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Reconeixements, emocions, una Gala que no deixarà indiferent a ningú. Falten unes hores per a que el municipi d’Alcanar es vesteixi de gala i aculli la
5ena edició dels Premis Populars de les Terres de l’Ebre, els Ebrelíders. Uns Premis, que novament, tornaran a reconèixer la feina ben feta de perso-
nes, associacions i les institucions de les nostres terres. Enguany han estat organitzats pels mitjans de comunicació Ebredigital, Més Ebre, Canal TE,
Setmanari La Veu de l’Ebre i Imagina Ràdio, i han estat patrocinats per l’Ajuntament d’Alcanar.
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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 

26.000 lectors 

L’alumnat de 2n. curs del
Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Integració Social
de l’Institut de l’Ebre ha dut
a terme dues campanyes a
favor de les persones més
necessitades de la nostra
zona. 

El grup que estudia al matí
ha recollit aliments per
Càritas Tortosa, responent a
les dificultats que té aques-
ta entitat per arribar al crei-
xent nombre de persones
que ho estan passant mala-
ment degut a la crisi econò-
mica. 

Per la seva part, el grup que
estudia a la tarda, ha dut a
terme una campanya de
recollida de productes d’hi-
giene personal per l’associa-
ció d’ajuda al marginat
Siloé, amb seu a Amposta i
Sant Carles de la Ràpita, la
qual compta , entre altres
serveis, amb una casa d’a-

collida.

Per aconseguir el seu objec-
tiu, aquest s’han mobilitzant
demanant la col·laboració
d’escoles, de supermer-
cats, dels mitjans de comu-
nicació... El grup que ha
recollit aliments també ha
organitzat paradetes d’inter-
canvi de manualitats a canvi
d’aliments i  dues desfilades
solidàries, a l’Institut de
l’Ebre, protagonitzades pel
propi alumnat, professorat i
voluntaris de Càritas. 

El resultat final ha estat de
2635 productes alimentaris
recollits per a Càritas i de
1300 productes d’higiene
personal per Siloé. 

Tant l'alumnat com les enti-
tats beneficiades agraeixen
la col·laboració de totes
aquelles persones  i entitats
que s' han  implicat.

Els Joves són solidaris? 
Campanya dels alumnes d’integració

social de l’institut de l’Ebre 
pels més afectats

Actualitat

Tot està preparat. Els EBRELÍDERS, en la seua
cinquena edició, tornaran a acabar de la millor
forma que podien fer-ho. 
Amb un acte multitudinari que servirà per lliu-
rar els guardons. El reconeixement merescut a
entitats i persones que el tindran gràcies a
aquesta iniciativa popular. Michel Viñas i Clara
Tena, conduiran l'acte. 
Serà la posada en escena d'un projecte
engrescador, il.lusionant.
La cloenda d’avui divendres ha suposat mol-

tes hores de feina a un grup de persones que
ens hem implicat amb la voluntat que tot esti-
gui a l'alçada d'un esdeveniment que ho
mereix per la repercussió que segueix tenint.
Un orgull. 
Entre tots ho hem tornat a fer possible.
Enhorabona per formar part dels EBRELÍDERS!
Nit de sentiments i grans emocions, com cada
any a la gala. 
En aquesta edició, avui, a Alcanar on es conei-
xeran oficialment els guanyadors. 

Editorial

Ebrelíders

Aquests dies són molts els que em paren pel
carrer i em pregunten quin motiu m’ha dut a
assumir el repte de presentar-me com a alcal-
dable del PSC a la nostra ciutat. És obvi, que
en l’actual context de dificultats i amb la refor-
ma local que prepara el PP, i CiU a casa nos-
tra, amb l’objectiu d’escanyar financerament
als Ajuntaments, no és un propòsit còmode
des del punt de vista dels interessos perso-
nals. Sempre responc el mateix, com a mínim
tinc 2.246 raons. Em refereixo als aturats
censats que tenim, avui, a Amposta, i també
a aquells que no han tingut mai la seva opor-
tunitat, joves principalment. No suporto veure
com la gent, els meus veïns, els amics, les
persones amb les quals parlo al carrer pas-
sen tantes i tantes dificultats. Sóc conscient
que darrera de cada persona a l’atur hi ha una
tragèdia personal i, familiar, molt de patiment
i molt de dolor i angoixa. Com a persona que
aspira a l’alcaldia d’Amposta el meu primer
compromís, la meva autèntica obsessió, és
impulsar les polítiques municipals orientades
a la generació d’ocupació, al foment de la
inserció laboral i tot allò que estigui a les nos-
tres mans per captar noves inversions.
Sincerament, crec que a l’Ajuntament, mal-
grat les dificultats i la manca de recursos, hi
ha camí per recórrer. Es tracta de gestionar
bé els recursos de què disposem, que no són
pocs. 

Vull una Amposta líder en l’àmbit de les terres
de l’Ebre, cohesionada socialment, i amb uns
paràmetres de condicions de vida material
d’excel·lència. No vull anar fent, superant els
petits esculls del dia a dia municipal, sinó
situar la nostra ciutat a l’epicentre del mapa
del benestar de les terres de l’Ebre.
L’Amposta que somio serà imparable...

Generació d’ocupació, lluita contra l’atur, lide-
ratge territorial, cap veí d’Amposta abando-
nat a la seva sort... i també diàleg, regenera-
ció democràtica i disposició a trobar punts de
consens. No sóc d’aquelles persones que
entenen la negociació com un monòleg unidi-
reccional. Sóc un apassionat de les perso-
nes, ho reconec. No entenc la política si no
és estar al costat de la gent les 24 hores del
dia, els set dies de la setmana. M’encanta
parlar, saber de les inquietuds i anhels de tot-
hom i, sobretot, no suporto l’augment de la
pobresa i de les desigualtats. Vull portar al
nostre poble, Amposta, aquest nou estil que

neix de peu de carrer i introduir-lo a la sala de
plens. Aportaré la meva experiència munici-
pal per liderar l’alternativa responsable i
seriosa que necessita Amposta.
Com en tot en la vida conclou en un cicle i és
de sentit comú que després de 28 anys de
Govern monocolor de CiU a l’Ajuntament,
amb les seves llums i les seves ombres,
aquest cicle s’ha acabat. No es tracta de fer
recriminacions però sí crec que és necessari
obrir les portes de la finestra de bat a bat i
deixar que entri un nou aire polític. Un canvi
serè. No es tracta de deixar ningú de banda,
confio amb la gent que treballa en favor dels
ciutadans, amb tots els servidors públics.
Des de la humilitat volem un canvi per millo-
rar. 

Feu-me confiança i acompanyeu-ne en aquest
camí col·lectiu cap a un Ajuntament del poble
i per al poble, sense més additius. Tots junts
ho farem possible. Gràcies, per endavant, pel
vostre compromís que és el meu.      

Francesc Miró
Alcaldable del PSC per Amposta 

2.246 raons
Opinió



DIVENDRES 6
DE JUNY 
DE 2014

diarimés
ebre

3www.mesebre.cat

«»

En aquesta edició s’han supe-
rat els 20.500 usuaris regis-
trats, un fet que sense vosal-
tres no hagués estat possi-
ble. Per aquest motiu des de

l’organització ens mostrem
immensament satisfets i us
donem les gràcies a tots els
que heu format part dels pre-
mis, gràcies Ebrelíders. 
Els premis Ebrelíders han tor-
nat a aconseguir ser tot un
èxit en nombre de participa-
ció i la veu de tots els
ebrencs i ebrenques. Els pre-
mis van engegar-se amb
vocació popular, i així seguei-
xen sent. Enguany amb una
gran importància a les xar-
xes socials on els candidats
feien campanyes a les seves
pàgines personals demanant
el vot als amics, familiars i a
tothom per aconseguir pro-
clamar-se un Ebrelíder. 
En aquesta edició s’entrega-
ran 27 reconeixements, tres
per cada categoria: esports
individual, mèrit empresarial,
món associatiu, esports
col·lectiu, projecció cultural,
ambaixador ebrenc, i tres
especialment emotius: el
premi a l’Ebrenc de l’any, al
“Maior” de l’any i també “In
Memoriam”.
En aquesta edició, com a
novetat, a partir del 16 de
maig es van posar votacions
a cegues amb comptador de

vots ocults per als tres finalis-
tes de cada categoria, per
crear així expectativa de qui
seria el guanyador. Aquest
nit, en la Gala en directe,
sabrem qui són els guanya-
dors de cada categoria. Així
que els nervis estan a flor de
pell.
Concurs tancat, votacions
fetes i guanyadors escollits,

vosaltres els heu escollit, ara
tan sols falta gaudir de la
gran festa final que s’ha pre-
parat avui al Centre Cívic
d’Alcanar, situat al carrer
Ramón i Cajal s/n. Sens
dubte serà una gran Gala per
a tothom, però sobretot per
als grans protagonistes dels
Premis d’aquesta cinquena
edició. Tenen una gran il·lusió

per rebre els seus reconeixe-
ments, i sobretot, per que
alguna persona va pensar
que es mereixien aquests
premis per les seves grans
tasques fetes durant el 2013
a les Terres de l’Ebre, i per
això van proposar les seves
candidatures per a convertir-
los en Ebrelíders.
Volem donar també la nostra

enhorabona perquè amb
aquests premis es recorda i
premia a persones indivi-
duals i entitats que amb la
seva trajectòria humana i pro-
fessional han destacat en les
seves corresponents face-
tes. Per tant, ha arribat l’hora
de reconèixer els seus mèrits
i que aquests transcendeixin
al públic en general.

La Nit de Gala 
dels Ebrelíders a Alcanar 

Reconeixements, emo-
cions, una Gala que no
deixarà indiferent a
ningú. Falten unes hores
per a que el municipi
d’Alcanar es vesteixi de
gala i aculli la 5ena edi-
ció dels Premis Populars
de les Terres de l’Ebre,
els Ebrelíders. Uns
Premis, que novament,
tornaran a reconèixer la
feina ben feta de perso-
nes, associacions i les
institucions de les nos-
tres terres. Enguany han
estat organitzats pels
mitjans de comunicació
Ebredigital, Més Ebre,
Canal TE, Setmanari La
Veu de l’Ebre i Imagina
Ràdio, i han estat patro-
cinats per l’Ajuntament
d’Alcanar. 

El Centre Cívic d’Alcanar acull avui divendres la Gala dels Premis Ebrelíders a les 20h 

Tot preparat per viure una nit plena de reconeixements i emocions. 

ELENA MARTINEZ

ACTUALITAT

ESPECIAL
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FINALISTES EBRENC DE L’ANY

FRANCISCO TÚNEZ

“La primera sorpresa d'EbreLíders 2013 va ser quan un amic
em va dir que estava a la categoria d'Ebrenc de l'any. I van
començar les votacions fins a quedar entre els tres finalistes;
per això que vull agrair a totes les persones que m'han votat.
I aquesta situació la vull compartir amb els companys i com-
panyes de Creu Roja que dia a dia treballen per les persones
més vulnerables. A EbreLiders hi ha persones que han fet molt
per l'Ebre i el fet d'estar entre aquestes, per mi, ja és un èxit”.

Paco Túnez és de Tortosa i és un
dels delegats d'emergències que
Creu Roja va enviar a Filipines per
col·laborar en la catàstrofe del
tifó Haiyan. Forma part de l'equip
de Resposta Immediata
d'Emergències i està especialit-
zat en sanejament. Túnez té una
dilatada experiència a la Creu
Roja i en assistir en tragedies
naturals d'aquesta indole.

JAVI PADROSA

“Tot i no saber que estava nominat fins que no va sortir publicat,
i dubtant fins a l'últim moment si volia ser un dels nominats, final-
ment vaig decidir que si servia per a que es tornés a parlar de la
malaltia que patia el meu germà per qui vaig fer el meu repte,
l'ELA, ja em donava per satisfet. Agraïr a tota la gent que ha estat
votant dia rere dia, la seva implicació, i com no dedicar aquest
reconeixement a qui realment s'ho mereix i que ha tingut una llui-
ta aferrissada amb la malaltia, que finalment l'ha perdut i no està
entre nosaltres, el meu germà Joan Anfruns. MOLTES GRÀCIES!”

Javi Padrosa (Tivenys, 38 anys)
és policia local a Tortosa, i va
decidir abocar-se-se en una ini-
ciativa per col·laborar amb La
Marató de TV3 del 2013, que
enguany estava dedicada a les
malalties neurodegeneratives.
Per aportar el seu granet de
sorra, Padrosa va rodar durant
24 hores al velòdrom de
Tortosa.

PEDRO HERNÀNDEZ

“Com a finalista, vull felicitar a Ebreliders per aquesta inicia-
tiva que organitza des de fa uns anys i encoratjar-los per a
que continuen en aquesta linea. Arribar a finalista, va ser
totalment inesperat per mi, i agraeixo de tot cor a totes
aquelles persones que amb el seu vot ho han fet possible,
especialment als companys del Partit Més Ràpita amb el pro-
motor de la idea al capdavant que no és altre que Ivan
Subirats. Moltes gràcies a tots”.

Pedro Hernandez va decidir
tallar totalment la seua vincu-
lació amb el PP rapitenc, i
donar un gir radical,
començant una nova etapa,
‘amb compormís per tenir
una Ràpita millor. Res ha que-
dat de les etapes anteriors
amb partits polítics, ara
comença una nova època en
el plànol polític’.

MARIA CINTA LLASAT

“No sé qui sou els amics que m’heu votat, però voldria que, un per
un, i tots junts, rebessiu la meua  gratitud. Als 84 anys, quan pretenc
jubilar-me de la meua feïna de voluntariat, ara rebo la millor paga: la
de l’estima d’un poble. Tota la vida he sigut més feliç donant que
rebent, i em sento tant rica a pesar de no tenir cap patrimoni econò-
mic. Però no puc fer-hi més. Deu m’ha fet així. No tinc cap mèrit.
Vatros, amics, m’heu donat el 100% del que parla la meua fe.
Gràcies tambè per valorar-me com a dona. Mare de 5 fills, 62 anys
casada i treballadora voluntària per la societat i pel meu poble. Per
això el meu premi el vull compartir en totes les dones”.

Maria Cinta Llasat sempre ha
contribuït a fer diverses activi-
tats tradicionals de Tortosa,
com els gegants de la ciutat. 
Va treballar a l'Ajuntament de
Tortosa, és molt coneguda
pel seu activisme social, amb
iniciatives com la creació del
Voluntariat de l'Hospital de
Jesús, o la seva partipació a
l'Associació Mossèn Ovidi
Tobias.

JOSÉ ROIG

“A la meva edat, estar nominat als premis EbreLiders i a
sobre ser finalista, ha sigut gratificant en tots els sentits.
Una nominació al reconeixement a la nostra feina, anys i
anys d' esforç i sacrifici però sempre sense perdre l' ale-
gria i la il.lusio per arribar aconseguir el que volíem.
Aprofito també per donar les gracies a tots els que m'han
donat el seu vot i també com no a tot l'equip de Ebreliders
per la seva tasca, i desitjar-los que continuin així. Moltes
gràcies a tots!”

José Roig Rodriguez és natu-
ral d'Amposta. Té 92 anys. És
un senyor emprenedor, treba-
llador i molt xerraire. De ben
jove el seu pare li va cedir una
taverneta d'Amposta que es
dedicava a vendre vi. En va fer
‘el millor bar de tapes de la
província’, anomenat "Bar
Ebro" també el bar del
Culderó. Aquest bar als anys
60 va fer ‘furor’ a Amposta.

ERNESTO MUÑOZ

“En primer lloc he de destacar que va ser una sorpresa gran-
diosa poder participar en els EbreLiders i, posteriorment, ho
ha estat més ser un dels finalistes. Estic molt agrait. Tota la
feina que he pogut fer durant molts anys, amb aquest reco-
neixement, ha valgut tota la pena. Agrair a tota la gent que
m’ha votat i en especial a la del meu poble, la Galera, que sé
que s’ha abocat. Passi el que passi amb els resultats finals,
jo ja sóc un guanyador. M’hi considero. I gràcies a Més Ebre
i als Premis EbreLiders per donar aquestes oportunitats”.

L'Ernesto Muñoz té 72 anys i
va néixer a La Galera. Des de
sempre, el seu nom ha estat
molt lligat al món associatiu d'a-
questa població. Des de molt
menut era escolà i sempre ha
estat vinculat a l'Esglèsia. L'any
1965, fou un dels fundadors de
L'Associació de Joves, secreta-
ri del CF la Galera i també
formà part de la junta de la
Banda de Música.

CONSULTORIA BAIDEWEI

“Haver quedat finalistes dels Premis EbreLíders ha estat una
molt grata sorpresa per a nosaltres. Som una empresa de
nova creació, amb molt a fer i molt a aprendre, però també
amb moltes ganes de seguir lluitant perquè el nostre projec-
te tiri endavant amb força. Volem agrair molt sincerament a
tots aquells que han apostat per nosaltres i que ens han aju-
dat a pujar al ‘pòdium’ dels EbreLíders. Premis com aquest
són la millor motivació. Gràcies!”

Núria Barberà (Roquetes, 29
anys) és cofundadora, juntament
amb Jordi Tordera, de la consulto-
ria Baidewei, que actua com
enllaç entre la Xina i Catalunya,
tant per a particulars com per a
empreses. La consultoria ofereix
serveis lingüístics, turístics i
empresarials. Tot a nivell bidirec-
cional, ja que els clients potencials
són tant catalans com xinesos.

CERVESA CINTETA

“Per a nosaltres és un orgull haver estat novament nominats
als Ebrelíders. Alguna persona anònima va presentar la nos-
tra candidatura i gràcies al suport diari de molta gent hem
arribat a ser finalistes. Des que vam començar la nostra aven-
tura fa un any i mig, rebem mostres de carinyo i suport cada
dia, i és això el que et dóna la força per continuar lluitant.
Moltes gràcies a tots els que ens heu votat, vosaltres sou el
nostre premi!!! Felicitats també a l'organització, una vegada
més ha estat un èxit de participació!!!”.

El Xavi de la Torre i el Ferran
Faiges són dos joves emprene-
dors tortosins que han creat la
primera cervesa artesana tor-
tosina, batejada com Cinteta.
Recentment, han obert al
públic el que va començar fa
dos anys sent una afició d'a-
mics i ara ja s'ha convertit en
una realitat: la microcerveseria
'Lo Gambusí'. 

‘LES MOLES’ D’ULLDECONA

“Ser finalistes dels Ebreliders significa que la gent del
territori ha valorat positivament el nostre treball i dedica-
ció en els 21 anys de trajectòria del restaurant i que
enguany ha culminat en la consecussió de la estrella
Michelin. Volem agrair a tots els que ens han donat el
suport i compartir en ells tant l’estrella com l'Ebreliders”.

El restaurant, dirigit p  el cuiner
Jeroni Castell, ha obtingut una
estrella Michelin, la distinció
gastronòmica més reconeguda
d'Europa. El 5 desembre de
1992 es va inaugurar el restau-
rant Les Moles d'Ulldecona. A
partir de llavors, la història de
"Les Moles" ha estat un esforç
constant per la superació i la
professionalització. 

FINALISTES MAIOR DE L’ANY

FINALISTES MÈRIT EMPRESARIAL
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FINALISTES PROJECCIÓ CULTURAL

PASSIÓ D’ULLDECONA

“Arribar a la final d'Ebreliders ha estat possible gràcies al
suport de tota la gent que ens ha votat i que ha valorat a
la Passió d' Ulldecona com un referent teatral i cultural del
nostre territori. 
Agrair a totes les persones que ens han votat i el fet de ser
finalistes d’aquests Premis encoratja a seguir treballant en
la mateixa línia que fins ara, amb la mateixa implicació i
refermant els objectius establerts”.

El Patronat de la Passió
d'Ulldecona és una entitat cultu-
ral, formada per més de 180
persones, que té com a objectiu
i finalitat la divulgació de la cultu-
ra tradicional catalana, la repre-
sentació de diferents especta-
cles teatrals, la formació dels
alumnes de l’escola de teatre,
així com la participació en la
vida cultural de la nostra vila.

LA FATARELLA 1938

“Tot l'equip que ha fet possible el curtmetratge "La
Fatarella 1938", i Delta Produccions en particular, volem
donar les gràcies a tothom que ha col∙laborat amb
nosaltres i que ha votat el nostre projecte al concurs
Ebre Líders. 
Ha estat un plaer participar juntament amb altres projec-
tes interessants d'arreu del territori i acabar essent un
dels finalistes. Gràcies a tots”

La Fatarella 1938 és un curt-
metratge situat en la Batalla
de l’Ebre en el que s’ens expli-
ca una història molt breu i
emotiva basada en fets reals
sobre els efectes de la guerra.
En ell han participat més d’una
trentena de professionals que
han aportat el seu entusiasme
per a que pogueu gaudir-ne. 

L’AKADEMIA TORTOSA

“Gràcies primer que res als participants de l'Akademia, joves
que s'han retat en el seu procés de millora i excel.lència, gràcies
també als facilitadors que de forma gratuïta han ofert el seu
temps i talent en els tallers, especial menció al coordinador i
amic Ricard González, a la Universitat de Barcelona i Borja
Vilaseca per confiar-hi i gràcies a tots i cadascun/a de les per-
sones que han clicat i confiat el seu vot a favor d'un projecte que
desperta passions i vocacions. Ebreliders ens ha suposat retar-
nos i superar-nos en el "creure" com a principi d'Acció”.

L'AKADEMIA Tortosa és un projec-
te educatiu que promou de forma
gratuïta l'educació emocional
entre els joves de 16 a 22 anys,
edificat sobre quatre grans pilars:
l’altruïsme, el compromís, la quali-
tat i la vocació de Servei.
Persones que ofereixen el seu
temps per a que joves interessats
puguin rebre una educació emo-
cional completa.

MARINA MONTANÉ

“Estem orgullosos de que la Marina hagi estat recordada
d’aquesta manera, a través dels Premis EbreLiders. De
forma tan multitudinària. Un gran reconeixement de molta
gent que ens ha donat força i que ens fa tenir-la present.
Tot i que només tenia 18 anys, era ja un referent en l’aspec-
te esportiu a la Ribera d’Ebre i va deixar bona emprenta
com s’ha demostrat en aquests premis. Molts contents i
molt agraits a EbreLiders i a totes les persones que han
donar el seu suport”. 

Va ser la pubilla 2012 més
adorada de tot el poble de
Flix, per contenir la seva
força en l’esport del rem i
l’handbol tras sofrir un cán-
cer que no va poder supe-
rar amb tant sols 18 anys. 
‘La Marina ens va deixar un
gran buit al nostre cor del
poble i a la Ribera d'Ebre
sencera’.

JOSEP OTERO

“En el nostre cas, Ebreliders ha representat la continuació
al reconeixement popular a la persona del nostre pare, que
ens ha omplert d'orgull. Hem vist un moviment de gent que
ha estat animada a fer-ho i és d'agraïr. Ser finalista en una
categoria com la de In Memoriam ho mereixen tots. En el
nostre cas, estar al costat del Sr. Faura i de la Marina, ens
ha confortat i ens ha mostrat la millor cara del reconeixe-
ment de les persones per part dels qui les han estimat i
admirat”.

Josep Otero Gendre (Tortosa,
1929 - 2013) fou un mític juga-
dor tortosí i màxim golejador de
la història del centenari CD
Tortosa amb un total de 186
gols oficials i amb 379 partits
disputats amb la camiseta roig-
i-blanca. Des de setembre de
2013 l'estadi municipal de
Tortosa porta el seu nom en
record i homenatge.

“Per als familiars, tenir algú a la categoria In Memoriam sempre
és dur. Tot i això, veure els comentaris que gent anònima fa cara
un familiar estimat i el suport a través dels vots que s’han rebut,
ens omple d’alegria, ja que es veu el reconeixement popular que
es mereixen tots i cada un els cinc candidats d’aquest any. El
carinyo rebut per totes les persones que l’estimaven ens ha
generat una satisfacció majúscula. Felicitats i gràcies a les per-
sones que heu participat votant a Josep Otero, Marina Montané,
Pere Sans, Lluís Algueró i Valentín Faura. GRÀCIES”.

L'ex president de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa, Valentín Faura, ens va
deixar a principis de l'any 2013.
Advocat impulsor de nombrosos
plans de dinamització comercial,
entre altres activitats. En l'última
celebració de festivitat de Sant
Raimon de Penyafort, el Col·legi
d'Advocats de Tortosa li va lliurar
el Premi Joan Martí.

DAVID TARRAGÓ

“Ha estat una gran satisfacció ser un dels finalistes dels
premis EbreLiders. L’any passat em vaig quedar en portes
i enguany he estat un finalista. Molt satisfet de totes les
persones que m’han arribat a votar. Es impressionant tenir
vots d’altres indrets, gràcies a aquest esport, i això és molt
gran. M’agradaria poder guanyar per a que d’aquesta
forma el judo, actualment esport minoritari a l’Ebre, amb
pocs clubs, se’n pugui parlar més. Gràcies a tots”.

Judoka ebrenc que s’ha
implicat dia rere dia a la
seva superacio esportiva i
a la dels companys.
Després de la seva enfer-
metat segueix lluitant al
màxim per pujar al podi i
seguir millorant.

EDU ALBACAR

“Em fa realment il·lusió poder assistir als premis
EbreLíders, ja que anys enrere el fet de jugar a 2A i aca-
bar la temporada més tard no podia estar-hi. Aquest any
l’alegria és doble per què a part de continuar jugant a pri-
mera divisió, amb la permanència assolida, podré assis-
tir a la gala. I una vegada més, agrair a tota la gent que
ha votat, en especial a la de Sant Jaume que sé que
m’han donat tot el suport, com sempre. Gràcies a tots i
sort per a tots els finalistes”.

Edu Albacar, futbolista del
Sant Jaume, és l'ambaixa-
dor de la localitat per tot
l'Estat. Actualment juga amb
l'Elx a primera divisió. Fou
escollit millor defensa de la
Lliga Adelante 2012/2013.
Ha passat pel Rayo, Alabés,
i Novelda entre altres
equips. És un jugador refe-
rent.

INGRID PINO

“Doncs la veritat és que per casualitat vaig trobar la meva
candidatura per internet i em va fer molta il·lusió. Des de lla-
vors vaig seguir dia a dia com anaven les votacions, i cada
vegada em sorprenia més com pujaven de ràpid. No sabia
que hi ha tanta gent que valora el meu esforç, volia donar-los-
hi les gràcies a tots. Sense els seus vots no hagués pogut
arribar a ser finalista. Arribar a la final ja es tota una recom-
pensa, com he dit el suport que m’ha mostrat la gent em
motiva encara més per a seguir lluitant pel meu somni”.

Ingrid Pino I Creixenti és una
jove de Benissanet, atleta de
1500 m. i estudiant de biotec-
nologia.
Al 2013 es va proclamar cam-
piona d'Espanya d'Atletisme
en pista coberta. 
I també va aconseguir el ter-
cer lloc en el Campionat d'aire
lliure.

FINALISTES IN MEMORIAM

FINALISTES ESPORTS INDIVIDUAL
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CLUB VOLEI ROQUETES

“Com a Club Voleibol Roquetes, creiem que Ebrelíders és
una bona iniciativa per fer conèixer la nostra entitat a les
Terres de l’Ebre ja que és la única en la nostra comarca.
També fa reconeixement de l’esforç i de la temporada
històrica que hem fet. Per últim volem agrair totes les
votacions que hem rebut ja que això ens fa agafar forces
per tal de poder continuar amb la nostra fita que és acon-
seguir que es pugui reconèixer aquest esport en el nos-
tre territori”.

Un tret distintiu de la ciutat de
Roquetes és la consolidació de
la pràctica d'un esport que es
pot considerar minoritari a les
nostres terres, el voleibol. Els
seus orígens els trobem en
l'activitat extraescolar de volei-
bol desenvolupada a l'Escola
Mestre Marcel·lí Domingo, d'a-
questa població.

PAU VELA I ÀLEX

“Estem molt agraits a tota la gent que ens ha votat. Ser finalistes
ens impulsa per poder arribar a l’objectiu més important que
tenim ara: els Jocs Olímpics. Tant esportivament com mental-
ment estem molt fixat sen l’objectiu. A nivell general, estem molt
satisfets dels resultats. Això ha estat possible gràcies a l'ajuda del
nostre entrenador Bienve Front i tots els que ens han donat
suport. Gràcies Bienve per tota la teua ajuda. Ens sentim amb for-
ces i volem continuar competint a aquest nivell, i prepara'ns per
aconseguir poder anar als Jocs Olímpics de Rio 2016”.

Remers del Club Rem Tortosa
que lluiten per un somni. Anar al
JOCS OLIMPICS. Ja han estat a
centèssimes d’aconseguir-ho.
Malgrat tot, han tingut bons
resultats, tant a nivell autonò-
mic, estatal com internacional,
portant amb brillantor el nom de
Tortosa i el del CLUB DE REM
TORTOSA, a les competicions
que han fet. Grans esportistes. 

CLUB CICLISTA JESÚS

“Nosaltres estem molt satisfets perquè som un grup d’esportis-
tes diriem que anònims, que no participem en grans competi-
cions. Però el fet que s’hagi valorat la tasca solidària amb l’orga-
nització, els darrers deu anys, de la trobada cicloturista a favor
de la Marató de TV3, en la que han participat més de 200 ciclis-
tes els darrers anys, és molt important . Estem molt il.lusionats.
A més, poder estar com a finalistes amb esportistes d’alt nivell
com els remers o amb un club consolidat com el Volei Roquetes
és també un gran orgull. Gràcies a tots pels vots i pel suport”. 

Club Ciclista Jesús - Primitivo
Conesa porta molts anys fent
esport de manera social.
Una de les fites més importants que
han aconseguit és la Trobada
Cicloturista que organitzen a favor
de 'La Marató de TV3'. Porten 10
anys duent-la a terme i cada any
recullen una mitjana de 1000 euros,
a favor dels diversos malalts als què
es dedica la iniciativa solidària.

BANC DE SANG I TEIXITS

“Pel Banc de Sang i Teixits ha representat una sorpresa i una gran
il·lusió arribar a finalistes dels Ebrelíders 2013. Som conscients
que no som nosaltres qui ens hem fet mereixedors d’aquest reco-
neixement, sinó els donants de sang del territori i també els volun-
taris de les associacions de les 4 comarques que, amb el seu tre-
ball constant, han aconseguit que les Terres de l’Ebre siguin
referència a tota Catalunya en l’àmbit de la donació de sang. El
premi és, doncs, per a tots ells. Pels que cada dia lluiten, lluitem,
perquè mai no falti sang per a tots els malalts que la necessiten”.

Responsables d'informar
de la importància de la
donació de sang i fer de
les Terres de l'Ebre un
territori molt solidari.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
TERRES DE L’EBRE

“Per a l’assemblea, Terres de l’Ebre, per la independència, ha
estat una satisfacció, poder arribar a ser finalista en la catego-
ria dels premis Ebrelíders 2013. La nostra és una associació
assembleària que té una curta vida. Nascuda en una reunió d’u-
nes 20 persones,  fa poc més de dos anys, avui podem dir que
som presents en les quatre comarques del’Ebre, om ens hem
anat escampant com una taca d’oli, explicant el nostre missat-
ge que no és sinó el de la il·lusió de creure que les coses es
poden fer millor, des de l’autogovern del nostre propi país”.

L'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) és una orga-
nització unitària, transversal
i policlassista, que treballa
per aconseguir la inde-
pendència de Catalunya.
Està formada per catalans i
catalanes convençuts que
l'única manera de sobreviure
com a poble és aconseguir
un estat propi.

“Els promotors de la “Cadena Solidària” a Tortosa volem que el
reconeixement social animi més gent a donar-se les mans
solidàriament perquè no ens derroti la maldat sinó que la ven-
cem entre tots amb la força de la justícia i la solidaritat. La
CADENA SOLIDÀRIA fou una iniciativa promoguda per
l’Associació “Dóna’m la mà” en reconeixement als valors mani-
festats en accions extraordinàries. El gest dut a terme va con-
sistir en donar-nos les mans envoltant simbòlicament les dues
ribes del riu, entre el Pont del l’Estat i el del Ferrocarril”.

La Coordinadora d'associa-
cions "Dona'm la mà" va
construir al gener de 2013
una cadena humana solidà-
ria que va lligar les dues
vores del riu, com a fet
simbòlic d'unió i col·labora-
ció amb aquells que ho
necessiten.

MANOLO TOMÀS

“El fet d’haver quedat finalista en els premis Ebrelíders
significa un reconeixement col·lectiu com a plataforma,
un esforç de gent anònima i no pas de mi com a perso-
na. És un moviment social que projecta la imatge de les
Terres de l’Ebre i que aglutina molta gent. Per tant, en
nom de tots, gràcies per haver confiat amb nosaltres
amb les vostres votacions, un fet que encoratja per con-
tinuar en la nostra lluita”.

Per haver portar a nivell
internacional la lluita
mediambiental i social
més important de les
Terres de l'Ebre, la lluita
contra els transvasaments
i en defensa de l'aigua de
l'Ebre, desprès de més de
30 anys d'activisme ininte-
rromputs.

JOAN ROVIRA

“Quan parlo de Catalunya i les Terres de l'Ebre als meus
concerts pels carrers i locals de Paris, Roma, Londres,
Milan o Dubai, no ho faig per guanyar cap concurs, en abso-
lut. Quan estimes una terra, un poble, una gent, les parau-
les surten del cor. Viatjar tot sol és dur i arriscat. Però fer-
ho sabent que tinc el suport de tanta gent al meu darrera,
em fa sentir més segur i em motiva per seguir endavant i
portar el nom del meu poble, les Terres de l’Ebre i Catalunya
cada cop més lluny. Mil gràcies a la gent que m’ha votat!”.

Joan Rovira és un músic al
100% que canta i toca tota
mena d'instruments. És com
"un home orquestra". Va nài-
xer a Camarles i composa
les seues pròpies cançons,
des de ben menut. Té un
disc al mercat i diverses cre-
acions pròpies, a més de
versions, penjades a la
xarxa.

ORIOL GRACIÀ

“Crec que hi ha molts ebrencs que es mereixen ser reco-
neguts en la categoria d'embaixador ebrenc, gent que
cada dia dóna a conèixer el nostre territori més enllà de
les seves pròpies fronteres. Dit això, és un honor haver
arribat a la final d'aquests premis perquè quan un és lluny
de casa —fa un any que visc a Edimburg, a Escòcia—
sempre és d'agrair el caliu que pugui rebre de la gent de
la meua terra”.

Oriol Gracià, periodista
freelance, ha participat en
nombrosos projectes que
han portat les Terres de
l'Ebre arreu del món.
Actualment, viu a Escòcia.

FINALISTES MÓN ASSOCIATIU

FINALISTES AMBAIXADOR EBRENC

CADENA SOLIDÀRIA
‘DONEM-NOS LES MANS’
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Milers de persones es
manifesten aquest dilluns a
Catalunya per reclamar la
tercera república i la inde-
pendència, principalment
davant els ajuntaments de
les poblacions. 
La concentració  fou con-
vocada com a reacció a
l'abdicació del rei Joan
Carles a favor de Felip de
Borbó. Proclames a favor
de la independència i d'un
nou règim a l'estat i també
en contra de la monarquia,
sobretot per part de grups
puntuals de manifestants.
Es van sentir missatges
crítics també en concret el
gendre del rei, Iñaki
Urdangarín, i lemes com
"La monarquia ens roba
cada dia". ERC, ICV-EUiA i
la CUP s'hi van sumar.  
A Madrid
Milers de persones convo-
cades a través de les xar-
xes socials es van manifes-
tar a la Puerta del Sol de
Madrid per demanar un

referèndum perquè els ciu-
tadans puguin decidir si es
manté la monarquia o es
transita cap a la república.
La concentració va tenir el
suport de formacions com
Esquerra Unida, Podemos i
moviments com
Democracia Real Ya. 
La de Madrid fou una més
de les concentracions con-
vocades a prop de 50 ciu-
tats de l'Estat. Tan bon
punt el rei Joan Carles va
fer l'anunci de la seva abdi-
cació en favor del príncep
Felip, la xarxa social ha
bullit. 

Ple de Tortosa 

La concentració per dema-
nar un referèndum sobre la
monarquia que es va con-
vocar a les places dels
ajuntaments va acabar
amb la suspensió, durant
deu minuts, del ple ordinari
de l'Ajuntament de Tortosa.
L'acte, convocat per ERC,
Inicitativa i CUP Tortosa, es
va celebrar, en principi,
sense incidents. Va tenir la
presència d’unes 150 per-
sones a la plaça de

l'Ajuntament. Tot just des-
prés del parlament, un por-
taveu dels convocants va
animar a assistents a pujar
al saló de sessions per
demanar a l'alcalde, Ferran
Bel, que retirés la fotogra-
fia del rei Joan Carles I que
presideix la sala. Unes cin-
quanta persones van irrom-
pre el ple cridant 'fora el
borbó' i 'independència' i
l'alcalde va decidir suspen-

dre el ple fins que es
pogués recuprar la norma-
litat.
Posteriorment, l’alcalde
Ferran Bel va deixar clar
que “la invasió es va pro-
duir sense cap mena de
diàleg previ. Unes perso-
nes sense avís van entrar
cridant consignes que,
algunes d’elles, penso que
van en contra del procès
que viu Catalunya actual-

ment”. Ferran Bel va afegir
que “no podem admetre
comportaments antide-
mocràtics i cal fer una
crida perquè tothom que
estigui a favor del dret a
decidir ha de fer un exerci-
ci de comprensió i integra-
ció. I amb situacions com
aquesta, es va en direcció
oposada”. 
De la proposta d’Iniciativa
d’aprovar una declaració
Institucional sobre la
República, Bel va aclarir
que  per presentar-ne una
d’aquestes caracteristi-
ques sense estar a l’ordre
del dia cal comptar amb la
unanimitat dels regidors
presents. 
I sobre la negativa a la peti-
ció del grup d’ERC d’ajor-
nar la convocatòria del ple
per no coincidir amb la
concentració de protesta,
l’alcalde va explicar que
“no es pot suspendre la
convocatòria d’un ple
sense una situació d’ex-
cepcionalitat i ni policia ni
els Mossos d’Esquadra
tenien constància de cap
concentració”. 

“Molta satisfacció i més en
l’època que estem vivint” per
la signatura del segon con-
veni entre ‘La Caixa’ i l'ajunta-
ment de l'Aldea que dota de
7.000 Euros per les ajudes
socials d'urgència de la
població. El 2 de desembre,
es va signar un primer con-
veni de 8.000 E destinats
per la distribució d'aliments

a les famílies més necessita-
des i també, part d'aquesta
quantitat, es destinaria a
cobrir necessitats als dos
menjadors escolars. 5
mesos després, Ingrid
Borràs Piñol, com a
Directora d'Àrea de Negoci
de la zona d'Amposta, en
nom i representació de ‘La
Caixa’ juntament amb la

directora de la sucursal de
l'Aldea, Esther Ignacio,
l'Alcalde, Dani Andreu, i la
regidora de Benestar Social
i Família Yolanda Meca signa-
ven un segon conveni per
valor de 7.000 E.
L'aportació anirà íntegra-
ment a la distribució d'ali-
ments a les famílies en situa-
ció d'alt risc de pobresa. 

L'antiga màquina del
Carrilet, que unia Tortosa i
la Cava, sortirà en els pro-
peres setmanes del seu
lloc d'exposició habitual
durant els últims anys, al
parc municipal, amb desti-
nació a la seu de l'associa-
ció Amics del Carrilet, on
serà sotmesa a una pro-
funda restauració integral,
amb una durada d'entre 3
i 4 mesos.

La màquina del
Carrilet, ‘marxa’

La Comissió d'Agricultura
del Parlament ha instat el
Govern a regular, abans
del dia 2 de novembre, la
celebració de temptejos
dels bous braus amb
presència de "visitants"
per part de les ramade-
ries ebrenques. La resolu-
ció aprovada, impulsada
inicialment pel PSC, PP i
Cs, ha estat fruit d'un
acord d'última hora als
passadissos del
Parlament entre tots els
grups i que ha comptat
també amb el vot de CiU,
ERC així com l'abstenció
d'ICV. Els ramaders asse-
guren que aquesta pràcti-
ca, suspesa cautelarment
pel jutjat contenciós admi-
nistratiu  de Barcelona, no
és un espectacle taurí pri-
vat i que la presència de
turistes els ajuda a mante-
nir econòmicament la
seva activitat. Tant CiU,
com ERC, que ha fet
també una crida a
"col·laborar" per possibili-
tar que les ramaderies
puguin compatibilitzar l’ac-
tivitat amb el turisme,
s'han sumat al consens
perquè el Govern actuï
amb celeritat al respecte
(ACN).

Regulació dels
temptejos de braus

Milers de persones es manifesten a Catalunya 
per reclamar la República 

Com a reacció a l’abdicació del rei Joan Carles. A Tortosa, manifestants van interrompre el ple

Satisfacció per la signatura del segon conveni entre ‘la Caixa’ i l’Ajuntament aldeà

ACTUALITAT

7.000 euros més per ajudes Socials d’Urgència
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Dimecres, durant la sessió
de la Comissió de Territori
i Sostenibilitat del
Parlament de Catalunya,
s’ha debatut una Proposta
de resolució presentada
per ERC sobre l’assumpció
de la gestió de les actua-
cions del Programa AGUA
al tram final del riu Ebre i
del delta de l’Ebre. El dipu-
tat ebrenc, Lluís Salvadó,
ha començat l’exposició
recordant el conjunt d’o-
bres executades per
l’Administració de l’Estat
mitjançant Aquamed, dins
del Programa AGUA, i que
sumen 150 milions d’eu-
ros. Segons Salvadó, ‘hi
ha obres que fa més de
dos anys que estan acaba-
des i algunes són de gran
importància, com la Xarxa
d’Indicadors Ambientals
del Delta de l’Ebre o l’es-
tructura de filtres verds i
xarxa de canalització que
ha de permetre aportar
aigua dolça a les dues
badies del Delta per evitar
processos que en el pas-

sat han provocat una gran
mortaldat de marisc’. El
diputat ha posat com a
exemple aquest fet esmen-
tant la sort dels darrers
estius en els quals no
s’han viscut episodis d’al-
tes temperatures de l’ai-
gua del mar dins les
Badies. Segons Salvadó,
‘sabem, però, que això és
jugar a la loteria, i si no es
posen en marxa obres ja
acabades com els filtres
verds ens podríem trobar
amb problemes gravís-
sims que ja hem viscut en
altres moments, i llavors
tothom ho lamentaria’.
El diputat republicà ha
explicat que aquestes
inversions van nàixer del
Pla Integral de Protecció
del Delta de l’Ebre (PIPDE),
l’any 2005, arran de l’a-
cord dels governs de
l’Estat i de la Generalitat,
una vegada derogat el
transvasament que pre-
veia la Llei del Pla
Hidrològic del 2001. Això
es va fer en el marc de la
Disposició addicional
desena d’aquesta Llei i
també dins de la Comissió
per a la Sostenibilitat de

les Terres de l’Ebre, orga-
nisme en què es van pac-
tar tota una sèrie de pro-
jectes i infraestructures
per minimitzar un bon
nombre de problemes
ambientals i econòmics
que afecten el tram final
del riu i sobretot el delta
de l’Ebre. El diputat Lluís
Salvadó ha denunciat que
‘la majoria d’aquestes
actuacions i infraestructu-
res no han estat recepcio-
nades per cap administra-
ció, malgrat que gairebé
totes estan acabades, i
continuen en mans
d’Acuamed’. Davant d’a-
quest fet, ERC ha presen-

tant una Proposta de reso-
lució amb dos punts. En el
primer es demanava a la
Generalitat de ‘dur a terme
les negociacions oportu-
nes per poder assumir, en
funció de les seves com-
petències, la gestió de
totes les actuacions exe-
cutades en el context del
Programa AGUA al tram
final del riu Ebre i al delta
de l’Ebre i establir un
calendari d’accions per
evitar un procés d’abando-
nament o deteriorament’.
Aquest punt ha comptat
amb el suport de tots els
grups parlamentaris,
excepte del PP.  El segon

punt de la Proposta dema-
nava ‘convocar de manera
immediata la Comissió per
a la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre per infor-
mar de la situació actual
de totes les obres execu-
tades del Programa AGUA
al tram final del riu Ebre i
al delta de l’Ebre i explicar
com es farà la gestió d’a-
questes infraestructures’ i
s’ha aprovat per unanimi-
tat. El diputat Salvadó s’ha
mostrat ‘satisfet’ pel resul-
tat de la votació però ha
demanat ‘rapidesa’ a la
Generalitat i
l’Administració de l’Estat
per ‘posar en funciona-
ment unes infraestructures
ja acabades, que són de
gran importància i necessi-
tat pel Delta de l’Ebre, i
que cada dia que passa es
van malmeten i deteriorant
per estar aturades’.
Salvadó ha manifestat que
‘seria una greu irresponsa-
bilitat que després de gas-
tar-se 150 milions de diner
públic en infraestructures
necessàries no es puguin
posar en marxa per no tro-
bar una solució sobre qui i
com ho ha de gestionar’. 

El ple de juny de
l’Ajuntament de Tortosa
ha aprovat amb els vots
de CiU, PSC, ICV i PP una
moció d’ERC, transaccio-
nada amb l’equip de
govern, per a estudiar
diverses millores de segu-
retat, funcionalitat i estèti-
ca del pont de l’Estat. 

El text definitiu de l’acord
aprovat estableix que en
el termini màxim de dos
mesos, es realitzi un estu-
di entorn a la seguretat
de les baranes, i es realit-
zin les actuacions que
siguin necessàries. 
Així mateix, la moció
aprovada insta a estudiar

millores funcionals i estè-
tiques al pont de l’Estat, i
demana que s’implemen-
tin buscant la col·labora-
ció de la resta d’adminis-
tracions públiques i altres
institucions, als efectes
de poder fer front a les
despeses o inversions
que es derivin d’aquest

acord. 
Valoració
Des d’ERC-Tortosa, Josep
Monclús ha agraït la
voluntat d’acord de l’e-
quip de govern, insistint
en la necessitat de millo-
rar un pont molt utilitzat
per tortosines i tortosins.
En aquest sentit, Monclús

ha afirmat que “des d’ERC
se seguirà de ben a prop
la implementació d’a-
quest acord, i esperem
que aviat se’n derivin
actuacions de millora tant
en la seguretat com en
l’estètica d’un element
tan emblemàtic per a la
ciutat”.

L'ajuntament de Roquetes va
aprovar en la darrera sessió
plenaria, crear un fons de
contingència per eximir de
pagar la plusvàlua, a les per-
sones que per culpa de la
conjuntura econòmica actual
no puguin fer front al paga-
ment de les seves hipote-
ques i es quedin sense habi-
tatge quan les entitats bancà-
ries portin a terme l'execució
hipotecaria. Tot i que les enti-
tats bancàries es queden
l'habitatge de les famílies que
no poden pagar la seva hipo-
teca, aquesta transmissió de
l'habitatge està subjecta al
pagament d'un impost, que
segons la llei actual han d'as-
sumir les mateixes famílies
desnonades.
Des de l'equip de govern de
Roquetes, format per ERC i
CIU, el portaveu d'ERC, Sisco
Ollé, va denunciar que "els
afectats es queden sense
diners, en part de la hipoteca
pagada, sense casa i a més
a més han de pagar la
plusvàlua, quan els bancs ja
han fet el seu benefici i el
lògic seria que per als bancs
en aquest cas, hi hagués
alguna una llei que els digués
que paguessin ells la plusvà-
lua i no l'usuari". Tot i la crisi
actual i les fortes retallades
que han patit els ajunta-
ments, que no els permet fer
polítiques socials, des de l'e-
quip de govern de Roquetes,
el portaveu Sisco Ollé anun-
ciava que "malgrat aquestes
restriccions pressupostàries
tan fortes, davant d'un fet tan
greu com aquest, que és de
jutjat de guàrdia, com a
mínim des de l'equip de
govern de Roquetes, es
pugui donar resposta a
aquestes situacions perver-
ses que porta als afectats a
situacions extremes i mal-
grat que per a temes socials
l'ajuntament no té diners, els
rescatarà d'altres partides
per donar suport a injustícies
socials produïdes pel mateix
sistema".

Ple de
l’Ajuntament 
de Roquetes 

El Parlament aprova que es posin en marxa les 
infraestructures ja acabades del PIPDE al delta de l’Ebre

A proposta d’ERC

Es va acordar al ple de dillums

ACTUALITAT

Es faran millores al pont de l’Estat de Tortosa
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L'accident de trànsit que ha
fet tres morts a la Nacional
340, a Sant Carles de la
Ràpita, ha revifat la polèmi-
ca sobre un dels trams via-
ris més perillosos del país.
L'alcalde del municipi, Joan
Martin Masdeu, reclama
que s'executi "de manera
definitiva" l'allargament de
l'autovia A-7, que ara només

arriba fins a l'Hospitalet de
l'Infant. I mentre no estigui
enllestit, en "el pitjor dels
supòsits", diu, reivindica la
gratuïtat de l'autopista de
peatge AP-7 en aquesta
zona. 
Per l'alcalde Joan Martín, es
tracta d'una mesura és
"imprescindible" perquè és
una carretera amb molt de

trànsit i punts negres.
Els usuaris, per la seva
banda, alerten també de la
perillositat de la via i recla-
men solucions immediates.
Cal tenir en compte que un
estudi del Reial Automòbil
Club de Catalunya identifica
el lloc on hi va haver la topa-
da com a un dels trams
amb més accidents de l'N-

340 a Catalunya. 
El RACC diu que desviar els
camions per l'AP-7, tal com
ja es fa a l'N-2, milloraria
molt la seguretat.
En l'accident d'aquest
dimarts s'hi van veure impli-
cats dos turismes i un
camió, i hi van morir tres
persones de nacionalitat
alemanya.

L’Assemblea d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) a la Ràpita celebrada
dissabte, 31 de maig, ha
ratificat Josep Caparrós
com a cap de llista del par-
tit per a les eleccions muni-
cipals del proper 2015.
L’única candidatura presen-
tada ha rebut el suport
unànime dels afiliats i sim-
patitzants de l’Assemblea
local.
En aquest sentit, Josep
Caparrós els ha agraït que
‘vulgueu comptar amb mi
per encapçalar novament
la candidatura a les munici-
pals, especialment per als
propers anys, perquè són
un gran repte per a tota la
gent de la Ràpita i del país;
per això, vull que sapigueu
que m’ho prenc com una
gran responsabilitat que
afrontaré posant-hi tot el
meu esforç, tenacitat i
capacitats que tinc per no
decebre els rapitencs’.
En el seu parlament de pre-
sentació de la candidatura,
Josep Caparrós ha volgut
deixar clar que la nova can-
didatura d’ERC la Ràpita
treballarà ‘sempre per les
persones del nostre poble.
Som conscients de la
situació difícil que passen
moltes famílies a la Ràpita
i, per tant, són elles l’objec-
tiu principal de totes les
nostres polítiques. Si aglu-
tinem tots els esforços, de
cadascun de natros, i tre-
ballem colze a colze, apro-
fitant les capacitats de tots
els rapitencs i les potencia-
litats del poble, perquè tin-
guem una Ràpita més
pròspera i socialment més
justa, perquè és el que ens
mereixem’.

ERC la Ràpita
ratifica Josep

Caparrós com a
cap de llista 

CiU Deltebre denuncia al plenari la «mala gestió de les
obres de Riumar i un sobre cost d’uns 700.000 euros»
Gervasi Aspa preveu respondre en els propers dies

L’endemà de l’accident amb tres morts

ACTUALITAT

La Ràpita reivindica l'allargament de l'A-7 i la gratuïtat de l'AP-7 

El grup municipal de CIU
Deltebre, en el marc del plena-
ri de ha exposat una sèrie de
“dubtoses decisions preses
per l’exalcalde Aspa entorn
una de les obres més impor-
tants de la legislatura i més
transcendents per al futur del
municipi. Entre aquestes des-
taquen la tardança en la para-
da de les obres de la primera
unió d’empreses adjudicatària
i l’incompliment contractual de
la mateixa, la tardança en el
requeriment econòmic per la
mala execució de l’obra a la
unió d’empreses adjudicatà-
ries, l’aplicació de les millores
econòmiques de l’obra fora de
l’àmbit del projecte de Riumar,
la baixa desproporcionada per
part de la segona empresa
adjudicatària compensada
amb preus contradictoris al
voltant de 400.000€ i de dub-
tosa legalitat, la poc transpa-
rent direcció d’obra per part
d’un tècnic extern i no els
municipals, i el sobrecost
pressupostari d’uns

700.000€ addicionals als pre-
vistos inicialment”.
El requeriment per la “mala
execució de l’obra i per incom-
pliment de contracte és realit-
za 24 mesos després de l’atu-
rada de les obres per part de
la primera empresa adjudi-
catària UTE Transcornejo -
Canalitzacions Pagà. La quan-
titat d’aquest requeriment s’e-
leva, segons xifres de CIU
Deltebre a més de 400.000€.
Finalment, l’Ajuntament només
ha demanat un retorn de
328.000€”. Soler ha destacat
que “el govern municipal ha
realitzat aquest requeriment
dos anys després i una vega-
da sabedors que des de l’opo-
sició seguíem fil per randa
aquest cas per prendre les
mesures oportunes”.
Dies abans de les darreres
eleccions municipals el llavors
alcalde de Deltebre, Gervasi
Aspa, “demana per escrit a la
mateixa UTE l’asfaltat de dife-
rents carrers de fora de l’àm-
bit del projecte donant, d’a-
questa manera, per satisfetes
les millores que s’havien de
realitzar a l’obra xifrades amb
uns 200.000€. Fins ara, des
de CIU Deltebre, no hem

pogut obtenir la informació ofi-
cial al respecte d’aquestes
asfaltades electorals, ni pel
que fa al projecte, ni finança-
ment, ni liquidació econòmica
ni informes tècnics”.
Una vegada l’inici de resolució
del contracte amb la primera
empresa, “s’adjudica l’obra
pendent d’executar i les millo-
res de l’obra mal executada a
una nova empresa que pre-
senta una baixa econòmica
desproporcionada per ade-
quar-se a la partida pressu-
postària existent. Una baixa
del 35% que després, curiosa-
ment, és compensada en part
amb preus contradictoris del
voltant de 400.000€, que
suposen un excés econòmic
no previst de dubtosa legalitat
d’acord a la quantia del projec-
te adjudicat”.
Alhora, també s’ha destacat
les dues modificacions de crè-
dit afectades a l’obra que han
incrementat el pressupost d’a-
questa “amb uns 700.000€,
que va aprovar Aspa abans de
sortir d’alcalde”. 
En el plenari, el grup municipal
de CIU Deltebre “també ha
recordat les 15 instàncies no
contestades sota l’alcaldia de

Gervasi Aspa i en relació,
majoritàriament, a temes d’o-
bres públiques i ha relacionat
les 10 instàncies presentades
en l’últim mes (només contes-
tades 2) requerint novament
informació i informes sobre
diferents execucions d’obres
públiques i d’altres temàtiques
d’interès municipal”. Soler
també ha destacat que si en
un termini prudencial no es
facilita la informació i informes
pendents, des de CIU
Deltebre, es prendran les
mesures oportunes per tal de
salvaguardar la funció de fis-
calització com a grup d’oposi-

ció que tenen encomanada
per la ciutadania. 
Finalment, en el transcurs del
ple, des de CIU Deltebre “hem
reiterat la dimissió d'Aspa no
només per l’adquisició dels
terrenys estratègics del Molí
dels Mirons, sinó que també
per la mala gestió, obscuritat i
sobrecost de l'obra de
Riumar”.

Gervasi Aspa, davant de les
manifestacions de CiU
Deltebre, possiblement, res-
pondrà en els propers dies, en
una roda de premsa. 

YASMINA CURTO
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EN UN MINUT

-CiU presenta la campanya
“Millorant els barris, trans-
formem Tortosa”. L’alcalde,
Ferran Bel, i el seu equip tor-
nen a visitar els barris de la
ciutat per escoltar les pro-
postes dels ciutadans per
seguir millorant Tortosa.
Convergència i Unió torna a
implantar aquesta campanya
de proximitat que permetrà
també informar de totes les
actuacions que l’Ajuntament
de Tortosa ha fet darrera-
ment en cadascun dels
barris.

-La Fira del Llibre Ebrenc
va fer el dia 31 de maig un
homenatge a l'escriptor tor-
tosí Gerard Vergés, mor el
passat dia de Sant Jordi, als
83 anys. Els actes es van
celebrar en el marc de la
Fira del Llibre Ebrenc i de
Litterarum, que va rebre
unes 4000 visites.

-Tot apunt a la Ràpita per a la
sisena Festa del Mar, el 14
i 15 de juny.

-El 2 de novembre comen-
cen les obres per soterrar la
línia elèctrica del
Trabucador.

-El ple de les Corts
Valencianes va aprovar una
proposició no de llei, impul-
sada pel PP, que reclama el
tancament del Castor.

-El secretari d'Habitatge i
Millora Urbana, Carles
Sala, i el president del
Consell Comarcal del
Montsià, Joan Martín, han
signat dos acords de
col·laboració per augmentar
el nombre de pisos de llo-
guer social disponibles a la
comarca.

-El President del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Jordi Jardí, reitera la
voluntat d'arribar a un pacte
amb l'ajuntament de
Ginestar pel que fa a la
indemnització que l'ens
comarcal reclama al consis-
tori.

-L'Alcalde d'Ascó, Rafel
Vidal, ha compareixut
aquest matí davant de la
Comissió d'Economia del
Parlament de Catalunya per
explicar perquè una part de
l'impost nuclear ha de rever-
tir a la comarca de la Ribera.

-La Guàrdia Civil fa regis-
tres a la demarcació de
Tarragona en el marc de la
macrooperació per frau en
el gasoil.

-Comencen a Ulldecona les
jornades musicals.

Més notícies

Avui divendres dia 6 de
juny l’Ametlla de Mar inicia
10 dies de plena intensitat
gastronòmica amb les
Jornades del Peix Blau.
Bars i restaurants de la
localitat s’han afanyat a
preparar diversitat de pro-
postes culinàries amb el
peix blau com pedra filoso-
fal de menús exquisits i
tapes gustoses.
Fins al 15 de juny, onze de
restaurants del Club de
Gastronomia oferiran els
seus menús a 18 i 25
euros amb l’objectiu de
difondre la cultura culinària
i marinera de l’Ametlla de
Mar a través d’un dels pro-
ductes propis i de més
proximitat com el peix
Blau.
A la vegada, 21 bars de la
localitat s’han afegit a la
Ruta de Tapes Tapamar i
en aquesta ocasió a la
Tapa Blava, la qual oferirà
per 2’5 euros la possibili-
tat de degustar diverses
propostes de tapa amb
peix blau i beguda inclosa.
El verat, el seitó, la tonyi-
na, la sardina o el bonítol
seran els productes estre-

lla d’una promoció que pre-
tén donar valor afegit als
productes de la mar i la
tasca tradicional dels pes-
cadors i la Confraria de
Pescadors.

XX Diada dels Fideus
Rossejats
Diumenge dia 8 de juny
tindrà lloc la festa central
de les jornades amb la XXª
edició de la Diada dels
Fideus Rossejats. Les
immediacions de l’antiga
llotja de pescadors, que

ara ocupa el Centre
d’Interpretació de la
Pesca, acolliran l’habitual
concurs gastronòmic de
fideus cuinats a l’estil dels
pescadors, amb la partici-
pació de prop de 40 cui-
ners amateurs que lluita-
ran per un dels sis premis
de 150 € que ofereix l’or-
ganització. Paral·lelament
tindrà lloc la degustació de
fideus i de tapes de peix
blau a càrrec dels restau-
rants del Club de la
Gastronomia de l’Ametlla

de Mar, i una mostra de
vins dels cellers de la DO
Terra Alta.
Tot plegat farà possible
que amb l’adquisició de
tiquets per valor de 5
euros, els assistents
puguin gaudir d’una degus-
tació de fideus, dos tapes
de peix blau i dos consumi-
cions de vi.

Festa del Mar i Actes
Paral·lels
La Diada dels Fideus
Rossejats serà tota una

festa, la qual tindrà altres
ingredients a part dels
gastronòmics, ja que com
també és habitual en els
darrers anys, l’Estació
Nàutica Costa Daurada
organitza la Festa del Mar
en la que es podran realit-
zar diverses activitats nàu-
tiques com sortides en
caiac de mar, vela lleuge-
ra, paddle surf, submari-
nisme o esnorkel per
només 1 € per activitat, a
la vegada que de manera
excepcional també es
podrà participar de sorti-
des amb el Tunatour per
15 € els adults i 5 € els
nens.
A tot això s’haurà d’afegir
la Trobada d’Instagramers
i la Trobada de Patchwork
que organitza l’Associació
de Dones Endavant.

L’Ametlla de Mar combina Gastronomia, peix i mar 
a la Diada dels Fideus Rossejats

Acull la festa central de les Jornades Gastronòmiques del Peix Blau

DIUMENGE

ACTUALITAT

El delegat del govern a
l'Ebre es va mostrar "dol-
gut" per la comparei-
xença de premsa en què
els sindicats apuntaven
com a possibles causes
de l'"ocultació", del pla
estratègic, que el govern
aprofités les conclusions
per confeccionar el seu
programa electoral.
Pallarés va voler remar-
car que bona part de les
propostes que inclou el
Pla estratègic ja s'estan
aplicant en el funciona-
ment ordinari dels dife-
rents departaments del
govern ebrenc, i que si
no l'han donat a conèixer
a l'opinió pública és per-
què el govern encara no
ha acabat de fer la pro-
gramació econòmica
necessària per aplicar-lo.
El delegat també va

demanar una rectificació
per la insinuació que va
fer un dels dirigents sindi-
cals sobre possibles irre-
gularitats en l'atorgament
de cursos de formació.
La polèmica ha tingut un
punt i seguit quan el grup
del PSC s’ha afegit a les
reivindicacions dels sindi-
cats demanat la compa-
reixença del conseller
Felip Puig en la comissió
d'Empresa i Ocupació del
Parlament perquè n'expli-
que el contingut. 
“És fonamental conèixer-
ne el contingut al més
aviat possible i que a par-
tir d'aquí es puguin dur a
terme les actuacions
necessàries”, va manifes-
tar el senador socialista
Joan Sabaté, que consi-
dera que cal insistir en el
creixement econòmic i la

industrialització.
Els socialistes també
coincideixen amb els sin-
dicats en la necessitat de
crear una comissió de
seguiment del pla.
(Ebredigital/redacció)

Pallarés respon als sindicats dient que
ja estan aplicant el pla estratègic

Serà la XX edició 

de la Diada

Es tracta d’una

convocatòria

ciutadana

“En el funcionament ordinari dels diferents departaments del govern ebrenc”

Fecotur posa en
marxa  les 2es
J o r n a d e s
Gastronòmiques
de l’arròs i el
Marisc a
Deltebre des d’a-
vui fins al 29 de
juny. 
Aquest any parti-
cipen  8 restau-
rants del
Municipi amb
uns menús molt
complets per
tan sols 25€ i on
hi ha present
tant el Marisc
com l’arròs.
Els clients entra-
ran en el sorteig
de dos àpats
per a dues per-
sones.

II Jornades Gastronòmiques de

l’Arròs i el Marisc

A Deltebre, des d’avui fins el 29 de juny. 
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CRAC de la setmana: Fernando Recio
MICHEL VIÑAS

“FITXAR PEL KITCHEE VA SER COM SI EM TOQUÉS LA LOTERIA”
Fernando Recio té 31 anys.
És de Roquetes. En fa quatre
que juga amb el Kitchee, a
Hong Kong. Ha estat conside-
rat el millor jugador de la tem-
porada. I també el millor cen-
tral. Un referent i un idol per la
seua afició. 
La seua aposta de marxar a
Hong Kong, gràcies al seu tre-
ball, ha estat un èxit. Ens ho
explica perquè és el nostre
Crac de la setmana. 
Més Ebre: Estar considerat
pels vots de la Federació, tèc-
nics i premsa el millor jugador
ha de ser gratificant.
Fernando Recio: Sí, ho és.
En qualsevol lliga és important
i estic molt satisfet. És un
reconeixement personal però
cal destacar tot l’equip. Hem
tornat a quedar campions i el
Kitchee cada cop és un club
més rellevant a Àsia.   
ME: Ara, estarà més cotit-
zat...?.
FR: Tinc dos anys de contrac-
te al Kitchee. I no sé si estaré
més cotitzat però és cert que
ara, amb aquest guardó, a
més de fer-me molta il.lusió,
puc estar més valorat en
altres aspectes, que no són
únicament econòmics.   
ME: El millor jugador ha de
tenir altres ofertes. No me
crec que no....
FR: Han hagut dues propos-
tes d’Indonesia, però tinc con-
tracte amb el Kitchee i segui-
ré, si no hi ha res de nou que
pugui canviar els plans que
tinc a hores d’ara. 
ME: I si li truca un club de la
lliga espanyola....?
FR: Lògicament, ho estudia-
ria. I tant. Però no s’ha produit
cap conversa i, a més, cal
veure que hi ha molts juga-
dors de la Segona A i de
Segona B de l’Estat espanyol
que volen venir a jugar a Hong

Kong. I és que actualment, les
condicions que ofereix el
Kitchee són, en proporció,
més interessants. I jo, a més,
estic força bé. M’he adaptat i
valoro molt la vida que portem
la familia i jo a Hong Kong.
Estem ben integrats. I això és
important. Em sento ben con-
siderat al club i ara mateix,
després del reconeixement
com a millor jugador a la lliga,
he signat un contracte de
patrocini amb Nike. Tot ple-
gat, un somni. I, malgrat que
està lluny de casa, és una lliga
de Primera divisió. El cert és
que poder fitxar pel Kitchee,
fa quatre anys, tal com esta-
va, va ser com si em toqués la
loteria. Jo he treballat molt
però ha valgut la pena. Estic
molt content de com ha anat
tot.
ME: Però tot no va ser tant

bonic. Decidir-se al seu
moment, va ser complicat?.
FR: Jo, de la forma en què em
trobava llavors, no m’ho vaig
pensar. Josep Gombau era
l’entrenador i em va donar l’o-
portunitat i, a través de Carlos
Alós, m’ho van comunicar. La
il.lusió que tenia va tapar totes
les dificultats. I, com he dit,
ara estic ben adaptat allà.
ME: Gombau està a l’Adelaide
United. Anirà un dia a jugar a
Australia?.
FR: Sé que han hagut rumors
i comentaris sobre això. Jo
estic molt agrait a Gombau,
amb qui tinc molt bona rela-
ció, per l’oportunitat que em
va donar. Però de l’Adelaide
no ha hagut cap proposta
ferma, no n’hem parlat mai. Si
arribés a succeir, la veritat és
que ho comentariem. Tornar a
tenir-lo com a tècnic seria

il.lusionant i, a més, l’Adelaide
és un club de solera i tradició
a Austràlia. Però fins ara no ha
hagut res.  
ME: El calero Àlex Gómez va
entrenar el Kitchee durant uns
mesos. Va marxar per unes
diferències amb el president.
Què va passar?
FR: Ell va pendre una decisió
personal i els seus motius
devia tenir. No puc entrar a fer
valoracions. El que puc dir és
que mentre va estar, amb mi,
el tracte va ser excel.lent i la
nostra relació va ser molt
bona. 
ME: Bé, tornant a la tempora-
da, ha estat esplèndida. Quan
va creure que podia ser el
millor jugador?.
FR: La temporada ha estat
molt bona en tots els sentits.
Jo em trobo ara força bé.
Millor fins i tot que fa deu anys

enrera. No sé quan es podia
considerar que em votarien
com a millor jugador, però va
haver un partit, de AFC CUP,
que és com l’Europa League,
contra un equip de Jordania.
No vam passar l’eliminatòria
però la repercussió que té per
a Hong Kong aquesta mena
de partits, de reivindicació
com a país, genera que se’n
parli molt. I els dies posteriors
em van fer entrevistes pel par-
tit que vaig fer. Potser fou lla-
vors quan vaig veure possibili-
tats de que se n’estava par-
lant més que en altres
moments.
ME: Hong Kong es troba com
Catalunya?.
FR: Sí, un cas similar. I, sal-
vant les distàncies, el Kitchee
seria com el Barça i Hong
Kong com Catalunya. El club
lluita molt per la promoció en
aquestes eliminatòries interna-
cionals. Es una reivindicació a
través de l’esport.
ME: Molina, porter internacio-
nal, el nou tècnic.
FR: Nova etapa. Molt moti-
vant. Il.lusiona compartir
vivences amb un entrenador
que, com a jugador, ha tingut
una trajectòria com la d’ell.
ME: Segueix l’actualitat ebren-
ca?.
FR: Tot el que puc. I la veritat
és que Més Ebre és una bona
eina per fer-ho, per internet.
Acostumo a seguir els equips

d’aquesta forma.
ME: Es veu quedant-se a viure
a Hong Kong..., com a perso-
na de club?
FR: No m’ho plantejo a hores
d’ara. Al seu moment, ho valo-
raria, si m’ho diguessin. Si la
familia estem tan bé com ara,
podria ser una opció. 
ME: Vosté havia deixat el fut-
bol i va tornar amb el filial del
Roquetenc...
FR: Sí. Havia deixat de jugar i
em dedicava a la bici de des-
cens. Els amics m’ho van
comentar, de jugar amb el
filial del Roquetenc. Càndido
era el tècnic i em va ajudar a
recuperar les ganes de jugar.
Abans d’acabar-se la tempora-
da, ja vaig anar amb el primer
equip, amb Javi Cid. Em va fer
jugar en la penúltima jornada
a Alcarràs, quan estàvem abo-
cats al descens. Perdíem i
vam entrar Castillo i jo. I vam
marcar tots dos. Jo vaig fer el
3-4 al final. Aquell gol potser
em va permetre ser titular en
la jornada següent, contra el
Pubilla Cases que es jugava
l’ascens i nosaltres la per-
manència. Vam guanyar 1-0 i
ens vam salvar. Després vaig
seguir al primer equip fins que
vaig anar al Tortosa, i ja més
tard a la Rapitenca, Amposta,
Tortosa altre cop i al Kitchee.
ME: Coses del futbol...
FR: Doncs sí. Coses del fut-
bol.

Recio ha estat considerat el millor 

jugador de la lliga de Hong Kong, i

també el millor central. El jugador valora

l’oportunitat que va tenir fa quatre anys

de marxar al Kitchee.
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La junta directiva del CF Camarles ja sap la notícia. A princi-
pis de juliol està previst que comencin les obres per a la
instal.lació de la gespa artificial al camp de futbol. Una noticia
anhelada. Desitjada pel club camarlenc en un any en què ha
assolit l’ascens de categoria el primer equip i també per tota
la feina feta als planters. D’altra banda, però parlant també de
planters, destacar l’ascens històric del juvenil de la Cava a
Preferent mentre que el cadet, que entrena Mario Arques,
podria assolir-lo aquest cap de setmana a la Sénia. Equips que
pertanyen a l’estructura de l’Escola. 

Camarles tindrà gespa artificial a
l’inici de la temporada vinent

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Estava al del CD Tortosa

‘Cito’ fitxa amb el Reus
AL JUVENIL DE LLIGA NACIONAL

Sergi Cid ha fitxat amb el Reus
juvenil de lliga Nacional. ‘Cito’,
fill del tècnic Javi Cid, ha debu-
tat aquest any amb el primer
equip del Tortosa i la seua evo-
lució li ha portat a estar en l’a-
genda del Nàstic i del Reus,
amb qui ha fitxat després de 13
anys al futbol base roigiblanc. 

El dia 27 de juny, assemblea

‘Tito’Garcia Sanjuan ja planifica 
UE RAPITENCA

La Rapitenca celebrarà l’as-
semblea de socis el dia 27 de
juny. 

Fins llavors, com passa cada
any, tot seran especulacions pel
que respecta l’actualitat del pri-
mer equip. El tècnic ‘Tito’ Garcia
Sanjuan i Eloi, el seu segon i pre-
parador físic, ja treballen amb la
secretaria tècnica per a la nova
temporada a Primera catalana. 

Es coneix, dins de la rumoro-

logia, que Munta, que té una
oferta de l’Ascó, no seguirà.
Tampoc Ivan Munta, que podria
tornar al Valls, així com Yèla-
mos, que sembla que podria
anar al Morell. I el porter Damià
tampoc continuarà. 

Barrufet pot tenir una pros-
posta de l’Amposta, on coincidi-
ria amb Teixidó. Però tot està a
l’aire. No és la única proposta
que té el jugador de Benissanet. 

Nando Crespo i el seu cos tècnic continuen

El nou repte ha començat
CD TORTOSA

El CD Tortosa va guanyar el Ca-
talònia (3-0) i va acabar la tempo-
rada en la tercera plaça. Un gran
final de lliga, amb sis victòries se-
guides. En acabar el partit, es va
fer una roda de premsa per con-
firmar la continuïtat del cos tèc-
nic. Era una de les propostes de
Nando Crespo, seguir amb Lluís
i Fernando Garcia. Finalment així
serà. Ximo Talarn fou presentat
com a tècnic del juvenil prefe-
rent. 
Sobre el nou repte ambiciós
d’assolir l’ascens, el director es-
portiu, Rogelio Figueres, que
també fou presentat, va dir que
“és el que ha transmès la directi-
va i anem, sense amagar-nos de
l’objectiu, a fer tot el possible per
aconseguir-lo”. Es preveuen un

bon nombre de baixes i, per tant,
certa renovació. Es parla (tots
són especulacions) d’un possible
interès per poder incorporar a
Arnau i J. Ramon (Amposta) o al
davanter David Callarisa, que jun-
tament amb Barrufet, també so-
na per Amposta. Tot són rumors,
com molts que n’hi haurà a partir
d’ara. Finalment, dir que Alex
Curto serà el coordinador del fut-
bol base. 

Ximo Talarn serà el proper
entrenador del juvenil.

Xavi Subirats no seguirà al
club. Entrenava 

el cadet de preferent

Juvenil Preferent

El Jesús i Maria es reforçarà per recuperar identitat

Nova etapa 
SEGUEIXEN EL PRESIDENT I LA JUNTA

El Jesús i Maria va perdre en el
darrer partit de la lliga, contra
el campió el Martinenc (0-1). El
descens ja s’havia consumat. 

Però ja es treballa per la no-
va etapa a Segona. Es preveu
que renovin la majoria dels juga-
dors que el tècnic Jordi Rojas
ha considerat que han de se-
guir i es confia en fer unes in-

corporacions que faran que l’e-
quip de l’Aube sigui competitiu i
un altre cop un aspirant a les
primeres places, ara a Segona.
A més d’altres fitxatges previs-
tos, el tècnic Jordi Rojas por-
tarà diversos jugadors de la
seua confiança procedents del
mercat tarragoní. La junta i el
president continuen. Tots. 

El porter jesusenc jugarà en el segon equip

Sergi Serret, a l’Adelaide
MARXA AMB GOMBAU A AUSTRÀLIA

Fa unes setmanes deiem que el
porter jesusenc Sergi Serret ha-
via debutat amb la Pobla, filial
del Nàstic, a la Tercera divisió. I
ara li ha arribat una proposta
convincent d’Austràlia, d’un país
en el que la familia ja té vincles.
Reunia el perfil per a ser el por-
ter que buscava l’Adelaide Uni-
ted, equip que entrena Josep
Gombau. Sergi va per a jugar
amb el filial, però amb expecta-
tives de poder progressar.

Era un partit de tensió. Però
la clau fou que la tranquil.litat i
l’ofici que en tot moment va de-
mostrar Gerard Zaragoza es v
transmetre als jugadors. L’Am-
posta va fer un gran partit i li
va sortir a la perfecció el plan-
tejaments, amb tres centrals
que van estar enormes. L’e-
quip es va fer amb el control
del joc, tot i el contratemps
amb la lesió d’Isaac. Malgrat
això, va sofrir. El Marianao va
tenir l’1-0 amb una rematada
que va tallar la respiració. El
travesser va respondre. Xavi
Anell també va tenir l’ocasió,
però l’assistent va anular el

gol. A la represa, després d’u-
na jugada complicada en què
Ferran va subjectar el davanter
local dins l’àrea, els ebrencs
van imposar-se gràcies a la
seua actitud i treball. L’ansietat
va pesar-li al Marianao que,
poc a poc, va perdre pistona-
da. L’Amposta, amb gent de
refresc davant i que van reno-
var energies en la pressió, va
aprofitar una escletxa defensi-

va local, una errada del porter
per fer el 0-1. Miguel va mar-
car-lo. Euforia. Emoció fins i
tot. Amb el 0-1, el Marianao va
intentar-ho a la desesperada
però sense opció, excepte una
al final. L’Amposta, a la con-
tram en va tenir varies. Final
del partit i del sofriment. De l’a-
gonia. Quin patir!. Però va val-
dre la pena.

Ara ja és moment de mirar

el futur. Zaragoza va pactar
que el compromís era fins l’1
de juny. I ha complert amb la
salvació.Tal com hem vingut
dient en les darreres setma-
nes, Teixidó és el nou tècnic.
Diversos jugadors de l’Ampos-
ta, fins i tot els que han estat
lesionats, tenen trucades al
seu mòbil d’altres equips. Po-
den haver-hi canvis.

Ja ha passat l’ensurt, s’ha
de treballar per al futur, per no
patir tant. El centenari es cele-
brarà a Primera catalana.  

Joab, que marxa a Andorra
a jugar és la primera baixa
confirmada. 

L’Amposta és de Primera catalana

El patiment s’ha acabat.
L’Amposta va guanyar diu-
menge el primer partit fora
de casa de la lliga. El que
era necessaria. Necessitava
un punt. El Marianao, els
tres. La final fou ampostina.
Un gol de Miguel i un gran
treballa van valdre la per-
manència. 

VA GUANYAR AL CAMP DEL MARIANAO (0-1), GOL DE MIGUEL

Va salvar-se en una darrera jornada agònica, una final per als dos equips

M.V.

Celebracions en acabar el partit, a Marianao. 

Antoni Teixidó serà el
proper tècnic de

l’Amposta, tal com hem
avançat les darreres

setmanes.
Dilluns semblava que el
fitxatge no es faria, però
finalment s’ha concretat. 

Futur

Diumenge en acabar el partit
del primer equip del Tortosa,
es va fer una roda de premsa
per a confirmar la continuitat
del cos tècnic i per presentar
el tècnic del juvenil. 

S’havia acabat una tempo-
rada de forma brillant i co-
mença una nova etapa amb
molta il.lusió i entusiasme. Es
notava entre directius, presi-
dent, director esportiu i cos
tècnic. I cal valorar-ho. Es po-
dria dir que és normal que hi
hagi il.lusió en un inici, i que
també l’ha haguda en altres
projectes anteriors que han
acabat no sent com es volia. 

Però jo ho valoro per la for-
ma. D’entrada perquè són va-

lents. Agafar
el club com
es diu que l’-
han trobat i
tenir aspira-
cions només
mereix el suport i l’ajuda de
l’afició.

Només el temps i sobre tot
els resultats, marcaran el seu
estat d’ànim i els seus propò-
sits. Però a hores d’ara es de-
tecten bones vibracions i prin-
cipalment gent amb moltes
ganes de treballar i de posar-
se el ‘mono’ de feina. I això
m’agrada. És positiu i pot arri-
bar a engrescar a una afició
que ho necessita i que té ga-
nes de fer-ho. 

Il.lusió
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Sergio Ruiz ha estat la primera baixa del R-Bítem. El davanter, que
portava quatre anys al club, no seguirà per decisió tècnica. Ruiz
pot tenir ja avui una oferta d’un club de Segona. Poden haver-hi
més baixes; de fet hi ha jugadors, tal com van informar que han re-
but trucades d’altres i caldrà esperar per saber si continuen. Jordi
Fabregat ‘Xexu’ està entrenant aquesta setmana al Nàstic, tal com
vam avançar setmanes enrera. El R-Bítem va tancar la temporada,
divendres passat, contra la Selva (4-1). Al descans perdia 0-1 però
a la represa, Emili (2), Gerard i S. Ruiz van remuntar. El R. Bítem ha
acabat vuitè. Jota i Llaó ja han renovat, segons fonts del club. 

Sergio Ruiz es baixa 
al Remolins-Bítem 

SEGONA CATALANA

El Perelló baixa a 3a. catalana. Tenia opcions de salvar-se, però depe-
nia d’una caràmbola i aquesta no es va produir. Excepte el de l’Ampos-
ta, cap dels resultats es va donar. Principalment, el Perelló havia de
guanyar a Valls i això no va poder passar. En un moment de la sego-
na meitat, quan Mohedano va empatar, amb el 2-2, el Perelló sembla-
va que podia capgirar el marcador però a manca de pocs minuts, el
Valls va aconseguir el 3-2 definitiu. Amb la derrota, res més importa-
va. A més, el Cambrils va guanyar a la Canonja i també va fer-ho el Ro-
da, amb penal al final. El Perelló pot sofrir una renovació amb jugadors
que deixaran el club. Tampoc està clara encara  continuitat de Molinos.  

El Perelló consuma 
el descens de categoria

VA PERDRE A VALLS (3-2)

La setmana passada informàvem que la junta directiva del CD Alca-
nar podria seguir. I així és. I podria ser que ho fes amb noves incor-
poracions, un fet que s’està ultimant en els darrers dies. Quan tot
es concreti, es començarà a planificar la nova temporada. 

En l’aspecte esportiu, dir que el primer equip, tot i la primera vol-
ta deficient que va fer, ha culminat una segona brillant i torna a ca-
bar, un any més, entre els cinc primers de la categoria. La victòria
a Morell va significar el cinquè lloc. L’equip d’Alfons, tècnic que s’a-
comiadava de l’equip, va imposar-se per 1-4 al camp del Morell, se-
gon classificat. 

L’Alcanar acaba cinquè 
amb la golejada al camp del Morell

PODEN HAVER-HI INCORPORACIONS A LA JUNTA

Pregunta: Il.lusionat?
Resposta: Molt il·lusionat i
amb ganes de començar al
capdavant del nou projecte
del CF Gandesa.
P: Un repte.
R: Sens dubte és un repte
per mi el fet d'entrenar per
primer cop un equip ama-
teur, però al mateix temps
crec que estic preparat per
fer-ho i que amb la formació
que tinc i amb molt de treball
podré realitzar una bona
feina amb l'equip. 
P: Com canviarà la seua
feina de director esportiu a
tècnic primer equip?

R: En primer lloc, evident-
ment, passaré a intervenir
directament amb l'entrena-
ment i en el dia a dia de l'e-
quip, cosa que fins ara no
era així, ja que ara la meva
tasca era més a nivell d'orga-
nització i suport al cos tèc-
nic. En segon lloc també,
des del moment que vaig
acceptar el càrrec d'entrena-
dor del primer equip aug-
mento en responsabilitats i
en nivell d'exigència.
P: Ser entrenador d'amics
companys i fins i tot fami-
liars, no serà fàcil?.
R: En un poble com Gandesa

és inevitable que dins l'equip
hi hagi certes relacions per-
sonals, però aquest és un fet
que ja em passava amb el
juvenil. Crec que tots hem de
saber separar l'aspecte per-
sonal de l'aspecte futbolístic
i ser conscients que dins
d'un vestidor no han d'afec-
tar les relacions que puguis
tenir en altres àmbits.

P: Hi haurà molts canvis al
Gandesa la temporada
vinent?
R: La idea és mantenir l'es-
tructura de l'equip d'aquesta
última  i reforçar-nos en algu-
nes posicions que creiem
que són claus per poder
millorar i tenir un millor rendi-
ment.

El Gandesa va guanyar el
Vilaseca en la última jornada
(2-0), amb gols de Dilla i
Genís. Ha acabat setè amb
55 punts. Fou el darrer partit
d’Enric.

Rafel Navarro, nou tècnic del CF Gandesa
“És un repte per a mi el fet d’entrenar per primer cop un equip amateur”

FINS ARA, DIRECTOR ESPORTIU

“Ara tindré més
responsabilitats i

exigència”

Nou repte

El Catalònia ja sabia diu-
menge, abans de visitar el
camp de Tortosa, que esta-
va totalment salvat una ve-
gada l’Amposta havia asso-
lit la permanència. El partit
va ser un tràmit i es va no-
tar (3-0). Potser també pe-
sava a l’ambient que se sa-
bia que el cos tècnic no
continuava. Aquesta setma-
na ja és oficial. Oscar Ru-

mense no seguirà. El propi
tècnic explicava a Més Ebre
que “la directiva ha decidit
que fa falta un revulsiu, un
nou impuls al vestidor per a
no patir tant la propera tem-
porada”. Sobre si la decisió
l’havia sorprès, Rumense
contestava que “és futbol i
res et pot sorpendre. Però
penso que havíem assolit
l’objectiu i que si no arriba a

ser perquè ha hagut com-
pensació, haguéssim estat
salvats molt abans. Crec
que Tomàs i jo podíem se-
guir un any més, però no
s’ha vist així”. Sobre si juga-
dors han tingut a veure
amb la decisió, el tècnic
manifestava que “un vesti-
dor en el que amb la majo-
ria de jugadors tens relació
personal no és fàcil. Però

crec que ho hem portat bé.
No obstant, és cert que
quan hi ha massa confiança
es produeix un acomoda-
ment i això és un problema,
que comporta d’altres”. En-
ric Aleixendri, fins ara al
Gandesa, serà el proper en-
trenador.  Torna a casa.
D’altra banda, Ramon Ma-
sip i Francesc de la Vega
deixen el futbol. 

Oscar Rumense no seguirà entrenant el Catalònia
ENRIC ALEIXENDRI, FINS ARA AL GANDESA, SERÀ EL PROPER TÈCNIC

Josep Subirats ‘Subi’ tor-
na al Roquetenc, equip amb
el que va penjar les botes
com a jugador en actiu ara
fa un any. Subi, que en la
present temporada estava
amb Alfons Royo a l’Alca-
nar, com a segon, ha ac-
ceptat la proposta del Ro-
quetenc per entrenar-lo en
aquesta nova etapa a la Ter-
cera catalana. El Roque-

tenc es va acomiadar de la
lliga amb un empat contra
la Cava. I ja prepara la tem-
porada vinent en la que hi
es mantindran jugaors i hi
haurà la renovació lògica
després d’un descens. Es
manté el filial i la junta se-
guirà presidida per José An-
tonio Vilchez. Gerard Jornet
serà el coordinador. Mario
deixa el club. 

Subi, nou tècnic del Roquetenc
TORNA AL CLUB

Enric es va acomiadar de
Gandesa: “han estat uns anys
molt bons i la veritat és que
he treballat molt agust. Agrair
la confiança del president, de
la directiva i també destacar
als jugadors. Amb Rafel he tin-
gut una estreta i bona relació.
Està preparat per agafar l’e-
quip. M’emporto un bon re-
cord de Gandesa, on han que-
dat les portes obertes”. Enric
fou mantejat en acabar el par-
tit. La lliga vinent dirigirà el Ca-
talònia. 

Enric
Aleixendri es
va acomiadar

Pau Vila, jugador del CD la
Cava, ha decidit pensar les
botes. Va començar l'any
1990 amb el benjamí de
La Cava va seguir als plan-
ters del club fins que fou ju-
venil de segon any. De ju-
venil de tercer any va jugar

amb l’Amposta de prefe-
rent. Després  va tornar a
la Cava i va estar-hi 3 anys
jugant també dos tempo-
rades amb el Catalònia a
Preferent, amb Paco Gila-
bert. Va acabar aquesta
etapa i al CD la Cava hi ha

estat set anys sent el ca-
pità de l’equip. Ara ha deci-
dit allunyar-se dels camps
de futbol com a jugador en
actiu: “deixo el futbol als
31 anys perque arriba un
moment en el que, si no
tens la suficient motivació,

és complicat donar tot de
tu mateix. I m’ha arribat el
moment. Ara vull fer nous
reptes que em motiven i
aprofitar que fisicament
per sort encara estic bé
per poder-los assolir”. Pau
volia destacar “les perso-

nes que més m'han mar-
cat que sense dubte han
estat els els meus pares
que son els que sempre
m'han acompanyat i m’han
ensenyat els valors del res-
pecte i companyerisme”.
Pau va disputar el darrer

partit, dissabte a Roque-
tes.

Pau Vila penja les botes
Va jugar el darrer partit dissabte a Roquetes

CD LA CAVA

Pau Vila. 
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El 6 de setembre els deia, abans de començar la campanya en els meus pronòs-
tics, “Qui serà el campió?. Primer bloc per aconseguir l’ascens: Reddis, Morell, Gan-
desa, Alcanar, la Cava i Tortosa”. Equips amb possibilitats de baixar: Perelló, Cala-
fell i Selva del Camp.  Vaig encertar en tres descensos i dels cinc primers
classificats vaig encertar amb el Reddis, Morell, Alcanar i Tortosa. Si no s’ho creuen
mirin la hemeroteca del Més Ebre, és publica. Com m’agraden els riscos, no m’im-
porta dir-ho, de vegades sóc molt atrevit i em repto a mi mateix cada dia, en l’es-
port, en la vida, en l’amor i en tots els àmbits de la vida. Solament falten 101 dies
per a què comenci la Segona Catalana de la propera temporada i ja poden resar tots els equips perquè
no pugi el Morell, doncs si és així, la propera campanya viurem una de les més emocionants lligues, i
vostès es diran: com puc saber això si falten 101 dies?. Molt fàcil, domino aquesta categoria des de fa
sis anys i els fets estan aquí. Cada campanya encerto el campió sempre ja al novembre. Ara m’atrevei-
xo a dir-los que l’any vinent descendiran un mínim de cinc equips segur i sis amb un 75% de possibili-
tats. En què em baso? Només en estadístiques reals, la categoria per damunt de la Segona Catalana o
Primer Regional sempre ha estat la Preferent fins el 2010/2011, després ha estat la Primera Catalana.
La propera campanya ja hi ha confirmats sis equips de la província: Reddis, Amposta, Rapitenca, El Cat-
llar, Torredembarra i Torreforta. Sempre que hi ha sis equips. en el 80% de vegades. descendeixen dos.
Però la propera n’hi hauran set de la província, si puja el Morell, amb la qual cosa dos descensos són
segurs. Mai en la història de la Primera Catalana, des de la reestructuració, ha hagut set conjunts tarra-
gonins i el potencial de la Preferent antiga era inferior a la actual Primera Catalana de dos grups, que
són l’únic que separen la Segona Catalana de la Tercera Divisió. Abans eren tres: 1 grup de Primera Ca-
talana i dos Preferents, amb la qual cosa, és molt fàcil que vostès entenguin que en un grup de 18
equips amb el potencial de conjunts de Barcelona, a més dels de Lleida, és quasi impossible que els
set es salvin. Que baixi un seria un miracle, però que baixin dos seria el normal. Fa dos van descendir
tres: Reddis, Morell i Valls, i la darrera va baixar el Jesús i Maria, però El Catllar i l’Amposta es van sal-
var pels pèls. La propera campanya els set clubs de Tarragona que pugui haver tenen una economia
complicada. El Morell, tot i pujar, potser baixi el pressupost; el Torreforta, els seus jugadors  porten set
mesos sense cobrar; El Catllar i Torredembarra amb el just; Reddis farà invents amb un equip jove; Am-
posta i Rapitenca segur que es mantindran, però també es preveia enguany un Jesús i Maria i un Am-
posta més tranquils en la Primera Catalana, però al final va haver borrasca i quasi diluvia.

Els clubs tenen el que tenen, poc ‘money’. Els de Barcelona tenen el mateix, però amb una diferèn-
cia, sota d’una pedra surten deu jugadors, aquí només un o dos. En resum, si baixen dos equips i no
puja el que promociona baixen sis. Així de clar, amb la qual cosa figurin quina pressió hi haurà aquesta
campanya per la part de baix. Si ara Roquetenc i Perelló han pagat els plats trencats, no s’estranyin que
la propera descendeixin dos conjunts més d’aquestes terres. No sóc alarmista, sóc realista.

RAPITENCA, ARRIBA GARCIA SANJUAN I. BENEÏT PER LA SANTA ESGLÉSIA. Els últims entrenadors
de la Rapitenca han estat Venancio González, Albert Ferri, Chechu Soldevilla, Xavi Cid, Albert Viñas, Jor-
di Fabregat, Santi Palanca, Alfons Royo i Antonio Teixidó en dues etapes, ara arriba un nou mister Gar-
cia Sanjuan, que el seu germà va ser jugador del Saragossa, ha entrenat al Borriol, Villareal C, Benicar-
ló i aquesta temporada al Vinaròs. Com es van fixar en aquest entrenador? Fa dues setmanes avançava
la noticia que al mister de la Rapitenca l’havia de beneir el Vaticà. El germà del secretari tècnic de la Ra-
pitenca, Don Fernando, és capellà. El va trucar i li va dir a Fernando: “mira, aquest entrenador és molt
bo, t’envio l’historial”, o sigui que més o menys va ser l’Església la que va tenir els primers contactes
amb aquest mister, com es diria ‘que Dios nos coja confesados’. Doncs, en el Villarreal el van cessar
després de quatre temporades, i en Borriol que el va portar de Primera Regional a Tercera Divisió va
marxar ell mateix per diferències amb el president quan estava quasi classificat per al play off  per a la
Segona Divisió B. La propera setmana els contaré més coses d’aquest mister i els diré que totes són
bones. Canviarà el primer equip de dalt a baix, no el coneixerà ningú, només quedarà l’escut.

AMPOSTA, ARRIBA TEIXIDÓ. Primer que res felicitar a Jordi Pérez. Dimarts es va aixecar, va mirar el
calendari i va veure que ja tenia 50 anys. Pregunta a Teixidó: “negocia vostè amb la Rapitenca?”. Res-
posta: “no”. Pregunta a Jordi Pérez de l’Amposta: “negocia vostè amb Teixidó?”, la mateixa resposta:
“no”. Llavors que feien en un bar d’Ulldecona prenent cafè o explicant batalletes? No seria millor quedar
en un lloc més discret, que hi ha molts per la costa rapitenca. Teixidó va arribar el dimarts per la nit a
un acord amb l’Amposta, i torna perquè ja va entrenar al juvenil. La penúltima jornada, Diego va parar
un penal. Aquesta setmana ha estat Miguel Reverte, aquest gran jugador no pot aconseguir l’ascens
amb el Tortosa, ni salvar a la Rapitenca, però va salvar a l’Amposta amb el seu gol a la segona part. El
25 d’abril vaig dir en aquesta columna: “L'Amposta té tres partits a casa: Tàrrega,  Andorra i Vilanova.
Guanyarà dos, empatarà un. Desplaçaments a tres dels implicats: Balaguer, Vista Alegre i Mariano Po-
blet. Molt a guanyar, poc a perdre. Es perdran dos partits; es guanyarà en un. Es salvarà l'Amposta”.
Ho matiso per què el seu mister mirava aquesta estadística cada setmana i m’ho ha recordat. Gràcies
Gerard. 

TORTOSA, UN EQUIP DE VETERANS O UN EQUIP DE FUTUR?. Tal i com vaig avançar el Tortosa té
nou mister, Nando. Ni el Tortosa m’ha comunicat res oficial, ni Nando tampoc m’ha trucat. Això si, mal-
grat això, un servidor els va donar l’avanç fa dues setmanes. M’arriben els rumors que hi hauran bas-
tants baixes, vuit. En aquest club els fixatges seran uns cinc, alguns ja a prop dels 30 anys. S’ha tocat
a tres jugadors del Remolins-Bítem. Joel que ha dit que no, Jota i Povill. També a Jose Ramon i Albert
Arnau de l’Amposta. Una dada per a demostrar que no es confia en la cantera. Havien fa dues campan-
yes dos porters, un va marxar a la Cava. Es va portar un d’un altre equip, Albert Forcadell, del Roque-
tenc. Enlloc de pujar un de la pedrera i que Selu fos titular. Després de rebutjar una oferta de la Rapi-
tenca, a Selu no el van mimar, i potser marxi, amb la qual cosa de tenir dos porters de la pedrera fa
dos temporades a no tenir-los. La gran temporada del Tortosa és gràcies a la seva joventut, si es fa un
equip amb més edat el resultat potser no sigui el mateix, potser sigui una campanya que s’aconsegueix
l’ascens, però el futur d’aquesta entitat passa només per dues línies, joventut i cantera. Per a mi no hau-
rien de tocar als jugadors del Remolins-Bítem que els va descartar el Tortosa, i més a aquest club que

La meva aposta: la propera campanya de 2a. catalana 
descendiran sis equips

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

amb quatre euros fa miracles, però els asseguro que alguns descarts del Tortosa, Sergi Navarro traurà futu-
res estrelles.

TONGO, ARRANJAMENTS O CASUALITATS. Vaig dir que guanyarien el Cambrils i Roda, i així va ser. El Pe-
relló ho tenia difícil, va perdre per mèrits propis.  També cal dir que no s’ha d’esperar a l’última jornada per
salvar la categoria. Hi ha 33 jornades per aconseguir punts, però he de dir que aquest penal a l'últim minut
al Roda al seu favor sembla de casualitat. Jo els podria explicar moltes coses, però em callo per no aixecar
tempestats. 

ENRIC ALEIXENDRI, FITXATGE ESTRELLA DEL CATALONIA. Dos membres de la directiva del Jesús es van
reunir el dimarts amb l’ex mister del Gandesa, Enric. Van prendre una cervesa i dos Aquarius. La conversa
va durar dues hores: “demano tenir en els entrenaments 20 jugadors”, va manifestar el tècnic. Quan vostès
llegeixin aquest article ja és el nou mister. Necessiten un entrenador de llarg termini. Enric torna a casa on
va jugar en aquell equip de somni que va passar de Segona regional a Preferent com un coet. Oscar i Tomas
deixen l'equip salvat, per als dos tot el meu reconeixement com a grans entrenadors i grans persones.

CAMARLES, SEGUEIXEN ELS ORGASMES DE BERTOMEU. Bertomeu està més feliç que mai: “aquest any
la meva filla s'ha casat, he tingut una néta, a més de l'ascens, i em diu la regidora que al juliol començaran
les obres per al camp de gespa artificial”. Aquest és l'últim orgasme que li faltava enguany. Ara han de fer
un equip de garanties per mantenir la categoria. Per a això tenen previst 4 fitxatges, un serà un davanter.
Però tenen un problema, no troben fisio i busquen que sigui una dona. ¿Saben perquè?. Diuen que es curen
abans de les lesions els jugadors, o sigui que si alguna està lliure que es posi en contacte amb aquest club.   

L’ALCANAR CAMPIÓ. En la segona volta de la Segona Catalana  el millor equip va ser Alcanar i Morell amb
38 punts, el van seguir Valls, Tortosa, Ampolla, Vilaseca, Gandesa, Reddis, Cambrils, Roda de Barà, Remo-
lins, Jesús Catalonia, Canonja, Perello, La Cava, Roquetenc, Selva i Calafell.

TRES EQUIPS TORNEN A SEGONA CATALANA. En tan sol una temporada han tornat tres equips a aques-
ta categoria: Jesús i Maria, Camp Clar i Sant Pere i Sant Pau i s'uneixen Tancat, que portava 12 campanyes
sense militar en ella, i el Camarles 25, i els dos equips que queden per confirmar si Morell passa la promo-
ció i el vencedor de l'Hospitalet/Deltebre, amb la qual cosa la resta d'equips estarà format per Valls, Vilase-
ca, Canonja i Roda per part de Tarragona, i d'aquí La Cava que porta 22 temporades consecutives en aques-
ta categoria, Alcanar 15, Gandesa 14, Jesús Catalonia 7, Remolins-Bítem 3, Ampolla 2, Tortosa 2. Si puja el
Morell se salva el Cambrils.

PERQUÈ VA DESCENDIR L‘OLÍMPIC. Per centenars de raons. La primera, massa canvi d'entrenadors, cinc
en les últimes quatre temporades i el mister que la passada campanya els va deixar en 2a posició no li van
renovar i així els ha anat. El mister que va començar la temporada, Castellvi, col·locant a jugadors fora de
les seves posicions, rotacions mal fetes i no va haver-hi comunió amb gran part de la plantilla. L’Olímpic que
en la temporada 2011/2012 va estar en Segona Catalana com el Cunit, la passada els dos han descendit
a Quarta i és que les pujades poden ser esplendoroses, però les baixades de vegades no tenen fre. Quina
pena aquest equip que en tota la seva història solament ha estat a Quarta Catalana tres vegades en ella, per
pedrera no s’ho mereix, però aquest equip tornarà a Tercera Catalana en un tres i no res.

ELS FIXATGES EN ICOMPETICION. Ja des d’aquesta setmana en el Grup 6 de Segona Catalana cada set-
mana s’actualitzaran les novetats d’aquest grup en quant a altes, baixes, nous entrenadors, etc.

El Deltebre jugarà la promoció
d’ascens. El partit d’anada serà
diumenge (18 h). Els preus de
les entrades: 
-Menors de 14 anys: Entrada
gratuïta. Dels 14 anys i  fins a 17
anys: 2 € . A partir de 18 anys:
Preu únic de 5 € .

La directiva busca que sigui
una festa del futbol ebrenc, amb
la màxima presència d’aficio-
nats. Serà un partit de 180 mi-
nuts i la tornada, el diumenge dia

15 a l’Hospitalet, amb
qui juga de porter l’as-
conenc Josep Caba-
cés. Una temporada
en joc per a un equip,
el Deltebre, que ha fet
un gran campionat i
que pot tornar a fer
història, set anys més
tard. A més, estarien
a Segona tres equips
de la mateixa localitat. 

Un partit de 180 minuts
El Deltebre rebrà l’Hospitalet

DIUMENGE 18 HORES. PARTIT D’ANADA DE LA PROMOCIÓ D’ASCENS

La darrera jornada havia de
decidir una plaça de descens
directe i una compensació, si
baixava el Perelló. I així va ser.
Els partits van ser trepidants,
sobre tot el d’Alcanar on els lo-
cals van sentenciar a l’Olimpic
que havia de guanyar. Era un
duel a cara o creu. Als mo-
rencs només els valia la victò-
ria. L’Alcanar evita el descens
directe però necessita que pu-
ge el Deltebre per a mantenir-

se. Està afectat per la com-
pensació. Pinell i S. Jaume ha-
vien de guanyar per estar tota-
ment tranquils. I van fer-ho. Els
pinellans, amb Angel Alvarez a
la banqueta, han assolit quatre
victòries en cinc partits. I en
quatre no han rebut cap gol. 

El Sant Jaume va vèncer el
campió, equip que va perdre
el primer partit fora. Un gran
mèrit poder-se salvar amb les
dificultats que ha sofert. Ara

viatge a Mallorca per gaudir-
ne. I a veure que passa amb el
futur. Hi ha rumors de que po-
den haver-hi incorporacions a
la junta. O un relleu. 

Baixa l’Olimpic
Alcanar B queda com a quart per la cua. Depèn del Deltebre

DARRERA JORNADA. DESCENS 

Pinell, amb un
gran final de lliga amb
Angel Alvarez, i Sant
Jaume queden fora del

descens

Salvats
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PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Godall

Pugen: Godall,

Campredó i Ginestar.

RESULTATS

34a jornada 4a catalana

la Galera-Bot 2-0

Tivenys-S. Jaume   5-0

Ginestar-la Cava 3-1

Catalònia-Campredó 1-2

Jesús i M.-Roquetenc 1-2

Ascó-Benissanet 4-2

Muntells-Xerta 1-1

Arnes-Godall 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      32 123 20 89

2. Campredó 32 89 39 72

3. Ginestar    32 88 34 67

4. Roquetenc  32 83 43 64

5. Tivenys      32 81 46 59

6. Catalònia   32 64 45 53

7. Ascó         32 87 69 52

8. Benissanet  32 54 63 51

9. Arnes        32 51 42 49

10. la Cava    32 54 61 41

11. Ebre E     32 36 58 37

12. la Galera  32 32 41 36

13. Bot          32 56 68 36

14. J. i Ma.    32 56 67 35

15. Xerta       32 44 102 19

16. S. Jaume  32 15 123 8

17. Muntells    3228 120 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

30a jornada 

Vilafranca-Valls 5-0

C. Clar-Suburense   4-0

Tortosa Ebre-S. Andreu  2-0

Gladiador-Levante  2-5

Molins-Fontsanta  0-2

Santboià-Olerdola  3-2

Vilanova-Riudoms  5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 82 28 7 6

2. Tortosa 100 34 7 5

3. Molins 96 48 6 1

4. C. Clar 106 45 6 1

5. Valls 70 49 5 4

6. Vilanova 58 49 4 8

7. Santboià 66 64 4 8

8. F. Vilafranca 54 45 4 5

9. S. Cugat 60 56 4 2

10. Levante 43 52 4 0

11. S. Andreu 59 75 3 7

12. Suburense 49 59 3 5

13. Riudoms 47 74 2 5

14. Olerdola 50 93 1 7

15. Gladiador 38 128 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. Montserratina 171 21 69

2. Ulldecona 138 19 69

3. la Cava 146 19 66

4. Icomar 112 22 62

5. Begues 87 53 47

6. Cunit 99 73 41

7. S. Sadurní 48 66 31

8. Pla 60 105 29

9. Quintinenc 48 69 26

10. Vinyets 56 107 26

11. Monjos 52 77 26

12. Vallirana 34 91 15

13. Borges 60 201 14

14. Gavà 17 202 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Campió: Amposta

Aldeana i Ulldecona 
descansen

Amposta-Jesús i Maria
Alcanar-F. R. Bitem

Vinaròs-Perelló
la Sénia-Canareu

Ulldecona-la Cava
Roquetenc-Tortosa
Catalònia-Rapitenca

RESULTATS

30a jornada 

Tortosa-Ulldecona                1-4

Canareu-Alcanar 2-1

F. R. Bítem-Amposta      0-8

Aldeana-Catalònia 1-3

Vinaròs-Roquetenc 0-1

Rapitenca-Perelló 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Amposta 87 25 6 5

2. Vinaròs 74 30 5 8

3. Aldeana 95 44 4 8

4. Alcanar 56 48 4 2

5. Rapitenca 59 48 4 2

6. Ulldecona 67 45 4 1

7. la Sénia 67 75 3 2

8. Tortosa 56 65 2 8

9. Roquetenc 47 70 2 7

10. F. R. Bítem 50 99 2 7

11. Jesús i Maria 43 66 2 6

12. Catalònia 52 74 2 5

13. Canareu 38 58 2 4

14. Perelló 33 77 15

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 

Campió: Camarles

Promoció: Deltebre

Baixen: Olímpic, Vilalba i

Rem. Bítem. Alcanar B

depèn del Deltebre per 

salvar-se

RESULTATS

34 jornada, Tercera catalana  

Aldeana-Vilalba 1-2

Flix-la Sénia 2-2

S. Bàrbara-Batea 1-1

Alcanar-Olimpic 3-1

Corbera-Móra la Nova 4-1

Deltebre-l’Ametlla 1-2

Rem. Bítem-Ulldecona 1-3

S. Jaume-Camarles 1-0

Pinell-Horta 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 34 88 35 75

2. Deltebre 34 59 32 64

3. Batea 34 59 32 64

4. Ulldecona 34 71 43 58

5. Flix 34 69 48 58

6. Corbera 34 74 60 56

7. L’Ametlla 34 64 58 48

8. la Sénia 34 68 52 47

9. Aldeana 34 54 59 47

10. S. Bàrbara 34 53 54 46

11. Horta 34 44 56 44

12. Móra Nova 34 62 63 44

13. Pinell 34 57 61 43

14. St. Jaume 34 45 72 43

15. Alcanar 34 47 56 43

16. Olimpic 34 63 65 38

17. Vilalba 34 36 85 31

18. R. Bítem 34 31 111 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Campió:

Reddis

Promoció: 

Morell

Baixen: Perelló, la Selva

Roquetenc i Calafell. El

Cambrils depèn del Morell

per salvar-se

RESULTATS

34 jornada, Segona catalana

Valls-Perelló 3-2

Roda Berà-Reddis 2-1

R. Bítem- la Selva 4-1

Roquetenc-la Cava 1-1

Canonja-Cambrils 0-1

Morell-Alcanar 1-4

Tortosa-Catalònia 3-0

l’Ampolla-Calafell 5-2

Gandesa-Vilaseca 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 34 65 23 72

2. Morell 34 67 34 67

3. Tortosa 34 67 35 64

4. Valls 34 58 42 63

5. Alcanar 34 89 59 60

6. l’Ampolla 34 62 45 58

7. Gandesa 34 51 45 55

8. R. Bítem 34 70 47 53

9. Vilaseca 34 51 44 47

10. la Cava 34 48 47 47

11. Canonja 34 50 49 44

12. Catalònia 34 55 52 43

13. Roda Berà 34 43 46 43

14. Cambrils 34 47 49 41

15. Perelló 34 50 68 37

16. la Selva 34 45 93 21

17. Roquetenc 34 31 74 19

18. Calafell 34 32 129 13

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Amposta va salvar-se. El
Perelló baixa a Tercera i
l’Olimpic a Quarta.
L’Alcanar B depèn del

Deltebre

Permanència
PRÒXIMA JORNADA 

Promoció d’ascens: Cornellà,

Muntanyesa, Europa i Terrassa

Salvat de la compensació: 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 

Campió: Martinenc

Promoció: Viladecans

Baixen: V. Alegre, Alpicat,

Andorra, Marianao i Jesús i

Maria.

34 jornada, Primera catalana

V. Alegre-Tàrrega 3-1

Vilanova-Torreforta 3-2

Marianao-Amposta 0-1

Viladecans-Torredemb. 1-1

J. i Maria-Martinenc 0-1

Horta-Igualada 4-1

Alpicat-Tecnofutbol 2-0

Almacelles-Catllar 1-2

Primera catalana

L’Amposta va guanyar a Marianao i s’ha salvat.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 34 66 37 69

2. Viladecans 34 52 34 62

3. Torreforta 34 64 45 59

4. Tàrrega 34 43 38 56

5. Horta 34 58 40 53

6. Igualada 34 52 53 47

7. Almacelles 34 51 46 47

8. Torredembarra 34 49 48 46

9. Vilanova 34 42 34 43

10. Catllar 34 39 49 43

11. Amposta 34 45 48 42

12. Tecnofutbol 34 37 39 42

13. Balaguer 34 35 53 41

14. V. Alegre 34 43 52 39

15. Alpicat 34 38 55 39

16. Andorra 34 51 66 38

17. Marianao 34 37 42 37

18. Jesús i Maria 34 51 74 33
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El pilot d’Alcanar Marc Alcoba es mante ́ al capdavant de la Copa
Honda CBR 250R, despreś de la celebració de la quarta prova de la
temporada que va tenir lloc el passat cap de setmana al circuit tarra-
goní ́ de Calafat. 

Marc Alcoba es manté fort al capdavant
de la Copa Honda CBR 250 R

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Amb motiu de l'ascens aconse-
guit a 3 era Divisió Nacional pel
CFSF L'Aldea V.Moreso
Arquitectura i Disseny ahir al

Saló de Plens de la Casa de la
Vila es va fer una recepció ofi-
cial del poble als campions pel
brillant i històric ascens. 

El Faraons de l’Aldea, a Tercera
FUTBOL SALADEL CP L’ALDEA. AL CAMPIONAT DE CATALUNYA

El passat dissabte es va pre-
sentar a l'hotel SB Corona
Tortosa la segona edició de
l'Oriol Romeu Experience,
campus de futbol i anglès del
jugador faldut del Chelsea FC,
actualment al València CF, Oriol
Romeu. El campus es durà a
terme des del 30 de juny fins al
6 de juliol a Ulldecona. Les acti-
vitats es repartiran entre el
camp de futbol, l'escola i la pis-
cina municipal. Els participants
de fora de la població tenen el
servei de transport inclòs al
preu.
En aquesta edició s'ha seguit
apostant per fer activitats
totes amb llengua estrangera,
l'anglès, per tal de potenciar
aquest idioma i fer més atrac-

tiu si cap el campus. Totes
aquestes activitats tindran
com a eix vertebrador el mun-
dial de futbol que se celebrarà
a Brasil aquest estiu.També, i
com a novetat, es vol poten-
ciar l'adquisició d'hàbits salu-
dables, en aquest cas l'higiene
dental. 
Gracies a la col·laboració de
Ulldeclinic, clínica dental
d'Ulldecona, que regalara
packs d'higiene dental.
A part del treball dels concep-
tes tècnics i tactics propis per
a cada edat, hi haurà estones
de piscina, estones on es
jugarà a altres jocs i un dia es
farà una excursió a Peníscola
per tal de jugar a "paintball
laser".

Oriol Romeu Experience
A L’HOTEL SB CORONA DE TORTOSA ES VA PRESENTAR

Elisa Tomàs, plata
Reus, la capital del Baix
Camp, ha acollit, aquest
passat cap de setmana
passat, el campionat de
Catalunya de patinatge
artístic en categoria juvenil.
Un total de 29 patinadores
i 8 patinadors es van donar
cita l’últim dia de maig i pri-
mer de juny per disputar el
campionat. Per part de la
territorial de Tarragona van
participar: Elisa Tomàs de
C.P.L’Aldea, Gemma
Bargalló, Laia Lloses , Mar
Cobelo i Sara García del
Reus Deportiu, Judit Queral
del CPA Amposta, Victoria
Villarino de C.P. Vendrell i
Ester Rovira de C.P
.Alcanar.

El dissabte tarda
començava la competició
amb el disc curt. Elisa
Tomàs, patinadora favorita
per ocupar el podi, va fallar
en els salts i va quedar
situada en 13a posició. Al
dia següent pel matí, les
patinadores havien de fer el
seu disc lliure i demostrar
la dificultat  que poden fer
arriscant per estar al més
amunt possible. La patina-
dora aldeana, que va sortir

en 17a posició, va fer un
disc de màxima dificultat
amb una gran coreografia.
Tot i tenir alguna errada en
la pirueta i el triple Metz, va
aconseguir les puntuacions
més altes del campionat
que li van donar la medalla
de plata.
La medalla d’or va ser per
a Gemma Bargalló que va
aguantar el primer lloc,
tant el dissabte com el diu-
menge. 
El bronze va ser per a Carla
Escrich de C.P.Caldes
d’Estrac. La amarga 4a
plaça va ser per a Laia
Lloses  que va fer un cam-
pionat molt correcte i cons-
tant. 
Ester Rovira va obtindre la
16a plaça i Judit Queral la
26 ena  posició.
Cal destacar la gran remun-
tada de puntuació de la
Elisa Tomàs i el gran poten-
cial que té com a patinado-
ra. Una altra pupila de
Manel Villarroya que repre-
sentarà al C.P.L’Aldea en el
campionat d’Espanya juve-
nil que es celebrarà a prin-
cipis de juliol a la localitat
gallega de Covelo.

L’Ajuntament de l’Ampolla i
el Centre d’Esports Tortosa
organitzen des del 2011 el
Torneig d’handbol platja a
les Avellanes. 
Enguany se celebrarà demà
dissabte 7 de juny de 2014,
encetant la temporada
d'handbol platja a
Catalunya, tot i no estar

dins del calendari oficial del
Tour del Campionat de
Catalunya.
Es tracta d’un un torneig
que té la particularitat que
apropa l’handbol platja a tot-
hom, ja que està pensat per
a totes les edats, des de
prebenjamins a veterans.

l pilot d'Ulldecona Adam
Raga perd el primer lloc del
liderat del Mundial de trial,
que va recuperar Toni Bou
després de guanyar el Gran
Premi d'Itàlia, quarta cita del
certamen, sisena prova pun-
tuable, disputada a Alagna
Valsesia. Bou, campió mun-
dial els set últims anys, va
signar a Itàlia el seu segon
triomf de la temporada. Es
va imposar amb 32 punts i
va acabar per davant del fins
ahir líder Adam Raga, segon
amb 59; i el tarragoní, Albert
Cabestany (Sherco).
En les tres proves anteriors,
el pilot d'Ulldecona s'havia
adjudicat el primer lloc. Però

ahir Toni Bou, guanyador del
segon dia a Austràlia, va
trencar amb la ratxa de tres
segones posicions consecu-
tives i recupera, amb 108
punts en el seu caseller, la
condició de líder del Mundial,
amb un punt d'avantatge
sobre Adam Raga, qui acu-
mula 107 .
Amb sis proves puntuables
restants, el Mundial arriba al
seu equador amb els
màxims favorits enganxats a
la part alta de la classifica-
ció. Resten sis carreres per
conèixer el nou campió del
món de trial, on Adam Raga
manté totes les seves
opcions.

Albert Cabestany, qui porta
tres tercers llocs seguits
amb l'aconseguit ahir a
Alagna Valsesia, és tercer de
la general, lluny dels dos pri-
mers amb 81 punts, tres per
sobre del seu principal per-
seguidor, el japonès Fujinami
Takahisa (78).
D'altra banda, el gironí Jeroni
Fajardo va ser quart a Itàlia i
ocupa la cinquena posició en
la classificació provisional
del campionat amb 72
punts. 
La propera cita serà el Gran
Premi de Bèlgica, en
Comblain-au-Port i es dispu-
tarà el diumenge 13 de juliol. Handbol Platja 

a l’Ampolla

Bou guanya a Itàlia i recupera el liderat per davant de Raga A LES AVELLANES. DEMÀ DISSABTE

Un total de 16 participants dels 21 que es van apuntar a cobrir les
sis etapes de la Cursa del Llop van poder completar el recorregut.
Entre ells, va estar el camarlenc Kiko Martí (Restar-Diedre) que va
ser el que va utilitzar menys temps (20.03.37), millorant els regis-
tres d'Eduard Barceló (Pedala.cat Balaguer) (20.08.25) i de Marc
Treso ((20.43 .51). Cal recordar que a banda dels 21 participants
que es van inscriure en totes les proves, la mítica prova va comp-
tar amb 400 participants distribuïts en les diferents etapes. Les
distàncies de la cita, que en aquesta edició recuperava les sis eta-
pes, van ser les següents: la primera etapa de la primera jornada

va ser la de la bicicleta de carretera, amb sortida i arribada a
Roquetes, i dos circuits per a l'ocasió: un de llarg de 170 quilòme-
tres, que va ser puntuable per al Circuit de Catalunya de Marxes
Cicloturistes de Llarga Distància, i un altre de curt de 116.
Seguidament, la següent etapa va ser la cursa de muntanya del riu
al mar, que va sortir des del pavelló firal de Tortosa, i va constar
de 32 quilòmetres, fins a arribar a l'Ampolla. Per finalitzar la pri-
mera jornada, els participants van agafar el caiac de mar per
cobrir 16 quilòmetres, des del Nàutic de l'Ampolla fins a Riumar.
La segona jornada va començar amb la quarta etapa, amb caiac
de riu, que va transcórrer de Jesús i Maria fins a Tortosa, després
de recórrer 24'6 quilòmetres. Després, va arribar la Mitja Marató-
Pujada a Caro, des Roquetes, fins Caro. 

Cursa del Llop
EL CAP DE SETMANA PASSAT
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
La nuvolositat minvarà de matinada fins a deixar el cel poc o mig ennuvolat en gene-
ral durant el matí. Tot i així, a partir del final del matí creixeran nuvolades a punts de
muntanya que al llarg de la tarda deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot a
la meitat nord del país. Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà entre
molt ennuvolat i cobert.

Precipitacions
Al terç sud se n'esperen de matinada de febles i disperses que a partir de migdia min-
varan. A partir de mig matí s'iniciaran ruixats a punts de muntanya de la meitat nord.
A partir de migdia, els ruixats seran més freqüents i també cauran a d'altres punts del
terç nord, de la Catalunya Central, i del litoral i prelitoral central. Seran entre febles i
moderats, sovint acompanyats de tempesta i és possible que localment de calamarsa.
Les quantitats de precipitació acumulada seran entre minses i poc abundants.
Puntualment a la tarda seran fortes i puntualment abundants.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més baixes al terç oest, men-
tre que a la resta del país baixaran lleugerament o puntualment de forma moderada.
Es mouran entre els 1 i 6 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, entre els 7 i 12 ºC
a la depressió Central i el prelitoral i entre els 11 i 16 ºC al litoral. Les temperatures
màximes seran similars. Oscil·laran entre els 15 i 20 ºC al Pirineu, localment més bai-
xes al vessant nord, entre els 18 i 23 ºC al Prepirineu, i entre els 20 i 25 ºC a la resta,
tot i que puntualment seran més altes a Ponent i a les terres de l'Ebre.

Visibilitat
Serà entre bona i regular, amb algunes boires i boirines a punts de l'interior fins a pri-
meres hores del matí. Al vessant nord del Pirineu, la visibilitat serà regular o dolenta.

Vent
De matinada i al final del dia, el vent serà fluix i de direcció variable. Al llarg del matí,
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud al litoral i la meitat est, i de
component oest a la resta del país. Independentment, fins a migdia bufarà mestral
entre fluix i moderat amb cops forts al terç sud, i al nord de l'Empordà bufarà tramun-
tana al llarg del dia entre fluixa i moderada, amb algunes ratxes fortes a l'inici i
final del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 15°
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126   

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hi ha moltes perspectives de guanys econò-
mics extres, però has de procurar  conduir-te
amb cautela  i no deixar-te portar per impul-
sos gastadors.   

Taure
20/4 al 19/5

En moltes de les coses que estàs fent , es dona-
ran resultats molt prometedors. Però has de
mostrar una ment més oberta i tenir en compte
les opinions dels altres.  

Bessons
20/5 al 21/6

Si has tingut problemes amb algun germà o veí,
aquesta és la teva oportunitat per reconciliar-te,
no esperis més i crida'l per telèfon o entrevista't i
resol-lo tot.  

Cranc
22/6 al 21/7

No t'inquietis per un comentari insidiós
que pot arribar a les teves oïdes ,
rebutja'l i pren-lo  com  una simple
heroïna.

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les aparences ni creguis
tot el que et diguin, el cerciorar-te de
els coses et salvarà de molts esdeveni-
ments desagradables.   

Verge
23/8 al 21/9

Si et sents molt  ansiós, acudeix  al metge ,
perquè sàpigues què és el que et succeeix, si
et descuides , una cosa senzilla es pot  tornar
més seriosa.     

Balança
22/9 al 22/10

En ocasions, ets tu mateixa el que et creguis
situacions negatives , de vegades  , per no
saber dir no i en altres ocasions , pels teus
eterns dubtes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Abans d'entrar a l'acció asseu-te i acla-
reix els teus dubtes, d'aquesta forma
,ningú no podrà enganyar-te ni manipu-
lar-te 

Sagitari
21/11 al 21/12

No rebutgis proposades per un primer impuls
,no perdràs res amb explorar noves possibili-
tats , estudia-les i desprès decideix el que cre-
guis que és el que més et convé.

Capricorn
21/12 al 19/01

Manté en ordre tots els teus papers, perquè
no et prenguin per sorpreses les presses, si
has de realitzar un tràmit . La situació donarà
un gir al teu favor.     

Aquari
20/1 al 18/2

Posa en marxa no solament la teva intuïció,
sinó també la experiència, ara les necessi-
taràs més que abans. No perdis el temps ni
la energia en coses que no estiguin clares .

Peixos
19/2 al 20/3

No et deixis pressionar  per persones caprit-
xoses i menys encara, si pretenen obligar-te a
fer coses que no pots o que simplement no
vols.  
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Així doncs, del 16 al 18
de maig, Alcanar junt
amb el PTDT i la resta de
municipis de TTE ha parti-
cipat en aquesta promo-
ció de la destinació, sota
la fórmula de Village, és a
dir al carrer o espai de
gran afluència de públic.

Destí

La combinació d’informa-
ció als estands amb ani-
macions de tot tipus
(tallers, actuacions,
degustacions…) a la via
pública és sempre un
reclam i garantia d’èxit de
freqüentació de l’espai
per gent interessada que
acaba fent consultes de
tota mena.
Catalunya i concretament
la costa catalana és el
destí vacacional de molts
francesos que busquen
bon clima i platges on
estiuejar.

Alcanar, entre altres,
compleix aquests requi-
sits i s’ajusta a la perfec-

ció a aquesttipus de
demanda, d’aquí la
insistència de promoció
al  mercat emissor
francès o mercat de pro-
ximitat i amb una llarga
tradició en viatjar fins a
terres catalanes.
Des de la Regidoria de
Turisme i ja que enguany
no hem assistit a la fira

SALON MAHANA de
Tolosa de Llenguadoc
(per quedar fora  del
calendari firal amb siste-
ma córner compartit  del
PTDT), s’ha promocionat
també Alcanar al mercat
francès a la revista
CapCatalogne, gràcies a
la implicació del sector
empresarial  turístic del

nostre municipi (càm-
pings, hotels i habitatges
d’ús turístic). 
“El nostre més sincer
agraïment per la col·labo-
ració rebuda d’aquests
empresaris turístics que
han apostat per invertir
en promoció conjunta-
ment amb l’Ajuntament
d’Alcanar”. 

Alcanar es promociona a Lió

Per sisè any consecutiu,
l’Agència Catalana de
Turisme organitza una
acció promocional de
Catalunya al mercat
francès, enguany a la
ciutat de Lió.

A través de l’Agència Catalana de Turisme, existeix una acció promocional de Catalunya al mercat francès

DEL 16 AL 18 DE JUNY

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Des de la Regidoria de Turisme, també s’ha

promocionat Alcanar al mercat francès a la

revista CapCatalogne, gràcies a la implicació

del sector turístic del municipi.


