jornades al màxim,
com li ha passat al Remolins-Bítem després d’una gran primera volta no es pot mantenir un ritme així tota la tem-
porada. L’Alcanar porta 79 gols, és l’equip més golejador, aquesta setmana Adrià va fer 3 gols. El Jesús Catalo-
nia té tres jugadors que mereixen una ressenya: Pau, Eugeni i Toni Ondozabal, 8 gols cadascun. El Roquetenc li
va fer la vida impossible; vaig dir que aquest Roquetenc, malgrat tot, està fent una segona volta de molt corat-
ge. Empat de La Cava i el Valls, dos equips irregulars en aquest últim tram. El Gandesa juga bé i perd, el Reddis
va arribar tres vegades i dos gols. És així el futbol. El Perelló ho té difícil per a la salvació, però no impossible,
més difícil ho tenia dissabte en un partit a Bítem, on el normal és que hagués perdut, però els homes de Molinos
van donar una bona impressió. El diumenge la gran final contra el líder: el Reddis i el Perelló farà el “pasillo” al lí-
der, i aquest ha de ser més bo que el pa. No haurien de xutar ni una vegada a porta. Esperem en la salvació del
Perelló, però cal ser realistes, hi ha cinc descensos gairebé segurs, això de que pugi el que promocioni és una
loteria.

TERCERA CATALANA, QUE PASSARÀ LA PROPERA JORNADA? El mai vist, sis equips implicats en el descens i
solament separats per dos punts. A Icompeticion vaig dir que ull amb el R.Bítem B que malgrat estar en descens
ja moltes jornades podria donar un disgust al Sant Jaume. I així va ser, i també vaig dir que el Pinell guanyaria a
La Sènia, i es va fer realitat. Hi ha dos descendits, però qui els acompanyarà? La meva travessa són dos descen-
sos del Roquetenc i Perelló (potser m’equivoco), més tres ascensos de Quarta Catalana sumen cinc equips nous,
amb l’ascens del Camarles, són quatre. I si puja el Batea ò Deltebre, tres. Benaurat sigui, però cal veure-ho. Els
qui descendiran, anem per parts jornada a jornada, pas a pas. La propera l’Horta guanyarà al Remolins-Bítem;
l’Alcanar a l’Atmella, el Santa Bàrbara (en les últimes vuit jornades solament una victòria) al Móra, i del Sant Jau-
me-Pinell no em pronuncio, pot passar de tot, solament dir que el Sant Jaume està fort, porta 5 jornades invicte.
Batea i Deltebre a per la segona plaça, cadascun vol ascendir per una cosa diferent. Deltebre per jugar pels seus
germans majors, La Cava i el Jesús i Maria, si baixa; i el Batea per fer història, jo tinc els meus dubtes, sinó re-
nunciessin com va fer la temporada passada el Llorenç del grup 3, però em confirmen que van a per totes, mè-
rit el d’aquest equip que pràcticament és el 80% de l’any passat amb només els reforços a la davantera de Cris-
tian i Agustí, i en el mig camp, d’Eloy. El Batea es desplaça a l’Aldea (invicte en les últimes quatre jornades). El
Deltebre rep al campió Camarles (equip invicte en camp contrari) i l’Atmella visita a l’Ulldecona, els dos tenen un
calendari difícil. La meva aposta és que la propera jornada Batea o Deltebre, un dels dos, punxarà.

TERCERA CATALANA

El Pinell va vèncer la Sénia en un
partit en què va jugar amb més
intensitat davant d’un rival que va
presentar moltes baixes. Dos gols
d’Oscar Camarero a la primera
meitat van sentenciar. El Pinell,
amb Angel Alvarez, ha guanyat els
dos partits a casa seguits i ha sor-
tit de la zona de descens directe.
Diumenge:  final a Sant Jaume per
tots dos equips. Els locals amb
baixes per lesions per l’estat del
camp (J. Marc i Víctor).

PINELL-LA SÉNIA 2-0

L’Olimpic, amb debut de Paco
Muñoz a la banqueta, va sumar
tres punts vitals en la lluita per la
permanència. Ignasi va marcar
l’1-0. Llavors, l’Aldeana va poder
empatar amb un penal que va atu-
rar el porter Batiste. De l’1-1 es
va passar al 2-0 amb el gol d’Ivan.
L’Olimpic va fer un pas enrera i
l’Aldeana va marcar, amb gol
d’Alex Gallego. Els punts, però,
es van quedar a casa. 

OLIMPIC-ALDEANA 2-1

El Batea segueix depenent d’ell per
assolir l’opció de pujar. El Vilalba,
amb la derrota, ja consuma el des-
cens. La directiva ja pensa en el
futur perquè el mateix diumenge, al
camp, va parlar amb un tècnic. Del
partit, dir que el Vilalba va aguantar
davant d’un Batea a qui li va pesa-
va la responsabilitat. A la represa,
va guanyar metres fins l’1-0 (76’).
Després arribarien els altres gols. 

BATEA-VILALBA 3-0

Partit molt travat i l’Uldecona que
es distancia de la promoció.
L’Alcanar segueix en la lluita per
salvar-se. Els canareus, ben apli-
cats , van fer el seu partit mentre
l’Ulldecona, amb més intenció, no
va tenir resolució a les ocasions, la
més clara, la del juvenil Ferran.
Foren quatre juvenils convocats,
un titular. La junta ha proposat la
renovació del tècnic Pedro Garcia. 

ULLDECONA-ALCANAR 0-0

Partit de celebració (plana anterior).
El Camarles va començar descen-
trat i Oscar Gilabert va fer el 0-1.
Però el campió va entrar en situació
i Francesc i Marc Prades van
remuntar. Avançada la represa,
amb el duel obert, de nou Oscar,
empatava. El pichichi Marc Prades
establia el 3-2 mentre que l’artiller
Cornejo,  assolia el 3-3. Els de Roca
s’allunyen de la segona plaça.  

CAMARLES-CORBERA 3-3

El Deltebre continua viu en la lluita
per la segona plaça després del
triomf d’or aconseguit a Horta.
També agònic. Els de Videllet (3
punts de 24) es comprometen. I
molt. El partit, igualat al primer
temps, es va obrir en el segon,
quan l’Horta va assetjar i va pres-
sionar al Deltebre. Sembla que
podia arribar l’1-0 quan a darrera
hora, Chacón feia el 0-1.

HORTA-DELTEBRE 0-1

Triomf vital del Móra la Nova davant
el Flix, en el derbi. Tal com s’està
posant la part baixa de la taula,
amb enfrontaments directes, la
situació és complica. Ramon Grau,
en la tornada a Móra, va fer el 0-1.
Narcis i Magí capgiraven el resultat
abans del descans. Partit incert a la
represa fins que Marc Miravete (ins-
pirat) va sentenciar (85’). 

MORA N.-FLIX 3-1

L’Ametlla i S. Bàrbara disputaven un
duel amb doble valor en la lluita per
la permanència i allunyar-se de la
possibilitat de les compensacions.
Partit igualat, amb poques opcions i
amb precaució a perdre. Un gol de
Sam va premiar als locals que han
sumat ja 25 punts en la 2a volta. El
Santa, que va tenir la baixa de
Gilabert, rep demà l’Olimpic (12 h). 

L’AMETLLA-S. BÀRBARA 1-0

El R. Bítem, alliberat, es va avançar i
va jugar amb ordre defensiu. El Sant
Jaume, amb molt en joc, va estar
més precipitat. Joel va empatar a la
represa però els intents locals ja
foren accelerats i l’empat no es va
moure. Torna al descens directe. 

ST JAUME-R BÍTEM 1-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Bot-Sant Jaume (16 h)
Tivenys-la Cava (12 h)

Ginestar-Roquetenc (16 h)
Catalònia-Benissanet (15.30h)

J i Maria-Xerta (12 h)
Muntells-Arnes (16 h)

diumenge 
Ebre E-Campredó (13 h)

Ascó-Godall (17 h)

RESULTATS

31a jornada 4a catalana

Arnes-S. Jauem   7-0

la Cava-la Galera    3-1

Campredó-Tivenys  2-2

Roquetenc-Ebre E    6-0

Benissanet-Ginestar   1-0

Xerta-Catalònia  1-4

J. i Maria-Godall    1-5

Muntells-Ascó 0-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      29 114 16 80

2.Campredó  29 81 33 66

3. Ginestar    29 81 30 61

4. Roquetenc 29 80 39 58

5. Tivenys     30 76 44 56

6. Catalònia   29 59 41 50

7. Benissanet 29 50 55 48

8. Arnes        29 48 37 46

9. Ascó        29 78 62 46

10. la Cava   29 49 58 35

11. Ebre E   ∫30 32 53 34

12. J i Maria  29 54 63 34

13. la Galera 30 27 41 30

14. Bot        29 51 66 30

15. Xerta      29 41 96 17

16. S.Jaume  29 15 112 8

17. Muntells   29 24 114 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilafranca-Escola Valls

C. Clar-Suburense

Tortosa E-S. Andreu

Gladiador-Levante

Molins-Fontsanta

Santboià-Olerdola

Vilanova-Riudoms

RESULTATS

29a jornada 

E. Valls-Vilanova   3-4

Suburense-F. Vilafranca  3-1

S. Andreu-C. Clar     3-6

Levante-Tortosa E 2-3

Fontsanta-Gladiador   6-1

Olerdola-Molins  3-4

Riudoms-S. Cugat   2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 80 28 73

2. Tortosa E 98 34 72

3. Molins 96 46 61

4. C. Clar 102 45 58

5. E. Valls 70 44 54

6. Viilanova 53 48 45

7. Santboià 63 62 45

8. F. Vilafranca 49 45 42

9. S. Cugat 57 56 39

10. S. Andreu 59 73 37

11. Levante 38 50 37

12. Suburense 49 55 35

13. Riudoms 46 69 25

14. Olerdola 48 90 17

15. Gladiador 36 123 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. Ulldecona 138 19 69

2. Montserratina 171 21 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 

Aldeana-Roquetenc

Rapitenca-Ulldecona

Vinaròs-la Sénia

Tortosa-Alcanar

Amposta i Filrey R.

Bítem desc.

Catalònia-Perelló

Canareu-Jesús i Maria

RESULTATS

27a jornada 

Ulldecona-Aldeana  1-7

la Sénia-Rapitenca  0-3

Alcanar-Vinaròs  2-1

Amposta-Tortosa 4-2

Silfrey R. Bítem-Canareu 1-3

Roquetenc-Catalònia 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Amposta 75 25 59

2. Vinaròs 58 23 52

3. Aldeana 83 37 42

4. Alcanar 51 44 39

5. Rapitenca 54 45 36

6. Ulldecona 58 38 35

7. la Sénia 63 71 29

8. Tortosa 52 54 28

9. Roquetenc 42 52 27

10. Filrey R Bítem 49 87 27

11. Jesús i Maria 37 63 22

12. Canareu 34 51 20

13. Catalònia 46 72 19

14. Perelló 29 69 12

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dijous

Rem. Bítem-Horta 0-2
divendres 

Alcanar-l’Ametlla (21 h)
dissabte 

S. Bàrbara-Móra la Nova (12 h)
diumenge 

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

Flix-Olimpic (18.30 h)
Corbera-Ulldecona (17 h)
Deltebre-Camarles (18 h)
S. Jaume-Pinell (16.30 h)

RESULTATS

31 jornada, Tercera catalana  

Pinell-la Sénia 2-0

Batea-Vilalba 3-0

Olimpic-Aldeana 2-1

Móra Nova-Flix 3-1

L’Ametlla-S. Bàrbara 1-0

Ulldecona-Alcanar 0-0

Camarles-Corbera 3-3

Horta-Deltebre 0-1

S. Jaume-R. Bítem 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 31 74 33 71

2. Batea 31 81 53 60

3. Deltebre 31 53 26 60

4.  Corbera 31 67 51 53

5.  Ulldecona 31 61 36 52

6. Flix 31 59 45 48

7. Aldeana 31 47 50 44

8. la Sénia 31 61 47 42

9. l’Ametlla 31 58 55 42

10. Horta 32 43 54 41

11. Móra Nova 31 55 54 41

12. S. Bàrbara 31 47 51 39

13. Olimpic 31 61 58 38

14. Pinell 31 52 58 37

15. Alcanar 31 41 51 37

16. S. Jaume 31 41 70 37

17. Vilalba 31 33 81 27

18. Rem. Bítem 32 33 94 16

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

La Selva-Cambrils (15.30 h)
Roquetenc-Alcanar (16 h)

Morell-Calafell (17 h)
diumenge 

Perelló-Reddis (17.45 h)
Valls-R. Bítem (18 h)

Roda Berà-la Cava (16.30 h)
Canonja-Catalònia (11.45 h)

Tortosa-Vilaseca (17 h)
Ampolla-Gandesa (17 h)

RESULTATS

31 jornada, Segona catalana

Gandesa-Reddis 1-2

R. Bítem-Perelló 0-1

la Cava-Valls 0-0

Cambrils-Roda Berà 1-0

Alcanar-la Selva 5-2

Catalònia-Roquetenc 4-2

Calafell-Canonja 2-4

Vilaseca-Morell 1-1

Ampolla-Tortosa 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 31 64 17 72

2. Morell 31 56 29 61

3. Tortosa 31 58 34 55

4. Valls 31 52 39 54

5. l’Ampolla 31 52 39 51

6. Alcanar 31 79 56 51

7. Gandesa 31 45 42 48

8. Rem. Bítem 31 63 44 47

9. Vilaseca 31 48 37 47

10. la Cava 31 45 41 46

11. Catalònia 31 53 44 43

12. Canonja 31 45 44 41

13. Roda Berà 31 39 43 37

14. Cambrils 31 41 46 34

15. Perelló 31 44 63 34

16. Roquetenc 31 27 65 18

17. la Selva 31 40 86 17

18. Calafell 31 29 111 13 

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar la
Gramanet en la darrera

jornada, però s’ha quedat
en portes de la promoció

d’ascens.

No ha pogut ser
PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens: Cornellà,

Muntanyesa, Europa i Terrassa

Baixa per compensació (de moment):

Vilassar:

Baixen a 1a Catalana: Santboià,

Rapitenca i Gramanet.

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 38 22 7 9 58 40 73
2. Muntanyesa 38 21 10 7 61 31 73
3. Europa 38 20 9 9 52 29 69
4. Terrassa 38 20 9 9 52 29 69
5. Rubí 38 21 6 11 59 36 69
6. Ascó 38 19 11 8 53 40 68
7. Palamós 38 16 13 9 62 53 61
8. P. Mafumet 38 16 9 13 45 37 57
9. Santfeliuenc 38 16 9 13 46 41 57
10. Manlleu 38 13 11 14 39 39 50
11.  Figueres 38 11 14 13 51 52 47
12. Cerdanyola 38 10 16 12 52 58 46
13.  Vilafranca 38 12 8 18 41 50 44
14. Masnou 38 11 11 16 36 46 44
15. Gavà 38 12 6 20 43 52 42
16. Castelldefels 38 10 12 16 46 51 42
17. Vilassar 38 11 9 18 35 49 42
18. Santboià 38 10 10 18 47 54 40
19. Rapitenca 38 7 10 21 31 67 31
20. Gramanet 38 4 6 28 25 77 18 

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió 

Gavà-Santboià 2-1
Castelldefels-Cornellà 1-2
Europa-Masnou 0-2
Cerdanyola-Terrassa 2-3
Manlleu-Rapitenca 1-0
P. Mafumet-Palamós 3-0
Figueres-Vilafranca 4-0
Ascó-Gramanet 1-0
Rubí-Santfeliuenc 6-0
Muntanyesa-Vilassar 2-0

PRÒXIMA JORNADA 
Balaguer-Tàrrega

Andorra-Torreforta

Vista Alegre-Amposta (diu 12 h)

Vilanova-Torredembarra

Marianao-Martinenc

Viladecans-Igualada

J i Maria-Tecnofutbol (dis 16 h)

Horta-Catllar

Alpicat-Almacelles

31 jornada, Primera catalana

Almacelles-Tàrrega 0-1

Torreforta-Balaguer 1-1

Amposta-Andorra 4-0

Torredemb.-V. Alegre 0-1

Martinenc-Vilanova 1-1

Igualada-Marianao 1-2

Tecnofutbol-Viladecans 1-1

Catllar-Jesús i Maria 1-4

Alpicat-Horta 2-1

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Gramanet, de diumenge.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 31 63 36 62

2. Viladecans 31 48 32 57

3. Torreforta 31 58 41 53

4. Tàrrega 31 36 34 50

5. Igualada 31 46 47 44

6. Horta 31 50 39 44

7. Almacelles 31 48 42 44

8. Torredembarra 31 47 46 43

9. Catllar 31 36 42 40

10. Tecnofutbol 31 33 35 39

11. Balaguer 31 33 47 38

12. Vilanova 31 39 32 38

13. Andorra 31 48 58 38

14. Amposta 31 44 48 37

15. Marianao 31 36 39 36

16. Vista Alegre 31 40 50 35

17. Jesús i Maria 31 50 64 33

18. Alpicat 31 31 54 30
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Els equips classificats per
a jugar les fases d’ascens
a Divisió d’Honor plata
són 20 agrupats en sis
grups de manera que n’hi
ha 2 de 4 participants i 4
grups de 3.
L’equip de l’Handbol
Tortosa està enquadrat al
grup F, composat per:
BM Móstoles - Campió de
la Comunitat de Madrid
U. Sevilla - Campió
d’Andalusia
Handbol Tortosa - Campió
de Catalunya

Es disputa un partit cada
dia, és per això que les
tortosines descansaran
dissabte:

BM MOSTOLES
H.TORTOSA
16/5/14
16.15 h

U.SEVILLA
BM MOSTOLES
17/5/14
18.30

H.TORTOSA
U.SEVILLA
18/5/14
12.00
L’ascens a Divisió de
honor plata l’assoliran els
sis primers classificats i
els dos millors segons,
seguint els criteris de la
normativa:
1- Nombre de
punts obtinguts.
2- Major diferèn-
cia de gols a favor i en
contra.
3- Major numero
de gols marcats

Fase d’ascens a Sagunt
HANDBOL TORTOSA HIDROCANALVORA 500 INSCRITS

El Sènior del Centre
d’Esports Tortosa va fer
embogir d’espectació als
500 aficionats que van
assistir al partit de tornada
de la primera eliminatòria
de la fase d’ascens, contra
el Santpedor, desprès de
remuntar el resultat de l’a-
nada i classificar-se, amb
un joc esplèndid, per a la
eliminatòria final d’ascens.
El sènior masculí va remun-
tar el resultat en contra de
l’anada (31-29) amb una
gran primera part que va
deixar el partit, pràctica-
ment, sentenciat amb un
clar 20-13, facilitat, en
part, per la gran afluència
de públic que va crear una
atmosfera idònia per a la
remuntada. Tot i això, a la
represa, les accions ràpi-
des del Santpedor, van des-
concertar la defensa torto-
sina, que va ser sancionada
amb dotze exclusions i van
arribar a jugar amb tres
jugadors a pista, cosa que
explica el resultat final (43-
32). L’última eliminatòria
enfrontarà els tortosins
amb l’AE Aula amb l’anada a
Barcelona i la tornada a
Tortosa el dissabte 24 on
s’espera que l’afició torni a
respondre.
D’altra banda, el passat cap

de setmana el C.E. Tortosa
va celebrar un clínic dirigit
per Manolo Montoya, entre-
nador entre d’altres, dels
equips de divisió d’honor
masculina “Academia
Octavio”, “BM Granollers” i
campió del món amb la
selecció española en l’últim
mundial celebrat a
Barcelona com a entrena-
dor amb Valero Ribera i
Fernando Barbeito.
Actualment entrena conjun-
tament amb Valero Ribera i
Ricard Franch la selecció
nacional de Qatar. Va iniciar
la seva tasca assistint a la
jornada de mini-handbol al
Parc Teodor González cele-
brada el dissabte. Montoya,
amic de Toni Gerona, per la
tarda va visitar l’exposició
del 25è. aniversari del C.E.
Tortosa on va signar en el
seu llibre de visites, per a
finalment asistir al Pavelló
Municipal de Ferreries als
partits del juvenil masculí i
senior masculí. L’endemà
va celebrar dos sessions
d’entrenament. La primera
amb els equips cadets i
juvenils, per a posterior-
ment fer-ho amb els equips
séniors del club, on sobre-
tot va incidir en l’anàlisi del
partit del dia anterior amb
els jugadors i cos tècnic

El CE Tortosa, a la fase final d’ascens
HANDBOL. SENIOR MASCULÍ

Les tortosines es jugaran l’ascens a la Divisió d’honor

contra el BM Mòstoles i la U. de Sevilla

Aquest cap de setmana, des d’avui

Marató Via Verda

L'empresa Diversport orga-
nitza el proper diumenge
18 de maig la primera edi-
ció de la Marató de la Via
Verda de Val de Zafán, al
Baix Ebre i la Terra Alta,
amb sortida a Horta de
Sant Joan i arribada a
Tortosa. L'arrencada, a les
9 del matí, es farà simultà-
niament amb una mitja
marató amb sortida des de
Benifallet. Aquesta setmana
han presentat els detalls de
la cursa el representant de
l'empresa organitzadora,
Jordi Cases, el president

del Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz, el
regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Tortosa,
Pere Panisello, i el conseller
comarcal de turisme i regi-
dor, Alfredo Ferré.
Diversport organitza 5
maratons en vies verdes
d'arreu de l'Estat, però l'or-
ganització està convençuda
que aquesta és la més sin-
gular i atractiva de totes.
"Passem per 38 túnels,
correm al costat de l'Ebre i,
durant tot el trajecte, el pai-
satge és espectacular".

Mar Vidal, tenista planera
d’11 anys, la qual entrena al
Club Tenis la Closa de
Vinaròs, dirigit per Vicent
Mayola, ha obtingut, durant
aquest any, un seguit de
bons resultats: -Campiona al
Circuit Head a Tarragona; -
Sots campiona al circuit
Catalunya-València a Vinaròs i
Benicarlo; -Vuitens de final al
torneig NIKE de Valldoreix
(Barcelona), derrotant a una
jugadora classificada com la

10 d’Espanya i futura prome-
sa del tenis espanyol; -
Seleccionada per jugar amb
l’equip aleví del Club Tenis
Castelló, arribant a la final
per equips del torneig regio-
nal valencià; -Es classifica
dintre les 5 millors jugadores
de Castelló, València i
Alacant, arribant a semifinals
i aconseguint plaça per al
campionat de A Corunya, al
juliol, representant a la comu-
nitat valenciana.

Bons resultats per a Mar Vidal
JOVE TENISTA DE SANTA BÀRBARA

El president de la Diputació,
Josep Poblet, ha visitat
aquesta setmana la ciutat
d'Amposta per fer entrega
de dues embarcacions per al
rem olímpic que s'han adqui-
rit gràcies a una subvenció
de 15.000 euros de la
Diputació al Centre de
Tecnificació. Aprofitant l'en-
trega dels bots, el president
ha pogut visitar també les

instal·lacions del Centre de
Rem que, a la vora del riu
Ebre, dóna servei als espor-
tistes per als entrenaments
d'alt rendiment.
L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha pogut també expli-
car al president de la
Diputació la gran importàn-
cia que té el projecte espor-
tiu d'Amposta per al creixe-
ment de la ciutat.

Dues noves embarcacions
CLUB NAUTIC AMPOSTA

Aquest cap de set-
mana té lloc el
Trofeo Solidario
Metromar, amb fina-
litat solidària amb la
VIII Travesia
Nocturna Benicarló-
l’Ampolla.

Travessia
Nocturna

BENICARLÓ-L’AMPOLLA

Amposta i Freginals seran
respectivament els punts de
sortida i arribada de la sego-
na etapa de la 52a Volta
Ciclista de la Província de
Tarragona que tindrà lloc els
dies 6, 7 i 8 de juny.
La volta es recupera així
aquest any 2014 després de
que s'hagués deixat de cele-
brar l'any 2010, gràcies a
l'organització de

Promoevents que ha volgut
Tornar a acollir una volta
històrica i que en aquesta
ocasió es farà en la catego-
ria sènior/màster.
La primera etapa se cele-
brarà a Vilaseca i la tercera i
última a Ascó, de manera
que, a més, la volta passarà
per dues comarques que
habitualment no apareixien
en les edicions anteriors.

Volta ciclista a Tarragona
LA SEGONA ETAPA, A AMPOSTA I FREGINALS
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40 grups d'entre 20 i 30
joves cadascun de la geo-
grafia catalana executaran
40 projectes solidaris des-
prés de gairebé sis mesos
de preparació. 
Els joves, d'entre 14 i 17
anys, pertanyen a instituts,
escoles, clubs esportius o
entitats de lleure. 
El projecte no només bene-
ficia als 1.000 joves partici-

pants, sinó també als
col·lectius receptors de
cadascuna de les iniciati-
ves. 
Més de 140 entitats són
les beneficiàries directes, i
més de 2.500 persones

seran les que es beneficiïn
de manera directa gràcies
a la intervenció dels joves.
El proper 24 de maig és el
torn de l'Escola Ebre
Esportiva de Tortosa (fut-
bol 7, categoria aleví) que

celebra el 1r. “Torneig
Benèfic Joves Solidaris”.
En total, participaran 16
equips i neix amb la volun-
tat d'esdevenir cada any un
torneig clàssic de les
Terres de l'Ebre de final de

temporada, i també per a
que sigui una gran mostra
de solidaritat de tot el món
del futbol, i més en particu-
lar, dels clubs de les nos-
tres terres.
El Torneig va acompanyat
d'un gran recapte de mate-
rial esportiu, d'aliments i de
roba, tant a instituts, esco-
les, clubs, establiments i
institucions de la comarca.
El recapte serà entregat
per a ser distribuït entre els
infants i joves més necessi-
tats de les Terres de l'Ebre,

a Càritas, la Creu Roja i als
Serveis Socials de
l'Ajuntament de Tortosa. El
Torneig està obert a tots
els ciutadans i familiars i
tots ells, juntament amb els
participants, clubs i espec-
tadors, estan cridats a con-
tribuir en el recapte.
El dia 24 també es vendran
tiquets solidaris pel sorteig
d'una samarreta del FC
Barcelona signada per
jugadors del primer equip i
assistiran jugadors vete-
rans del FCB.

'Joves Solidaris' de la Fundació FC Barcelona

'Joves Solidaris' és un
projecte basat en el
foment de l'esforç i la
solidaritat, i convida a 40
grups de joves a dissen-
yar i implementar projec-
tes solidaris a la seva
comunitat local.

L'Ebre Escola Esportiva de Tortosa participa en el projecte 

FOMENT DE L’ESPORT

El proper 24 de maig és el torn de
l'Escola Ebre Esportiva de Tortosa

(futbol 7, categoria aleví) que
celebra el 1r. “Torneig Benèfic

Joves Solidaris”. 

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Ahir dijous 15 de maig, i en
motiu del Dia Internacional
de la Família, l'Escola
Bressol L'Hortet de
Deltebre va celebrar la
diada amb una festa per a
totes les famílies i els
infants. La festa, de
caràcter lúdic i amb un
gran ventall d'activitats va
ser tot un èxit.

La primera part més forma-
tiva, amb la participació
d'Alicia Gamundi fent una
xerrada per als pares i
mares de la importància de
l'escolarització dels 0-3
anys (a la foto).
Després l'actuació de la
Pallassa Floreta i el seu
espectacle de bombolles
de sabó i globoflèxia. 

I per acabar, es van distri-
buir diferents zones al pati
amb tallers organitzats per
l'AMPA de l'escola.

Dia Internacional de la Família
A l’Escola Bressol L’Hortet de Deltebre

AHIR DIJOUS

Gran ventall d’activitats
per a totes les famílies i

els infants.

Jornada festiva
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Especial vins de qualitat»
Avui: Racó d'Atans Criança

MAS DE VINYES -  CABACÉS (TARRAGONA)

Imatge de la setmana.

DESCRIPCIÓ:

Vi DO Montsant: Vi Negre Criança.
Cupatge de les varietats: Cabernet Sauvig-

non, Garnatxa, Merlot, Syrah.
Nota de tast : 
De color granat, un nas amb una barreja

d'espècies (canyella, vainilla) i fruites (cirera,
maduixa, mora) molt ben harmonitzada. Una
entrada en boca melosa amb un pas corpulent
i amb uns tanins potents però molt madurs.
Equilibri entre el vi i la barrica.

Criança: 12 mesos en bótes de roure
francès

Grau: 14,5º.
Preu: 11,80 Euros.Û

PRODUCTE:

Racó  d'Atans és un gran exemple de pas de
temps fet amb elegància, repòs i qualitat.
Aquest Negre Criança Do Montsant manté el vi-
gor d'un vi corpulent, complexe, propi de les
nostres terres tot i els seus anys d'envelliment
primer en bótes i posteriorment en ampolla. El
camí per recórrer d'aquest vi és un aspecte
fascinant de l'evolució de les vinyes velles de
Cabernet Sauvignon. Ideal per a disfrutar amb
carns vermelles, carns de caça, estofats i qual-
sevol tipus de plat amb l'essència de la cuina
de tota la vida.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que amb alguns intervals de
núvols baixos al litoral sud fins a primera hora del matí i de nou a partir del
vespre. Independentment, al centre del dia es formaran alguns núvols d'e-
volució diürna a punts de muntanya.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Temperatures mínimes similars en general, tot i que podran quedar lleuge-
rament més altes a punts del litoral sud i lleugerament més baixes al sud de
l'Empordà. Oscil·laran entre 0 i 5 ºC al Pirineu, puntualment més elevades
a punts del vessant sud del Pirineu occidental pel fogony, entre 5 i 10 ºC al
Prepirineu, la depressió Central i al Prelitoral nord, i entre 10 i 15 ºC al lito-
ral. Les màximes seran seran semblants o lleugerament més baixes, per bé
que a l'extrem nord-est podran pujar lleugerament. Es situaran entre 18 i
23 ºC al Pirineu, entre 22 i 27 ºC al terç sud i a ponent, i entre 20 i 25 ºC a
la resta.

Visibilitat
Bona o excel·lent en general. Tot i així, de matinada i fins a l'inici del matí
hi haurà algunes boirines en general i algun banc de boira en valls i fonda-
lades de l'interior del territori i a punts del prelitoral sud.

Vent
Tramuntana moderada amb algun cop fort a l'extrem nord del litoral, i vent
de component nord entre fluix i moderat a l'extrem nord Pirineu. A la resta
del territori el vent serà fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí i de
nou durant la nit, amb predomini del terral al litoral central. La resta del dia
bufarà entre fluix i moderat, de component sud al litoral i de component sud
i oest a la resta.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

26º 10°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí    

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

Rafecas Renau, Joan Josep   

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur 

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una exces-
siva confiança en les teves pròpies possibili-
tats . No pensis que mai  et posaràs malalt.

Taure
20/4 al 19/5

Pots conèixer algú . Milloren i s'amplien bastant
les teves relacions personals . Respecte a la teva
salut , potser avui estaràs especialment sensible
a les influències del teu entorn.

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses de
l'amor. Respecte  a la teva salut , no acumulis
cansament.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indiquen
un període favorable per utilitzar el teu magne-
tisme amb mestratge.  Intenta fer esport , dóna-
li  vida als teus músculs.

Lleó
22/7 al 22/8

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte  a la
teva salut , inventa't una activitat que et diver-
teixi que t'obligui a fer una mica d'exercici

Verge
23/8 al 21/9

En aquest dies començaràs a relacionar-te
amb gent que et proporcionarà interessants
contactes. Intenta practicar  medicina preven-
tiva o tècniques  de relaxació.

Balança
22/9 al 22/10

La posició de Venus en la teva casa onze indica
que els teus amics i la teva capacitat de relacio-
nar-te et portaran sorpreses molt agradables.
Avui l'estómac és el teu punt feble.

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentiràs com t'envaeix un aire de renovació en
les teves relacions de parella. Moltes coses
estan canviant. No tot ho tens tan clar , de
vegades t'assalten els dubtes.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit de Mercuri  i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera  de comu-
nicar-te  amb la teva parella . Avui és un dia  on
el que el més et ve de gust és desconnectar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les teves relacions  amoroses passen per un
període molt actiu i excitant . Respecte  a la
teva salut , alguna cosa està canviant en el teu
interior.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals, que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d'estar
una mica més en contacte amb tu mateixa.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , avui trauràs a relluir el
teu costat més protector i generós. Seria reco-
manable que et decantessis per estalviar ener-
gia durant  aquest dies.
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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
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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

                                                                                                                   



DIVENDRES 16 DE MAIG DE 201424 www.mesebre.catPPUUBBLLIICCIITTAATTdiarimés
ebre

«»

        


